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SAÚDE

CIDADE

OPINIÃO

O que causa tosse 
seca, crônica ou 

com catarro? 

Campanhas são 
intensificadas para 
prevenir violência 
contra a mulher 

O PT faz oposição 
ou torce contra o 
desenvolvimento

O número de assassinatos na região de Umuarama caiu de 51 para 29 no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano 
passado. A cidade de Altônia registra a maior queda, passando de 8 crimes no semestre em 2018 para uma morte violenta nos primeiros seis meses 
de 2019. Já a cidade de Tapejara foi a que registrou maior evolução com quatro mortes em 2019 contra uma no primeiro semestre de 2018. Página A6

SEGURANÇA

CIDADANIA 23 REUNIDO EM UMUARAMA - Com a presença do seu presidente estadual, o deputado 
federal Rubens Bueno, o partido Cidadania reuniu seus integrantes, oriundos do antigo PPS, neste 
sábado na Câmara Municipal de Umuarama. Foi o início do projeto Pé na Estrada que visa preparação 
dos pré-candidatos para a eleição municipal do próximo ano. Bueno diz que o partido tem uma boa lista 
de pretensos candidatos a prefeito e vereadores e quer ter chapa própria e completa em 2020.  

COMPOSTAGEM E HORTA EM ESCOLA - Um grupo de alunos da Escola Municipal de Santa Eliza 
aprendem na prática a fazer compostagem e horta. Os resultados já aparecem e surpreendem  
também os pais e professores. Atualmente, eles colhem alface e outras hortaliças. Página A3

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
11 e 12 de Agosto de 2019

DA TEORIA À PRÁTICA - Um grupo de estudantes do Colégio Hilda Kamal, de Umuarama, participaram de uma 
atividade social nas disciplinas de Filosofia e Sociologia: a visita ao asilo para integarir com os internos e para vivenciar na prática o 
que aprendem na teoria em sala de aula.  Professores e alunos dizem que foi uma experiência única. Página A4
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‘Tudo tem um preço’, diz ministro 
Sérgio Moro sobre ameaças do PCC

São Paulo, (Agência Estado) - O ministro Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) disse à reportagem da Agên-
cia Estadão que seu compromisso com o presidente Jair 
Bolsonaro é endurecer o combate ao crime. Nas últimas 
semanas, a Polícia Federal, braço do Ministério de Moro, 
tem atacado intensamente o coração financeiro de orga-
nizações e facções violentas, como o PCC. Essa ofensiva 
permitiu a descoberta de diálogos entre lideranças do 
crime organizado com ameaças ao ministro. Moro não se 
mostra acuado. “Tudo tem um preço”, ele disse.

Os grampos que citam Moro estão nos autos da 
Operação Cravada, deflagrada pela PF na quarta, 7 - os 
agentes saíram às ruas em sete Estados para cumprir 30 
mandados de prisão e bloquear 400 contas do PCC.

“O PT tinha diálogo com nóis cabuloso… é que esse 
Moro aí mano, esse cara é uma filha da puta’, disse no 
celular Alessandro Roberto Pereira, o ‘Elias’ ou ‘Veio’, 
segundo a Operação Cravada. Ao <b>Estadão</b>, 
Moro declarou. “O compromisso assumido com o pre-
sidente Bolsonaro foi sermos firmes contra corrupção, 
crime organizado e crimes violentos. Essa foi a orientação 
feita à Polícia Federal que tem o mérito pelas recentes 
operações.”

O ministro disse, ainda. “Precisamos avançar mais, 
porém com medidas executivas e também legislativas, 
como o projeto anticrime.”

Áudio
Entre os presos, está Alexsandro Roberto Pereira, 

conhecido como ‘Elias’ ou ‘veio’.

De acordo com as investigações, ele atua como ‘Resumo 
da Rifa’, e é responsável por ‘posição na hierarquia da 
organização criminosa e também possui poder de decisão 
e mando sobre os demais integrantes’.

“Das investigações foi possível desvelar que o noticiado 
possui a função de controlar as contas bancárias, utiliza-
das pela organização para movimentar dinheiro de suas 
atividades ilícitas, principalmente, o tráfico de drogas”.

Ele é um dos homens de ‘relevante função, bem como 
poder e comando’ do PCC, que foram transferidos para 
presídios federais, segundo decisão judicial que deflagrou 
a Cravada.

Em diálogos com outros líderes do núcleo financeiro da 
facção, ele critica o ministro da Justiça Sérgio Moro: “Com 
nois já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estava tendo 
diálogo com outros, que tava na frente, com nois já não 
vai ter diálogo, não  Esse MORO aí, esse cara é um filha 
da puta, mano. Esse cara aí é um filha da puta mesmo, 
mano. Ele veio pra atrasar”.

Também menciona um partido político. “Ele começou 
a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT 
com nois tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nois cabu-
loso, mano, porque… situação que nem dá pra nois ficar 
conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas 
o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nois cabulosa, 
mano….”, diz Elias.

E ainda menciona o Estado de São Paulo como núcleo 
do tráfico de drogas. “Os cara sabe os tabuleiro que é 
de dentro de São Paulo, do Progresso. Os Estado têm o 
tabuleiro que anda, mano”.

Partido dos trabalhadores: oposição ou
torcida contra o desenvolvimento do Brasil?

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Theodor Adorno nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 

1903. Filho de um próspero comerciante de vinhos e de 
uma cantora lírica. Foi filósofo, sociólogo e musicólogo. Foi 
um dos fundadores da Escola de Frankfurt, cujo destaque 
foi a criação da “Teoria Crítica da Sociedade”. Foi um 
destacado escritor, e, suas obras, até hoje, são referên-
cias nas pesquisas. Faleceu em Visp, na Suíça, em 1969. 
Adorno teve um papel importante na investigação das 
relações humanas. Queria entender a lógica da burguesia 
industrial, para defender mudanças na estrutura social. 
Para ele a “indústria cultural” – culto ao consumismo - é a 
responsável por prejudicar a capacidade humana de agir 
com autonomia. Será mesmo que os meios de comunica-
ção são capazes de tirar o foco do cidadão brasileiro ao 
ponto de não permitir que veja o que é mais importante 
politicamente para o país, nesse atual momento histórico?

O Partido dos Trabalhadores, derrotado nas últimas 
eleições majoritárias, faz oposição radical ao novo go-
verno que se instalou no poder. Para tanto, recebe apoio 
de grande parte da mídia escrita, falada e televisionada. 
Juntos, tentam desqualificar a administração inovadora 
do Governo Federal que impôs medidas austeras para 
combater à corrupção.

Na reforma da previdência, que já foi aprovada na 
Câmara dos Deputados, os partidos de oposição, lidera-
dos pelo Partido dos Trabalhadores, tentaram de todas 
as formas, desqualificar o projeto de lei apresentado ao 
Congresso que visa, entre outras coisas, evitar que a 
crise econômica se agrave no curto prazo. Querem que 
permaneça como está. Ou seja, alguns servidores com 
privilégios exorbitantes, e, 80% dos aposentados com 
risco de não receber sua pensão. O impressionante é 
que esses partidos também não apresentaram propostas 
melhores para tirar o país do estado de falência. A refor-
ma tributária também já foi enviada para o Congresso e 
aguarda reunião da Comissão de Constituição e Justiça 
para análise e parecer. A oposição já disse que é contra a 
reforma como foi proposta. Oras bolas, ficaram 13 anos no 
poder e não se dignaram a fazer as reformas necessárias 
ao desenvolvimento do país. Ao contrário, afundaram o 
país em dívidas. Em outra frente, o Ministro Sergio Moro 
encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que visa 
combater a corrupção. Tal projeto está sendo rechaçado 
pela oposição. Demonstram, com essa atitude, que não 
querem modificações significativas na legislação. Nesse 
compasso do “quanto pior melhor”, a mídia marrom - que 
viu a fonte de recursos públicos secar - é a grande coad-
juvante dos partidos de oposição. 

Recentemente, o executivo enviou projeto de lei ao 
Congresso Nacional que visa a liberdade econômica com 
objetivo de desburocratizar a vida do pequeno empresário. 
A mídia ignorou. O Ministro da Educação apresentou um 
plano para o financiamento das universidades públicas 
com recursos da iniciativa privada. Ninguém comentou. O 
projeto “mais médicos” é relançado com salários que vai 
de 11 a 15 mil reais e um plano para aproveitar mais de 
2.200 médicos cubanos. Não houve repercussão alguma 
na imprensa. O governo libera os saques no FGTS com 
capacidade de injetar na nossa economia 30 bilhões de 
reais, além de ajudar muita gente a tirar seu nome do 
SPC. A mídia não divulga. A Petrobras vende parte de sua 
participação na BR Distribuidora por 9 bilhões e deixa de 
ser a empresa mais endividada do mundo. Mas ninguém 
comenta. O Secretário de Desestatização e Desinvesti-
mento, Salim Mattar, já tem um plano de projeto de deses-
tatização dos correios. Ninguém comenta. O Ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, completa a Ferrovia Norte 
Sul, que liga o Porto de Itaqui no Maranhão ao Porto de 
Santos, ninguém comenta. Todavia, se o filho do presidente 
da Republica casa e dá carona a meia dúzia de parentes, 
no helicóptero, vira manchete. Quando o presidente do 
Brasil bate boca e diz a verdade ao presidente da OAB 
que tem discurso totalmente ideológico, o mundo desaba. 
Qualquer besteira que o presidente diga no café da manhã 
informal, junto com a imprensa, é motivo de estardalhaço. 
Ignoram o que realmente importa e se concentram em 
detalhes absolutamente irrelevantes. Parece que estão 
torcendo contra o desenvolvimento do Brasil.

Adorno nos ensina que para o indivíduo não ser ma-
nipulado pelos meios de comunicação de massa, deve 
resistir à “indústria cultural” que reduz sua capacidade de 
refletir e de criticar. Somente com consciência crítica con-
seguirá desvendar as contradições da coletividade. Esse 
novo governo merece crédito - de um ou dois anos - para 
implementar as reformas necessárias. A oposição deve 
sim desempenhar o seu papel, todavia, deve olhar mais 
para o interesse geral do país e menos para interesses de 
ordem pessoal e partidária. Aos oportunistas, opositores, 
odiosos e obcecados pelo poder, resta o nosso desprezo. O 
que deve prevalecer é o império da lei, da ética, da justiça 
e da equidade, para o bem do Brasil e do povo brasileiro.  

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná 
Professor do Curso de Direito da UNIPAR 
iraja@prof.unipar.br
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Ministra questiona resultado
de estudos sobre agrotóxicos

Brasília, (AE) - A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, e especialistas escolhidos por ela rebateram 
pesquisas que mostram a liderança mundial do Brasil 
no uso de agrotóxicos, a falta de segurança dos produ-
tos usados no País e utilização de defensivos proibidos 
em outros locais. “Há pesticidas que são usados aqui e 
não na Europa porque eles não têm a mesma cultura. 
O Brasil não utiliza nada que não pode ser usado”, 
disse ela. Uma das pesquisas questionadas foi a do 
Instituto Butantã, revelada pelo Estado esta semana, 
que concluiu não haver dose mínima totalmente não 
letal para defensivos usados na agricultura brasileira. 
Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Renato Porto disse que dos dez agrotóxicos 
citados no estudo, sete são usados no mundo todo e, 
dos outros três, um nunca foi autorizado no Brasil, 
outro foi proibido em 2017 e o terceiro tem uso restrito. 
“Estamos bastante equivalentes aos outros países.”

O estudo do Butantã, encomendada pelo próprio 
Ministério da Saúde, mostrou que mesmo quando 
usados em dosagens equivalentes a até um trigésimo 
do recomendado pela Anvisa, os agrotóxicos são ex-
tremamente tóxicos ao meio ambiente e à vida. A pes-
quisa do Butantã usou a Plataforma Zebrafish - com a 
metodologia, considerada de referência mundial para 
testar toxinas presentes na água, com os peixes-zebra. 
Eles são 70% similares geneticamente aos humanos, 
têm ciclo de vida curto (fácil de acompanhar todos os 
estágios) e são transparentes (vemos o que acontece 
no organismo do animal em tempo real

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

ColunaColuna
Direito em Debate

SEM MEDO 

Bolsonaro coloca general
para comandar a EBC

Brasília, (AE) - Pouco 
mais de um mês depois 
de ter tomado posse na 
Secretaria de Governo, 
o general Luiz Eduardo 
Ramos, decidiu nomear 
o general de divisão Luiz 
Carlos Pereira Gomes 
no cargo de presidente 
da EBC - Empresa Bra-
sil de Comunicação. A 
mudança foi acertada 
com o presidente Jair 
Bolsonaro e com o se-
cretário de Comunicação 
da Presidência, Fábio 
Wajngarten. O general 
Pereira Gomes assumirá 
o lugar do administrador 
de empresas Alexandre 
Henrique Graziani Ju-
nior, que ocupava o posto 
desde fevereiro. 

A EBC foi criada em 
2007, pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
e tem sob o seu guarda-
-chuva várias emissoras 
de TV e rádio, entre elas, 
a TV Brasil, a Agência 
Brasil, a NBR, que trans-
mite programação oficial 
do governo federal, além 
da Rádio Nacional. 

Durante a campanha 
eleitoral do ano passado 
e mesmo após a posse, o 
presidente Jair Bolsonaro 
anunciou que extinguiria 
a estatal. Mas o plano não 
foi levado adiante e a em-
presa continua em pleno 
funcionamento. Conta 
ainda com outros mili-
tares ocupando diversos 
cargos em sua estrutura.

Governo vai enviar PEC para
capitalização nas próximas
semanas ao Congresso

Brasília, (AE) - O mi-
nistro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, afirmou 
que o governo vai enviar 
nas próximas semanas 
uma proposta de capita-
lização do sistema previ-
denciário ao Congresso 
Nacional. O texto deverá 
ser enviado à Câmara ain-
da durante a tramitação 
da reforma da Previdência 
no Senado, disse Onyx du-
rante a Marcha para Jesus, 
que está sendo realizada 
em Brasília. O conteúdo 
está sendo formulado pela 
equipe econômica

Onyx defendeu que a 

proposta estabeleça uma 
contribuição patronal. Ele 
classificou a medida como 
a “Lei Áurea para o Brasil” 
porque, de acordo com o 
ministro, vai alavancar a 
poupança externa e “li-
vrar o Brasil do capital 
externo”. “Logo vai haver 
todo um detalhamento. 
Eu defendo que tenha-
mos optativamente ou um 
fundo de capitalização ou 
poupança individual para 
aposentadoria, isso que o 
brasileiro conhece bem, é 
seguro e dará segurança 
para os futuros participan-
tes da capitalização.”
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Alunos de Santa Eliza aprendem a 
fazer compostagem e criam horta

As alfaces ficaram enormes e ganharam 
destaque nas redes sociais. A rúcula já está 
quase na terceira colheita e os temperos 
verdes, abundantes, foram incorporados 
ao preparo dos alimentos pelas meren-
deiras. “Apenas a couve ainda não chegou 
ao ponto de colheita, mas as crianças não 
veem a hora de saboreá-las”, comentou a 
professora.

Além da participação no Concurso Agri-
nho, a secretária da Educação destaca que 
o projeto atende vários objetivos. “A equipe 
fez um seminário e discutiu sustentabilida-
de, compostagem e alimentação saudável 
com toda a escola, espalhando os conheci-
mentos adquiridos no projeto. Além disso, 
também foi trabalhado o lado pedagógico, 
com as crianças envolvidas num processo 
em que é necessário dedicação e também 
paciência, para esperar as coisas acon-
tecerem no seu tempo. Essa expectativa 
e o tempo de espera são muito saudáveis 
no desenvolvimento do aluno”, completou 
Mauriza Lima.

RESULTADOSUmuarama - Um pro-
jeto envolvendo 12 alu-
nos do 4º ano da Escola 
Municipal Carlos Gomes, 
do distrito de Santa Eli-
za, inscrito no Programa 
Agrinho 2019, vem obten-
do resultados surpreen-
dentes. As crianças se 
envolveram na criação de 
uma horta e a produção 
de verduras está ajudan-
do a mudar os hábitos 
alimentares dos colegas.

O tema do Concurso 
Agrinho neste ano, con-
forme o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural 
(Senar-PR), é “As coisas 
que ligam o campo e a 
cidade e nosso papel para 
melhorar o mundo”. As 
categorias são “Dese-
nho”, para alunos do 1º 
ano do Fundamental e 
alunos com necessidades 
especiais (dificuldades 
acentuadas de aprendi-
zagem ou limitações no 
desenvolvimento); “Re-
dação”, para alunos do 
2º  ao 9º  ano da Rede 
Pública de Ensino; e “Ex-
periência Pedagógica”, 
para professores da rede 
pública, objetivando o 
relato de experiências 
no desenvolvimento do 
Projeto Agrinho com os 
seus alunos. Também há 
categorias destinadas 
a escolas,  prefeituras 
e núcleos regionais de 
educação.

A professora Mariana 
Emília Salesse Salgado 
disse que a proposta é 
ajudar o aluno a enten-
der a ligação que existe 

Umuarama - Com apoio 
do Rotary Clube Catedral, 
o curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universida-
de Paranaense – Unipar 
executou mais uma edição 
do projeto de extensão ‘Pin-
tura Solidária’. A interven-
ção, como os acadêmicos 
chamam, aconteceu na 
Escola Municipal de Serra 
dos Dourados, distrito de 
Umuarama. Lá, um espaço 
do pátio foi transformado 
num parquinho infantil 
multicolorido. As tintas e 
os brinquedos – casinha 
de boneca, escorregador 
e outros – foram doados 
pelos rotarianos, que tam-
bém participaram da ação, 
colaborando no trabalho 
de pintura. No vaivém dos 
pinceis também estavam 
acadêmicos de Arquitetura 
e a coordenadora do curso, 
professora Paula Gomes. 
Os trabalhos começaram 
na prancheta do Escritório 
Modelo da Unipar, de onde 
saiu o projeto arquitetô-
nico. 

O parquinho será utili-
zado pelos alunos de Edu-
cação Infantil [crianças de 
4 e 5 anos]: são 80, divididos 
nos períodos da manhã e 
tarde. Professores da es-
cola também ajudaram. A 
diretora, professora Cecília 
Ferrari, diz que há muito 
tempo sonhava com essa 
melhoria: “Esse empreendi-
mento só foi possível graças 
à parceria com o Rotary e 
a Unipar; foi uma mistura 
de boas vontades, com um 
resultado bem-sucedido”. O 
projeto ‘Pintura Solidária’ 

Em meus estudos e pesquisas na área 
comportamental, observei que muitas 
pessoas que não alcançam o sucesso fi-
nanceiro tem algo em comum: quase todas 
elas sabem o que fazer para não ter dívidas 
e ter mais dinheiro. Essa constatação me 
levou ao seguinte questionamento: como, 
mesmo sabendo o que fazer, algumas 
pessoas não prosperam financeiramente?.

Recentemente li um livro chamado “A 
Mente Acima do Dinheiro”, escrito pelos 
doutores Brad Klontz e Ted Klontz. Um 
livro excepcional que trata do impacto das 
nossas emoções em nossa vida financeira. 
Nesse livro pude encontrar a resposta as 
minhas perguntas, pois os autores, soube-
ram mostrar com clareza, que é a emoção 
e não a razão que controla a maioria das 
decisões financeiras. 

Tudo começa em nossa infância quando 
nos deparamos com o que os autores cha-
mam de “flashpoints financeiros” - evento 
ou série de eventos associados ao dinheiro, 
que ocorrem com  carga emocional sufi-
ciente para deixar uma marca que persiste 
até a vida adulta. Durante a infância ten-
tamos encontrar uma lógica nos eventos e 
através de nossas percepções atribuímos 
significados a eles. Baseado nesses signi-
ficados, criamos nosso sistema de crenças. 
Nossas crenças podem nos afastar ou nos 
aproximar de uma vida financeira prós-
pera e abundante. As crenças moldam as 
decisões e as decisões moldam o destino. 

