Nº: 11.771 - R$ 2,50
Desde 1.973 - Ano: 47
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho
Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
2 e 3 de Fevereiro de 2020

NA JUSTIÇA

Promotoria vai punir morador

que manter foco da dengue em casa
O promotor de Justiça na
comarca de Umuarama,
Marcos Antônio de Souza,
promete levar à Justiça o
morador da cidade que for
flagrado com criadouros
favorecendo a proliferação
do mosquito transmissor da
dengue. Se for reincidente
a punição deve ser ainda
maior. O infrator pode responder à Ação Criminal com
pena prevista de detenção
de um mês a um ano, além
de multa. Segundo ele, a
medida se faz necessária
para forçar o cidadão a
manter limpo o quintal e
evitar a epidemia da doença
que já tem em torno de 200
casos confirmados na cidade. O alerta foi repassado
à Secretaria de Saúde do
município. Página A3

Mutirão na busca
por desaparecido
A família do aposentado desaparecido em Umuarama Manoel Cassemiro da Cruz contou com apoio de
voluntários num mutirão realizado
ontem. Mas não houve sucesso na
procura pelo homem que desapareceu há 13 dias. Página A6-
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BATIDA TRASEIRA

COMEÇA A COLHEITA DA SOJA - Quem plantou a soja mais cedo já está colhendo. É o
caso do produtor Laurindo Sabatini, que também é vice-prefeito de Mariluz, e está com
as colheitadeiras no campo. E a safra começa bem com cerca de 160 sacas por alqueire.
Quem atrasou o plantio comemora a volta da chuva para ajudar a granar. Página A4
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Bolsas de
Motorista está
estudos na
desaparecido
Unipar estão
há uma
mais atraentes
semana
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PREVENÇÃO

Vigilância
monitora
macacos em
Umuarama
A coordenadoria da Vigilância
em Saúde Ambiental informa
que os bandos de macacos
de Umuarama estão sendo
monitorados todas as sextafeira e não existe nenhum
vestígio de animal morto por
febre amarela, a exemplo do
que ocorre em outras regiões
do Paraná.
Página B1
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NOVA CHANCE

Presidente Bolsonaro dá sobrevida
ao ministro Onyx, apesar de pressões

Brasília, (Agência Estado) - Protagonista da
mais recente crise política no governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ganhou uma
sobrevida no cargo. Interlocutores do presidente
Jair Bolsonaro afirmam que a intenção é mantê-lo no posto por enquanto, apesar de ter suas
funções esvaziadas e de pressões no Palácio do
Planalto e na Esplanada para que seja demitido,
informa a agência Estado. A permanência de
Onyx é avaliada por aliados como importante
porque o ministro é hoje um dos poucos nomes
no governo com boas relações no Congresso,
após conseguir aparar arestas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ser
muito próximo do presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP).
Embora a articulação política do Planalto
tenha passado para a Secretaria de Governo,
comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos,
os militares enfrentam dificuldades para se relacionar com os congressistas. No ano passado,
Ramos chegou a ser hostilizado em uma reunião
na Câmara. Onyx tem a vantagem de acumular
cinco mandatos como deputado.
O ministro antecipou o fim das suas férias e
retornou ontem dos Estados Unidos. O motivo
da volta foi a crise política que levou à demissão
de Vicente Santini, ex-secretário executivo da
pasta, por uso de avião da Força Aérea Brasileira
(FAB), e a perda do Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), que cuida de privatizações
de estatais e concessões, uma das vitrines do
governo.
O programa havia migrado para a Casa Civil
como uma espécie de “prêmio de consolação”
após Onyx perder a articulação política do
Planalto, no meio do ano passado. Agora, foi
transferido para o Ministério da Economia,
comandado por Paulo Guedes. Sem o PPI e sem
a articulação política, Bolsonaro deixou a Casa
Civil esvaziada.
O enfraquecimento ocorre após o comporta-

mento de Onyx incomodar não apenas o presidente, mas colegas de Esplanada, que o acusam
de fazer a velha política, ao usá-los para atender
a demandas do baixo clero do Congresso, e de
ter indicado para o governo nomes que viraram
dor de cabeça para seu chefe, como o ministro
da Educação, Abraham Weintraub.
Segundo interlocutores, Bolsonaro, porém,
reconhece que Onyx é um aliado fiel, que o acompanha desde quando seu projeto presidencial
era embrionário, e não pretende abandoná-lo
por enquanto.

Reunião
Após desembarcar pela manhã, Onyx participou de reunião convocada por Bolsonaro no
Palácio da Alvorada para tratar da epidemia de
coronavírus. Segundo apurou <b>O Estado de
S. Paulo</b>, a crise envolvendo a Casa Civil
não foi abordada. A questão deve ser tratada em
uma reunião só com os dois hoje.
No encontro, ficou acertado que Onyx levará
a mensagem presidencial ao Congresso na segunda-feira, na cerimônia que marcará o início
do ano legislativo. O gesto foi interpretado por
aliados de Bolsonaro como uma sinalização de
que o ministro mantém algum prestígio.
Em conversa com jornalistas após a reunião,
Bolsonaro se negou a falar sobre Onyx. “Já que
deturpou a conversa, acabou a entrevista”, disse
ele ao ser questionado sobre o tema.
Ao G1, Onyx afirmou que “ninguém está cogitando qualquer tipo de saída”.
Antes do encontro no Alvorada, Onyx passou
o dia percorrendo gabinetes de ministros palacianos para angariar apoio à sua permanência.
Ele se reuniu com Ramos, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto
Heleno, e com o titular da Secretaria-Geral da
Presidência, Jorge Oliveira.

O QUE DESTRÓI O SER HUMANO?
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

“O miserável não é livre: a escola e o dinheiro
fogem; o trabalho forçado o afasta da cultura; a praça
é um pelourinho, a rua – a senzala”
Mohandas Karamchandi Gandhi, filósofo e
advogado, nasceu no dia 02 de outubro de 1869 em
Porbamdar, na Índia. Filho de Putlibai Gandhi e de
Karmachand Gandhi, primeiro ministro do principado
onde viviam. A família era fiel ao hinduísmo e a mãe
de Gandhi era devota dedicada ao culto do Deus Visnhu, que tem como doutrina a não violência. Gandhi
foi uma criança tímida e casou-se através de acordo
familiar aos 13 anos com Kasturba, como pedia
a tradição da época. Concluiu os estudos iniciais
na Índia e no ano de 1888, foi enviado para cursar
direito na University College London (UCL), em
Londres, Inglaterra. Retornou para a Índia em 1891 e
começou a advogar. Em 1893 recebeu a oportunidade
de representar a companhia em um caso na África
do Sul. A sua estadia no país que também era uma
colônia britânica, o aproximou das desigualdades
sociais e dos problemas de discriminações sofridos
pelos indianos. As autoridades coloniais e também os
habitantes europeus os segregavam constantemente.
Gandhi começou a exercer sua política de “resistência sem violência”, se posicionando na luta pelos
direitos do povo e fundando uma seção do Partido
do Congresso Indiano em 1894. Paciente, bondoso e
humilde, Gandhi leciona que só quando se veem os
próprios erros com uma lente de aumento, e se faz
exatamente o contrário com os outros, é que se pode
chegar à justa avaliação de uns e de outros.
Neste início de ano, assustou a todos, a notícia do
aumento significativo dos moradores de rua na cidade
de São Paulo. Logo, por ilação, é possível presumir
que houve aumento desse índice em todos os Estados
do país. Diz o censo que em 2015 eram 15.905 os
moradores de rua; em 2019 o censo constatou que são
24.344 as pessoas que moravam nas ruas da cidade de
São Paulo. Aumento de 53% em 4 anos. Triste notícia!
A indiferença destrói o ser humano. As pessoas em
situação de rua, geralmente, são indivíduos com maior
vulnerabilidade, tais como imigrantes, desempregados,
dependentes químicos, ex-presidiários, e até trabalhadores, muitas vezes abandonados pela família. Estes
são alguns exemplos dos diversos perfis das pessoas
que se utilizam da rua como abrigo ou moradia.
Os direitos sociais dos cidadãos estão consagrados no artigo 6º da Magna Carta de 1988, dentre eles,
a “assistência aos desamparados”. No artigo 1º, inciso
III da Carta o legislador assegura a “dignidade da
pessoa humana”. “Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”,
estão previstas no artigo 3º, inciso III. E, por fim, no
artigo 4º, inciso II da mesma Constituição Federal,

o legislador elege como princípio, a “prevalência
dos direitos humanos”. Todavia, cabe ao Estado a
tomada de decisão no sentido de estabelecer políticas
públicas em prol desta população marginalizada. Tal
situação social não pode ser considerada novidade
para os governantes e políticos brasileiros. É antiga,
e, a cada ano que passa vem se tornando crônica.
Pouco ou quase nada tem sido feito pelos gestores
públicos, posto que, muitos são despreparados para o
cargo, e, em muitos casos, também se assessoram de
pessoas sem qualquer qualificação, às vezes analfabetos (cabide de emprego; troca do apoio na eleição
por cargos públicos). Por esta razão, as políticas
públicas não atingem os resultados práticos propostos. Há gestores públicos e políticos que tratam estas
pessoas com preconceito e discriminação. Todavia, é
digno de aplauso, o trabalho feito por ONGs, igrejas
e demais setores privados da sociedade organizada,
em proporcionar mais dignidade a estas pessoas.
Muitos dos moradores de rua são trabalhadores
abandonados pela família, imigrantes que vivem com
a família na rua e desempregados. Em depoimentos, a
repórteres e pesquisadores, essas pessoas relataram
que, o que mais dói, é sentir na pele a humilhação,
a indiferença, a discriminação e o preconceito.
Dizem que frequentemente, são confundidos com
maloqueiros, mendigos, vagabundos, ou seja, os que
já se entregaram, desistiram de lutar e de trabalhar.
Esse estigma sofrido pelos moradores de rua contribui para agravar, cada vez mais, a exclusão social.
A desqualificação pessoal prepondera-se em face às
possibilidades de conquista de emprego e vida digna.
Ensina Mahatma Gandhi que o que destrói o ser
humano é “a política sem princípios; o prazer sem
compromisso; a riqueza sem trabalho; a sabedoria
sem caráter; os negócios sem moral; a ciência sem humanidade e a oração sem caridade”. Por conseguinte,
discriminar, humilhar e tratar com preconceito essas
pessoas que moram nas ruas não contribui em nada
para a inclusão social. A solidariedade como princípio
de vida e a caridade como virtude, certamente, contribuirá para tornar a vida destas pessoas mais digna.
A desqualificação do gestor público, a corrupção
dentro e fora do governo, o desvio de verbas publicas
para atender interesses privados dos políticos, enfim,
a falta de ética com a coisa pública, tende a agravar
o desemprego e a marginalização dos menos favorecidos (processo de destruição do ser humano). Até
quando vamos continuar elegendo “postes”?
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Atrizes reclamam de postagens
de Regina Duarte no Instagram
São Paulo, (AE) - A
atriz Carolina Ferraz
pediu a Regina Duarte,
nova secretária de Cultura, que removesse sua
foto de uma postagem no
Instagram na qual ela citava alguns colegas que
a apoiaram para ocupar
o cargo. Regina apagou
a publicação, feita nesta
sexta-feira, e a substituiu por outra, com a
atriz Carla Daniel no
lugar de Carolina. Mas
Carla também reclamou
Um áudio de WhatsApp foi enviado por
Carolina a Regina. “Espero que você faça a
diferença. Mas eu não
quero ser usada como
alguém que está ali no
teu Instagram porque dá
a entender que eu apoio
o governo do Bolsonaro
e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e
nunca compactuei com
esse governo e inclusive

não votei no Bolsonaro.
Achei muito indelicado
da sua parte. Gostaria,
com todo carinho, que
você por favor pedisse
a sua equipe pra que retirassem a minha foto”,
diz Carolina.
Regina republicou a
imagem com Carla Daniel, filha do diretor Daniel Filho. Na postagem,
Carla diz que não apoia
o governo. “Regina vamos deixar claro uma
coisa com todo carinho.
Apoiei a sua coragem e
seu amor a cultura. Não
compactuo com esse governo e nem o anterior.
Torço pela sua gestão.
Abs! Carla Daniel”.
Depois de republicar
a imagem sem a foto
de Carolina, Regina fez
outra postagem no Instagram, com uma mensagem do perfil verificado de Carolina dizendo
“Torcendo por você!”.

Evangélicos pedem
isenção fiscal total
Brasília, (AE) - A bancada evangélica no
Congresso vai tentar garantir imunidade total
de impostos para igrejas na reforma tributária,
informa o jornal O Estado de S. Paulo A frente
parlamentar que representa o segmento - composta por cerca de 200 deputados e senadores
- está com um texto pronto para ser incluído na
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que
trata das mudanças no modelo fiscal do País.
“Queremos fazer a definição da extensão
da imunidade tributária, que hoje está prevista
na Constituição, mas é muito vaga”, afirmou o
presidente da Frente Parlamentar Evangélica no
Congresso, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM). “Nós pediremos para o relator definir
a extensão dentro do texto e acabar com a confusão do que é ou não direito e dever do segmento
religioso no País.”
Apesar de a bancada evangélica ser a autora
da emenda, outras instituições religiosas, como a
Igreja Católica, também poderão ser beneficiadas.
A reforma tributária é uma das pautas econômicas que serão tratadas como prioridade
pelo Legislativo em 2020. Há, porém, indefinição
sobre qual proposta deve ser votada primeiro.
Duas PECs, uma na Câmara e outra no Senado,
tramitam paralelamente. Uma comissão mista
será formada para tentar chegar a um consenso.
A Constituição proíbe a cobrança de impostos
para “templos de qualquer culto”. Governos em
diferentes localidades, porém, têm encontrado
brechas para cobrar tributos como IPTU e ICMS
das igrejas.

Fatos indicam crime doloso,
diz desembargador
Ao manter a ordem de prisão contra o economista Eduardo Fauzi, apontado como integrante
do grupo que atacou a Porta dos Fundos, no Rio,
o desembargador José Muiños Piñeiro Filho, da
6.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado, observou que não é possível admitir que
haja comparação entre o dano decorrente dos
coquetéis Molotov que atingiram a produtora e
aquele causado por adolescentes que ‘insatisfeitos com o comportamento da ‘senhorinha’ que
se apropriou da bola de futebol que caiu em seu
quintal, resolveram se vingar atirando pedras nos
vidros da janela’. Na decisão em que confirma o
decreto de custódia de Fauzi, assinada na quarta,
29, o magistrado aponta que também não cabem
comparações entre a situação e o ‘guardador de
carros, popularmente conhecido por flanelinha,
que não aceitando que o proprietário do carro
deixado em via pública só pague pelo ‘serviço
verbalmente contratado’ após o seu retorno, utilizando-se de um instrumento cortante produza
marcas e arranhões na lataria do veículo’.
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IPUNIÇÃO

Promotoria vai levar à Justiça morador
reincidente com focos do mosquito da dengue

Umuarama - A partir
desta semana, o morador
ou ocupante de imóvel que
receber autuação da Vigilância em Saúde Ambiental
por focos do mosquito da
dengue poderá responder
criminalmente, caso seja
reincidente, com base no
artigo 268 do Código Penal
(Infringir determinação do
poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa). Ao final do processo,
a pena pode ser detenção de
um mês a um ano e multa.
A determinação é do
promotor Marcos Antônio
de Souza, do Ministério
Público na área de Saúde,
e foi transmitida durante
reunião com a equipe da
Secretaria Municipal de
Saúde e Coordenadoria de
Vigilância em Saúde nesta
sexta-feira, 31, na Prefeitura. O promotor solicitou a
reunião diante o aumento
no número de casos confirmados de dengue nas
últimas semanas e do risco
de Umuarama enfrentar
novamente uma epidemia

DINOSSAURO

Pesquisadores
descrevem
nova espécie
de réptil préhistórico
encontrada
no Brasil
Porto Alegre - Um
fóssil pré-histórico encontrado em março de
2009 no município de
Agudo, na região central do Rio Grande do
Sul, não é apenas mais
um fóssil localizado
no Brasil. Trata-se de
uma nova espécie de
réptil, “parente” distante dos crocodilos,
que conviveu com os
dinossauros há cerca
de 230 milhões de anos.
A descoberta foi publicada nesta sexta-feira,
31, na revista cientifica
Acta Palaeontologica
Polonica, especializada
em paleontologia.
O réptil, batizado
de Dynamosuchus collisensis, tinha pouco
mais de 2 metros de
comprimento, era carnívoro e, diferentemente dos crocodilos, não
estava adaptado para
um hábito de vida semiaquático - era terrestre e se locomovia com
as quatro patas, mas
podia, eventualmente,
correr apenas com as
patas posteriores Tinha o focinho projetado
mais para a frente do
que as mandíbulas inferiores. Tinha ainda
dois dentes grandes em
cada lado da mandíbula inferior e uma couraça óssea que revestia o
dorso, tal como jacarés
e crocodilos.
Segundo o paleontólogo Rodrigo Temp
Müller, da Universidade Federal de Santa
Maria, que participou
da descoberta, essa
é a quarta espécie de
réptil ornitossuquídeos
descrita no mundo.
“Até então, haviam
sido identificados na
Argentina e na Escócia,
sendo que a última foi
descrita há meio século”, contou Müller.
Participaram dos
estudos pesquisadores da Universidade
Federal de Santa Maria
(UFSM), do Museu de
La Plata, da Argentina,
e do Virginia Tech, dos
Estados Unidos.