Se você não entende o motivo pelo qual 
gasta mais do que ganha, se não entende 
por que toma decisões tão inconsequentes 
com seu dinheiro, saiba que, muito prova-
velmente, suas atitudes estão pautadas 
em suas crenças sobre dinheiro e não no 
seu desconhecimento sobre gestão finan-
ceira. Pare por um instante e responda a 
estas perguntas: Para sobrar dinheiro é 
preciso gastar menos do que ganha? Para 
ter uma certa segurança financeira seria 
importante ter uma reserva de emergên-
cia? Você acredita que se guardasse seu 
dinheiro em um fundo de investimento que 
rendesse bons juros, teria um aumento em 
teu dinheiro? Se você tivesse uma segunda 
fonte de renda teus ganhos seriam maio-
res? Respondeu “SIM” a todas elas? Então, 

perceba que você sabe o mínimo que deve 
ser feito para ter uma vida financeira mais 
saudável. Se você já tem uma vida finan-
ceira estável ou abundante, ótimo. Mas 
se não tem e respondeu sim as perguntas 
acima, veja bem, esta na hora de analisar 
suas crenças sobre dinheiro. 

Primeiramente, entenda que cursos, 
treinamentos e aconselhamentos finan-
ceiros não são suficientes para modificar 
teus comportamentos financeiros destru-
tivos. É preciso reconhecer que algo não 
vai bem, que existem comportamentos 
que estão te afastando da prosperidade 
financeira. Então, faça uma análise 
detalhada de todos os episódios que 
envolveram dinheiro em tua vida. O 
que teu pai, mãe, tios, avós falavam e 
como eles agiam quando o assunto era 
dinheiro? “Dinheiro não traz felicidade”. 
“Dinheiro é o base de todo mal”. “Dinhei-
ro só serve para destruir famílias”. “Os 
ricos são todos gananciosos e egoístas”. 
“Dinheiro foi feito pra gastar, amanhã 
nem sei se estarei vivo”. Explore as ori-
gens dos “flashpoints financeiros”, tuas 
experiências e influências relacionadas 
ao dinheiro. Reflita sobre as mensagens 
intencionais e não intencionais que fo-
ram passadas pelas pessoas próximas. 
Explore influências como eventos da 
economia (como falência e crises) e in-
fluências culturais (como mídia, religião, 
etnia, gênero e nível social). 

Somente quando houver um alinhamen-
to entre crenças e objetivos financeiros é 
que você ira prosperar. Quando modifica-
mos uma barreira e a transformamos em 
um propulsor, fica tudo mais fácil. Entenda 
que saber as estratégias para uma gestão 
financeira eficiente é primordial para o 
sucesso financeiro, mas se as crenças 
limitantes que moldam os comportamentos 
autossabotadores não forem superadas e 
ressignificadas, você continuará a “sapa-
tear no mesmo lugar”. Lembre-se: crenças 
moldam as decisões e as decisões moldam 
o destino. 

Wilian Marques,
Life Coach, Neurolinguísta, Palestrante e 

Oficial do Corpo de Bombeiros

entre o meio rural e a 
cidade, ajudando a me-
lhorar a sua comunidade 
com temas relacionados, 
como a sustentabilidade. 
“Após a apresentação do 
projeto, os alunos questio-
naram se a nossa escola 
é sustentável. Foi quanto 
percebemos que restos 
de alimentos usados na 
preparação da merenda 
poderiam ser aprovei-
tados e veio a ideia da 

compostagem”, explica a 
professora.

A secretária municipal 
de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Mene-
gasso, explicou que neste 
momento entrou em cena 
o agrônomo Anderson 
Cleiton Quinaia. “Tivemos 
o apoio da Secretaria 
Municipal  de Agricul-
tura e Meio Ambiente, 
que liberou o agrônomo 
para orientar o projeto 

e instruir as crianças 
sobre a produção de com-
postagem, que depois foi 
utilizada para fertilizar 
a terra usada nas hortas. 
O resultado foi impressio-
nante”, destacou.

A ideia da horta surgiu 
após o início da compos-
tagem. “O pessoal queria 
saber o que seria feito com 
o material, então visita-
mos propriedades rurais, 
conhecemos a produção 

vem sendo colocado em 
prática desde 2015; nes-
se período, foram várias 
intervenções atendendo 
entidades e creches, além 
de escolas. “A intenção é 
colocar o aluno na prática, 
envolvê-lo em relações de 
vivência e de toda essa 
doação na transformação 
de um espaço para que 
perceba que a participação 
em uma ação social é capaz 
de potencializar essa res-
ponsabilidade que ele tem 
frente às questões do mun-
do”, afirma a professora 
Paula, orgulhosa dos bons 
resultados. A presidente do 
Rotary, Cintia Araújo, tam-
bém ficou feliz com o suces-
so da ação. “Embasada no 
ideal do servir, a Fundação 
Rotária tem como principal 
missão financiar proje-
tos humanitários; quando 
apresentamos esse projeto 

prontamente fomos atendi-
dos, já que essa benfeitoria 
irá promover melhoria na 
qualidade da educação das 
crianças”, afirma. 

Teoria com prática
No ‘Pintura Solidária’, os 

acadêmicos de Arquitetura 
e Urbanismo da Unipar 
trabalharam o tempo todo 
com muita empolgação. 
“Acho necessário o curso 
nos dar esta chance de 
participar de uma atividade 
prática tão produtiva, que 
nos deu muito prazer e paz”, 
afirma a estudante Abilene 
Tomazela. “Viemos para 
ajudar, com muito amor e 
carinho”, acrescenta sua 
colega, Gabriela Sette. “A 
arte é o berço da arquitetura 
e, nesta ação, atuando como 
pintores, pudemos prati-
car teorias e experimentar 
muita emoção”, defende o 
acadêmico Gustavo Martins.

Curso de Arquitetura da Unipar 
leva projeto para Serra dos Dourados

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo na ação: aprendi-
zagem prática e cidadania

“A Mente Acima do Dinheiro”
Wilian Marques,

de hortaliças no distrito 
e decidimos fazer o nosso 
cultivo orgânico – sem 
adubos químicos nem agro-
tóxicos –, sempre com as 
orientações do engenheiro 
agrônomo Anderson, um 
grande parceiro do proje-
to”, continuou Mariana.

Outro destaque foi o 
envolvimento das crian-
ças, que se assumiram 
praticamente todas as 
etapas da produção, des-
de o preparo da terra, o 
cultivo, o manejo e a co-
lheita. “Eles vinham regar 
as plantas todos os dias 
e viram de perto o desen-

volvimento”, acrescentou 
a professora.

“Foi interessante ver 
o orgulho com que cuida-
vam das plantas. Cultiva-
ram salsinha, cebolinha, 
rúcula, couve e alface, e 
tudo foi incorporado à me-
renda escolar. Crianças 
que não comiam salada 
passaram a ingerir as 
verduras porque sabiam 
que elas eram produzidas 
aqui na escola, melhoran-
do a alimentação”, acres-
centou a diretora Josieli 
Cristina Brizzi, ao lado 
da coordenadora Rosicler 
Agostinete Salesse.

As crianças se envolveram na criação de uma horta e a produção de verduras está ajudando 
a mudar os hábitos alimentares dos colegas
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A transformação que vem pela troca 
de experiências com o próximo

Marcela Genaro, assistente social do Lar São 
Vicente de Paulo, ressaltou que a instituição 
conseguiu organizar as contas junto a admi-
nistração municipal, porém ainda depende da 
ajuda da comunidade para manter os 81 idosos 
e os 40 funcionários. Principalmente da doação 
de fraldas, leite e material de higiene e limpeza. 
“Visitas como essa também são importantes, 
pois eles se setem bem e percebem que não são 
esquecidos”, finalizou.

Ajuda da comunidade 
Umuarama - Para quem 

não acredita na força trans-
formadora do ambiente 
escolar, os professores de 
sociologia e filosofia da 
Colégio Hilda Kamal de 
Umuarama mostraram, nes-
ta semana, que a instituição 
de ensino ainda cumpre seu 
papel. Rompendo as barrei-
ras das carteiras escolares 
e da sala de aula, um grupo 
de 44 alunos visitou os 81 
idosos moradores do Lar 
São Vicente de Paulo, mas 
o que isso tem a ver com 
educação e transformação?

A resposta pode chegar 
por outra pergunta, você 
já se doou para o próximo 
hoje? Deixou seu ego de 
lado e praticou o amor? 
Bom, esses alunos sim. Eles 
deixaram seus smartphones 
de lado, a rede social e em 
uma manhã conversaram, 
alimentaram e ambas as 
gerações se divertiram com 
a troca de experiências. “A 
escola ainda é e sempre será 
o caminho para o desenvol-
vimento e conhecimento”, 
ressaltou o professor de fi-
losofia Lourival Fernandes. 

A visita no Lar São Vi-
cente de Paulo faz parte de 
um projeto das disciplinas 
de Filosofia e Sociologia, or-

ganizado pelos professores 
Lourival Fernandes e Maria 
Salete Pupim. “A visita em-
basa o conteúdo científico. 
Eles partem da teoria para 
prática e é o caminho para 
a conscientização do traba-
lho voluntário, ação social 
e solidariedade”, disse o 
professor.

Ao presenciar o percurso 
da vida até a velhice, alguns 
jovens passam por um mo-
mento de reflexão filosófica, 
algo que pouco presenciado 

na comunidade atual. “É 
um grande aprendizado 
para eles. Da teoria para o 
choque da realidade. Desta 
forma o que foi aprendi-
do nos grandes clássicos 
fica registrado com mais 
profundidade”, explicou a 
professor Maria Salete.

Com 15 anos, a aluna 
Larielly Pátaro do 2º ano do 
Colégio Hilda Kamal contou 
que ao chegar no lar e ter 
contato com os idosos, ela 
consegue entender um pou-

A aluna Larielly Pátaro conta que a convivência com as realidades transforma as pessoas 

Um grupo de 44 alunos visitou os 81 idosos moradores do 
Lar São Vicente de Paulo

co mais seus avôs. “Vindo 
aqui e observado a realida-
de deles, percebemos como 
é importante a empatia com 
todos. A gente consegue ter 
mais compaixão, entende-
mos mais as situações na 
família e ao redor”, noticiou. 

Arrecadação 
Além da visita e das 

horas de doação, os alu-
nos também percorreram 
o comércio de Umuarama 
buscando doações para o 

Lar São Vicente de Paulo. 
“Os alunos trouxeram e 
também arrecadaram pro-
dutos não perecíveis e que 
são utilizadas no lar. Foram 

a recados fraldas, produtos 
de limpeza e alimentícios. 
Tudo isso faz parte do de-
senvolvimento dos alunos”, 
contou a professora Pupim. 
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Já Tapejara caminha na direção contrária 
quando o assunto é redução de mortes. A cidade 
conta com 16.062 habitantes segundo o IBGE 
e registrou quatro mortes nos primeiros seis 
meses de 2019 contra um homicídio ocorrido 
no mesmo período do ano passado. Foi a cidade 
que teve o aumento mais acentuado no número 
de óbitos violentos dentro da 15ª AISP.

Segundo o delegado-chefe da 7ª SDP, Osnildo 
Carneiro Lemes, pelo número de habitantes e 
considerando os índices de violência, Tapejara 
mereceria a presença de um delegado da Polícia 
Civil na cidade. Atualmente quem atende a 
localidade é o delegado da comarca de Cruzeiro 
do Oeste, que abarca ainda Tuneiras do Oeste 
e Mariluz, também considerada uma ‘pedra no 
sapato’ quando a questão é segurança.

CAMINHO CONTRÁRIO

Sesp aponta redução de 43,14% no número de homicídios dolosos ocorridos na 15ª Área Integrada de Segurança (AISP)

 ISEGURANÇA PÚBLICA

Números mostram queda de homicídios e
pontos críticos mudam no mapa regional 

Umuarama – Compara-
tivo do primeiro semestre 
de 2019 com 2018, realizado 
pela Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública 
(Sesp), aponta redução 
de 43,14% no número de 
homicídios dolosos ocorri-
dos na 15ª Área Integrada 
de Segurança (AISP). A 
região compreende os 25 
municípios atendidos pela 
7ª SDP de Umuarama e 
mais a comarca de Cidade 
Gaúcha (que inclui além 
de Gaúcha, Guaporema, 
Rondon, Nova Olímpia e 
Tapira). Foram 51 mortes 
violentas no ano passado 
contra 29 ocorridas entre 
janeiro e junho de 2019.

Em análise aos dados, 
duas cidades se destacam 
por suas posições antagô-
nicas: Altônia e Tapejara. 

ALTÔNIA
A primeira, Altônia, car-

rega há anos o triste título 
de cidade mais violenta da 
região se analisada pelo 
índice populacional. Boa 
parte dessa ‘fama’ se deve 
a mortes, historicamente, 
ligadas a uma forte eco-
nomia informal, que tem 
como base o contrabando 
de cigarros. 

Mas esse ‘troféu’ pode 
mudar de mãos. Altônia 
fechou junho de 2018 com 
8 homicídios. Em 2019 
apenas um foi registrado 
no mesmo período, o que 
corresponde a uma queda 
de 87,50%.

O delegado da Polícia 
Civil em Altônia, Reginaldo 
Caetano credita essa queda 
ao trabalho investigativo 
constante, não apenas de 
casos que aconteceram 
desde que assumiu, em 
2017. “Tenho como políti-
ca de trabalho investigar 
os crimes que acontecem 
agora e os que ocorreram 
no passado, mas ainda não 
tiveram uma solução. Essa 
busca, leva a elucidações e 
também inibe novas práti-
cas e leva a redução”.

Há dois anos na cidade, 
ele conta que essa dimi-
nuição teve como primeira 
consequência o aumento da 
percepção de segurança da 
comunidade. “A partir do 
momento em que as pes-

soas percebem que a cidade 
está mais segura, elas se 
mostram mais dispostas 
a colaborar e a procurar 
a polícia para nos ajudar 
também”, afirmou Caetano.

MAIS ELUCIDAÇÕES
Setores da segurança 

pública apontam basica-
mente dois fatores como 
determinantes para a que-
da acentuada no número de 
mortes não apenas na re-
gião de Umuarama, mas em 
todo o Paraná: o aumento 
quantitativo de elucidações 
por parte da Polícia Civil e 
a presença acentuada mais 
ostensiva da Polícia Militar 
nas ruas.

FRONTEIRA
Já o professor e soció-

logo Rafael Egydio elenca 
ainda outros dois fatores 
contributivos: o fechamento 
gradativo da fronteira entre 
o Brasil e o Paraguai que 
tem se acentuado nos últi-
mos três anos, aliado a uma 

política repressiva mais 
forte pelos dois países. 

“São fatores que levam 
a uma redução do crime, 
principalmente se consi-
derarmos que vivemos em 
uma região de fronteira 
onde a maior parte das 
ações acontece motivada 
pela ‘economia criminosa’ 
por assim dizer, vindo do 
tráfico e do contrabando, 
que leva a outros crimes”, 
explicou Egydio.

TERMÔMETRO
Ele ainda considera 

como ‘termômetro do cri-
me’ delitos como o con-
trabando e tráfico. “Não é 
apenas Umuarama, mas 
toda a região Norte. Vim 
de Maringá e lá também 
é assim. Quando acontece 
uma morte, não gera uma 
intranquilidade social ou 
comoção. Não há alteração 
na rotina das pessoas por-
que elas sabem que não 
precisam se preocupar. 
De forma geral as mortes 

acontecem e as pessoas sa-
bem que é uma execução”, 
afirmou o sociólogo.

Rafael Egydio afirmou 
ainda que a sensação de 
segurança dele em Umua-
rama é muito alta. “Quem 
não está envolvido no meio 
criminoso sabe que não 
precisa se preocupar com 
aquela morte. Converso 
muito com os alunos e eles 
sempre comentam: fulano 
era envolvido com isso ou 
aquilo, já sabia que morre-
ria”, explicou.

LABORATÓRIO
O sociólogo indica ainda 

que a cadeia é um verdadei-
ro ‘laboratório de estudos’, 
onde se pode verificar a 
origem social de quem está 
preso, os bairros com maior 
incidência de moradores 
presos, estrutura familiar, 
entre outros fatores que se 
analisados ajudariam no 
desenvolvimento de políti-
cas públicas para prevenir 
o crime.

Ele acredita que identi-
ficar os problemas sociais 
que levam a criminalidade 
permite a criação de polí-
ticas públicas preventivas. 
“Investir em lazer, cultura, 

educação é muito mais ba-
rato e traz resultados. Não 
apenas o Poder Público, 
mas a iniciativa privada 
também pode colaborar 
com investimentos está 
área porque, com certeza, 
gera renda e rende muito 
resultado mais à frente”, 
afirmou.

PREVENÇÃO
O delegado-chefe da 7ª 

SDP, Osnildo Carneiro Le-
mes, concorda que a maior 
parte das mortes ocorridas 
na região e também em 
Umuarama estão direta-
mente ligadas a outros 
crimes, principalmente o 
tráfico de drogas e o con-
trabando.

“Mas temos aumentado 
os índices de homicídios 
solucionados. Deste ano 
temos apenas um que ainda 
não foi solucionado aqui, 
mas estamos perto”, sa-
lientou.

Já o comandante do 25º 
Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Agnaldo 
Letrinta, salienta que a 
presença ostensiva da PM 
também atua como inibi-
dor. Segundo ele, somente 
em julho, a PM cumpriu 
45 mandados de prisão 
na cidade, a maior parte 
resultado de abordagens. 
“Nosso policial está mais 
treinado o que resulta em 
ações mais eficientes e em 
ações preventivas mais 
efetivas”, afirmou Letrinta.

SIMULADOS  
NO COLÉGIO 
GLOBAL 

O Colégio Global vem rea-
lizando desde o início do ano, 
os Simulados preparatórios 
para o ENEM, que nesse ano 
acontecerá nos dias 3 e 10 de 
novembro. Os simulados têm o 
objetivo de  preparar os alunos 
tanto no aspecto,  conhecimen-
tos das disciplinas, quanto 
na estabilidade emocional 
e psicológica. Eles também 
podem vivenciar situações de 
imprevistos, atrasos, tempo 
para realização da prova, esse 
treinamento busca  o  aperfei-
çoamento do nosso aluno.
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 INão Passe sufoco

Mães de Umuarama recebem orientação
sobre desengasgo de crianças nas UBS

cidade

Umuarama - A cam-
panha “Não Passe Sufo-
co” está orientando pais e 
mães, profissionais da área 
de saúde e a comunidade 
em geral sobre as técnicas 
de socorro a crianças en-
gasgadas com líquidos ou 
alimentos sólidos. A campa-
nha vem visitando todas as 
unidades básicas de saúde 
(UBS) do município e tem 
tido boa adesão.

“Este é um conheci-
mento muito importan-
te que pode salvar vidas. 
As pessoas sabem disso, 
principalmente mães com 
filhos pequenos, grávidas 
e equipes das unidades, 
por isso as palestras e 
demais atividades têm tido 
boa adesão. O intuito da 
campanha é disseminar 
esses conhecimentos para 
o maior número de pessoas, 
para que todos saibam o 
que fazer num momento 
de emergência”, apontou 
a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini.

Os casos de engasgo 
costumam ser corriquei-
ros e colocam a vida dos 
pequenos em risco, princi-
palmente recém-nascidos. 
O conhecimento das ma-
nobras de socorro ajudam 
a desengasgar as crianças 

e a salvar vidas. Após a 
repercussão da primeira 
campanha, uma lei munici-
pal de autoria da vereadora 
Ana Novais oficializou o 
mês de agosto para ações 
anuais de propagação das 
manobras, por meio da 
campanha “Não Passe Su-
foco”.

Neste ano, o cronograma 
de ações realizadas pela 
Secretaria Municipal de 

A campanha vem visitando todas as unidades básicas de saúde (UBS) do município e tem tido boa adesão

Saúde, de acordo com a 
enfermeira Michelle Siquei-
ra Fazoli, coordenadora 
do Centro de Referência 
Materno e Infantil (CRMI) 
e do Programa Nascer em 
Umuarama, aberto no úl-
timo dia 1º, seguirá com 
ações até o próximo dia 29. 
“Estamos com palestras 
e orientações em todas as 
UBS da cidade e também 
nos distritos de Lovat e 

Serra dos Dourados, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros e o Samu”, in-
formou.

Nesta sexta-feira, a pa-
lestra foi realizada pelo 
Samu, na UBS do Conjunto 
Habitacional Sonho Meu. 
Na próxima segunda-feira, 
12, será a vez da UBS Ouro 
Branco, às 13h30, e do 
posto de saúde do distrito 
de Serra dos Dourados, a 

partir das 14h. A campanha 
termina no Centro Cultural 
Vera Schubert, às 13h30 do 
dia 29, com orientações so-
bre técnicas de desengasgo 
com a equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgências (Samu) e apre-
sentação de paródias sobre 
amamentação, preparadas 
pelas unidades de saúde.

As ações previstas in-
cluem reuniões com grupos 
de gestantes, palestras 
sobre as manobras de so-
corro a crianças engasga-
das, dias de puericultura 
e exibição de vídeos com 
instruções sobre a desobs-
trução de vias aéreas em 
sala de espera e consultas 
pré-natal, envolvendo equi-
pes das unidades, do Samu 
e do Corpo de Bombeiros.

IMPORTANTE SABER
Em caso de engasgo e 

sufocamento, é importante 
manter a calma e seguir os 
seguintes passos:

Passo 1 – Ligue ou peça 
para alguém ligar imediata-
mente para o SAMU (o te-
lefone é 192) e informe seu 
endereço – nome da rua, 
número da casa, nome do 
bairro e a cidade onde está. 
Não tente retirar o objeto 
da garganta do bebê, pois 

você poderá empurrá-lo 
ainda mais fundo, piorando 
a situação.

Passo 2 – Com os dedos 
indicador e médio segure 
a boca do bebê aberta. 
Coloque o bebê deitado 
de barriga para baixo, em 
cima do seu antebraço, com 
a cabeça mais baixa que o 
corpo. Apoie seu antebraço 
na sua coxa para ter mais 
firmeza.

Passo 3 – Dê cinco tapas 
com a base da mão entre os 
ombros, no meio das costas 
do bebê, com um pouco de 
força, mas sem machucá-lo.

Passo 4 – Coloque o bebê 
deitado de costas sobre o 
outro antebraço, apoiado 
sobre a coxa. Faça cin-
co compressões com dois 
dedos no meio do peito, 
entre os mamilos. Cada 
compressão deve ter quatro 
centímetros (2 a 3 dedos de 
profundidade).

Passo 5 – Olhe para o 
bebê:

- Se o bebê continuar en-
gasgado, repita os passos 
2, 3 e 4;

- Se ele chorar, vomitar 
ou tossir, é sinal que desen-
gasgou e sua cor voltará ao 
normal;

- Em todo caso, aguarde 
a chegada do SAMU.

Umuarama - A Secre-
taria Municipal de Saúde 
comunica que as Unida-
des Básicas de Saúde 
(UBS) e Unidades Estra-
tégia Saúde da Família 
(UESF) estarão fecha-
das no período da tarde 
do próximo dia 29, para 
evento da programação 
do Agosto Dourado – mês 
dedicado à intensificação 
das ações de promoção, 
proteção e apoio ao alei-
tamento materno.

N e s t e  a n o,  o  t e m a 
da Semana Mundial de 
Aleitamento Materno é 
“Amamentação: a base da 
vida”, chamando a aten-
ção para a importância 
vital  da amamentação 
na construção de uma 
saúde com base sólida. 
O encerramento da pro-
gramação será neste dia, 
no Centro Cultural Vera 
Schubert, a partir das 
13h30. No mesmo evento 
haverá orientações sobre 
técnicas de desengasgo, 
com a equipe do Serviço 

U m u a r a m a ,  U m a 
das maiores séries de 
congressos internacio-
nais, que abrangerão 
seis continentes, mais 
de 200 países e mais 
de 400 idiomas, será 
realizada em 2019. Um 
desses congressos será 
em Umuarama, de 16 a 
18 de agosto de 2019 no 
parque de Exposições, 
Dario Pimenta Nóbrega 
e aberto a todo público.

Desde maio de 2019, 
as Testemunhas de Jeo-
vá realizam essa série 
mundial de congressos 
de três dias, destacando 
o tema “O Amor Nunca 
Acaba”. Espera-se um 
público de 1600 pessoas 
no congresso que será 
realizado no Pavilhão 
de Eventos do Parque de 
Exposições em Umua-
rama. 

Kleber Saquetti, um 
representante local das 

Testemunhas de Jeová, 
disse que “esses eventos 
serão um exemplo de 
que o amor pode ser 
uma influência positiva 
para unir pessoas de 
diferentes formações. 
As  Testemunhas de 
Jeová de toda a região 
vão ter a oportunida-
de de conhecer e ter 
associação agradável 
com companheiros de 
adoração; e a população 
de Umuarama receberá 
uma grande quantida-
de de visitantes nos 
restaurantes, hotéis e 
comércio em geral”.

Você poderá ver os 
locais e horários desses 
eventos abertos ao públi-
co no jw.org, o site oficial 
das Testemunhas de Jeo-
vá.    https://apps.jw.org/
ui/T/meeting-search.
html#/conventions

Destaques do progra-
ma do congresso

Banco de leite 
da Maternidade 
precisa de 
potes para 
armazenamento 
das doações

Sabe aqueles potes 
de vidro usados para 
conserva? Eles são 
extremamente neces-
sários para o banco 
de leite do hospital 
Norospar, em Umua-
rama. Dentro desses 
recipientes são arma-
zenadas as doações 
de leite humano feitas 
pelas mamães que 
doam para o banco de 
leite. Os kits são for-
necidos às doadoras 
pelo Norospar, porém, 
o estoque do hospital 
desses potes estão 
baixos. Não é preciso 
retirar rótulos e tam-
bém se houver potes 
sem tampa as doações 
podem ser feitas. Para 
doar, basta entrar em 
contato com o hospi-
tal pelo telefone (44) 
3621-1299.

umuarama vai sediar em 2019  
a série mundial “o amor Nunca
acaba”, das Testemunhas de Jeová

O programa vai con-
siderar como os ensinos 
da Bíblia podem ajudar 
as pessoas de modo prá-
tico. O programa da sex-
ta-feira vai falar sobre 
como o amor ajuda as 
pessoas a vencer dificul-
dades, como problemas 
econômicos, doenças 
crônicas ou uma infân-
cia difícil e sem amor. O 
programa de sábado vai 
considerar como a Bíblia 
pode ajudar maridos, es-
posas e filhos a mostrar 
amor uns pelos outros. E 
o programa de domingo 
vai incluir um discurso 
para o público com o 
tema “Onde encontrar 
verdadeiro amor num 
mundo cheio de ódio?”, 
que vai mostrar como 
vencer o preconceito e o 
ódio. Os congressos das 
Testemunhas de Jeová 
têm entrada gratuita e 
não se fazem coletas.

uBs alteram agendas do 
dia 29 para evento 
do “agosto dourado”

de Atendimento Móvel 
de Urgências (Samu) e 
paródias sobre amamen-
tação, apresentadas pelas 
equipes das unidades de 
saúde.

O diretor de Atenção 
Primária em Saúde e Ser-
viços Odontológicos, Eli-
zeu Ampessam, informa 
que as agendas da tarde 
do dia 29 serão transfe-
ridas para a sexta-feira, 
30 de agosto, também no 
período da tarde.

“Na sexta-feira – pe-
ríodo em que as unidades 
normalmente ficam fe-
chadas para reunião de 
equipe – as UBS permane-
cerão abertas e atenderão 
aos pacientes. Para evitar 
imprevistos, as unidades 
vão alertar os usuários 
com antecedência e dei-
xarão cartazes fixos com 
avisos sobre a mudança no 
calendário”, determinou o 
diretor, em comunicação 
aos enfermeiros respon-
sáveis pelas unidades de 
saúde do município.

Agência Brasil - No úl-
timo balanço apresentado 
pelo Ministério da Saúde, 
o Brasil registou, entre os 
dias 5 de maio e 3 de agosto, 
907 casos confirmados de 
sarampo em três estados: 
São Paulo, Rio de Janeiro 
e Bahia. A doença circula 
no país desde dezembro 
de 2017 e o ressurgimento 
do vírus, que não era re-
gistrado desde 2015, fez o 
país perder o Certificado 
de Eliminação do Sarampo, 
entregue pela Organização 
Pan-Americana de Saúde 

Ministério da saúde tira dúvidas sobre transmissão do sarampo
(Opas).

A doença é altamente 
contagiosa. Pode ser trans-
mitida pela respiração, 
tosse ou espirro da pessoa 
contaminada. Para tirar 
dúvidas sobre o sarampo, a 
Agência Brasil entrevistou 
diretor do Departamento 
de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis do Ministé-
rio da Saúde, Júlio Croda.

Agência Brasil: Quais 
são os principais sintomas 
do sarampo?

Júlio Croda: Os princi-
pais sintomas são febre e 

pele avermelhada, conhe-
cida como exantema. Tam-
bém podem ser apresenta-
dos coriza e conjuntivite.

Agência Brasil: O contá-
gio da doença é fácil?

Croda: É muito fácil. 
O sarampo é uma doença 
transmitida pelo ar, por go-
tículas e é o que apresenta 
a maior transmissibilidade 
das doenças transmitidas 
pelo ar. Uma pessoa infecta-
da pode transmitir a doença 
para 15 a 20 pessoas em um 
mesmo ambiente.

Agência Brasil: Existe 

risco de morte?
Croda: Existe para al-

guns grupos populacionais 
especiais, principalmente 
crianças desnutridas, imu-
nossuprimidos e crianças 
abaixo de um ano.

Agência Brasil: Como a 
doença pode ser detectada?

Croda: A doença geral-
mente é detectada atra-
vés dos sinais e sintomas 
clínicos. Também existe 
o exame laboratorial que 
pode confirmar a doença.

Agência Brasil: Quais 
são os locais no Brasil com 

maior incidência da doen-
ça?

Croda: Atualmente nós 
temos três estados com 
casos notificados e confir-
mados. São Paulo concentra 
90% dos casos. A gente tem 
um caso na Bahia e cinco 
casos no Riode Janeiro.

Agência Brasil: A vaci-
nação do sarampo faz parte 
do calendário nacional de 
vacinação?

Croda: A vacinação faz 
parte do calendário nacio-
nal. Ela é dada dos 12 aos 
15 meses. Toda a população 

entre um ano e 49 anos 
deve ter duas doses no seu 
cartão vacinal. Importante 
ressaltar que os profis-
sionais de saúde devem 
tomar essas duas doses. 
Eles fazem atendimento 
à população e isso evita 
a infecção e adoecimento 
desses profissionais.

Agência Brasil: A vacina 
é segura?

Croda: A vacina é muito 
segura. Essa vacina tem 
décadas de uso, uma dose 
protege 93% e duas doses 
têm uma eficácia de 97%.
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 IFIQUE ATENTO 

O que causa tosse seca, com catarro ou 
crônica? Quando devo ir ao médico?

Tossir é um mecanismo 
de defesa ou reflexo do corpo 
que possibilita expelir alguma 
coisa que esteja dentro das 
vias respiratórias superior ou 
inferior. Embora a tosse seja 
uma das queixas mais comuns 
nos consultórios, especialmen-
te nos meses mais frios, muitas 
pessoas não a consideram um 
problema que mereça uma 
visita médica.

Contudo, caso persista 
no tempo, esse sintoma pode 
piorar e afetar negativamente 
a qualidade de vida. Caso se 
trate de uma simples infecção, 
ele deve passar em duas ou 
três semanas. Quando a tosse 
dura mais do que isso, já não 
é mais aguda e sempre precisa 
ser investigada.

A estimativa dos cientistas 
é que cerca de 8% da popula-
ção global conviva com essa 
condição, especialmente nas 
regiões metropolitanas, onde a 
exposição a agentes irritantes 
aumenta o risco de ter tosse, 
sem falar dos hábitos da vida 
moderna como a obesidade 
que, entre outras coisas, reduz 
as defesas do corpo (imuni-
dade).

Por que temos tosse?
A causa mais frequente da 

tosse é uma infecção por vírus 
ou bactérias, especialmente 
nos meses mais frios do ano. 
Rinite, poluição, baixa umida-
de do ar, agentes químicos e 
cigarro também entram nessa 
lista.

Como se classificam as 
tosses

Esteja pronto para respon-
der ao médico qual é o tempo 
de duração da sua tosse. É a 
partir dessa característica que 
o especialista poderá identifi-
car a origem do problema. Veja 
como o sintoma é classificado:

Tosse de curta duração 
(aguda) É aquela que dura 
até três semanas e, na maioria 
das vezes, é infecciosa. Nos 
meses do inverno, sete em 
cada dez casos são viroses. 
Nesta classe, as causas mais 
comuns são resfriados, gripes, 
alergias e asma.

Tosse de longa duração 
ou persistente O sintoma per-
manece com o tempo. Nesse 
grupo se encaixam as tosses 
subagudas (que duram de três 
a oito semanas) e as crônicas 
(mais que oito semanas).

“Essas tosses devem, 
necessariamente, ser vistas 
por um médico e devidamen-
te investigadas, porque elas 
sempre sinalizam doença”, 
explica Debora Carla Chong 
e Silva, especialista em 
pneumopediatria e professo-
ra da Escola de Medicina da 
PUC-PR (Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná) 
e da UFPR (Universidade 
Federal do Paraná).

Nessas situações, as en-
fermidades relacionadas mais 
comuns (especialmente em 
crianças) são:

Asma 
Na maioria das vezes, a tos-

se se manifesta junto ao chiado 
no peito (sibilância) e a falta 
de ar (dispneia). “A tosse é 
um dos sintomas cardinais da 
asma. Entretanto, em alguns 
indivíduos, ela pode ser o único 
sintoma”, adverte Priscila 
Megumi Takejima, do Depar-
tamento Científico de Rinite da 
Asbai (Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia).

Rinite Aqui, a tosse geral-
mente é mais seca, há pouca 
secreção (catarro) e ainda 
é acompanhada por coriza, 
espirros e nariz entupido.

Sinusite O sintoma é mais 
forte e frequente, há secreção 
(catarro), e observa-se piora 
no final do dia ou ao deitar, 
exatamente quando a secreção 
desce (drena) dos seios da 
face para a faringe e a laringe, 

gerando o reflexo da tosse.
Outras causas das tosses 

de longa duração:

Tabagismo;
Laringite crônica;
Bronquite crônica;
Refluxo laringofaríngeo 

(nesse caso é acompanhado 
de azia e regurgitação);

Doença pulmonar obstruti-
va crônica (DPOC);

Pneumonia (especialmente 
por germes chamados atípi-
cos);

Tuberculose;
Fibrose cística;
Câncer.

Medicamentos podem 
provocar tosse?

Alguns fármacos podem ter 
como efeito colateral a tosse 
seca crônica: de 5% a 35% dos 
pacientes poderão apresentar 
o sintoma.

“Nesses casos, a tosse é 
seca, tem longa duração e os 
principais medicamentos são 
os anti-hipertensivos do tipo 
IECA (inibidores da enzina 
conversora de angiotensina), 
usados para o controle da 
pressão alta”, esclarece Mayra 
de Freitas Centelhas Marti-
nelli, otorrinolaringologista 
do corpo clínico da Amil. São 
exemplos desses remédios o 
captopril e enalapril.

Quem precisa ficar mais 
atento?

Todas as pessoas, em geral, 
são suscetíveis ao sintoma, 
principalmente no inverno. 
Mas os grupos a seguir são os 
considerados mais expostos às 
infecções:

Crianças, especialmente as 
que frequentam locais aglome-
rados como escolas e creches;

Lactentes (até 2 anos de 
idade);

Idosos;
Tabagistas;
Pessoas com doenças do 

coração;
Pessoas com síndrome me-

tabólica;
Pessoas com doenças gás-

tricas;
Alérgicos.

Tosse persistente em 
crianças muito pequenas

Sheila Homsani, diretora 
médica da Sanofi Pasteur, 
explica que tosses persistentes 
em crianças podem decorrer 
de outras doenças, como a 
pneumonia e a coqueluche, 
esta causada por uma bac-
téria, a Bordetella pertussis. 
A característica da doença é 
uma tosse seca e contínua. O 
problema pode ser prevenido 
por meio da vacinação.

Muitas vezes, a criança 
contrai a doença porque ainda 
não houve tempo de ser vacina-
da, já que o esquema vacinal 
prevê que as doses da vacina 
sejam tomadas aos dois, qua-
tro e seis meses de idade. Nos 
adultos, a coqueluche não é tão 
intensa, mas eles podem trans-
mitir a bactéria aos bebês. Por 
isso, a vacinação desse grupo 

é a melhor estratégia. Caso 
esteja grávida, converse com 
seu médico sobre esta possi-
bilidade também.

Quando procurar um mé-
dico?

Pouco importa se o sintoma 
se manifestou em crianças ou 
adultos. Quando a tosse não 
passa depois de três semanas 
e ainda começam aparecer 
outros sintomas como febre 
persistente, perda de peso (ou 
falha no ganho do peso mensal, 
no caso dos pequenos), falta 
de ar (dispneia), chio de peito 
(sibilância), vômitos ou perda 
de sangue, procure um médico 
imediatamente.

Como é feito o diagnós-
tico?

No consultório, o médico 
vai ouvir o paciente para co-
lher detalhes do seu estado 
de saúde, além de examinar 
o seu corpo (exame clínico). A 
depender do que ele observou, 
exames específicos serão soli-
citados, desde os de imagem 
(radiografia, tomografia do 
tórax, nasofibrolaringoscopia, 
endoscopia; pHmetria etc.), 
exame de sangue e prova de 
função pulmonar, até exames 
de função pulmonar e testes 
alérgicos.

Como é o tratamento?
Tosse aguda A regra de 

ouro para as orientações mé-
dicas é a máxima menos é 
mais. A abordagem deve evitar, 
ao máximo, a indicação de 
antibióticos sem necessida-
de, bem como o uso e abuso 

de corticoides. Aliás, muitos 
estudos científicos até desen-
corajam o consumo de xaropes 
e recomendam alternativas 
caseiras mais indicadas para 
acalmar a tosse em crianças. 
Fale com seu médico sobre 
essa possibilidade. Ele saberá 
orientá-lo nesse sentido.

Tosse crônica A depender 
do diagnóstico, as melhores es-
tratégias variam desde longos 
ciclos de antibióticos até uso 
diário de corticoides inalados, 
como os indicados para o 
tratamento da asma.

“Se a causa da tosse for o 
refluxo, a solução é ter uma 
alimentação mais saudável, 
perder peso, praticar exer-
cícios e consumir antiácidos 
por tempo determinado. Caso 
o tratamento clínico falhe, a 
cirurgia pode ser uma opção”, 
diz Giuliano Mendes, cirurgião 
do aparelho digestivo do Hos-
pital Leforte.

Táticas para prevenir a 
tosse

Como a tosse é um sintoma, 
tratar a doença de base previ-
ne que ela se manifeste. Esteja 
atento a fatores ambientais, 
alérgicos ou ocupacionais 
que podem desencadear ou 
dificultar o controle dessas 
enfermidades. Para colaborar 
com o tratamento ou evitar que 
a tosse apareça, coloque em 
prática as seguintes atitudes:

Cultive um estilo de vida 
saudável;

Mantenha completo o 
calendário de vacinação de 
crianças e idosos sob sua 
responsabilidade;

Vacine-se contra a gripe 
antes do inverno;

Procure ajuda médica tão 
logo perceba que a tosse não 
passa;

Evite a automedicação;
Esteja atento à higiene das 

mãos lavando-a com frequên-
cia ou usando álcool 70;

Pratique a etiqueta da tos-
se: ao tossir, acostume-se a 
usar a parte interna do cotove-
lo para cobrir a boca. Quando 
você usa a mão e toca objetos, 
espalha os agentes infecciosos 
por toda a parte, especialmen-
te porque eles sobrevivem em 
superfícies duras por até por 
72 horas;

Cubra a boca e o nariz com 
lenços descartáveis ao tossir e, 
depois, descarte-os;

Afaste-se de locais aglome-
rados e sem ventilação;

Mantenha distância das 
pessoas ao conversar;

Capriche na hidratação, 
especialmente nos dias secos 
e se você trabalha exposto ao 
ar-condicionado;

Evite o tabagismo;
Faça lavagens nasais com 

soro fisiológico;
Mantenha o peso adequado 

à sua idade e altura;
Prefira bebidas não gasei-

ficadas;
Reduza o consumo de fri-

turas;
Evite deitar-se após comer 

ou beber;

Fontes: 
Debora Carla Chong e 

Silva, pediatra e especialista 
em pneumopediatria, pro-
fessora da UFPR (Univer-
sidade Federal do Paraná) 
e da Escola de Medicina da 
PUC-PR (Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná); 
Mayra de Freitas Centelhas 
Martinelli, otorrinolaringo-
logista membro da ABORL-
-CCF (Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial) e do 
corpo clínico da Amil (SP); 
Priscila Megumi Takejima, 
membro do Departamento 
Científico de Rinite da Asbai 
(Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia); Giu-
liano Mendes, cirurgião do 
aparelho digestivo e cirur-
gião oncológico, diretor do 
ECMI (Equipe de Cirurgias 
Minimamente Invasivas) e 
do Hospital Leforte; Sheila 
Homsani, diretora médica 
da Sanofi Pasteur. Revisão 
técnica: Debora Carla Chong 
e Silva.