As medidas as serem tomadas foram anunciadas nesta reunião
com o promotor Marcos na Prefeitura

da doença.
Criar mosquito da dengue é crime. “Os casos vêm
aumentando diariamente e
o risco de epidemia é muito
grande, por isso temos de
ser rígidos na fiscalização e

punição de quem não cuida
do seu quintal e coloca a
própria saúde e de vizinhos em risco”, destacou o
promotor. Ele pediu que a
fiscalização dos agentes de
combate a endemias seja

intensificada e que, havendo
dificuldade para acesso a
algum imóvel, a Guarda
Municipal seja acionada.
A secretária da Saúde,
Cecília Cividini, e a chefe
da Divisão de Vigilância

Pesquisa vai acompanhar hábitos
alimentares de brasileiros por 10 anos
Uma pesquisa da Universidade de São Paulo
(USP) vai acompanhar,
por dez anos, os hábitos
de alimentação de 200
mil brasileiros. O estudo,
chamado NutriNet Brasil, será coordenado pelo
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição
e Saúde da Faculdade de
Saúde Pública da USP em
parceria com o Ministério
da Saúde.
A intenção da pesquisa
é identificar padrões de
alimentação praticados
em diferentes regiões do
país e analisar a relação
deles com o risco de doenças crônicas que afetam
os brasileiros.
“A alimentação inadequada lidera o ranking
dos fatores de risco relacionados à carga global de
doenças no mundo. É o fa-

tor de risco que mais contribui para mortalidade”,
destacou a coordenadora
de Alimentação e Nutrição
da Secretaria de Atenção
Primária, do Ministério da
Saúde, Gisele Bortolini.
De acordo com a coordenadora, a alimentação
também é o segundo fator
que mais contribui para
a perda de anos de vida,
superando, inclusive, o
uso de álcool, drogas,
tabagismo e inatividade
física. “Nesse sentido, o
estudo NutriNet Brasil
nos apoiará no aprimoramento das políticas
públicas de nutrição no
país”, ressaltou.
Segundo o Ministério
da Saúde, a alimentação
exerce enorme influência
sobre a saúde das pessoas, aumentando, em
particular, o risco para

o desenvolvimento de diversos tipos de câncer,
doenças cardiovasculares
e enfermidades como obesidade, diabetes e hipertensão.
“Mais do que um ou
outro alimento isolado,
é o padrão de alimentação das pessoas, ou as
quantidades e proporções
dos diferentes grupos de
alimentos, que vai definir
o risco de doenças. O levantamento trará maior
compreensão sobre tais
hábitos e suas consequências”, destacou.
Como participar
Para participar do estudo, é preciso ter pelo
menos 18 anos, residir
no Brasil, ter acesso à
internet e fazer um rápido
cadastro na plataforma digital da pesquisa: https://
nutrinetbrasil.fsp.usp.br/

Secretário da Previdência estima
redução de filas no INSS em 6 meses
O secretário da Previdência, Rogério Marinho,
estimou que haverá uma
redução significativa nas
filas para concessão de
benefícios no Instituto
Nacional de Seguridade
Social (INSS) dentro de
seis meses, a partir da
efetivação das medidas
que estão sendo tomadas
para a contratação de
pessoal para reforçar o
atendimento nas agências. Ele participou, nesta sexta-feira (31), de um
debate sobre os rumos do
país, no Rio de Janeiro.
“Seis meses a partir
da efetivação das medidas que foram propostas.
Porque a ideia é que nós
tenhamos um milhão de

requerimentos por mês.
A ideia é termos os processos dentro do limite
de 45 dias, que a lei preceitua”, disse Marinho.
Deverão ser contratados, a partir da
publicação de Medida
Provisória (MP), 7 mil
funcionários, incluindo
militares e aposentados.
Parte será direcionada
para o atendimento à
população nas agências,
mas somente poderá
fazer os processos de
concessão de benefícios
os funcionários do INSS,
incluindo os aposentados. Uma das dificuldades é realização de
perícias médicas, pois
em alguns lugares do

país há falta de peritos,
o que também deverá
ser abrangido pela MP.
“As medidas estão sendo tomadas para regularizar o processo, para
estabelecer um fluxo que
seja confortável e dentro
da lei, para atender, de
forma adequada, o beneficiário. Desde o mês
de agosto o estoque está
diminuindo. Chegou, em
janeiro, a 1,3 milhão de
processos com mais de 45
dias. Mas todo mês está
diminuindo um pouco. A
velocidade dessa diminuição é que precisa ser
melhorada. Por isso que
estamos tomando essas
medidas complementares”, disse Marinho.

em Saúde, Maristela de
Azevedo Ribeiro, informaram ao promotor as ações
realizadas pelo município.
Enquanto a Regional de
Saúde de Umuarama soma
304 casos confirmados de
dengue (conforme o último
boletim da Secretaria de Estado da Saúde), Paranavaí
já conta com 3.380 e Campo
Mourão já atingiu 2.107.
Em Cianorte são 261 casos
confirmados.
Na região de Umuarama, proporcionalmente ao
número de habitantes, a
situação é mais crítica em
Douradina (101 casos). O
promotor comentou que a situação ainda não chegou ao
nível de cidades próximas,
que enfrentam problemas
mais sérios, devido ao trabalho do poder público de
Umuarama, com orientação,
visitas e ações como o Bairro Saudável. Mas teme que,
se a população não fizer a
sua parte, a cidade volte a
viver uma epidemia.
Entre janeiro de 2019 e janeiro deste ano, a Secretaria
da Saúde emitiu 1.146 rela-

tórios de multas aplicadas a
moradores que descuidaram
dos quintais. A Prefeitura
já notificou imobiliárias e
construtoras para o cuidado
com imóveis fechados ou
em construção e vai levar a
orientação sobre a questão
criminal à sociedade, com o
apoio da imprensa.
“Vamos informar em palestras, eventos, nas igrejas e também no trabalho
corpo a corpo dos agentes
de endemias. A população
precisa entender o quanto é
sério o risco da dengue fugir
do controle e cuidar melhor
dos seus quintais. É lá que
o mosquito se reproduz e
passa a contaminar os moradores e vizinhos”, alertou
a secretária Cecília Cividini.
A reunião teve, ainda,
participação da diretora de
Saúde, Renata Figueiredo
Campagnoli, da secretária
municipal de Comunicação,
Letícia Macedo D’ávila Correa, do inspetor Valdiney
Rissato, diretor da Guarda
Municipal, e do chefe da Vigilância Ambiental, Carlos
Roberto da Silva.

Unipar lança programa de bolsas
de estudos mais abrangente
Umuarama - Neste
mundo globalizado em
que vivemos, com a tecnologia e as inovações
acontecendo cada vez
mais rápido, ter um diploma de curso superior
faz toda a diferença para
aqueles que buscam uma
colocação no competitivo mercado de trabalho.
Diante deste cenário, e
para facilitar ainda mais
o acesso à graduação, a
Universidade Paranaense acaba de lançar um
Programa de Bolsas de
Estudos mais abrangente, contemplando não só
ex-alunos da Instituição,
mas também outras pessoas interessadas em
construir uma carreira
profissional de sucesso.
O programa oferece onze
tipos de bolsas para os
cursos da Universidade.
Mais informações sobre
o regulamento e como
se inscrever acesse o
site: vestibular.unipar.br/
bolsas
Confira as bolsas ofertadas:
Bolsa Enem 50% - Bolsa de 50% para os cursos
presenciais - exceto Medicina. Podem participar os
candidatos com pontuação superior a 450 pontos
no Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio).
Bolsa Enem 100% - Bolsa de 100% no primeiro
ano e 50% a partir do
segundo ano para os cursos presenciais - exceto
Medicina. Podem participar os candidatos com
pontuação igual ou superior a 850 pontos no
Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio).
Bolsa Transferência
- Bolsa de 30% para os
cursos presenciais - exceto Medicina. Ofertada
aos candidatos que realizarem transferência de
outra instituição.

Bolsa Indique um Amigo - Bolsa de 10% para
veteranos de cursos presenciais - exceto Medicina
- que indicar um novo
aluno para ingressar em
curso presencial da Unipar.
Bolsa Presencial para
Ex-aluno - Bolsa de 50%
para os cursos presenciais - exceto Medicina - e
bolsa de 30% para o curso
de Odontologia.
Bolsa Semipresencial e
EAD para Ex-luno - Bolsa
de 20% para os cursos
semipresenciais e de EAD
(Educação a Distância).
Bolsa Presencial para
Efetivos de Órgãos de
Segurança - Bolsa de 50%
para os cursos presenciais - exceto Medicina
- e 30% para o curso de
Odontologia. Ofertada
ao efetivo dos órgãos de
segurança pública.
Bolsa para Portador
de Diploma de Outras
Instituições - Bolsa de
20% para portadores de
diploma de outras instituições, ofertada para todos os cursos presenciais,
semipresenciais e EAD
(Educação a Distância) exceto Medicina.
Bolsa Familiar - Bolsa
de 10% para familiares de
alunos da Unipar, ofertada para todos os cursos
presenciais, semipresenciais e EAD (Educação a
Distância) - exceto Medicina e Odontologia.
Bolsa para Pessoas
acima de 55 Anos - Bolsa
de 50% para pessoas com
idade acima de 55 anos,
ofertada para todos os
cursos presenciais e semipresenciais - exceto
Medicina e Odontologia.
Bolsa para Empresas
- Bolsa de 10% para cada
aluno de empresa interessada em efetuar pagamento para grupos de dez
ou mais empregados.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, torna público
que requereu junto ao Instituto Água e Terra do Paraná - IAT/PR, a Licença
Ambiental Simplificada referente à execução dos serviços Duplicação com
Ampliação de Capacidade da rodovia PR-323, Trecho: Perímetro Urbano de
Umuarama, entre o km 299 + 790m e o km 304 + 000m (Trevo Gauchão a
Acesso à Mariluz), numa extensão total de 4,24 km.
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Produtores da região iniciam a
colheita das primeiras áreas de soja
Mariluz – Com estimativa de produção de 627 mil
toneladas de soja, as primeiras áreas plantadas da
cultura começam a ser colhidas no Núcleo Regional
da Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento de Umuarama (SEAB).
Mesmo com os problemas
de seca no início do plantio,
alguns produtores estão colhendo cerca de 160 sacas
por alqueire. Este é o caso
de Laurindo Sabatini, que
junto com a família, plantou 280 alqueires de soja
no município de Mariluz.
Nos primeiros 90 alqueires
colhidos, na última semana,
Sabatini vem seguindo uma
média de 160 sacas por
alqueires. “Começamos o
plantio no dia 22 de setembro. Tivemos problemas de
seca, mas como fazemos
uma planta caprichada,
tudo na tecnologia de doze
a treze sementes por metro,
estamos conseguindo ótimos resultados”, explicou.
Segundo o engenheiro
agrônomo do Departamento de Economia Rural da
Regional de Umuarama
(Deral), Antônio Carlos
Fávaro, o plantio de soja
vem aumentando na região
de Umuarama e isso é fruto
das condições de produção.
“A produtividade está boa
e a rentabilidade também.
A tendência é ter mais soja
do que tinha no passado,
isso graças a tecnologia da
soja de várias floradas e o
trabalho de investimento na
produção de agricultores e
cooperativas”, ressaltou.
André Luiz Sabatini,
filho de Laurindo, comanda
uma das colheitadeiras da
família e segundo o produtor, a expectativa é muito
boa em relação ao resto
da plantação. “Após duas
semanas de seca chegou
uma chuva para terminar a
planta. Já estamos pensando na próxima safra, onde
vamos fazer tudo certinho
para ter uma ótima produ-