A umuaramense Priscila Megumi Takejima participa na 
escrita do referido artigo 

Publicado também no site: 
https://www.uol.com.br/vivabem/
noticias/redacao/2019/08/06/
tosse-seca-com-catarro-ou-que-
nao-passa-cronica-causas-e-
tratamentos.htm



Botafogo aposta em atitude para bater 
o “traiçoeiro” Athletico-PR no Rio
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Inte X Corinthians 
 Palmeiras X Bahia 

Botafogo X Athletico Pr
Avaí X Cruzeiro 
Goiás X Vasco 

Jogos de hoje

Segunda-feira
CSA X Fortaleza

Rio, (AE) - Superada 
uma sequência de seis jo-
gos sem vencer, o Botafogo 
agora tem pela frente um 
adversário que, mesmo 
desgastado e focado em ou-
tras frentes pode ainda ser 
traiçoeiro. Para não cair na 
armadilha do Athletico-PR, 
no jogo deste domingo, às 
16h, no Engenhão, a equipe 
carioca aposta na atitude 
para vencer e voltar a subir 
na tabela do Campeonato 
Brasileiro.

O Botafogo tem 19 pon-
tos e vem de uma impor-
tante vitória fora de casa 
por 2 a 0 diante do Avaí. 
Mas não ganha em seus 
domínios desde o dia 2 de 
junho, quando bateu Vasco 
por 1 a 0. 

Além disso, terá pela 
frente um adversário que 
tem a mesma quantidade 
de pontos, vem de três 
vitórias seguidas e sur-
preendeu nas duas últi-
mas vezes em que atuou 
fora de seu estádio pelo 
Brasileirão: bateu CSA 
(4 a 0) e Cruzeiro (2 a 
0), mesmo jogando com 
equipes consideradas re-
servas, opção que deve 

repetir neste domingo. 
Tais dados fazem com 

que o técnico botafoguen-
se Eduardo Barroca se 
mostre preocupado com 
a concentração de seus 
comandados. “O Athletico, 
se não for a principal, 
está entre as três equipes 
mais organizadas dentro 
de campo do Brasileirão. 
Eles têm lógica na forma 
de jogar, são muito fortes 
e organizados. A gente vai 
jogar, dentro de casa, uma 
partida que dá a possibili-
dade de subir três posições 
na tabela. Vai ser um jogo 
difícil, mas precisaremos 
ter atitude e nos impor 
desde o início”, avalia.

O treinador não acredi-
ta que o time paranaense 
de alguma forma possa 
representar uma presa 
fácil também por estar 
possivelmente cansado 
após viagem que fez ao 
Japão para participar de 
uma copa internacional. 
“Independentemente de 
como venha o adversário, 
sabemos que existe quali-
dade do outro lado e que 
precisamos nos impor no 
Rio de Janeiro”, insistiu.  

Ciente das dificuldades 
que podem ser impostas 
pelo adversário, Barroca 
sabe que terá de montar 
sua equipe com alguns 
desfalques  Um deles é 
o zagueiro Gabriel, que 
recebeu o terceiro cartão 
amarelo e deve dar lugar 
a Marcelo Benevenuto ao 
lado de Carli, que, por sua 
vez, retorna ao time após 
cumprir suspensão.

Outro que não joga é 
o volante Alex Santana, 
que sentiu o adutor da 
coxa direita no treino da 
última quarta-feira. Em 
seu posto, entra Gustavo 
Bochecha. O restante da 
equipe deve ter a escala-
ção que bateu o Avaí em 
Florianópolis por 2 a 0. Equipe paranaense quer voltar a vencer no Brasileiro 

São Paulo, (AE) - O Co-
rinthians coloca sua invenci-
bilidade à prova contra o In-
ternacional neste domingo, 
às 11h, no Beira-Rio, pela 
14ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Desde o término 
da Copa América, o time do 
técnico Fábio Carille vem 
com uma sequência sem 
derrotas, com cinco vitórias 
e dois empates. 

O bom desempenho co-
locou a equipe na zona de 
classificação para a Liberta-
dores e, coincidentemente, 
tirou o Internacional do G6 
do torneio - o Corinthians 
subiu para a quinta colo-
cação ao vencer no meio 
da semana o Goiás em jogo 
adiado da sétima rodada, e 
mandou o time gaúcho para 
o sétimo lugar.

Carille optou por não 
fazer mistério e indicou o 

time com quatro mudanças 
em relação ao último jogo. 
Danilo Avelar, Sornoza e 
Vagner Love, poupados, 
voltam à formação titular. 
A outra alteração será a 
ausência de Fagner, sus-
penso pelo terceiro cartão 
amarelo. Michel Macedo 
será o substituto.

Fagner tem sido funda-
mental para o bom momento 
da equipe. Tanto é que no 
único jogo que começou 
fora, contra o Fortaleza, o 
time saiu perdendo por 1 a 
0. Carille o colocou no se-
gundo tempo e veio a virada 
em duas jogadas pelo lado 
direito. Sem ele, o treinador 
aposta na bola parada de 
Sornoza.

Por outro lado, Avelar 
volta para reforçar o setor 
que sofreu na última parti-
da. Seu substituto, Carlos 

São Paulo,(AE) - Os mais 
de 30 mil torcedores do Pal-
meiras esperados no Allianz 
Parque para a tarde deste 
domingo, às 16 horas, têm 
duas grandes expectativas 
para acompanhar a partida 
contra o Bahia, pelo Cam-
peonato Brasileiro. O público 
espera ver em campo alguns 
dos reforços anunciados 
nas últimas semanas, em 
especial o zagueiro Vitor 
Hugo, e aguarda o time vol-
tar a vencer e encerrar uma 
sequência de quatro rodadas 
sem ganhar.

O Palmeiras não ganha 
um compromisso do Campeo-
nato Brasileiro desde o início 
da parada para a Copa Amé-
rica. Depois disso, o time teve 
três empates e uma derrota, 
para o Ceará. O momento 
ruim causou protestos de 

parte da torcida, incomodou o 
elenco do técnico Luiz Felipe 
Scolari e deu chance para o 
Santos assumir a liderança 
da competição e até abrir 
alguma vantagem.

Pelo menos contra o Bah-
ia a equipe joga dentro de 
casa depois de uma semana 
inteira de treinos e boas no-
vidades. Na última semana, 
o Palmeiras passou a contar 
com reforços como o próprio 
Vitor Hugo e o atacante Luiz 
Adriano. No clube desde ter-
ça-feira, o reforço veio do 
Spartak Moscou e torce para 
ser testado no setor ofensi-
vo, já que Borja passou os 
últimos dias em recuperação 
de problema no tornozelo 
esquerdo.

Já a presença de Vitor 
Hugo é mais provável. O 
zagueiro chegou da Fioren-

Corinthians coloca invencibilidade à prova contra o Internacional
Augusto, admitiu ter feito um 
jogo ruim contra o Goiás. O 
titular da posição tratou de 
defender o jovem de 20 anos.

Inter foca no Brasileirão
Pela primeira vez des-

de o fim da Copa Améri-
ca, o Internacional pode 
pensar exclusivamente no 
Campeonato Brasileiro. 
Neste domingo, diante do 
Corinthians, entretanto, o 
treinador Odair Hellmann 
deve manter a estratégia de 
rodar seu elenco para evitar 
maiores desgastes.

De 10 de julho, quando 
fez a partida de ida das 
quartas de final da Copa do 
Brasil contra o Palmeiras em 
São Paulo, para a data deste 
domingo, o time gaúcho não 
teve uma folga na tabela se-
quer no meio de semana, em 
nove compromissos entre 
Brasileirão, Libertadores e 

Copa do Brasil.
Tendo êxito nas duas 

competições de mata-mata 
e com uma folga no meio da 
próxima semana no calen-
dário, seria natural que o 
Inter se concentrasse ago-
ra em melhorar na tabela 
do campeonato de pontos 
corridos, em que ocupa o 
sétimo lugar, com 20 pontos. 
Porém, com alguns atletas já 
sentindo a forte sequência 
de jogos, o foco principal da 
comissão técnica é recupe-
rar os mais cansados.

Atletas como Rodrigo 
Lindoso, Patrick, Nico Ló-
pez, Victor Cuesta e Nonato, 
de acordo com o treina-
dor Odair Hellmann, foram 
muito exigidos nas últimas 
semanas e andaram até 
mesmo sendo poupados em 
diversas atividades realiza-
das no CT do clube. 

Palmeiras recebe o Bahia para testar reforços e encerrar série negativa
tina e retorna ao Palmeiras 
após dois anos. O defensor 
pode ganhar vaga no time 
pois o paraguaio Gustavo 
Gómez está suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. Com 
o prestígio de títulos como 
a Copa do Brasil de 2015 e 
o Campeonato Brasileiro 
de 2016, o jogador recebeu 
bastante carinho da torcida 
ao retornar à equipe.

A preparação para o jogo 
com o Bahia foi a primeira 
semana cheia para o elenco 
treinar depois do fim da Copa 
América. Felipão conseguiu 
recuperar alguns atletas até 
mesmo para a sequência de 
três compromissos contra o 
Grêmio. Primeiramente as 
equipes se enfrentam no pró-
ximo sábado, pelo Campeo-
nato Brasileiro, e depois têm 
compromisso pelas quartas 

de final da Libertadores.
A partida com o Bahia 

marca o reencontro do Pal-
meiras com o técnico Roger 
Machado. Treinador do time 
de janeiro a julho do ano 
passado, ele foi demitido para 
dar lugar a Felipão. Será a 
primeira partida dele contra 
a equipe depois da saída. 
Durante a semana, Roger 
revelou se sentir ansioso para 
rever os antigos comandados 
e enfrentar Felipão, que foi 
seu treinador no Grêmio na 
década de 1990.

O Bahia conta com três 
jogadores emprestados pelo 
Palmeiras no elenco. O za-
gueiro Juninho, o meia Guer-
ra e o atacante Artur não vão 
poder ser escalados no jogo 
por uma cláusula prevista no 
contrato de que não podem 
enfrentar o Palmeiras.

Brasília, (AE) - Para ten-
tar se distanciar da zona de 
rebaixamento, o Vasco tem 
pela frente o Goiás, neste 
domingo, às 19 horas, no Serra 
Dourada, e um desafio: vencer 
fora de casa pela primeira vez 
nesta edição do Campeonato 
Brasileiro. 

Na verdade, o time carioca 
não triunfa longe de seus domí-
nios pela Série A desde 2017, 
quando bateu o Cruzeiro por 1 
a 0 no Mineirão, em novembro 
daquele ano. Em 2019, em 
seis jogos como visitante até 
o momento após 14 rodadas, 
o time de São Januário, que 
acumula 14 pontos e está em 
15.º lugar, continua sem sair 
de campo vencedor, tendo sido 
derrotado em quatro oportuni-
dades nessa situação.

Do outro lado, há uma equi-
pe que, apesar de ter sofrido 
as duas maiores goleadas da 

Vasco tenta encerrar longo 
jejum de vitórias fora de casa

competição até agora - foi atro-
pelado por Santos e Flamengo, 
ambas as vezes por 6 a 1 - e vir 
de derrota para o Corinthians 
por 2 a 0, dificilmente perde 
em sua casa - caiu apenas 
diante do São Paulo, ainda na 
segunda rodada, por 2 a 1. 

Por isso, o zagueiro vas-
caíno Leandro Castan prefere 
adotar a cautela ao projetar 
a partida deste domingo em 
Goiânia. “Não podemos levar 
em consideração os resultados 
recentes do Goiás, pois é um 
time que vem fazendo, no todo, 
uma campanha regular, com 
pontuação (17 pontos ganhos) 
que pode levá-lo a se aproxi-
mar da área da Libertadores. É 
preciso ter cuidado”, previne, 
para em seguida acrescentar: 
“Temos um tabu para quebrar 
também (de não vencer fora 
de casa). Vamos com respon-
sabilidade”.
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União de campanhas intensifica ações
preventivas contra violência doméstica

Os Conselhos da Comunidade e de Defesa dos Direitos da Mulher uniram forças com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e outras entidades 

 ILEI MARIA DA PENHA

Umuarama – No mês em 
que a Lei Maria da Penha 
completa 13 anos de vigên-
cia, os Conselhos da Co-
munidade e de Defesa dos 
Direitos da Mulher uniram 
forças com a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência So-
cial e outras entidades da 
sociedade, para intensificar 
as ações preventivas contra 
a violência doméstica.

Com isso, a campanha 
Agosto Lilás, realizada 
pela Secretaria de Assis-
tência Social para divulgar 
a existência da Lei Maria 
da Penha e porque surgiu, 
ganhou um reforço com a 
Semana Nacional da Jus-
tiça pela Paz em Casa, 
realizada pelo Conselho 
da Comunidade por deter-
minação do Tribunal de 
Justiça do Paraná.

Entre os dias 17 e 24 de 
agosto ocorrerão uma série 
de discussões em mesa re-
donda em colégios, igrejas 
e no salão do tribunal do 
júri, no Fórum de Umua-
rama (vide programação 
em anexo), além de duas 
blitzes educativas.

O foco é a prevenção e a 
conscientização de mulhe-
res e homens sobre como 
a violência acontece e a 
importância de denunciar e 
prevenir. “Queremos atrair 
o maior número possível de 
pessoas. Queremos que as 
mulheres tomem consciên-

cia de quando são agre-
didas e que a agressão 
não é apenas física, mas 
psicológica e patrimonial 
também”, explicou a assis-
tente social do Conselho 
da Comunidade, Lourdes 
Scarpin.

Outra vertente que pas-
sa a ser executada pelo 
Conselho da Comunidade 
é o atendimento ao homem 
agressor. A partir dos pró-
ximos dias, sempre que 
um agressor transacionar 
ou ser condenado em um 
processo, entre as medidas 

a serem cumpridas está a 
participação coercitiva no 
ARA (Associação de Recu-
peração de Alcoólatras). 
“Hoje a Justiça já deter-
mina a participação, mas 
não há uma fiscalização. 
Agora quem fará a fiscali-
zação será o Conselho da 
Comunidade”, explicou o 
presidente do Conselho, o 
advogado Luís Guilherme 
Meyer.

De acordo com Meyer, o 
agressor será encaminhado 
pela Justiça até o Conselho 
da Comunidade, que envia-

rá um ofício e uma ficha 
de acompanhamento e a 
pessoa deverá apresentar 
tal documento no ARA, 
onde será assinada a cada 
reunião assistida. 

No fim do mês a pessoa 
deverá apresentar a ficha 
ao Conselho, pegar uma 
nova. O documento será 
acostado ao processo. “A 
Justiça vai encaminhar 
essa pessoa para tratamen-
to para que ela perceba o 
bem que faz estar sóbria 
e continuar o tratamento 
depois da pena terminar”, 

afirmou Meyer.
A iniciativa surgiu a 

partir do momento em que 
a Justiça constatou que a 
maior parte dos agressores 
tem um histórico de abuso 
do álcool e também de ou-
tras drogas ilícitas.

Durante a reunião na sex-
ta-feira (9), que tratou sobre a 
união das ações preventivas, 
outras ideias foram colocadas 
na mesa, visando também 
projetos que atendam ao 
homem agressor para que ele 
também receba um acompa-
nhamento e um tratamento 

para ser um novo cidadão. 
Atualmente os atendimen-
tos disponíveis pela rede de 
acolhimento do Município 
acolhem apenas a mulher 
agredida. Segundo a secre-
taria de Assistência Social 
Izamara Amado de Moura, há 
muito existe a ideia de aten-
der também ao agressor, mas 
por falta de estrutura, o servi-
ço ainda não está disponível. 
“Agora com a parceria com o 
Conselho da Comunidade cer-
tamente vamos conseguir”, 
afirmou. Estiveram presentes 
na reunião: 

Luiz Guilherme Meyer 
(presidente do Conselho 
da Comunidade), Izamara 
Amado de Moura (secre-
tária municipal de Assis-
tência Social) e Jônia C. 
De Lima (presidente do 
Conselho municipal dia 
Direitos da Mulher). Como 
também representando a 
Ordem Internacional Arco 
Íris: Rosângela Orsi, acom-
panhada da Ilustre Pre-
ceptora Fernanda Sandri 
e representando a Ordem 
Demolay, Capítulo 133, Fa-
biano Silva, acompanha-
do do Mestre Conselheiro 
Paulo Lavagnoli. Sandra 
Prates (chefe da Divisão da 
Proteção Social Especial), 
Jozi Kelly Fator (Psicóloga 
CREAS/CRAM) e Esmael 
Alves (Conselheiro do Con-
selho da Comunidade da 
Comarca de Umuarama)
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Fase em que exigirá o máximo de sua 
inteligência para que possa conseguir 
realizar seus anseios e desejos. O 
fluxo do momento é dos melhores 
para a sua saúde. Aproveite.

Período benéfico. Favorável em tudo 
o que pretenda realizar ou conceber. 
Faça deste período um marco de rea-
lizações e otimismo. Procure vivê-lo 
intensamente. Fase ideal para o amor.

Evite a pressa para realizar negócios 
ou algo de muita importância, para 
não tomar atitudes precipitadas. Êxito 
amoroso e sentimental. Aumento da 
inteligência. 

Nem tudo na vida acontece do jeito 
que a gente quer. Evite o pessimismo 
e seja mais confiante e empreendedor. 
Recomeçar faz parte da vida do ser 
humano. Aumento da sua vitalidade.

Dia de muita paz e harmonia em sua 
vida sentimental e familiar. Aproveite 
e faça um programa com seu amor 
e toda a família. Ria bastante e se 
divirta, afinal, você está precisando,

Período favorável para reencontrar os 
amigos de trabalho. O sucesso amo-
roso será evidente. Pode começar a 
pensar em tirar uns dias de férias. 
Você merece uns momentos de lazer.

Período de máximo desenvolvimento 
dos relacionamentos íntimos. A re-
flexão a respeito da maneira de agir 
tenderá a trazer maior harmonia. Bom 
para a área amorosa.

A maior parte do seu interesse con-
tinuará voltada para o mundo das 
ideias, dos conceitos filosóficos e da 
busca de elevação e ampliação dos 
horizontes. Aproveite para prosperar.

Seja mais confiante em si mesmo 
que conseguirá melhores resultados. 
Encare os desafios. Boas perspectivas 
no campo profissional e as mudanças 
serão benéficas. 

Não tenha medo das mudanças. 
Lembre-se de que a vida oferece 
oportunidades inesperadas e o medo 
de enfrentá-las pode pôr tudo a perder. 
Concentre as suas energias no amor.

Hoje você receberá boas noticias, aos 
quais o alegrarão bastante. Leve a 
vida com mais determinação, só assim 
conseguirá alcançar seus objetivos. 
Tudo indica que esta semana vai ser 
especial.

Você ainda não conseguiu atingir 
sua meta de equilibrar e colocar em 
ordem sua vida. Talvez seja hora de 
parar tudo, colocar a cabeça no lugar 
e depois voltar com força total.