Mesmo com a seca no começo do plantio, produtores estão obtendo bons
resultados na colheita da soja

ção. Expectativa na lavoura
de soja é boa”, disse.
Cooperativismo
Com uma cooperativa
instalada na cidade, Laurindo conta que o apoio do
grupo é fundamental para
uma melhor qualidade de

produção. “Tem a orientação e o apoio, que traz
tecnologia e assistência
técnica. Isso acaba encurtando a informação e
chegamos a um resultado
mais rápido. A cooperativa
está dentro da nossa cidade
e isso facilita essa conversa

Laurindo e André Luiz Sabatini conversam com o agrônomo Fávaro os
benefícios da tecnologia no campo

com os técnicos” ressaltou.
Arenito
Mesmo com os intemperes de tempo e solo, Fávaro
vê a soja entrando em municípios onde eram dominados pela cana-de-açúcar,
como Umuarama, Maria

Helena, Iporá e Perobal.
O agrônomo ressalta a
profissionalização dos agricultores no manejo de solo
e da cultura. “Temos um
ponto gravíssimo na região,
a falta de matéria orgânica
no arenito. Porém existem
saídas para isso e alguns

produtores já descobriram,
como a de adubação verde.
Sendo aveia, pasto, capim
ou nabo forrageiro existem
opções para a produção de
matéria orgânica no solo
e aumentar a umidade e a
fertilidade, mas nem sempre são usadas”, noticiou.

SAFRA PARANÁ
A safra paranaense de grãos de verão
2019/2020 pode chegar a 23,4 milhões de toneladas, valor 19% superior ao da safra anterior,
quando foram produzidas 19,7 milhões de
toneladas. Os dados são do relatório divulgado
pelo Departamento de Economia Rural (Deral),
da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento. Embora a colheita da soja
esteja atrasada em relação a 2019, mantém-se
dentro do esperado, considerando a média dos
últimos anos, que é de 2% para o período. Hoje,
o preço pago aos produtores pela saca de 60 kg
de soja é R$ 78,00, valor 15% superior ao do ano
passado, e 27% da safra está comercializada.
No mesmo período do ano passado, esse índice
era de 23%. A alta do dólar tem beneficiado a
exportação.
Os Sabatinis trabalham em família, sendo irmãos e filhos, agora já levam o neto para conhecer a lavoura

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282
(44) 3621-2865
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Equipe de Umuarama conhece projetos
de Toledo voltados para a juventude
Umuarama - Uma comitiva formada pelo prefeito
Celso Pozzobom, secretários municipais e diretores de várias secretarias
visitou a Prefeitura de
Toledo, no Oeste do Estado,
na última quinta-feira, 30,
para conhecer projetos e
programas daquela cidade,
voltados ao desenvolvimento dos jovens e adolescentes. A intenção é colher
subsídios para a criação da
Secretaria da Juventude
em Umuarama e atender
cerca de 1.000 jovens com
formação profissional e
educacional, atividades
artísticas, recreativas e
prevenção em saúde.
Po z z o b o m p r e t e n d e
integrar os serviços prestados pelo Centro da Juventude e ocupar espaços
como a antiga incubadora
empresarial da Rua Pinguim, na Zona VI, o ginásio de esportes vizinho e
estruturas próximas. O
grupo foi recebido pelo
secretário municipal da
Juventude, Jairo Cerbarro,
e pelo prefeito de Toledo,
Lucio de Marchi, e visitou o
Centro da Juventude local,
a Escola de Circo e outros
projetos.
O secretário Cerbarro mostrou projetos que
apresentam resultados
positivos e renderam até
um prêmio nacional, como
o curso preparatório para
o vestibular e Enem, além
de cursos de oratória, atividades esportivas, de la-

U

N

afirmou. “Precisamos dar
atenção para a juventude
e contribuir para a sua formação, mantendo-a afastada dos problemas e riscos
que enfrentam diariamente
nas ruas”, emendou.
Po z z o b o m v i a j o u
acompanhado das secretárias municipais da Assistência Social, Izamara Amado de Moura, da
C o m u n i c a ç ã o, L e t í c i a
Macedo D’ávila Correa,
da Educação, Mauriza
Lima, e da Saúde, Cecília Cividini, da diretora
da Fundação Cultural,
Vera Lúcia Borges, da
coordenadora da Guarda
Mi r i m, A n n i e C r i s ti n y
Lopes Araújo de Lima, e
do agente de desenvolvimento Paulo Leon, da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, além
de outros integrantes das
secretarias.

O Centro da Juventude de Toledo atende mensalmente 190 adolescentes e jovens de 12 a 29 anos

zer e profissionalizantes,
e parcerias com outras
entidades que foram bastante produtivas, ao lado
do diretor da Juventude,
Valtair Alves de Moura.
O Centro da Juventude
de Toledo atende mensalmente 190 adolescentes e
jovens de 12 a 29 anos (são
mais de 1.000 por ano),
com oficinas musicais, de
natação, artes marciais
e cursos variados, como
robótica em parceria com
o Instituto Federal do Paraná. A secretaria oferece

I
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ainda palestras, educação
financeira e preparação
para o mercado de trabalho.
“A realidade de Toledo
é um pouco diferente de
Umuarama, mas observamos bons projetos e
podemos aproveitar várias
ideias na nossa proposta
de Secretaria da Juventude”, disse Pozzobom.
“Queremos criar um espaço onde os jovens se sintam acolhidos, à vontade,
com várias alternativas e
perspectivas de futuro”,

I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

PREFEITURA
Na Prefeitura de Toledo, o prefeito Celso Pozzobom foi recebido
no gabinete pelo prefeito Lúcio de
Marchi e compartilharam soluções
administrativas nas áreas de
finanças, arrecadação, tributos,
políticas públicas e gestão. “Conhecemos algumas práticas de sucesso e levamos nossa experiência
ao colega prefeito, porque também
temos obtido ótimos resultados
na administração de Umuarama.
Essa troca de aprendizado é interessante, pois podemos aproveitar

P
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ações que já deram certo em outras
cidades e melhorar o atendimento
à nossa população”, finalizou Pozzobom. “Ficamos contentes em
receber o prefeito e sua equipe.
Colocamos a eles um pouco daquilo
que estamos fazendo em relação
a nossa juventude, nossas metas
e conquistas ao longo dos anos.
Somos o único município com dois
Centros da Juventude levando a
eles mais oportunidade de formação”, disse o prefeito Lucio de
Marchi.
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UNIPAR

FORMATURA

Festas agitam a cidade
Como sempre, as cerimônias
de colação de grau da
Universidade Paranaense
promovem alegria e
emoção entre formandos e
familiares. Esta semana foi a
vez de Umuarama reviver a
movimentação em torno das
comemorações. Em quatro
cerimônias, realizadas na
terça e quarta, colaram grau
acadêmicos das turmas de
Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Agronômica,
Engenharia Civil, Engenharia
Mecânica, Direito,
Enfermagem, Estética
e Cosmética, Farmácia,
Medicina Veterinária,

Professor Rômulo, que presidiu as cerimônias

Nutrição, Odontologia,
Psicologia, Administração,
Ciências Contábeis,
Educação Física, Pedagogia,
Publicidade e Propaganda,
Química Industrial e Sistemas
de Informação. Cerca de mil
empunharam o diploma.
As solenidades foram
presididas pelo diretorgeral da Unipar, professor
Luiz Rômulo Alberton. O
calendário de formaturas
da Unipar começou em
Francisco Beltrão e termina
em Toledo, neste mês.
Em suas sete Unidades, a
Unipar está formando 2.881
profissionais.