1) A novela é  “Ti-Ti-Ti”. 
Como se chamava a per-
sonagem interpretada 
pela atriz Mila Moreira, 
no remake da trama?
a) Bruna
b) Socorro
c) Stela 
d) Amanda

2) A música “É o 
Amor” é sucesso até 
hoje na voz de qual dessas duplas?
a) Chitãozinho & Xororó
b) Bruno & Marrone
c) Zezé Di Carmargo & Luciano
d) César & Paulinho

3) Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana 
Gimenez, tem outra profissão, além de atriz. Qual é 
essa profissão?
a) Veterinária
b) Jornalista
c) Psicóloga
d) Paisagista 

4) Antes de seguir carreira solo, o saudoso Cazuza 
integrava qual  grupo musical?
a) “Secos & Molhados”
b) “Paralamas do Sucesso”
c) ”Rádio Taxi”
d) “Barão Vermelho”

5) Na novela “A Gata Comeu”, Nuno Leal Maia inter-
pretou qual personagem?
a) Fábio
b) Horácio
c) Mário
d) Rafael

(Respostas: 1-c / 2-c / 3-c / 4-d / 5-a) 
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Animação de mãe
Patrícia Abravanel pu-

blicou vídeo na qual a filha 
Jane, que tem um ano e meio, 
aparece sentada em sua 
cadeirinha jantando e com 
a mão cheia de comida. A 
feliz mamãe fez questão de 
compartilhar com seus segui-
dores as artes da filha ainda 
bebê. Patrícia Abravanel tam-
bém é mãe de Pedro e Senor. 

Cão arteiro 
O irmão da cantora Simo-

ne, Caio, publicou um vídeo 
no qual o cachorro Chico 
aparece roendo o chinelo de 
Kaká Diniz, marido da artis-
ta. O cãozinho foi presente 
dado por Simone e Kaká ao 
filho Henry, que comemorou 
cinco anos dias atrás. Segun-
do o vídeo, o cão já roeu uma 
bola de futebol do menino e 
algumas roupas da família. 

Galã abriu o 
coração

O todo lindo Cauã Rey-
mond abriu o coração e 
disse que sua filha Sofia lhe 
proporciona grande apren-
dizado e transformou para 
melhor a sua rotina. “Ser 
pai te leva para um outro 
lugar. Eu já me considerava 
um cara muito responsável 
pela história que eu tive, 
mas fiquei mais responsável. 
Na verdade, você começa a 
perceber outras coisas, a va-
lorizar momentos”, explicou 
o ator. Sofia tem sete anos e é 
fruto do relacionamento com 
Grazi Massafera.  

MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR – 
17h45, na Globo

Góes começa a contar a Marco a verdade sobre a 
morte de Zé Carlos, mas acaba tendo que fugir por 
causa de uma viatura da polícia. Daniel percebe que 
Madureira está incomodado em relação a seu noivado 
com Carla. Thiago questiona Jaqueline sobre o namoro 
de Daniel e Milena. Thiago confessa sua paixão por 
Jaqueline a Cléber, e a menina ouve. Jaqueline beija 
Thiago. Madureira pede ajuda a Neide para organizar 
sua festa de noivado com Carla. Marco se prepara para 
encontrar Góes, e Anjinha se preocupa.

 
ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo 
Todos comemoram o resgate de Laila. Padre Zoran 

e Laila lançam o canal do Instituto Boas Vindas na 
internet. Rania se preocupa com Dalila. A vilã arma 
contra Almeidinha, e Gabriel teme o plano. Almeidi-
nha insiste para que Péricles se aproxime de Camila, 
e Zuleika insinua que o rapaz pode ser diferente do 
pai. Rania comenta com Miguel que desconfia de que 
o bebê de Dalila não seja de Jamil. Cibele pergunta 
a Camila sobre Valéria. Helena se incomoda com o 
comportamento de Elias. 

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo 
Marcos pede para conversar com Paloma. Paloma 

descobre que Marcos irá morar na mansão de Alber-
to. Diogo questiona Mário sobre Nana. Alberto expulsa 
Silvana de sua casa. Thaíssa sugere que Evelyn se 
esforce para chamar a atenção de Felipe. Vicente 
incentiva Ramon a deixar Gabriela treinar no time. 
Marcos promete a Silvana que a Prado Monteiro edi-
tará seu livro. Silvana arma para Marcos e finge para 
os fotógrafos que o editor a pediu em casamento.

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Roger, Marcelo e Guilherme discutem sobre o que 
farão com relação a doença de Glória. Após o acidente 
doméstico, Lindomar acorda um pouco confuso. Des-
confiado de uma possível armação entre Roger e 
Waldisney para invadir a casa de Pendleton, Jeff vai 
até a O11O para confrontar o office boy. João descobre 
que Bento mexeu em algumas provas, e furioso, com-
partilha com seus amigos. Waldisney mente, e diz a 
Roger que não conseguiu invadir a casa de Pendleton. 

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo
Maria da Paz se desespera ao saber do incêndio 

no depósito da fábrica. Jô confessa a Régis que foi ela 
quem encomendou o incêndio. Vivi conta a Chiclete que 
sua casa lhe despertou lembranças. Eusébio afirma que 
Cornélia jamais encontrará sua herança. Maria da Paz se 
reúne com Márcio, Zé Hélio e Abel para tentar reerguer a 
fábrica. Lyris consegue a guarda de Cássia. Antero alerta 
Amadeu sobre o incidente na fábrica de Maria. Lucas 
chantageia Jô. Beatriz conversa com Téo sobre Merlin. 

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Sabrina decide pular corda com Dóris, mas a peque-
nina acaba se machucando. Pastor Augusto entrega 
uma peça de teatro ao Padre. Rebeca entrega cartazes 
em busca pela filha e se junta com as mães da Sé. Alicia 
faz uma reunião no condomínio para assumir o posto de 
síndica temporária, já que Meire está doente. Luís dis-
cute com a esposa, Clara, pois está insatisfeito por estar 
desempregado e não ter conseguido pagar nem o plano 
de saúde dos filhos. Marina finge ter perdido a memória 
e que não reconhece Ofélio, que vai embora chateado.

Dupla
Fábio Assunção e Mariana Lima contracenam na 

minissérie “Onde Está o Meu Coração” interpretando os 
pais da personagem de Letícia Colin. A produção estreará 
primeiramente no Globoplay. As gravações já começaram. 

O tempo passa
Mel Maia conferiu o show de Nego do Borel acompa-

nhada por João Pedro Junqueira de Jesus, jogador do 
Fluminense. E em clima de romance. Atualmente com 
15 anos, Mel Maia iniciou sua carreira de atriz ainda 
menina em 2011 e agora, jovem adolescente, está em 
“A Dona do Pedaço”, interpretando Cássia.

Milionárias e apaixonadas
A novela “Órfãos da Terra” caminha para seus mo-

mentos finais. Valéria (Bia Arantes) rouba a fortuna de 
Norberto (Guilherme Fontes) e convida Camila (Anaju 
Dorigon) para morar com ela na Europa e juntas desfru-
tarem de uma excelente situação financeira. O que ambas 
não esperavam é que iriam se descobrir apaixonadas uma 
pela outra. 

Homenagem  
à filha

Cristiana Oliveira fez 
questão de homenagear a 
filha, Rafaella Oliveira, que 
completou 32 anos. Bonito 
e emocionante de se ver. 
Quanto ao trabalho, atual-
mente Cristiana Oliveira é 
a Lara, na novela “Topíssi-
ma”, na Record. 

O primeiro dia de 
aula

O empresário e apresenta-
dor Roberto Justus acompa-
nhou a filha, Rafaella Justus 
em seu primeiro dia de escola, 
depois das férias. Ele fez um 
clique na menina em sala de 
aula e compartilhou com os 
seguidores. A mamãe Ticiane 
Pinheiro adorou o registro. 
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EDITAL   DE   LOTEAMENTO 
 
O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, ETC... 
 

FAZ SABER, a todos os interessados que a empresa 
ALFA HOME CONSTRUTORA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n° 10.981.857/0001-93, estabelecida na Rua Rio de Janeiro, n° 263, Centro, na Cidade de 
Tapejara-PR, Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº NIRE 41206537747 
em 22/07/2009, representada por seu Sócio Administrador Jucemar Souza do Amaral, brasileiro, 
capaz, casado, empresário, portador da CI RG nº 8.670.239-8-SSP-PR, inscrito no CPF/MF nº 
036.373.869/09, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro nº 1.351, na Cidade de Tapejara-PR, 
depositou nesta Serventia os documentos necessários exigidos pelo Artigo 18 da Lei Federal nº 
6.766, de 19/12/1979, para o registro do LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ALTO DA 
COLINA, formado pelo Lote de terras nº 3-Y-Remanescente, desmembrado do Lote nº 3-Y, 
parte do lote nº 3, da subdivisão dos lotes nºs 24 e 25, da Gleba 01 da Colônia Tapejara, 
situada no Município de Tapejara-PR, desta Comarca, com área de 34.654,15 m2, objeto da 
Matrícula 13.343 do Livro 02 desta Serventia, os quais para os fins e efeitos previstos no 
Artigo 19 do aludido Diploma Legal, ficam franqueados ao exame dos interessados.  

Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da última 
publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de Circulação do 
Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente registro. 

E para que ninguém possa alegar ignorância é expedido 
o presente que será também fixado no lugar de costume nesta Serventia. 

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Cruzeiro do 
Oeste-PR, aos onze (29) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu 
Eudes José Tonelli, Escrevente Substituto, digitei, subscrevi e assino. 
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Prefeitura MuniciPal de guaira
Estado do Paraná
DECRETO Nº 178/2019
Data: 09.08.2019
Ementa: homologa avaliação de servidor em Estágio Probatório para efeitos de efetivação de que trata a Lei nº 1.247, 
de 03.12.2003, artigo 24 § 2º, e artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 1.246 de 03.12.2003, realizada pela Comissão nomeada 
pela Portaria nºS 166/2014 e 267/2014, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos 
das Leis nºs 1.246 e 1.247, ambas de 03.12.2003; considerando o memorando on-line sob o n° 6.224/2013, e,
CONSIDERANDO o processo de avaliação observadas às exigências da reorganização das carreiras funcionais dos 
servidores municipais de Guaíra e, o memorando 6.224/2013;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 32, 33 e 34 da Lei Municipal nº 1.246/2003, que estabelece a obrigatoriedade 
de ato específico do poder executivo para a estabilização do servidor em estágio probatório,
DECRETA:
Art. 1o Fica homologado o resultado da avaliação, e declarado estável no serviço público do Poder Executivo do 
Município de Guaíra, o servidor municipal a seguir nominado:
MatrículaNomeAdmissãoCargoIdentidadeNotaResultadoData Efetivação
29211-03Tatiane Mazzucco Rosseto05/09/2016Enfermeiro Padrão9.556.928-5 – SESPII/
PR400APROVADO05/09/2019
Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eficácia a partir da data de efetivação do 
Servidor, a qual está descrita na coluna da data de efetivação, da tabela do artigo 1º deste Decreto.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 177/2019
Data: 09.08.2019
Ementa: Cria Fontes de Despesas e abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 3.866.978,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e seis 
mil, novecentos e setenta e oito reais), por excesso de arrecadação, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 2.103/2019 de 08/08/2019, bem 
como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64,e, considerando o memorando on-line sob o n° 076/2019,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 3.866.978,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e 
setenta e oito reais), na forma abaixo discriminada:
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Funcional: 0004.0122.0003
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13193339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13203339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
 Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica 
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
Funcional: 0002.0062.0006
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
543339091000000000000 - Sentenças judiciais0500.000,00
Unidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Ação: 2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro
Funcional: 0004.0122.0009
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13213339030000000000000 - Material de consumo020.000,00
 13223339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica010.000,00
Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Ação: 2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa
Funcional: 0004.0131.0010
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13233339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13243339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica020.000,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Unidade: 2 – Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Funcional: 0006.0181.0011
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13253339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13263339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação
Ação: 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
Funcional: 0004.0126.0012
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13273449052000000000000 - Equipamentos e material permanente01.000,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
Funcional: 0004.0122.0015
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13283339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 12993339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
 13293339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita040.000,00
 13303339046000000000000 - Auxílio-alimentação01.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimônio
Ação: 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
Funcional: 0004.0122.0016
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13313339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13323339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
Funcional: 0015.0452.0018
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13333339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13343339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Ação: 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária
Funcional: 0015.0452.0018
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13353339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13363339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Ação: 2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal
Funcional: 0015.0452.0018
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13373339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13383339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
 13393449052000000000000 - Equipamentos e material permanente020.000,00
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
Funcional: 0015.0452.0018
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13403339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13413339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
Funcional: 0015.0452.0018
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13423339030000000000000 - Material de consumo03.000,00
 13433339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica03.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações
Ação: 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
Funcional: 0004.0122.0019
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13443339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13453339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde
Funcional: 0010.0301.0029
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13463449051000000000000 - Obras e instalações0250.000,00
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Funcional: 0010.0301.0030
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13473339030000000000000 - Material de consumo050.000,00
 134833390320000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita0154.000,00
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Funcional: 0010.0302.0031
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13493339030000000000000 - Material de consumo050.000,00
 13503339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica050.000,00
 13513449052000000000000 - Equipamentos e material permanente050.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Funcional: 0008.0243.0038
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13523339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13533339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Funcional: 0008.0244.0035
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13543339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13553339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica
Ação: 2068- Manutenção das Atividades da Limpeza Publica
Funcional: 0015.0452.0042
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13563339030000000000000 - Material de consumo040.000,00
 13573339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Funcional: 0015.0451.0044
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13583339030000000000000 - Material de consumo051.000,00
 13593339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica038.070,16
Ação: 2071 - Manutenção das Atividades de Obras
Funcional: 0015.0451.0044
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13603339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13613339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica
Funcional: 0015.0452.0044
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13623339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 12763339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Funcional: 0015.0451.0044
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13633339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13643339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária
Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13653339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13663339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13673339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 13683339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13693339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 12233339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica070.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria
Funcional: 0022.0661.0047
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13703339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 137133390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Comercio
Funcional: 0023.0691.0048
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13723339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 137333390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
Ação: 2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Funcional: 0011.0331.0049
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13743339030000000000000 - Material de consumo01.000,00
 137533390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
Ação: 2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas
Funcional: 0027.0812.0052
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13763339030000000000000 - Material de consumo020.000,00
 13773339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica070.000,00
Ação: 2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
Funcional: 0027.0812.0052
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13783339030000000000000 - Material de consumo025.000,00
 13793339031000000000000 - Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras010.000,00
 13803339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção015.000,00
 13813339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica090.000,00
 13823449052000000000000 - Equipamentos e material permanente015.000,00
   
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas
Ação: 1025 - Construções Executadas pela secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Funcional: 0023.0695.0053
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13833449052000000000000 - Equipamentos e material permanente080.000,00
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas
Funcional: 0023.0695.0054
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13843339030000000000000 - Material de consumo030.000,00
 12963339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica0100.000,00
 Unidade: 3 - Diretoria de Cultura
Ação: 2089 - Manutenção das Atividades da Cultura
Funcional: 0013.0392.0056
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
 13853339030000000000000 - Material de consumo010.000,00
 13863339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção010.000,00
 13873339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física05.000,00
 13883339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica060.000,00
 13893449052000000000000 - Equipamentos e material permanente05.000,00
TOTAL FONTE 1000 – Recursos Livres2.007.070,16
FONTE 102 - – Transferência do Fundeb
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 2035- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 
Funcional: 0012.0361.0023
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
4103339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica102131.934,15
Ação: 2039- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% - Adm.
Funcional: 0012.0365.0025
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
4453339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica102100.000,00
TOTAL DA FONTE102 – Transferência do Fundeb231.934,15
FONTE 103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente  (Lei 11.494/2007)
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Educação Infantil
Funcional: 0012.0365.0025
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
3853449051000000000000 - Obras e instalações10349.371,72
Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar
Ação:2047 - Manutenção das Atividades do Transportes Escolar
Funcional: 0012.0361.0028
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
5303339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção103750.000,00
TOTAL DA FONTE 103 - 20% S/ Transferências Constitucionais799.371,72
FONTE 104 -  25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial
Ação:2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Funcional: 0012.0367.0027
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
4913449052000000000000 - Equipamentos e material permanente10410.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar
Ação:2047 - Manutenção das Atividades do Transportes Escolar
Funcional: 0012.0361.0028
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
5313339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção10426.907,52
TOTAL DA FONTE 104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação36.907,52
FONTE 110 - PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar
Ação: 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Funcional: 0012.0361.0023
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
500333903200000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita11072.237,48
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil
Funcional: 0012.0365.0025
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
513333903200000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita11048.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES FONTE 110 - PNAE120.237,48
FONTE 118 - Convênio Transportes Escolar
Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar
Funcional: 0012.0361.0028
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
5383339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica11837.718,18
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES FONTE 118 - Convênio Transportes Escolar37.718,18
FONTE 303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Funcional: 0010.0301.0030
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
5783339030000000000000 - Material de consumo30381.767,54
5873339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica303100.000,00
Ação: 2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Funcional: 0010.0302.0031
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
6543339030000000000000 - Material de consumo30320.000,00
6613339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica30320.000,00
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Funcional: 0010.0302.0031
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
6883339030000000000000 - Material de consumo303100.000,00
6983339040000000000000 - Serviços de tecnol. da inform. e comum. Jurídica30330.000,00
6953339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica303100.000,00
Ação: 2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serv. Inspeção Municipal (SIM-POA)
Funcional: 0010.0304.0033
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
7363339030000000000000 - Material de consumo30330.000,00
7423339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica30320.000,00
TOTAL DA FONTE 303 - 15% - Saúde501.767,54
FONTE 1507 - COSIP Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica
Funcional: 0015.0452.0044
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
988333903900000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica50793.396,62
TOTAL DA FONTE 1507 - COSIP93.396,62
FONTE 504 – FEP - Fundo Especial do Petróleo 
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 2 - Diretoria de Atividade Turísticas
Ação: 1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Funcional: 0023.0695.0053
ReferênciaModalidade de Aplicação  VínculoValor R$
13903449051000000000000 - Obras e instalações50438.574,63
TOTAL DA FONTE 504 – FEP - Fundo Esp. do Petróleo 38.574,63
TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 3.866.978,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de guaira
Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de guaira
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 349/2019
Data: 09.08.2019
Ementa: concede férias a Conselheiro Tutelar de Guaíra, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Memorando 
sob nº 7.659/2011, 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias ao Conselheiro Tutelar abaixo mencionado:
NOMERGPERIODO AQUISITIVOINICIO/FINAL
Andre Rafael de Marchi9.312.319-9 – SESPII/PR2018/201901.09.2019 a 30.09.2018
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
 

Prefeitura MuniciPal de guaira
Estado do Paraná RESOLUÇÃO COMUS/GUAÍRA Nº 007/2019
Dispõe sobre as conclusões acerca da prestação de contas e serviços do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, referentes ao 1º Quadrimestre de 2019, apresentada pela Secretaria de Saúde ao pleno deste 
Conselho, em 06 de maio e em Audiência Pública na Câmara de Vereadores em 28 de abril de 2019.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Guaíra, em reunião ordinária realizada em 06 de maio de 2019 – 
Ata 347/2019, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, 
de 28/12/90, pela Lei Municipal nº 1.358, de 24/11/2005; e as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei 
Complementar nº 141, de 13/01/2012; 
RESOLVE:
Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2019.
Guaíra, 07 de junho de 2019.
Sérgio Menequim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução COMUS/GUAÍRA nº 007/19 nos termos do § 2º, art. 1º, da Lei Federal nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.
Marcos Rigolon
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução COMUS/GUAÍRA nº 008/19 nos termos do § 2º, art. 1º, da Lei Federal nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.
Marcos Rigolon
Secretário Municipal de Saúde
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O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO 
DO PARANÁ, ETC... 
 
FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de BENJAMIN BIANCHINI, 
brasileiro, casado, agricultor, residente em Dracena-SP, e seus sucessores, confinantes e 
eventuais interessados, para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem 
sobre a presente ação, contados do primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, 
ficando cientes de que se não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos 
alegados na Escritura Pública de Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls. 
145/149 do livro nº 79-E do Tabelionato de Notas de Tapejara-PR, datada em 22/10/2018, 
consoante o que faculta o artigo 216-A, § 4º da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores: 
Busca a parte solicitante a justificação de posse para fins de usucapião extrajudicial dos 
imóveis urbanos abaixo descritos; Que a parte solicitante mantém posse mansa, pacífica e 
ininterrupta sobre os imóveis, sem oposição ou contestação. Imóveis Usucapiendos: : i) Lote 
de terras urbano sob nº 13, da quadra nº 336, do Loteamento Cidade de Tapejara-PR, 
Município de Tapejara, Comarca de Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 
562,50 m2; ii) Lote de terras urbano sob nº 14, da quadra nº 336, do Loteamento Cidade de 
Tapejara-PR, Município de Tapejara, Comarca de Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, com a 
área de 562,50 m2. Imóveis esse objetos da Transcrição nº 7371 do 1º RI da Comarca de 
Cruzeiro do Oeste-PR. 

Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da 
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos  no Jornal de 
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente 
registro. 

E para que ninguém possa alegar ignorância é 
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia.  
Cruzeiro do Oeste-PR, em 29/07/2019. (a) Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE                ESTADO DO PARANÁ 

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Bel. Durvalino Inácio Pinto 

Oficial 
Eudes José Tonelli    Marcelo Mendes de Oliveira 
Escrevente                  Escrevente Substituto 
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Visual com a noVa linguagem 
O Cruze Premier estreia com mudanças esté-

ticas que ressaltam sua personalidade, em linha 
com a mais recente linguagem de design global da 
marca. As alterações começam pela parte frontal 

do veículo, que traz novos para-choque, luzes au-
xiliares e grade. A tradicional gravata Chevrolet 
ganha destaque por estar agora mais centralizada 
verticalmente e posicionada sobre uma imponente 
moldura cromada que divide as duas entradas que 
de ar. As grades trazem novos elementos estéticos 
internos, alusivos à tecnologia.

 ITecnologia 

Chevrolet Cruze Premier chega como
o primeiro carro do País com WI-Fi

O Campo de Provas 
da GM está completando 
45 anos de atividades em 
meio a ampliações para o 
desenvolvimento de veícu-
los inéditos e tecnologias 
inovadoras de conectivi-
dade, segurança e eficiên-
cia energética. Novidades 
que vão estrear com os 
próximos lançamentos da 
Chevrolet no país.

O Cruze Premier é o 
primeiro carro com Wi-Fi 
nativo a bordo do merca-
do. A tecnologia exclusiva 
da Chevrolet proporciona 
conexão automática de 
alta velocidade para até 
sete dispositivos simulta-
neamente e a possibilidade 
de serviços conectados na 
tela do veículo, entre outras 
vantagens.

“Estamos acostumados 
a acessar o Wi-Fi em casa, 
no trabalho, no restauran-
te. Por que não no carro? 
Estudos mostram que o 
brasileiro é um dos mais co-
nectados do mundo e passa, 
em média, duas horas e 
meia por dia no trânsito de 
grandes centros. O Wi-Fi a 
bordo muda completamente 
a experiência do usuário 
no automóvel”, diz Carlos 
Zarlenga, presidente da GM 
América do Sul.

Além de não precisar 

usar o plano de dados de 
seu smartphone para aces-
sar a internet, o usuário do 
Cruze Premier ainda tem à 
disposição uma intensidade 
de sinal até 12 vezes maior 
em deslocamentos.

“Isto acontece pelo fato 
de a antena do veículo ser 
dotada de sistema de ampli-
ficação. O posicionamento 
dela sobre o teto também 
contribui para reduzir a 
perda de sinal proveniente 
de áreas de “sombra”, como 
é chamado fenômenos que 
atrapalham a conexão - e 
quanto maior a velocidade 
de deslocamento, maior é a 
percepção da estabilidade 
de sinal que se tem a bordo 
do Chevrolet com Wi-Fi”, 
explica Rosana Herbst, 
diretora de Serviços Conec-
tados da GM.

NATIVO 
No caso do Cruze Pre-

mier, o sistema de internet 
Wi-Fi é nativo. Ou seja, 
faz parte da arquitetu-
ra eletrônica do veículo, 
permitindo assim melhor 
funcionamento, máximo 
nível de segurança ciber-
nética e acesso no futuro a 
serviços conectados na tela 
do painel, como aplicativos 
que já existem hoje para 
smatphones.

Aliás,  o  multimídia 
MyLink do Cruze Premier 
agora é de nova geração. 
Ganha melhor resolução 
gráfica para a tela de 8 po-
legadas, mais velocidade de 
processamento e novas fun-
cionalidades, entre elas na-
vegação conectada, manual 
do proprietário digitalizado 
e ícone para agendamento 

online de revisão.
O novo MyLink permite 

ainda o pareamento via 
bluetooth simultâneo até 
dois celulares, traz mais 
uma entrada USB no conso-
le dianteiro, carregamento 
wireless compatível com 
maior gama de celulares 
e introduz o sistema para 
reconhecimento do moto-
rista – o carro identifica 
qual de suas chaves ele-

trônicas está no comando 
e automaticamente ajusta 
o conteúdo da tela para as 
preferencias memorizadas 
de cada usuário (aplicati-
vos, estações de rádio, etc).

Tudo isso mantendo a 
compatibilidade com os 
sistemas Android Auto e 
Apple CarPlay de projeção 
de smartphones.

Apesar de os serviços 
poderem ser independen-

tes, o Wi-Fi utiliza-se da 
estrutura do sistema OnS-
tar, outro item exclusivo do 
Cruze em seu segmento.

A Claro é a empresa de 
telecomunicações prove-
dora do sinal para o Wi-Fi 
dos veículos Chevrolet. A 
parceria da Claro com a GM 
começou em 2015 no Brasil 
quando a Chevrolet lançou 
a tecnologia de telemática 
avançada OnStar.

O Cruze Premier é o primeiro carro com Wi-Fi nativo a bordo do mercado
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SAÚDE

CIDADE

OPINIÃO

O que causa tosse 
seca, crônica ou 

com catarro? 

Campanhas são 
intensificadas para 
prevenir violência 
contra a mulher 

O PT faz oposição 
ou torce contra o 
desenvolvimento

O número de assassinatos na região de Umuarama caiu de 51 para 29 no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano 
passado. A cidade de Altônia registra a maior queda, passando de 8 crimes no semestre em 2018 para uma morte violenta nos primeiros seis meses 
de 2019. Já a cidade de Tapejara foi a que registrou maior evolução com quatro mortes em 2019 contra uma no primeiro semestre de 2018. Página A6

SEGURANÇA

CIDADANIA 23 REUNIDO EM UMUARAMA - Com a presença do seu presidente estadual, o deputado 
federal Rubens Bueno, o partido Cidadania reuniu seus integrantes, oriundos do antigo PPS, neste 
sábado na Câmara Municipal de Umuarama. Foi o início do projeto Pé na Estrada que visa preparação 
dos pré-candidatos para a eleição municipal do próximo ano. Bueno diz que o partido tem uma boa lista 
de pretensos candidatos a prefeito e vereadores e quer ter chapa própria e completa em 2020.  

COMPOSTAGEM E HORTA EM ESCOLA - Um grupo de alunos da Escola Municipal de Santa Eliza 
aprendem na prática a fazer compostagem e horta. Os resultados já aparecem e surpreendem  
também os pais e professores. Atualmente, eles colhem alface e outras hortaliças. Página A3

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
11 e 12 de Agosto de 2019

DA TEORIA À PRÁTICA - Um grupo de estudantes do Colégio Hilda Kamal, de Umuarama, participaram de uma 
atividade social nas disciplinas de Filosofia e Sociologia: a visita ao asilo para integarir com os internos e para vivenciar na prática o 
que aprendem na teoria em sala de aula.  Professores e alunos dizem que foi uma experiência única. Página A4

UMUARAMA



ZAFIRA 08/09
Prata, 7 lugares, Automatica, 
Air Bag, ABS, Flex. R$ 
27.000.  Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA ELITE 
2.0 10/11

Prata, completa, automática. 
R$ 35.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

FIAT                                         
UNO ELETRONIC 

94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar 
condicionado. R$ 7.500,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563

UNO FIRE 03/04 
1.0

Azul, quatro portas. R$ 
11.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

UNO WAY 
ECONOMIC 

10/11
04 portas, preto, ar. R$ 
18.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

FORD                                         
FORD CLX 97/97
Prata, quatro portas, 
completo. R$ 9.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563

FORD FOCUS 
14/15

Branco,2.0, S.E, Automatico, 
Completo. R$ 54.000.  
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

FORD KÁ 1.0 
11/12

Preto, completo. 16.500,00. 
Fones: (44) 3622-3292   / 
99976-0563

IMPORTAD
OS                                   

CITROEN C3 
EXCLUSIVE 1.6

11/12, Flex, Automático, 
Prata. R$ 26.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563

COROLLA XEI 
13/13

Preto, Completo. R$ 55.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 / 
(44) 9 9976-0563

ETIOS CROSS 
14/14

Prata, 50.000km , R$ 37.000. 
Fone: (44) 3622-3292/ 
99976-0563 .

HILUX SW4 
08/08

Prata, completa, interna 
caramelo, 150.000 km. 
R$ 88.000,00. Fone: (44) 
3622-3292 / 9 9976-0563.

SANDERO 
EXPRESSION 

12/12
Azul, 04 portas. R$ 
20.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

GOL G6 1.6 
15/16

Branco, completo, 60mil 
km rodados. R$ 35.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563.

GOL TREND 
17/17

Preto,1.0 completo, 4 portas.
R$30.000 mil.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

KOMBI 2012
Branca, 1.6, R$30.000. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

VOYAGE  
2011 – 2012

Voyage  2011 – 2012 
completo 2º dono tratar 
no Interessados tratar pelo 
telefones (44) 9 8436-8660 
ou (44) 9 9996-9654

ELIAS 
CORRETOR DE 

IMOVEIS VENDE 
R$ 499.000,00 no Jardim 
dos Príncipes, Av Rotary, 
3681 Residência em 
Alvenaria terreno 233m2 
e construção aproximado 
de 190m2, com 01 suíte 
com moveis planejado, 
dois quartos, BWC Social, 
sala de TV, sala Copa, 
Cozinha com Moveis 
Planejados, lavanderia, 
despensa e garagem 2 
veículos, Edic BWC social, 
churrasqueira revestida 
em porcelanato c/ balcão 
em granito, todos qtos em 
laminados, e os demais 
cômodos em porcelanato, 
acabamento em gesso. Para 
mais informações entre 
em contato com - fones 
(44) 99103-2617 ou (44) 
99763-0860;

ELIAS 
CORRETOR DE 

IMOVEIS VENDE
R$ 299.000,00, residência em 
Alvenaria Rua Paranapanema, 
2517, com área construída 
de 90,00 M2 possuindo, 
02 quartos, sala, cozinha, 
bwc social e área serviço, 
área terreno 525m2, sendo 
(15,00m X 35,00m); 
Interessados contatar 
com  fones 99763-0860 
ou 99103-2617;

SOBRADO 
MARINGÁ 
PERMUTO

Área construida 550m², 
terreno 1.100m², alto padrão, 
Condominio Parte Nonn. 
Troco por área rural região 
próxima à Umuarama ou 
Maringá. R$ 3.500.000,00.  
Permuto 80% do valor. 
Fones: (44) 98441-5684 
tratar com Marcos.

VENDE-SE CASA 
NO JD IRENE

Minha casa minha vida, 
área construida 55,41 m², 
02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, garagem, 
lavandeiria. Próx a Pça 7 de 
Setembro. R$ 155.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292  /  
99976-0563.

CASAS                                        
ABDON IMÓVEIS
Residência em alvenaria 
com área de 165 m², 
acabamento de alto padrão, 
toda mobiliada, contendo 
3 suítes, sala de estar, 
jantar, copa e cozinha, 
garagem para 2 carros 
grandes, pé direito duplo, 
ar condicionado em todos 
os quartos, churrasqueira 
e lavandeira. Localizada 
na Rua Lions, Jardim 
Lisboa, Umuarama/PR. 
Valor R$ 800.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 

Interessados tratar pelo 
telefones (44) 3056-6100 
e (44) 99122-8210.

ABDON IMÓVEIS
Residência de alto 
padrão de construção 
e acabamento, com 1 
suíte+2 quartos, área de 
lazer com churrasqueira e 
piscina. Terreno de 378m² 
(14x27) e construção 
215m². Condomínio 
EUROPARK localizado 
próximo ao Shopping 
Palladium Umuarama. 
Valor R$1.300.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
Interessados tratar pelo 
telefones (44) 3056-6100 
e (44) 99122-8210.

ALDEMIR 
IMOVEIS 
VENDE

R$ 135.000,00. Próximo Ao 
Detran  R. Avelino Roveron, 
5280  Jd Verde Vale- À. 
Total Aprox. 267,54 m² e 
construída 52,78 m²,  Alv,  
03 qtos, sala, cozinha, bwc 
social, área de serviço e 
garagem + Detalhes: (44)9 
9911-5353  ou digite cód. 1089 
em www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
VENDE

R$ 160.000,00  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

CASA PORTO 
CAMARGO 

VENDO
240 metros de terreno, 91 
metros casa, Rua Uirapuru 
160. Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292/ 
9 9976-0563.

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
COBALT 1.8 ELITE AT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 63.900,00

COBALT 1.4 LTZ 15/15 BRANCO COMPLETO R$ 39.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

ECOSPORT FREESTYLE 1.6 AT 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

EQUINOX PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

FOCUS 1.6 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT 17/18 PRATA COMPLETO R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO  R$ 46.900,00

ONIX 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT. 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 54.900,00

ONIX 1.4 ACTIV 16/17 VERMELHO COMPLETO R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT 15/16 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 49.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4 11/12 PRATA COMPLETO R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 112.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 114.900,00

SPIN LT 1.8 AT 13/14 PRETO COMPLETO, AUT R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT 15/16 PRATA COMPLETO, AUT R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ  15/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 116.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

CASAS                                       

VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO 
TODO REVISADO R$ 22.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS 
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.0 COMPLETO PRATA 2007 BEM CONSERVADO R$ 
19.000,00
GOL G3 1.6 PRATA MENOS AR 2008 PNEUS NOVOS E REVISADO 
R$ 20.500,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSER-
VADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS 
R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E PNEUS 
NOVOS R$ 23.900,00 
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA E 
PNEUS NOVOS R$ 25.500,00 
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS SUPER 
CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS 
NOVOS 4P 14.800,00

CHEVROLET 
S10 ADVANTAGE 2008 COMPLETA FLEX PNEUS BF NOVOS LUZ 
DE LED SUPER CONSERVADA R$ 42.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL PNEUS 
NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA 
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS E 
REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00 
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO  PNEUS NOVOS E 
REVISADO R$ 12.700,00

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME 
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VECTRA GT 2011 COMPLETO COM MULTIMIDIA PNEUS NOVOS 
E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
VECTRA GLS 99 PRATA COMPLETO ABS E AIR BAG DUPLO JOGO 
DE ORDA AR DIGITAL R$ 9.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR  4P SUPER CONSERVADO 
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00

FIAT
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO 
E CONSERVADO  R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS E 
REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS R$ 
21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO  4 PNEUS NOVOS E REVISAO EM 
DIA R$ 19.800,00 
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO 
R$ 24.900,00 
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO 
R$ 12.500,00
 

HONDA
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE COURO 
AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06  XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS BONS 
REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE COURO 
4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

Envie seu currículo a  Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

Pessoas com de�ciência (PCDs)
podem participar de processo 
seletivo!

CHEVROL
ET                                    

CELTA SUPER 
04/05

Alarme, trava. R$ 13.500,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563.

COBALT LTZ 1.8 
13/13

Prata. R$ 32.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563

CORSA HACTH 
PREMIUN 

1.4
09/09, prata. R$ 20.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 9 9976-0563.

CORSA SEDAN 
1.0 08/08

Preto, Completo. R$ 
16.500,00. Interessados 
tratar pelo telefone (44) 
3622-3292 / 9 9976-0563

CRUZE LT 13/13
Sedan, branco, automático. 
R$ 45.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

CRUZE LTZ 
13/13

Sedan, Branco, Automatico, 
70.000 km rodados. R$ 
45.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563

MERIVA 
PREMIUM 12/12

Branca, completa. R$ 
25.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 /  (44) 99976-0563

MONTANA 1.4 
17/17

Branca, completa. R$ 
33.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  (44) 99976-0563

ONIX LTZ 14/14
Branco, manual, completo. 
R$ 38.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA 
ELEGANCE 

07/07
Preto. R$ 26.000,00. T (44) 
3622-3292 / 9 9976-0563

VECTRA 
ELEGANCE 

11/11
Prata, R$ 32.000,00 
Interessados tratar pelo 
telefone (44) 3622-3292 
/ 9 9976-0563

CHEVROLET
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HOJE: CEMIL - (44) 3621-9200
AMANHÃ: SÃO PAULO - (44) 3621-1299

APARTAM
ENTOS                                 

ABDON 
IMOVEIS

Apartamento Contendo : 1 
Suíte, 2 Quartos, 2 Salas, 
2 Garagens, Cozinha, 
Dispensa e Área de serviço 
o Apartamento mobiliado 
localizado no 2° andar . 
O condomínio contém : 
2 Elevadores, Portaria, 
Piscina, Playground, Salão 
de festa, Segurança 
interno, Sala de ginastica, 
Quadra poliesportiva e 
Churrasqueira.Localizado 
na Avenida Brasil, Edifício 
Tom Jobim – Centro, 
Umuarama/PR . Valor R$ 
760.000,00+ condomínio 
.. Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ABDON 
IMÓVEIS

Apartamento no 1º andar 
do Edifício Aston Park. 
Área útil: 140 m², três 
quartos, dois banheiros, duas 
vagas de garagem, área 
de serviços, churrasqueira, 
varanda e mobília (Armários 
nos quartos, armários da 
cozinha, ar condicionado).  
Detalhes do condomínio: 
Elevador, segurança 24h e 
salão de festas. Localizado 
na Rua Japurá n° 3601, 
Zona I, Umuarama/PR. 
Valor : R$ 500.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ABDON 
IMÓVEIS

Apartamento 204 contendo 
: 1 Suíte com banheira, 
sacada e ar condicionado, 
2 Quartos com sacada e ar 
condicionado , Sala com 
sacada, ar condicionado e 
churrasqueira, 1 Lavabo, 
Cozinha, Brinquedoteca, 
Academia, com área total 
de 203.87 m² e área 
privada de 130.78 m². 
Localizado na Avenida 
Brasil n° 4522, Edifício 
Marquês de Lafayette. 
Valor : R$ 650.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 980,00. Prox. Unipar 
Sede  Ed. Res. Ravel 
Tower  Rua Ministro Oliveira 
Salazar, 5037 -2º Andar  
Zona 03  Mobiliado  -  À. 
Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 
Quart., Sala estar/jantar, 
Coz., A. serviço, Bwc soc. 
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. 
R$ 450,00 Incluso água e 
gás ) +  Detalhes: (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite 
cód. 1065 em nosso site 
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 720,00. Prox. Colégio 
Paulo Tomazinho. Ed. Res. 
Pathernon, Av. Maringá, 
4626 - 2º Andar – Zona 
3 – À. Tot. Aprox. 52,00 
m² - 2 Quart., Sala, Coz., 
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. 
839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 550,00 Prox. Harmonia 
Clube De Campo  Ed. 
Ouro Verde 1  R. Marialva, 
5860  Apto 2º Andar/ Bloco 
03  À. Tot. 79,24m², À. 
Priv. 48,53m² - 02 Quart., 
Sala, Cozinha, A. serv, 
Bwc soc. e 01 Garag. - 
(Cond. - Vlr/Aprox. R$ 
280,00 – Incluso água e 
gás) + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou 
digite o cód. 834 em nosso 
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 780,00. Prox. A Unipar 
Sede Ed. Res. Copacabana  
Rua Sarandi, 5281 - 2º 
Andar  Zona 03  À. Tot. 
Aprox. 95,00 m² - suíte, 
2 qtos, Sala, cozinha, A. 
serv., Bwc soc. e Gar.  
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 
370,00  Incluso água e 
gás ) + Detalhes (44)3056-
5555/99844-3338 ou digite 
o cód. 504 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 680,00  Sem Condomínio  
Prox. Col. Pe. Manoel 
Nobrega, Sobreloja  R. 
Tomé De Souza, 2885  
Apt°. Frente Jd. S. Rafael  
À. Tot. Aprox. 75,00 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. 
850 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE 
APTO. NO ED. 