Foram horas e
horas de emoção

Orgulho: em suas
sete unidades, Unipar
formou cerca de três mil

Colaram grau
estudantes
de 19 cursos

A6

Cotidiano

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Fevereiro de 2020

editoria@ilustrado.com.br

ISOLIDARIEDADE

Mutirão realiza buscas por idoso
desaparecido em Umuarama
Umuarama – A solidariedade e a empatia pela
dor do próximo fez um
grupo de voluntários de
Umuarama e de cidades
circunvizinhas a se unirem
em buscas pelo aposentado
Manoel Cassemiro da Cruz,
de 71 anos, desaparecido
há 13 dias.
A concentração ocorreu
às 9 horas na Praça Santos Dumont, no centro de
Umuarama e dali os participantes se dividiram em
diversos pontos da cidade.
Nem mesmo a chuva que
caiu ainda pela manhã desmotivou os participantes,
que percorreram bairros
e até áreas próximas a
matas. Durante a tarde, foi
a vez de um grupo de trilheiros percorrer estradas
rurais em busca de Manoel
Cassemiro.
SEM MEDICAÇÃO
A filha de Manoel, Cleuza da Cruz, contou as voluntários que conversou com o
médico do pai e ele alertou
para as dificuldades, inclusive de orientação e de locomoção, que Manoel deve
estar sentindo por estar
sem a medicação contínua.
“Ele nunca tinha ficado sem
a medicação”, contou.
Com cartazes contendo
a foto e informações do pai
nos braços, ela tem puxado desde o início, sempre
salientando que apenas
quer o pai de volta. Manoel
Cassemiro tem Alzheimer
e também sofre com convulsões, o que aumenta a

Os voluntários se concentraram-na praça Santos Dumont e de lá seguiram para diversos
pontos da cidade

Cleuza da Cruz está a procura do pai desaparecido há 13
dias em Umuarama

e que desconhecia a informação do desaparecimento
naquele momento.
As buscas por Manoel
começaram no mesmo dia.
Buscas foram realizadas
duas vezes pelo Corpo de
Bombeiros na mata localizada nos fundos do Parque
Dom Bosco e também próximo a subestação da Copel,
as margens da PR-323, em
Umuarama.
Informações que possam
levar até Manoel Cassemiro podem ser repassadas
pelos telefones 190 (Polícia
Militar), 193 (Bombeiros) e
44 99166-5150 com Cleuza,
filha de Manoel.

Manoel da Cruz está desaparecido há 10 dias. Familiares
e voluntários estão realizando buscas (foto arquivo pessoal)

angústia e a aflição da família pela falta de notícias
que levem até o idoso.
RECOMPENSA
Além de anunciar o desaparecimento nos meios
de comunicação tradicionais, familiares e amigos
têm usado as redes sociais
para divulgar fotos de Manoel e contatos da família.
Também há o oferecimento
de uma recompensa de
R$ 2 mil em dinheiro por
informações que levem até
Manoel.
DESAPARECIMENTO
Manoel Cassemiro usa-

va uma camisa polo azul e
uma bermuda jeans quando
saiu de casa, no Jardim
Global, por volta das 16h30
de segunda-feira (20). Ele
pegou um ônibus circular
que faz a linha Sol Nascente
e desceu no ponto final, no
bairro Parque Dom Bosco.
O idoso chegou a abordar uma moradora querendo saber para que lado
ficava o bairro Sol Nascente. A mulher explicou,
mas Manoel teria dito que
iria para o outro lado. A
mulher contou ao Ilustrado e também a familiares
de Manoel, que ele estava
bastante irritado e confuso

Família oferece recompensa de R$ 10 mil Colisão entre ônibus deixa seis feridos
por informações de motorista desaparecido e trânsito complicado na avenida Brasil
Mariluz – A família do
motorista de supermercado Cleberson Bertolim
de Oliveira, de 34 anos,
está oferecendo uma
recompensa de R$ 10
mil por informações que
levem até o paradeiro
dele.
Oliveira está desaparecido desde o último dia 24 de janeiro,
quando saiu de casa em
Mariluz sem dizer para
onde iria. A família já
registrou boletim de
ocorrência na delegacia
da Polícia Civil.
Segundo a esposa, de
35 anos, Oliveira saiu
de casa por volta das
17 horas do dia 24 e a
última visualização no
What’sApp ocorreu às
18h44 do mesmo dia.
Ele estava com uma caminhonete VW Amarok
branca, placas CNI4E88,
que também não foi localizada até o momento.
Oliveira é casado há

Cleberson Oliveira desapareceu no fim da tarde do último
dia 24 de janeiro, em Mariluz

quatro anos e tem um
filho de dois anos e meio.
Informações podem ser
repassadas para a de-

legacia da Polícia Civil
de Cruzeiro do Oeste
(44-3676-1362) e Polícia
Militar no 190.

O motorista desapareceu quando saiu com sua caminhonete Amarok branca

O acidente aconteceu na manhã deste sábado e deixou o trânsito complicado no cruzamento
das avenidas Brasil e Ipiranga

Umuarama – Uma
colisão envolvendo dois
ônibus de linha da Viação Umuarama deixou
seis passageiros de um
dos coletivos com ferimentos leves e o trânsito complicado no cruzamento das avenidas
Brasil com Ipiranga, no
centro de Umuarama.
O acidente foi por volta
das 9 horas deste sábado (1º).
Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do primeiro ônibus,
freou bruscamente para
não atingir um Chevrolet
Celta, que cruzou a sua
frente ao sair da pista
direita da direita para
estacionar no canteiro
central, a esquerda.
“Eu estava na janela
e bem na frente. O se-

nhor do Celta cruzou
de uma vez, sem dar
sinal nem nada e entrou
na frente do ônibus. O
motorista, coitado, só
teve tempo de frear, mas
o motorista do ônibus
de trás não conseguiu
parar a tempo e bateu”,
relatou a aposentada
Deoseldina Martins dos
Santos, 61 anos.
Ela estava no ônibus
da frente que faz a linha
Umuarama a Guaíra.
“Estou indo para o velório da minha irmã em
Japorã (MS). Agora vai
atrasar um pouco né?”,
disse.
O condutor do Celta,
um homem de 77 anos
e morador de Xambrê,
contou que estava pela
direita e procurando
uma vaga. Que após
estacionar apenas es-

cutou o barulho da colisão. “Eu estava caçando
uma vaga e depois que
parei ouvi o barulho
da colisão”, contou o
homem.
Nenhum dos 10 passageiros do coletivo que
faz a linha Umuarama
a Guaíra ficou ferido.
No ônibus metropolitano, que faz a rota
Umuarama a Pérola,
seis dos 18 passageiros
tiveram escoriações,
como pequenos cortes
e hematomas. Todos
foram socorridos por
ambulâncias do Samu
e liberados. A Polícia
Militar também esteve
no local.
Os passageiros dos
dois coletivos seguiram
viagem em outros ônibus disponibilizados
pela empresa.
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Palmeiras desaﬁa Red Bull
Bragantino no interior e
quer manter a defesa invicta
São Paulo, (AE) - O único
time a não ter levado gols
neste Campeonato Paulista
tentará manter neste domingo o retrospecto diante
do clube que mais investiu
em contratações para o torneio. Curiosamente, quem
está no papel de defesa
menos vazada é o Palmeiras e na posição de rico é
o Red Bull Bragantino, que
receberá o time do técnico
Vanderlei Luxemburgo a
partir das 16h no estádio
Nabi Abi Chedid.
Após anos com a fama
de comprador, o Palmeiras só trouxe o primeiro
reforço para a temporada
na sexta-feira. O lateral
-esquerdo uruguaio Matías
Viña deixou o Nacional, de
Montevidéu, por cerca de
R$ 19 milhões. Já o Red Bull
Bragantino, impulsionado
pelo investimento da empresa de energéticos, trouxe seis jogadores. O mais
caro deles foi o atacante
Artur, vendido pelo Palmeiras por R$ 25 milhões.
O Palmeiras conseguiu
passar os três primeiros
jogos do Campeonato Paulista sem ser vazado e com
oito gols marcados. A marca defensiva teve como
destaques a colocação do
volante Felipe Melo como
zagueiro e uma participa-

Luxemburgo começou bem no Verdão e quer manter a boa fase

ção maior dos jogadores
dos outros setores para
contribuir na marcação. Se
forem considerados os dois
jogos da pré-temporada, a
equipe levou somente um
gol em 2019.
“Ele (Luxemburgo) já
tem uma característica de
ajustar algumas posições de
atletas ao longo da carreira.
Por tudo que ele já ganhou
e vivenciou, ele entende do
que está fazendo”, disse o
meia Zé Rafael sobre o treinador. Fora a defesa estável,
a equipe conseguiu conquistar neste Paulista duas
vitórias por 4 a 0 conseguiu
dar ritmo de jogo a alguns
reservas como Willian e

Gustavo Scarpa.
Após alguns titulares
terem recebido descanso
na última quarta-feira,
contra o Oeste, a tendência é a equipe ter força
máxima em Bragança Paulista. Dudu, Felipe Melo e
Luiz Adriano foram poupados e devem retornar
ao time, já que a agenda
não prevê outras partidas
no meio de semana e possibilita, assim, mais tempo
para a recuperação física
dos atletas.
O Red Bull Bragantino
ainda não venceu neste
Estadual e acumula dois
empates e uma derrota em
três rodadas. O jogo com o

Palmeiras será o primeiro
compromisso como mandante do técnico Felipe
Conceição, contratado pelo
clube no início desta semana para ser o substituto de
Antônio Carlos Zago.
O novo treinador do time
tem pensado em utilizar
Alerrandro, que já entrou
em campo contra o Novorizontino no decorrer da
partida, como titular. Além
dele, existe uma possibilidade de Matheus Jesus
aparecer entre os titulares.
O ex-volante da Ponte Preta
ficou pela primeira vez
como opção na quinta-feira
e poderá ter uma chance
entre os 11.

Em clássico, Botafogo busca
vaga na semi e Vasco terá
reservas no Engenhão
Rio, (AE) - Botafogo e Vasco vão se enfrentar
pela primeira vez em 2020 em situações contrastantes: enquanto os botafoguenses lutam para
conquistar uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca,
os vascaínos já desistiram desse objetivo e terão
o time reserva no clássico deste domingo, às 16h,
no Engenhão.
Depois de ter disputado com reservas as duas
primeiras rodadas, com duas derrotas, o Botafogo
se recuperou assim que passou a jogar o torneio
estadual com sua equipe principal. Os triunfos sobre Macaé e Resende deixaram o clube alvinegro a
um ponto da zona de classificação para a semifinal,
e ele chegará lá em caso de vitória no clássico e
tropeço de pelo menos um dos dois líderes do Grupo
A, Flamengo e Boavista.
Na quinta-feira, o Botafogo sofreu demais para
vencer o Resende por 2 a 1, de virada, no Engenhão.
O time comandado por Alberto Valentim saiu atrás
e só marcou o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo. Choveu muito no Rio naquela noite e
o jogo chegou a ser interrompido porque o gramado
ficou encharcado. Apesar do enorme esforço físico
feito contra o Resende, o treinador deverá repetir
a escalação no clássico, já que a necessidade de
vitória é grande.
No Vasco, o clima está pior do que o do Rio na
quinta. A derrota por 1 a 0 para a Cabofriense, na
manhã de sexta-feira, em São Januário, caiu como
uma bomba no clube - os torcedores que foram
ao estádio vaiaram a equipe e criticaram a diretoria. Por causa do tropeço, o técnico Abel Braga
decidiu esquecer a Taça Guanabara e priorizar a
Copa Sul-Americana, em que o time vai estrear na
quarta-feira, em casa, contra o Oriente Petrolero,
da Bolívia.
Neste domingo, Abel deverá escalar a equipe
que disputou o primeiro clássico do Vasco no
ano, contra o Flamengo, pela segunda rodada do
torneio estadual. Naquela ocasião, os reservas
cruzmaltinos enfrentaram uma equipe de jovens
rubro-negros e foram derrotados por 1 a 0.
O treinador, que chegou ao clube para substituir
Vanderlei Luxemburgo, admite que o Vasco não
está jogando bem e que a torcida tem razão ao se
irritar com o que tem visto em campo.

Com reservas, Brasil vira sobre o
Paraguai e classifica Uruguai no Pré-Olímpico
São Paulo, 31 (AE) - Com
uma formação reserva, a
seleção brasileira sub-23
saiu atrás do pressionado
Paraguai na noite desta
sexta-feira, mas buscou a
virada e venceu por 2 a 1,
pela rodada final da primeira fase do Pré-Olímpico,
disputado na Colômbia.
O resultado classificou o
Uruguai para o quadrangular final, para o qual o
time brasileiro já estava
garantido.
O Brasil terminou, assim, a primeira fase com
100% de aproveitamento:
quatro vitórias em quatro jogos. Soma, portanto,
12 pontos, na liderança
disparada do Grupo B. O

Uruguai, com seis, também
avançou. Já o Paraguai,
que precisava da vitória
nesta sexta, se despediu
da competição com apenas
três pontos. Pelo Grupo A,
avançaram a Argentina e a
Colômbia.
A seleção brasileira voltará a campo na segundafeira, em sua estreia no
quadrangular decisivo do
Pré-Olímpico. A partida
será disputada na cidade
de Bucaramanga, também
na Colômbia, e terá nas
tribunas a presença de
Tite, técnico da seleção
principal.
Nesta sexta, o Brasil
entrou em campo já classificado para o quadrangular

final do torneio que concede
duas vagas para os Jogos
Olímpicos de Tóquio, em
julho. Por isso, o técnico
André Jardine aproveitou a
partida desta noite para fazer testes e observações no
grupo. Desta forma, escalou
uma equipe praticamente
toda reserva.
Em relação ao jogo anterior, contra a Bolívia, ele
promoveu dez alterações.
Somente o meio-campista Matheus Henrique foi
mantido entre os titulares.
E, mesmo municiado de
reservas, o time brasileiro
foi para cima no primeiro
tempo e foi claramente
superior ao adversário nos
primeiros 45 minutos.

Com recordes na base, promessa da
natação é disputada por Brasil e Holanda
São Paulo, (AE) - Uma
das grandes promessas
da natação, Stephan Steverink está dividido entre
dois países. O menino de
15 anos é filho do empresário holandês Sander
Steverink e da médica
pernambucana Gisélia
Freitas. Por isso, ele é
meio brasileiro e meio holandês. Por conta da dupla
nacionalidade, o nadador
vem competindo - e quebrando recordes - tanto
nas categorias de base do
Brasil quanto da Holanda. O Comitê Olímpico do
Brasil (COB) monitora a
evolução do nadador de
olho nos próximos ciclos
olímpicos.
O menino reconhece a
divisão de seu coração,
mas afirma que as porções não são iguais. “Eu
competi na Holanda para
adquirir mais experiência
e bagagem. Acho que a
tendência é ficar no Brasil.
É o que minha mãe quer.
Quero terminar o Ensino
Médio aqui no Brasil. Caso
aconteça alguma coisa,

nós vamos pensar. Sou
75% brasileiro”, disse o
menino que só sabe falar
“bom dia”, “boa tarde”
e alguns palavrões em
holandês.
Stephan explica que
pode continuar defendendo
os dois países em torneios
nacionais. Para os internacionais, é preciso morar
no país. “Eu disputei o Sul
-Americano Juvenil pelo
Brasil. Se quiser representar a Holanda, terei de
morar lá por um ano. Para
a Olimpíada, teria de ficar
lá por duas temporadas”,
diz o nadador, citando o
regulamento da Federação
Internacional de Natação
(Fina).
No Brasil, Steverink estabeleceu novo recorde
brasileiro nos 1 500 metros
livre Juvenil I em Vitória
(ES), no ano passado. O
atleta da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)
de São Paulo nadou a prova
em 15min26s77, baixando o
recorde brasileiro em quase 20 segundos. No ranking
absoluto de 2019, que con-

sidera todas as categorias,
é o quarto lugar.
O tempo é expressivo
também no contexto internacional. No ranking da sua
faixa etária, para atletas
nascidos em 2004, foi a
melhor marca do mundo.
Mas ela ainda está distante
do cenário norte-americano. O recorde desta faixa
pertence a Bobby Hackett,
que fez 15min03s91 em
1976. Para Tóquio, o índice
é 15min00s99.
Ele já foi cinco vezes
para a Holanda, sempre
com ótimos desempenhos.
Pieter Van den Hoogenband,
dono de três medalhas de
ouro olímpicas, era o recordista sub-13 nos 200m
livre. A marca durou até
a chegada de Stephan. No
sub-15, o brasileiro é recordista nos 200m peito, 200m
e 400m medley. Nos 800m
livre, seu tempo no Juvenil
é 21 segundos melhor que
o recorde de Hoogenband.
O menino conta que
percebeu olhares de estranhamento quando foi competir lá pela primeira vez.

Opções de Imóveis em Curitiba
APTO 3 DORMS - R$ 395.000,00

More em um condomínio clube completo, localizado no Bacacheri, proximo ao parque e a Base Aérea,
com qualidade de vida fantástico, muito verde e tranquilidade! O Edificio Le Parc, oferece segurança,
portaria 24hs, salão de festas, salão de jogos, espaço kids, vários espaços gourmet fechados, com
churrasqueiras, solários de leitura, play, casa na árvore, cancha poli esportiva, sala fitness equipada,
academia ao ar livre, piscina com cascata, praça das Cerejeiras..., venha conhecer! Apartamento funcional, ventilado, claro, semi novo, telas na sacada (com vista definitiva e maravilhosa da face leste
de Curitiba),nas janelas, telas, cortinas e persianas com blackout, na cor branco, Tetos rebaixados em
gesso, com iluminação em LED em todos os ambientes - Living para dois ambientes, piso laminado,
espaço copa/jantar: 1 espelho (efeito alongado), uma cristaleira com um balcão acima suspenso, ambas
peças em madeira, cor branco, espaço estar: painel com rack, 1 cozinha estilo americano integrada ao
living com um balcão/armário/divisória de madeira com tampo sobreposto em vidro, armários de ótima
qualidade na cozinha, tampos em granito, fogão cook top, forno embutido e coifa, divisória de vidro para
lavanderia com armários, tampos em granito no tanque com cuba em inox e para passar roupa. Três
amplos dormitórios, (sendo uma suite com armários, 1 sapateira, dois criados mudos, 2 pêndulos com
luminária e cabeceira), excelente qualidade e manutenção. BWC na suite e BWC social com armários,
tampos em granito, espelhos, box de vidro. Tudo em estado de novo!! CHUVEIRO VOLTAGEM 220W.
CONDOMINIO R$400,00-01 vaga de garagem individual

ÁREA COM 13 FONTES DE ÁGUA MINERAL; 50 MIL PÉS DE
PINOS ELLIOTTI; MINA DE CAULIN E MINA DE SAIBRO

INVESTIDORES-OPORTUNIDADE DE RETORNO EXCELENTE-SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-LOGO APÓS O PEDÁGIO-SENTIDO
PARANAGUÁ. área rural de 8,76 alqueires
líquidos (já descontados os 20% da reserva
legal); com solo privilegiado, com minérios
(Caulim e Saibro a flor da terra), 13 nascentes
de água mineral natural fluoretada, litinada,
com PH 6.89 com laudos e fichas técnicas,
canalizada; 50.000 mil pés de pinus elliotti

com 12 anos com podas e roçadas em dia. A
menos de 500 metros da rodovia 277-sentido
Paranaguá, logo após o pedágio, com estrada
de acesso até a porteira asfaltada, (aprovado
a construção de um retorno na BR bem em
frente a essa estrada de acesso). A INCEPA
tem interesse em analisar a mina de caulim
e explora-la com pagamento de royalties.
VALOR DE VENDA ABAIXO DO MERCADO
R$3.500.000,00.
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ITIMÃO X PEIXE