ALVORADA, EM 
UMUARAMA

Apto. 81, 8° Andar (de 
frente, desocupado, baixo 
custo de condomínio), 
Rua Piúna, 3.825. Área 
Central, próx. ao I.N.S.S., 
sendo: 3 quartos, sala/
copa, cozinha, BWC 
social, área de serviço, 
garagem e elevador.  Área 
total 73,40 m2. Tratar no 
(44) 99983-9751.

TERREN
OS                                     

ABDON 
IMÓVEIS

Terreno com área total de 
364 M² (14 x 26 m) localizado 
no Condomínio portal das 
Águas em Umuarama, 
PR. Valor R$ 350.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ALDEMIR 
IMÓVEIS VENDE
R$ 50.000,00. Prox. 
A Pça 7 De Setembro 
Tavessa Inga, S/N°. Jd 
Das Cerejeiras 2  Imóvel 
sem benfeitoria, topografia 
plana, de esquina área 
residencial, próximo ao 
centro, de fácil acesso.+ 
Detalhes: Plantão (44)9 
9911-5353 (OI) ou digite 
o cód. 1074  em  www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS VENDE
R$ 70.000,00. Prox. A 
Ampliaço. Pq. Metropolitano  
Área 220,00m² (10,00 m x 
22,00 m) sem benfeitorias. 
+ Detalhes: Plantão (44)9 
9995-2111 (TIM) ou digite 
o cód.1075 em www.
aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE 
TERRENO

Na prolongação da Av. 
Castelo Castelo Branco, 
1.800m da praça dos 
bancos, próximo ao 
Colégio Geração Cima. 
501 m² sendo 13x20x38m. 
R$ 150 mil . Fones: (44) 
98413-1225

PONTOS 
COMERCIAIS                            

ABDON 
IMÓVEIS

Prédio comercial, com 
localização central em 
alvenaria com área de 
construção 475,00 m² e 
área total de 516.26 m², 
Avenida Londrina, 4147 - 
Zona II - Umuarama/PR.  
Valor R$ 2.250.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ALDEMIR 
IMÓVEIS VENDE
R$ 3.500.000,00. Prédio 
Comercial, Prox. Praça 
Santos Dumond,  Av. Rio 
De Janeiro, 4142 Zona I - À. 
Ter. 563,50m², Pavimento 
térreo: Salão Comercial 
com aprox.: 248,00 m²;  
Edícula com aprox.: 91,00 
m² e 10 vagas de garagens 
com aprox.: 12,00m². E na 
parte superior contendo 
02 pavimentos com 04 
apartamentos (02 por 
andar); com área de 
aprox.: 130,00 m² cada, 
sendo: sala, coz., bwc 
social, 3 qtos, área de 
serv., garagem + Detalhes: 
Plantão 44)9 9995-2111 
(TIM)  ou  digite o cód. 980  
em www.aldemirimoveis.
com.br

LOTES RURAIS                                 
ABDON 

IMÓVEIS
Chácara contendo 5 tanques 
com capacidade para 20.000 
tilápias e quiosque com 
churrasqueira, área total 
3.37 alqueires. Localizada 
estrada primavera, lote 
11-1/C próxima a torre 
Eiffel – Umuarama/PR. 
Valor R$ 680.000,00. 
Para mais informações 
entre em contato com 
a Abdon Imóveis pelos 
fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ABDON 
IMÓVEIS

Chácara de lazer com 
área de 01 alqueire 
contendo 1 residência 
em alvenaria com área de 
300 m² mais uma área de 
churrasqueira com 70 m², 
Todas as construções de 
primeira. Imóvel localizado 
em uma área nobre nas 
imediações da chácara 
betel e reguinga saída 
para Maria Helena. Valor 
Sob consulta. Para mais 
informações entre em 
contato com a Abdon 
Imóveis pelos fones 
(44) 3056-6100 e (44) 
99122-8210.

VENDO CASAS
Rua 15 de Novembro – Esq. 31 de março –  

Jardim Alvorada, n. 1100 Rua 
Candido Mota, Jardim Caiuá, n.2156 

Rua Catanduvas – Jardim Aratimbó, n. 4068

Contato: (41) 9 9942-2175 – Nogueira
      (44) 9 9958-5958 – Noé

APARTAMENTOS  

TERRENOS

PONTOS 
COMERCIAIS                           

LOTES 
RURAIS                                
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R$ 280.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER 
LUIZ DA CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00 
m²,  À. Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala, 
Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 
9911 5353(OI) ou digite o cód. 1068 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBER-
DADE, 2970, – JD. TANGARÁ - À. Ter. 330,00 m²,  À. Constr. 
Aprox. 124,00 m² - Alv/laje C/ Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv., 
Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou 
digite o cód. 539 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. BELO HORIZON-
TE, 2486 – JD. CRISTAL - À. Ter. Aprox. 187,00 m², À. Constr. 
Aprox. 99,97 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart., sala, copa, coz., 
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou 
digite cód. 888 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. NOVO PATIO PREFEITURA – R. 
JEFERSON ARLINDO FUENTE ROMERO, 6441 – JD ATLAN-
TICO - Alv/Laje – 02 suite, 01 q, sala,  coz., Bwc soc., A. serv. 
e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 918 em 
www. aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE 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$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA  - PRÓX. 
GARAGEM DA PREFEITURA – 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

R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO DA PÇA 
ANCHIETA – R. IRATI, 3325 –ZONA V – Residência mista 
para desmanche + Detalhes: (44)9 9995-2111  ou digite cód. 
1042  em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA, 
4547 – JD. GUARANI 2 - À. Ter. 200,04 m²,  À. Constr. Aprox. 
125,00 m² - Alv/Laje/forro – Suíte, 01 Quart, Sala, Coz., Bwc 
soc., gar. e piscina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) 
ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLAN-
DO 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. al-
demirimoveis.com.br

R$ 163.000,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 
– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc 
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111  
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 160.000,00 – 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, cozi-
nha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 
9995-2111  ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO 
FANECO, 1677 – JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje 
– 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem 
descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353  ou digite cód. 1053 em 
www. aldemirimoveis.com.br

R$ 98.000,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JE-
SUS – R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 
86,25 m², Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, 
BWC social, A. serviço + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 
(OI) ou digite o cód. 1049  em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – 
JD DOS PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 
Superior:  suíte, 02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, 
painel e cortinas/sacada. Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lus-
tre,   sala de jantar/cozinha planejada, fogão cook-top, coifa, lavabo, 
escritório,   espaço gourmet c/jogo de mesa e painel, armários e pia, 
área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111  ou digite o 
cód.  893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 500.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE 
JANEIRO, 5200 – ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 
150,25  -Alv./laje - Térreo.: Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. 
Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou + veíc. - Sup.: 3 Suites 
c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)99911-5353 ou 
digite o cód.  1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI 
– AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. 
Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sa-
cada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet 
c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: 
Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 979 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA 
SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. 
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc 
social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., 
lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite 
o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

VENDAS

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

LOCAÇÃO

R$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS 
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m² 
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. 
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) +  Detalhes: 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1076 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA 
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 1.000,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUAR-
DO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem e quintal nos fundos +Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 344 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS 
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., 
Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 900.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ 
DA CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00 m²,  À. 
Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv., 
Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)99844-3338 ou digite o 
cód. 1083 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO/SAÍDA PARA MARINGÁ – 
R. SANTA CLARA, 2374 – JD. SÃO CRISTOVÃO – Ter. 264,00 m², 
Const. 80,00 m² - 03 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ 
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 900 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m², 
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. 
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338  ou digite o 
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

KITNET

R$ 630,00 – PROX AO BANCO DO BRASIL- AV. BRASIL, 4280 – 
ZONA 01  – À. Priv. Aprox. 38,00 m² -  Quart., Sala c/ sacada, Cozinha, 
A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00)  –. +  Detalhes: 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 842 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 6.500,00 - PROX. A TRAÇADO VEÍCULOS – GALPÃO COMER-
CIAL – ROD UMUMGA, KM 305 -  PR 323 – À. Total 790,00  m² - Exce-
lente estrutura com amplo espaço, escritório na parte superior, 02 salas 
térreas e 02 bwc. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite 
o cód. 1086 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR – 
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 -  ZONA 01 – À. priv. 
Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 
320,00)  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 
1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - 
SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 
83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc soc. e 
Gar. – Imóvel s/cond. +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou 
digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

R$ 1750,00 – PROX. AO POSTO PRESIDENTE - R. SANTA CATA-
RINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha 
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina. 
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1087  em nosso site www. alde-
mirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

KITNET

Residencia em  Alvenária/Laje na Av. Rolandia 
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Pla-
nalto.Terreno: 17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2. - Con-
trução: 263,12 Mts2. 1 suite, 3 quartos, wc social, 
2 salas,cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula 
c/garagem e churrasqueira.

Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo 
Branco, Rua Akira Saito com área de: 23.50 x 
42.60 = 1.001,10 Mts2. 

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq. 
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Tér-
reo: 216 Mts2 de área construida:  Salão comercial frente 
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despensa, 2 garagens, edí-
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São 
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área construída: 02 sui-
tes, 02 quartos, wc social, 02 salas, copa e cozinha e área 
de serviço c/Lavanderia e 1 sala. 

SOBRELOJA

SOBRADOS

RESIDÊNCIAS

R$ 980,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – 
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 
– MOBILIADO  -  À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, 
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – In-
cluso água e gás ) +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite 
cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA 
MARIALVA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv. 
69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). + 
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – 
RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. 
Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-
5555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso site www.alde-
mirimoveis.com.br

R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. 
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. 
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., 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. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA 
– R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL 
– À. Tot. Aprox. 75,00 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. 850 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br
 
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. 
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, 
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +  
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 877 em nosso 
site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 
3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. 
Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás )  + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1021 em nosso site www.alde-
mirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARIN-
GA, 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$ 650,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA 
– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. 
Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso água e gás )  + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemi-
rimoveis.com.br

R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO 
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. 
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc 
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) 
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 834 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA 
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

RESIDÊNCIAS
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Residencias R$ 800,00 + seguro
Residência em Alvenaria – 
Localizada na Rua José Balan, 

nº5562 , Parque Cidade Jardim, residência 
mobiliada, contendo 01 quarto com ar, sala, 
cozinha, bwc e 03 vagas de garagem, sendo 
uma coberta. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Residencias R$ 800,00 + seguro
Residência em Alvenaria 
– Contendo: 01 suíte, 02 

quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços 
e garagem. Localizada na Rua Colina Verde 
nº 1581, Jardim Canadá II. Corretor Otávio.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 850,00 + seguro
Residência em madeira, 
contendo 03 quartos, sala, 

cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo. 
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01 
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua 
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII 
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

KITNET R$ 450,00 (cada) + seguro
QUITINETE PARA HOMENS 
e MULHERES. centro, quarto, 

banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro 
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório 
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322. 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
Rua Ministro Oliveira Salazar, 
4966 – Piso Superior/Sobreloja. 

Salão aprox. 250m² de área const., recepção, 
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por 
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro
Sala Comercial – Localizada 
no Centro Médico 

Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com 
área total de aprox. 98m², contendo 03 
bwc, sendo um para deficiente físico e 01 
vaga de garagem. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Sala Comercial – EM 
CONSTRUÇÃO Localizada 

na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos 
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m². 
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
EM CONSTRUÇÃO Localiza-
da na Rua Nicanor dos Santos 

Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com 
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua 

Desembargador Munhoz de Melo, próximo 
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um 
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Sala 
Comercial, com área aprox. de 

100m².  Localizada na Rua Ministro Oliveira 
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$3.500,00 + seguro
Salão Comercial – Salão 
Comercial localizado no Jardim 

Espanha, com aprox. 320m² de construção, 
com cozinha e entrada para caminhões.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 4.800,00 + seguro
Residência para fins comerciais 
– Localizada na Rua Amambai, 

nº 3640, contendo hall de entrada, recepção, 
bwc e 02 salas, sendo uma com divisória na 
recepção. Corretor Otávio.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 4.800,00 + seguro
Sala comercial - Localizada na 
Praça Oscar Thompson Filho 

n° 3360, contendo recepção, 03 bwc, cozinha, 
edícula e 06 salas. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro
Salão Comercial- Localizado 
na Avenida Flórida, esquina 

com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área 
construída de aprox. 300m², ponto comercial 
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro
Sala Comercial – Com área total 
aprox.mada de 71 m² com bwc. 

Localizada no Ed. Pedra Branca, Sala nº 04, na 
Rua Dr. Camargo nº 3921  . Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 8.000,00 + seguro
localizado na Av. Apucarana nº 
3640, econtendo 09 salas, sendo 

algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor 
Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

Sala  03 e 05 comercial Alvorada, Rua 
Governador Ney Braga, 5040, cada uma 
contém  coz. Bwc. Área total: 60m². Prox. 
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

Sala 04 Ed. Plenum – com aprox.. 30m². 
Incluso fora da sala: Cozinha, Dispensa, 
Área de serviço + 02 recep. Ótima 
Localização. Corretor: Otávio.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria, 
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina 
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 390.000,00
Edifício Liberty -  Apartamento 
1103, 11º Andar, contendo 01 

suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e 
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui 
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

VENDAS

Apartamentos R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx - contém 01 suíte, 
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/

jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636, 
Zona III. Corretor: Caetano.

VENDAS

Apartamentos R$ 1.000.000,00
Sobrado em alvenaria, localizado 
no Parque Cidade Jardim. Par-

celamento em até 100x direto com o proprietário. 
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

VENDAS

Apartamentos R$ 330.000,00
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

VENDAS

Apartamentos R$ 260.000,00
Edifício Green Park - Apartamen-
to n° 33, Bloco A, com área total 

aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localiza-
do na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

VENDAS

Apartamentos R$ 200.000,00
Ed. Porto Madero. Pronto para 
morar, entrada de 30% direto com 

o proprietário, parcelamento em até 100x, com 
CUB + poupança. Corretor: Caetano

VENDAS

Apartamentos R$ 180.000,00
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar, 
contendo 02 quartos, sala (com 

sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e gara-
gem. Corretor: Otávio.

VENDAS

Apartamentos R$ 190.000,00 
Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-
tém 03 quartos, sala, cozinha, área 

de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Cata-
rina, nº 3740, Jd. dos Príncipes.  Corretor: Caetano.

VENDAS

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro
Edifício Residencial Villagio Di 
Roma - apartamento 704, blo-

co 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585, 
Jardim dos Príncipes. Contendo:  01 Suíte, 02 
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada 
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro
Ed. Liberty - Apt 403, conten-
do 01 suíte, 01 quarto, sala, 

cozinha planejada, bwc, porcelanato na 
cozinha e madeira nos quartos, 01 vaga de 
garagem. Corretor: Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro
Edifício Ouro Verde 1 Aparta-
mento nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01 
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.400,00 + seguro
Residência em alvenaria 
- Localizada na Rua Para-

napanema, n°3170, contendo 03 quartos, 
sala, bwc e cozinha, ampla área externa, 
dispensa e quarto com bwc. Corretor Otá-
vio.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.000,00 + seguro
Resid. em alvenaria, com 1 
suíte e 2 quartos, sala, cozinha, 

bwc, área de serviços, garagem e edícula com 
churrasqueira, na Rua Paulo Mulato Netto, nº 
2256, Jd. Bandeirantes. Corretor: Caetano.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.450,00 + seguro
Residência  em alvenaria- Lo-
calizado á Avenida Duque de 

Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Sobrado contendo  piso superior: 
03 suites. Piso térreo: sala, cozi-

nha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.500,00 + cond + seguro
Sobrado em alvenaria - Localiza-
do na Rua Eid Saad, Pq Cidade 

Jardim, contendo 01 suíte e 01 quarto com saca-
da, 02 quartos, bwc social, cozinha, copa, área 
de serviços, edícula com 01 quarto e lavanderia, 
garagem para 02 carros. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

BARRACÃO R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox. 
490m², contendo um barracão com área construída 
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camar-
go (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 1.200,00 + seguro
Terreno Comercial – Frente 
á Havan, área total de aprox. 

500m². Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 310.000,00
Localizado no condomínio residencial 

Ecoville, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da 
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente 
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio

VENDAS

Terrenos: R$ 295.000,00 
Terreno- Lote 20, quadra 02, 

com área total de 364m², sendo 14m x 26m. 
Localizado Condomínio residencial portal 
das águas. Corretor Caetano . 

VENDAS

Terrenos: R$ 225.000,00
Terreno – Localizado no Residencial 
Royal Garden Lote n° 16, Quadra 

n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano. 

VENDAS

Terrenos: R$ 160.000,00
Terreno – Lote de terra nº 01, quadra 

nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua 
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano 

VENDAS

Apartamentos R$ 850.000,00
Edifício Uirapuru, apartamento 
semi mobiliado n°11, com área 

total de aprox. 325m², e área privativa de aprox. 
268m².  Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala 
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc 
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia, 
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas. 
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 
n° 4585, Zona I.  Corretor Caetano.

VENDAS

Apartamentos R$ 580.000,00
Edifício Pedra Branca, apartamento 

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs: 
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório 
Ramos), Corretor Otávio  . 

VENDAS

Residência R$ 175.000,00
Residência em Alvenaria - com área total 
de aprox. 126m², e área de construção 

de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e 
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no 
Cond. Resid. Belo Monte. Corretor Caetano.

VENDAS

Residência R$ 175.000,00
Resid. com área total de aprox. 126m², e 
área de const. de aprox. 60m², contém 03 

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem, localizada Rua Palmira 
Delmonico, Cond. Resid. Belo Monte. Corretor: Caetano.

VENDAS

Residência R$ 270.000,00
Residência em Alvenaria, localizada na 
Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 3851, 

Jardim Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviços, garagem para 02 carros. Corretor Sandro

VENDAS

Residência R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e 
área total de terreno de aprox. 291,69m², 

contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e 
área de serviços. Localizado á Avenida Duque de Caxias, n° 5131, 
da, Zona n° 04.  Corretor Otávio

VENDAS

Residência R$ 300.000,00
Residência em alvenaria- Residência em 
alvenaria, localizada na Rua Walter Luiz 

da Cunha, nº 2110, Pq. San Remo com área de terreno de 
aprox. 271,76m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 
bwc e edícula com churrasqueira. Corretor Sandro.

VENDAS

Residência  R$450.000,00 
Residência em Alvenaria- Localizada 
na Rua Aquidaban, 4415, com área 

construída de 140m²,  . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
bwc, cozinha e área de serviço. Corretor Otávio.

VENDAS

Residência R$ 500.000,00
Residência em alvenaria – Localizada no 
Pq. das Grevilhas, casa nº 249, com área 

aprox. de terreno de 706,08m² e aprox. 250m² de construção, 
contendo 03 suítes, sala de tv, cozinha, copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano

VENDAS

Terrenos: R$ 2.500,00 + seguro
Terreno Comercial – Área total aprox.
mada de 490 m² sendo 14x35m, 

localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, em frente ao 
despachante Umuarama, Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

VENDAS
R$ 1.500.000,00Residência

Residência em alvenaria- Locali-
zada na Av. Flórida nº4505,  . Lote 

nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de 
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.

VENDAS
Residência R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada 
na Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, 

Parque Bandeirantes. Com área de total de 252m² e área 
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

SEMI-MOBILIADA

Residência R$ 850.000,00

Residência- com área construída 
de aprox. 225,00m², e área total de 

terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de servi-
ços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na 
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.

VENDAS

Residência R$ 850.000,00

Residência em Alvenaria Semi 
mobiliada – Localizada na ZONA 

II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno 
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m². 
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de 
serviços, edícula e garagem.  Corretor Caetano

ZONA II
VENDAS

Residência R$ 680.000,00
Residência em Alvenaria Semi mobiliada 
– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da 

Catedral). Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo 
220m² de área construída. Contendo: 01 suíte, 03 quartos, bwc 
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e, 
edícula, bwc, dispensa, canil, duas piscinas. Corretor Caetano

VENDAS

SOBRADO R$ 1.300.000,00
Sobrado em Alvenaria, com área 
total de aprox. 496m², sendo 

305m² de área construída, Contendo Piso superior 
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV 
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n° 
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

VENDAS

SOBRADO R$ 550.000,00
Sobrado em alvenaria - Locali-

zado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan 
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área 
construída de aprox. 180m², contendo piso supe-
rior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha 
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços 
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em 
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01 
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de gara-
gem sendo uma coberta. Corretor Otávio

VENDAS

Terrenos: R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial- Localizado na 
Av. Angelo Moreira da Fonseca 

(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², 
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

VENDAS

Terrenos: R$ 975.600,00
Terreno comercial - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes com correção

VENDAS

Terrenos: R$ 900.000,00
Terreno- Localizado no 
Condomínio Residencial Portal 

das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada 
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra 
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.     

VENDAS

Terrenos: R$ 400.000,00
Terreno- Localizado no Parque 

Residencial Interlagos, com área total aprox.mada 
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11, 
terreno de esquina, em frente ao Condomínio 
Europark, Corretor Caetano .

VENDAS

Terrenos: R$ 450.000,00
Terreno- lote de terra sob nº 07, 

da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal 
Garden. Corretor Caetano.

VENDAS

SOBRADO R$700.000,00

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo 
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc 
social com armários, cozinha, piso superior - 01 
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02 
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos – 
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc 
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569, 
Zona II. CORRETOR – Otávio

VENDAS
ZONA II

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panifica-
dora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno 
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída 
de aprox. 900m². Corretor Caetano

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

R$13.000,00 + seguro 
Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo 
do Cemil, com área construída aprox.mada 
de 300m², todo reformado, pronto para 
alugar. Contém várias salas de atendimento 
sendo algumas com bwc, garagem e  demais 
dependências. Corretor Caetano.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de 
construção, contendo: 02 salas com bwc cada 
uma. Corretor Caetano.

R$ 980.000,00

OPORTUNIDADE

Residência

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo 
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de 
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m². 
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte 
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo 
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e 
bwc. Corretor Caetano

VENDAS

Residência R$ 6.500,00 + seguro

Localizada na Av. Astorga, nº 4551, Zona I, 
contendo 2 demi suítes, 1 suíte, 2 quartos, 3 bwc, 
1 bwc com lavabo, sala, cozinha, área de serviços 
com bwc, garagem.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

LOCAÇÃO

Residência R$ 3.300,00 + seguro

Residência em Alvenaria – Localizada na Rua 
Paraíba nº 5304, Zona II, contendo: 03 suítes, 
sala, bwc, cozinha, área de serviços, edícula e 
garagem. Corretor Caetano

ZONA II

LOCAÇÃO
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CRECI J 05991

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)

Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem coberta.  Possibilidade 
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com 
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x 
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE 
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR  
Valor : R$ 148.000,00 

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi-
dência 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
 
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Co-
zinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos, 
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no 
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23 
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar 
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA 
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL 
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.
 
Residência de alvenaria laje, contendo 1 suí-
te máster, 2 quartos, sala com pé direito du-
plo, cozinha conjugada com espaço gourmet, 
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros. 
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída: 
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram 
na residência e todos os quartos com ar condicio-
nado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor 
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE 
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor: 
R$ 750.000,00

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, churrasqueira e 
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor: 
R$710.000,00 

- Residência de alvenaria com uma área total de construção 
de 163,45 m², com área de 120,13 m² e com ampliação 
residencial em alvenaria de 43,32 m², área total do terreno 
259,80 m² sendo (8,66 x 30), Contem 1 suíte, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro social. Fundo contém dispensa, 
edícula com churrasqueira e banheiro social, e uma laje na 
parte superior da edícula com vista para o lago, localizada 
na Rua Montes Claros n° 4022, Bairro Jardim Aratimbó, 
Umuarama/PR. Valor: R$390.000,00 

Casa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento, 
com área construída de 144m², área total do terreno 245m², 
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala 
de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há 
escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados, 
contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para 
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso, 
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury 
400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA 
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00 
 

- Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60 
m², área construída 247.95 m², contendo no piso superior: 
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala, 
cozinha, lavado, edícula, lavanderia e garagem, contém 
uma sala comercial. 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. 

Apartamento localizado no 1° pavimento do Resi-
dencial Cecilia Meireles, com área total 76.31m², 
área privativa 65,66m², contendo 3 quartos, BWC 
social, sala de jantar, sala de estar, cozinha, 
lavanderia e uma vaga de garagem . Valor R$ 
220.000,00 (aceita carro de menor valor e casa até 
R$ 150.000,00). Valor:R$ 220.000,00 

- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento 
do Residencial Santiago, área total 125m², área 
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha 
planejada, sala de jantar, sala de estar, BWC social, 
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga 
de garagem. Imóvel todo mobiliado, com ótimo aca-
bamento e porcelanato em todos os ambientes. AV. 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO,  UMUARAMA/
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00

Terreno localizado no condomínio Residencial Es-
senza Paysage, em frente ao shopping, com área 
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado 
no melhor local do condomínio bem de frente para 

o shopping. Valor: R$155.000,00 
Terreno situado no Parque Bandeirantes, sendo 252,00 
m² lote 08 quadra 17. RUA ARLINDO LIBERO, LOTE 
08 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - UMUARAMA/
PR Valor:R$130.000,00.   
 
Terrenos comerciais, denominados lotes 01 e 05 da 
quadra n° 02, com área de 600.00 m² cada, com área 
total de 1200.00 m². Imóveis em localização comercial 
privilegiada, localizada na Rua Galdino Silva, esquina 
com a AV. Projetada "A", Parque Metropolitano II de 
frente ao Hospital Veterinário da Unipar próximo a 
nova Rodoviária e Shopping. Na cidade de Umuarama/
PR. ( Imóvel pode desmembrado para ser  vendido 
separadamente) Valor total :R$1.200.000,00. 
 
Terreno comercial, com área total de 4.709,50 m² 
localizado no lote de terras n° 07 da quadra 01, na Rua 
Industrial, do loteamento parque Industrial I, contendo 
um barracão em alvenaria pré-moldado com área de 
1000 m². Valor:R$ 2.000.000,00. 

- Sitio aproximadamente 2,35 alqueires localizados 
na gleba 14 figueira na estrada canelinha.  Chácara 
de lazer situada no Parque Lago Azul com área de 
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos 
fundos.  Valor: R$ 1.450.000,00

 
- Chácara Bilha, lote D, Área de 6,031 hectares, situa-
da na estrada pavão, Fazendo fundo com o córrego 
Tucuruvi nesta cidade de Umuarama/PR.  Obs.: Aceita 
permuta em apartamento Valor: R$570.000,00.

Residência 
de alvena-
ria com área 
construída 
de 150m², 
c o n t e n d o 
s u í t e ,  2 
q u a r t o s , 
sala com pé direito duplo, cozinha planejada, 
acabamento de alto padrão com aquecedor solar 
em todos os pontos d'água, ar condicionado em 
todos os quartos, home-theater feito sob medida, 
armários, balcões e box de blindex em todos 
os banheiros, garagem para 2 carros grandes, 
churrasqueira e lavanderia. RUA LIONS- JARDIM 
LISBOA - UMUARAMA/PR Valor:  R$610.000,00. 

- Sobrado locali-
zado na Avenida 
Paraná, 7200 no 
Condomínio Re-
sidencial Soleil, 
área construída 
a p r o x i m a d a -
mente 600,00 
m² e área total 
de 1.072,10 m² lote 06 e 07 da quadra 06. Valor: 
R$ 4.450.000,00 
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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 es-
paço 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$ 1.380.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL DA ROSSAFA- R. SANTA 
CATARINA, 3849 – JD DOS PRINCÍPES - Const. Aprox. 333,00 m², 
Ter. Aprox. 450,00 - Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, 
jardim de inverno, sala de jantar, cozinha com armários planejados, 
dependência de empregada, despensa e lavanderia, amplo espaço 
gourmet com lavabo, churrasqueira, piscina térmica e garagem para 
3 veículos. Superior: 02 suítes com sacada,  sendo uma com closet, 
quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão, refor-
mado com  acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, 
esquadrias em alumínio.+ Detalhes (44)99995-2111  ou digite o 
cód.  1093 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – 
JD DOS PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 
Superior:  suíte, 02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, 
painel e cortinas/sacada. Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lus-
tre,   sala de jantar/cozinha planejada, fogão cook-top, coifa, lavabo, 
escritório,   espaço gourmet c/jogo de mesa e painel, armários e pia, 
área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111  ou digite o 
cód.  893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – 
AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. 
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc so-
cial - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., 
garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: Plantão 44)9 9995-
2111 (TIM) ou  digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA 
SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. 
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc so-
cial - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., 
garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 
976 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 220.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. LAURINE ABOU 
RAHAL CARDOSO, s/n° – PQ. RES. MONTE LIBANO - Lt. 09, Qd. 
10, Área 505,00 m², (20,20 m x 25,00 m), topografi a plana, lote de 
esquina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 
447 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PROXIMO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS – RUA TIMOTEO POLO GIMENEZ, s/n° – JD. IMPERIAL – 
Área 383,57 m², (frente 11,00 m² x 34,96 m²) – Excelente localização. 
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 1048  em 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/
n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 
m x 22,00 m) - Topografi a plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-
2111 (TIM)  ou digite o cód. 549 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 73.000,00 – PROX. A UEM – R. NOVA CANAÃ X COM AYRTON 
SENNA s/n° – PQ. TARUMÃ Área 180,00 m², (Frente 12,00 m² x 
15,00 m² Fundo) - Topografi a plana. + Detalhes: Plantão (44)9 99911-
5353 (TIM)  ou digite o cód.1033 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 70.294,77 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERARIO – JARDIM 
MELHORAMENTOS – ZONA V – Terrenos com 180m2 a 368,00m² 
/ Parcelamento acima de 36 meses Escritura paga pela Loteadora. + 
Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o cód. 878 em 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 70.000,00 – PROX. HAVAN – JD. NOVA AMERICA - Área 
210,00m² (10,00 m x 21,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód.1043 em www.aldemirimo-
veis.com.br

R$ 70.000,00 – PROX. A AMPLIAÇO – PQ. METROPOLITANO - Área 
220,00m² (10,00 m x 22,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód.1075 em www.aldemirimo-
veis.com.br

R$ 65.000,00 - PROX. NOVO SHOPING - R. JOÃO BORSATTO  s/
n°. – PQ METROPOLITANO – Á. T. 220,00 m² (10,00 m² x 22,00 m²) 
topografi a plana, sem benfeitorias + Detalhes: Plantão (44)9 9911-
5353 (OI) ou digite o cód. 1078 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

VENDAS

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

LOCAÇÃO

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR 
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRAN-
TES – À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., 
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$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS 
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m² 
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. 
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) +  Detalhes: 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1076 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 980,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA 
MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MO-
BILIADO  -  À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., 
A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso 
água e gás ) +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 
1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIAL-
VA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv. 69,09 m²; 
03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). + Detalhes 
- (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA 
SARANDI, 5281 – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2 qtos, 
Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 370,00 
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou 
digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. 
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. 
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., 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. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – 
R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. 
Tot. Aprox. 75,00 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. 850 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
 

APARTAMENTOS

R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA 
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 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$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 4023 
– JD VITÓRIA– suíte, qto, sala,  cozinha com armários planejados, 
Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1047 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ – R. 
SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala, 
coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2272 – 
JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e 
gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 109 0 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m², 
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. 
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 
1080 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, cozi-
nha, 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

R$ 6.500,00 - PROX. AO LAR SÃO VICENTE DE PAULA ÁS MAR-
GENS DA PR 323 – SALÃO COMERCIAL– ROD. PR 323, KM 305 
UMUARAMA SENTIDO MARINGÁ, LT 1  -  À. Total 790,00  m² - Salão 
comercial às margens da PR 323, Imóvel Novo, pé direito de 6 m de 
frente para a rodovia com ótima visibilidade. Excelente estrutura , 
amplo espaço para manobra interna de caminhões de grande porte 
c/ escritório em 02 pavimento, distribuído em 1 sala no pvto superior, 
mais  02 salas, 3 bwc e cozinha no térreo  + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1086 em nosso site www.aldemi-
rimoveis.com.br

R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR. 
RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 -  ZONA 01 – À. priv. Aprox. 
390,00 m² - Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e 02 vagas de 
garagem. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 
1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. 
CELSOGARCIA CID, 3656 -  ZONA 01 – À. priv. Aprox. 300,00 m² 
- Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com es-
paço para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1094 em nosso site www.aldemiri-
moveis.com.br

R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR – 
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 -  ZONA 01 – À. priv. 
Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. 
R$ 320,00)  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 
1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SO-
BRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 83,00 
m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc soc. e Gar. – 
Imóvel s/cond. +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 
588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

Residencia em  Alvenária/Laje na Av. Rolandia 
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Pla-
nalto.Terreno: 17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2. - Con-
trução: 263,12 Mts2. 1 suite, 3 quartos, wc social, 
2 salas,cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula 
c/garagem e churrasqueira.

Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo 
Branco, Rua Akira Saito com área de: 23.50 x 
42.60 = 1.001,10 Mts2. 

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq. 
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Tér-
reo: 216 Mts2 de área construida:  Salão comercial frente 
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despensa, 2 garagens, edí-
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São 
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área construída: 02 sui-
tes, 02 quartos, wc social, 02 salas, copa e cozinha e área 
de serviço c/Lavanderia e 1 sala. 

SOBRELOJA

SOBRADOS

R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. 
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, 
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) 
+  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 877 em nosso 
site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL – AV. MARINGÁ, 
5192 - APT° DE FRENTE– ZONA 01 – À. Priv.  68,67 m² - 02 Quart., 
Sala, Coz com mobilia, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. 
R$ 300,00 – Incluso água e gás )  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338  ou digite o cód. 962 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 
- APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suí-
te, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. 
R$ 250,00 – Incluso água e gás )  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338  ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA 
– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. 
Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso água e gás )  + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemiri-
moveis.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$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO 
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 
79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. 
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 834 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$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL 
SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE À. Priv. 52,00 
m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,  Bwc soc. e 01 Garag. 
- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1085 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA 
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA 
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.000,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUAR-
DO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem e quintal nos fundos +Detalhes – 
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 344 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS 
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., 
Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 
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PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo 
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m² 
         Excelente ponto comercial.

PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo 
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²

PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo 
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² 
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m²
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²

INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno 
comercial com área total de 653,76m² 
(13,62x48,00). Região de alta valorização e 
ótima localização.

JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m²
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES

R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
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VENDA

LOCAÇÃO

SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO

R$ 970 mil - Traga sua empresa para a re-
gião de maior valorização da cidade. Salão 
Comercial localizado no Parque Metropoli-
tano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, con-
tendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² 
de terreno. Salão em construção, próximo a 
futura Estação Rodoviária, Shopping Palla-
dium e Hospital Veterinário.

SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO

R$ 920 mil - Rod. Moacyr Lourdes Pache-
co - Parque Metropolitano - Umuarama/
PR, Salão Comercial, com área de 432 m² 
e área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo 
escritório com 132m², contendo 2 banhei-
ros, copa, depósito e recepção e barracão 
com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Fu-
tura Estação Rodoviária, Shopping Palla-
dium e Hospital Veterinário. 

SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO

R$ 920 mil - Salão Comercial localizado 
no Parque Metropolitano, no lote 06 da 
quadra 01 com 600m², contendo 132,00m² 
de escritório e 300,00m² de salão. Total-
mente pronto! Excelente ponto comercial. 

SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX

R$ 195 mil - Sala comercial nº 18, excelen-
te localização, no Edifício Burle Marx, em 
frente à Praça Miguel Rossafa. Com área 
total de 64,80 m², contendo um banheiro 
privativo. Ótima oportunidade para inves-
timento, sala encontra-se locada.

ED. SERRANO
R$ 285 mil - Apto 201, 2º andar. Localiza-
do no Jardim dos Príncipes. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala ampla, 
cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem. 
Matrícula nº 11.940, 2º CRI Umuarama/PR.

AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 ME-
TROS DA UOPECCAN - Terreno comercial 
com 39,01m de frente para Av. Valdomiro 
Frederico. Área total de 1.726,27m². Exce-
lente oportunidade de investimento. Alta 
valorização.

IMÓVEIS COMERCIAIS

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ

R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²

PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 351.000 - Condomínio fechado com 
ampla área de lazer. Lote 01, quadra 05, 
com 468,05m², situado bem na entrada do 
condomínio, do lado esquerdo. Excelente 
vista e área verde contemplando a nature-
za. Oportunidade única para adquirir um 
excelente terreno dentro do Condomínio.

JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m² 
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m²

PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização  e ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²

PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
                                                     com 615,61m²
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
                                      com 794,92m²

PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital 
Veterinário da Unipar, com excelente 
topografia. 
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m² 
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m² 
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m² 
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m² 
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m² 
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 8.900 - SALA 02 - TÉRREA 
- Sala térrea de frente com Av. Paraná, 
com 376,320m² de área total, com 06 va-
gas de garagem descobertas. Excelente 
oportunidade.

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 4.500 - SALA 03 TÉRREA - 
Sala térrea com 155m² de área total + 
72m² mezanino. Com 03 vagas de gara-
gem privativas cobertas.

ALUGUEL DE ANTENAS 
Aluguel: R$ 2.500 - (a partir) - Espaço em 
torre com ampla abrangência para insta-
lação de antenas para internet, rádio, TV 
com Box refrigerado 24 horas, para coloca-
ção de transmissor.

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 2.000 - Sala comercial nº 
304, com aproximadamente 105,00 m², 
situada no terceiro andar, com 01 vaga 
de garagem. Localizada no Centro Médico 
Higienópolis, na Av. Valdomiro Frederico, 
defronte ao UOPECCAN.

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 1.500 + condomínio - Sa-
las privativas superiores, defronte ao 
UOPECCAN, excelentes para consultórios/
escritórios.

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162m² 
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162m² 
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162m² 
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162m² 
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162m² 
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198m² 
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198m² 
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198m² 
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198m² 
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X

PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42m² 

JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²

JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, 
próximo à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m²

PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m²

SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m 
do portão da entrada da Zaeli, pronto para 
construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m²

JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m²

CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 235.000 - Chácara Lagoa Dourada, lote 
nº 60. Situada nesta cidade de Umuara-
ma, saída para Serra dos Dourados, com 
5.015m² conforme matrícula 53.430, livro 2, 
do CRI 2º Ofício.

CRUZEIRO D’OESTE
Av. Palmas, Bairro da Luz, próx. ao INSS. 
R$ 65.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-A - 185,10m² 
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-B - 177,10m² 
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-C - 177,10m² 
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-D - 177,10m² 

VAGA GS-21 - CEMED SUBSOLO
R$ 29.500 - Vaga de Garagem localizada 
no subsolo do Edifício Cemed, com 35m². 
Oportunidade de pagar o valor da presta-
ção igual ao valor da locação.

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS
Lote 01, quadra 05 - Condomínio fechado com ampla área de 

lazer. Com 468,05m², situado bem na entrada do condomínio, 
do lado esquerdo. Oportunidade única para garantir um terreno 

com excelente topografi a, com vista privilegiada para a área verde 
contemplando a natureza. Único terreno disponível para venda 

com essas vantagens. Agende uma visita!

R$ 351.000

RESIDÊNCIASTERRENOS

AV. DUQUE DE CAXIAS
Residência localizada na Av. Duque de Caxias - Com 547,50m² de 

terreno, contendo uma residência em alvenaria com 272m², sendo 
2 suítes e 01 demi-suíte. Área nobre da cidade, à 200m do Cidade 

Canção. Em construção/reforma, com amplo espaço gourmet. 
Conclusão: 6 meses.

R$ 1.150.000

JARDIM ATLÂNTICO
Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4,

Lote 3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno com  240,00m². Casa 
nova, em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar/jantar, cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira, 

área de serviço coberta e garagem.Totalmente reformada!

R$ 290.000

PQ. METROPOLITANO
 Localizada no Parque Metropolitano I, excelente localização, 
bem pertinho do Shopping. Casa contendo 03 quartos, sala, 

copa, cozinha com balcão, espaço gourmet, banheiro social com 
armário, vaga de garagem coberta e espaço nos fundos. Com 

144m² de área total, sendo 108m² de construção.
Excelente investimento. 

R$ 195.000