Tiago Nunes e Jesualdo Ferreira têm
primeiro grande teste em clássico alvinegro
São Paulo, (AE) - Além
das cores de suas camisas,
Corinthians e Santos têm
uma peculiaridade em comum: a principal novidade
de ambos para a temporada
de 2020 está à beira do
campo, e não dentro dele.
Cada qual a seu modo, e por
diferentes razões, Tiago
Nunes e Jesualdo Ferreira
chegaram para mudar o
que foi feito no ano passado
em seus clubes e o clássico
deste domingo entre os alvinegros, às 11h, na Arena
Corinthians, será o primeiro grande teste para esses
treinadores, que terão uma
ótima oportunidade para
descobrir se estão no caminho certo.
Tiago Nunes foi contratado pelo Corinthians com
uma missão clara: acabar
com a cultura de futebol
defensivo que dominou
o clube por mais de uma
década e se mostrou esgotada em 2019. Ele parece o
homem certo para a tarefa,
já que o seu Athletico-PR
brilhou nas duas últimas
temporadas com um jogo
dinâmico e agressivo. Por
enquanto, o time alvinegro
ainda patina no Campeonato Paulista, mas os sinais da
mudança são claros.
Na quinta-feira, o Corinthians perdeu para a
Ponte Preta por 2 a 1, mas
o técnico gostou do que viu.

Jogos de hoje
Corinthians X Santos (11hs)
Agua Santa X Itu (11hs)
Bragantino X Palmeiras
Guarani X Santo André

Segunda-feira
Inter Limeira X Ponte Preta
Botafogo X Mirassol
São Paulo X Novorizontino

Técnico corintiano ainda não emplacou no Timão o sucesso que fez no Furacão

Apesar dos problemas típicos de início de temporada
no Brasil, como a condição
física ruim, Tiago acredita
que sua equipe foi dominante e só saiu do Moisés
Lucarelli com a derrota
porque desperdiçou muitas
oportunidades de gol. “Tivemos coisas boas no jogo,
principalmente o volume
de chances criadas. Tenho
confiança de que vamos
continuar crescendo”, disse
o treinador.
No outro alvinegro, Je-

sualdo Ferreira também
está em uma missão transformadora, mas por motivos
diferentes. O Santos foi
muito bem no ano passado
sob o comando do argentino
Jorge Sampaoli, com seu
futebol intenso e ofensivo,
mas ele foi embora e era
muito difícil contratar um
treinador com as mesmas
características. Embora não
seja nenhum retranqueiro,
o português tem um estilo
mais prudente do que o de
Sampaoli, e é claro que a

equipe sofre neste início de
temporada para se adaptar.
Ainda assim, Jesualdo
vê progressos em seu trabalho. Também na quinta,
o Santos venceu a Inter de
Limeira por 2 a 0 e deixou
o treinador com a sensação
de que o time começa a
se parecer com o que ele
deseja. “A equipe começa
a entender o estilo de jogo.
Eu tive tempo para pensar
e eles (os jogadores) estão
conseguindo pegar o objetivo”, comentou o português.

PROBLEMAS
Corinthians e Santos
vão disputar o clássico
menos de 72 horas depois
de seus compromissos anteriores no Paulista, o que
pode prejudicar a qualidade da partida - assim como
o calor, por causa do horário. Como o time paulistano
vai estrear na quarta-feira
na fase classificatória da
Copa Libertadores, contra
o Guaraní, no Paraguai, é
possível que sua torcida
veja uma formação dife-

rente da que atuou nas primeiras rodadas do torneio
estadual.
Tiago Nunes declarou
após a derrota para a Ponte
que não gosta de usar time
reserva, mas vai poupar
quem não estiver em boas
condições. O colombiano
Cantillo, que estreou em
Campinas saindo do banco
de reservas e atuou bem,
deve ser titular. Uma mudança obrigatória é a saída
de Ramiro, que sofreu uma
lesão no joelho direito - o
principal candidato a substituí-lo é o jovem Madson
No Santos, a principal
novidade será o venezuelano Yeferson Soteldo, que
encerrou sua participação
no Torneio Pré-Olímpico na
noite de quinta-feira. É possível, porém, que o atacante
fique no banco de reservas.
Marinho, com uma lesão no
pé esquerdo, continua fora
da equipe.
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IFEBRE AMARELA

Vigilância em Saúde utiliza tecnologia
para monitorar macacos em Umuarama
Umuarama – Com o número de macacos mortos por
febre amarela no Paraná aumentando - 46 no período de
2019/2020 – a preocupação
dos umuaramenses aumenta
em relação a doença. Porem,
segundo a coordenadoria
da Vigilância em Saúde Ambiental, os bandos de macacos de Umuarama estão
sendo monitorados todas
as sexta-feira e não existe
nenhum vestígio de animal
morto por febre amarela.
O coordenador da Vigilância Ambiental, Carlos
Roberto da Silva, primeiramente ressalta que os macacos não transmitem o vírus.
Eles são vítimas e ao serem
contaminados, fazem o papel
de sentinela, alertando para
o surgimento da doença. “O
óbito de macacos em determinada área é um dos principais indícios de circulação
do vírus em regiões de matas
e florestas. Em Umuarama
não temos nenhum caso
de animal morto por febre
amarela”, explicou.
Ainda segundo o coordenador, os agentes da Vigilância de Umuarama, desde
fevereiro de 2019, realizam
monitoramento dos animais
e para isso utilizam um drone para percorrer as matas,
além do serviço por terra.
“Com o drone, os agentes
conseguem percorrer um
percurso maior e identificar

Agentes da Vigilância Ambiental realizam monitoramento dos animais e
para isso utilizam um drone para percorrer as matas

se o bando aumentou ou
diminuiu. Além disso o monitoramento também ocorre
por terra verificando a saúde
dos animais”, disse Silva.
Hoje Umuarama conta
com cerca de 100 animais
espalhados na mata do bairro 1º de Maio, Guarani e
Estância Primavera. Além
desses bandos a Vigilância Ambiental também está
identificando um grupo na
estrada Jaborandi. “Hoje
(ontem) na mata do 1º de
Maio identificamos 22 animais, sendo que três fêmeas
apareceram com filhotes.
Também contamos com as

informações dos moradores
para identificar se houve
morte de animal”, ressaltou
o coordenador.
FEBRE AMARELA
Umuarama não conta
com nenhum caso de febre amarela registrado. A
doença é infecciosa febril
aguda, causada por um vírus
transmitido por mosquitos
vetores e possui dois ciclos
de transmissão: silvestre
(quando há transmissão em
área rural ou de floresta) e
urbano.
O vírus é transmitido
pela picada dos mosquitos

Os macacos são vítimas e ao serem contaminados fazem o papel de sentinela, alertando para o surgimento da doença

transmissores infectados
e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.
A febre amarela tem importância epidemiológica
por sua gravidade clínica e
potencial de disseminação
em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes
aegypti.
Os sintomas iniciais
início súbito de febre;
calafrios;
dor de cabeça intensa;
dores nas costas;
dores no corpo em geral;
náuseas e vômitos;
fadiga e fraqueza.

VACINA
A vacinação ocorre nas Unidades
de Saúde e é indicada para crianças a
partir dos nove meses com reforço aos
quatro anos e adultos até os 59 anos. Para
gestantes, mulheres que amamentam,
crianças até nove meses de idade, adultos
maiores de 60 anos, pessoas com alergia
grave a ovo ou imunodeprimidos, a recomendação é que só sejam vacinados com
a avaliação de um profissional de saúde.
Apenas uma dose da vacina garante a
imunidade por toda a vida.

Saúde reforça importância da vacina para evitar sarampo
Umuarama - “O sarampo é uma realidade que se
instalou em nosso Estado
depois de 20 anos após a
baixa da cobertura vacinal.
Vamos eliminar novamente essa patologia com a
vacina, por isso, peço que
pensem nos filhos, sobrinhos e na sua família, e
procure uma unidade de
saúde para atualizar a sua
carteira de vacinação”,
afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.
A recomendação de vacinação foi reforçada com
a divulgação de um novo
boletim epidemiológico
do Sarampo, publicado
na quinta-feira (30) pela
Secretaria de Estado da
Saúde. São808 casos da
doença desde agosto de
2019. Curitiba e Região

A recomendação de vacinação foi reforçada com a divulgação de
um novo boletim epidemiológico do Sarampo

Metropolitana concentram
728 registros, o que representa 90% do total de casos
da doença.
A maior parte dos casos
tem faixa de idade entre 20
e 29 anos, são 424 ocorrências. Os números mostram
que estiveram ou estão com
a doença 14 crianças com
idade entre 0 a seis meses;
17 de seis a 12 meses; 10 de
um a quatro anos; três de
cinco a 9 anos; 208 de 10 a
19 anos; 89 de 30 a 39 anos;
31 de 40 a 49 anos; 12 de 50
a 59 anos. O boletim com
informações mais detalhadas pode ser acessado pelo
link: www.saude.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3473
VACINA
O esquema vacinal do
Ministério da Saúde re-

comenda que a população
com idade entre um a 29
anos deve receber duas
doses da vacina tríplice
viral e de 30 a 49 anos,
uma dose. As crianças
que têm entre seis meses
e 11 meses e 29 dias também devem ser vacinadas.
Mais informações sobre o
calendário de vacinação
podem ser acessadas pelo
link: www.saude.gov.br/
saude-de-a-z/vacinacao/
calendario-vacinacao
Quarenta e duas cidades paranaenses estão
em surto por causa do
sarampo, considerando
que o Ministério da Saúde
classifica como situação
de “surto ativo” todo município que tenha ao menos
um caso de sarampo confirmado.
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E por falar em
Sabrina Sato...

Zoe, filha de Sabrina
Sato e Duda Nagle já é considerada uma celebridade
milionária. A precoce menina ainda deve se destacar
muito nas mídias sociais
que recebe polpudos patrocínios em cada aparição ao
lado dos papais famosos.

Casamento feliz e
ponto ﬁnal

Luísa Sonza desmentiu
os rumores de crise em
seu casamento com Whindersson Nunes. A cantora
que estreou como atriz em
“Amor de Mãe” mostrou
uma foto na qual ela aparece ganhando carinho do
marido. E está dito.

Passeando no shopping

Gravação de DVD

Emoção do início ao fim é o que prometem Matogrosso e Mathias no DVD “Zona Rural”. O registro será
realizado na cidade de Marília, interior de São Paulo,
amanhã, no Espaço T, a partir das 20 horas. “Zona Rural” irá contar parte da história do sertanejo através
de faixas inesquecíveis interpretadas por Tião Carreiro
e Pardinho, Milionário e José Rico, Joaquim Emanuel,
Teodoro e Sampaio, Gilberto e Gilmar, Peão Carreiro e
Zé Paulo, Liu e Léo, Leo Canhoto e Robertinho, Ronaldo
Viola e João Carvalho, Duduca e Dalvan e, claro, Matogrosso e Mathias. O quinto DVD, que celebra os 45 anos
de carreira da dupla, terá 19 faixas carregadas de sentimentos. “Levando a Vida”, “Dama de Vermelho”, “Seguindo Seus Passos”, “Desatino”, “Boiadeiro Errante”,
“Ela Chorou de Amor”, “Se a Casa Cair”, “Boate Azul”,
“Tentei Te Esquecer”, “Amargurado”, dentre outras,
fazem parte do set list.

Fique esperto

Faltam poucos dias para o período mais animado do
ano, o Carnaval. Sinônimo de diversão, alegria, e muito
brilho oriundos de maquiagens, pinturas e adereços.
Para aproveitar a folia com tranquilidade é importante
ficar atento ao uso e procedência dos produtos, seja maquiagem, glitter, purpurina ou outros componentes. Todo
o cuidado é pouco quando se trata de saúde e bem-estar!

Muito
humor

O enredo de “Salve-se
Quem Puder” teria tudo para
ser um grande drama, no
entanto a história também tem
bons ingredientes de humor.
Ermelinda (Grace Gianoukas)
promete aprontar bastante, ao
lado de Zézinho (João Baldasserini). Eles abrigam as três
testemunhas do crime em seu
sítio, mas a convivência promete muitas risadas para os
seguidores do folhetim.

Show no Brasil

Dez anos após sua criação, a X Ambassadors se
tornou uma das maiores referências do chamado rock
alternativo internacional.
Com um som que mistura
o rock a gêneros como o
metal, o hip hop e o indie, o
multiplatinado grupo norte-americano da cidade de
Ithaca chega pela primeira
vez ao país, trazendo o show
de sua turnê mundial “The
Orion Tour” para apresentação no dia 13 de maio, na
Audio em São Paulo.

Trajetória de
sucesso

Ícones da música sertaneja, Matogrosso e Mathias
colecionam 36 registros entre LP e CD, 1 EP, 15 discos
de ouro, cinco de platina
e dezenas de canções de
sucesso.

Sobre a série

“A Garota da Limpeza”
conta a história de Rosa,
uma mãe solteira forçada
a virar faxineira de uma
organização criminosa. Por
conta da doença autoimune
de seu filho, ela teve que
aprender a fazer faxinas
impecáveis para protegê-lo
dos germes. Agora, sua habilidade em limpar as cenas
dos crimes sem deixar qualquer vestígio ou evidência
deixará os criminosos um
passo à frente da polícia.

Camila Queiroz foi vista passeando num badalado shopping
no Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada por uma de
suas duas irmãs, Melina Queiroz. Bem humorada, a atriz não
se importou com os paparazzi que estavam de plantão no local.

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

Chega o dia das apresentações musicais das chapas do grêmio. Raíssa apoia Nanda, que consegue se
apresentar. Max revela a Regina que perdeu todo o
dinheiro dos dois. Neide sugere que as duas chapas
se unam para recuperar a biblioteca da escola. Henrique decide apoiar Andressa, e Fafi se decepciona.
Lígia sugere que Rita seja representada por Lara no
processo de guarda de Nina. Filipe lamenta que Lígia
e Rita não tenham chegado a um acordo. Rui revela a
Rita que Lara subornou Isaura para depor contra ela.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

1) Qual dessas novelas
foi protagonizada pela
cantora e atriz Sandy?
a) “Coração de Estudante”
b) “Estrela-Guia”
c) “Esplendor”
d) “A Padroeira”
2) A novela é “Celebridade”. Qual desses
atores interpretou o
segurança Caetano?
a) André Barros
b) Sérgio Menezes
c) Jairo Matos
d) Roney Vilella
3) Em 2016 o cantor Agnaldo Timóteo completou
quantos anos de carreira?
a) 60 anos
b) 55 anos
c) 52 anos
d) 45 anos
4) Na novela “Mulheres Apaixonadas”, Camila Pitanga interpretou Luciana. Qual dessas duplas de atores
atuou como par romântico da atriz?
a) Tony Ramos e Marcello Anthony
b) Eduardo Lago e José Mayer
c) José Mayer e Rodrigo Santoro
d) Rodrigo Santoro e Tony Ramos
5) Qual atriz interpretou Babalu na novela “Quatro
Por Quatro”, exibida pela Globo em 1994?
a) Betty Lago
b) Cristiana Oliveira
c) Elizabeth Savalla
d) Letícia Spiller
(Respostas: 1-b / 2-d / 3-c / 4-c / 5-d)

Clotilde disfarça diante de Natália, e Almeida garante à esposa que não pensa mais na moça. Inês admira a
coragem de Alfredo. Felício e Isabel discutem. Justina
pede para ver uma foto de Hamilton, e Emília se incomoda. Carlos tenta confortar Isabel, que se irrita com
o irmão. Julinho vai a um salão de jogos com Assad.
Afonso ajuda Lola com suas encomendas, e Shirley não
gosta. Felício pede perdão a Isabel, e Carlos repreende
a irmã. Isabel revela a Lola que namora um homem
casado. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes
são atacados pela polícia.

SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo

Ivo tranquiliza Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/
Cleyde, dizendo que Zezinho está preparado para defendê-las. Renzo fica tenso ao saber que Donato pode
aderir à delação. Micaela avisa a Úrsula que Helena
pensa em viajar para o México. Úrsula sente ciúmes
de Téo. Ermelinda recomenda Alexia/Josimara, Luna/
Fiona e Kyra/Cleyde a dizer às pessoas que estão na
cidade para descansar. Ermelinda nota o apreço que
Luna/Fiona tem pela corrente de Téo. Rafael procura
Juan e Mário, acompanhado de Renzo.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no
SBT

Hugo é questionado por Filipa e Ester sobre quem
é a paixão de Eric. Todos os estudantes ficam curiosos
quando recebem uma gravação da Dark Lady. Sérgio e
Roger debatem sem sucesso a respeito dos planos da
011O. Débora faz de tudo para “envenenar” Marcelo
contra Ruth. Sophie e Iuri brigam quando ela reprova
o fato dele estar saindo várias vezes com André. Luisa
acha a mensagem que buscava.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo

Amanda ameaça Álvaro e garante que se vingará
do empresário. Davi inicia seu protesto e Betina se
preocupa. Álvaro e Lucas produzem um vídeo falso
para difamar Raul. Amanda é presa e Guará avisa
a Davi. Thelma desabafa com Durval sobre Danilo e
Camila. Sandro mostra o vídeo falso de Raul para o
pai, e Vitória oferece ajuda. Érica anuncia que Ryan
precisa se mudar da casa de Lurdes. Raul confronta
Álvaro na frente dos acionistas da PWA. Ryan se muda
para um hotel. Álvaro é rude com Estela. Passam-se
seis meses. Brenda e Leila visitam Magno na prisão.
Lurdes decide procurar Tânia. Álvaro descobre que
pode não ser o pai biológico de Júnior.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no
SBT

Aurora, Fortunado e Safira vão até o quarto da garota, que se emociona. Giuseppe tenta vender os sapatos
na cidade. Rebeca sente falta de Manuela e liga para a
garota, que não atende.Flávia vai atrás do pastor Augusto e pergunta se ele gosta de Gemima. O pastor diz
que não, pois gosta dela, porém não podem ficar juntos
por ele ser pastor e ela de igreja diferente. Manuela está
triste por ter que se afastar de Joaquim para que Priscila fique mais feliz. Otávio chega com Isabela em casa.

Excelente para dedicar-se à carreira
profissional. O seu lado dinâmico
está mais estimulado do que nunca,
dando-lhe chances de se destacar
socialmente e mostrar o seu carisma.
Aproveite.

Ótima fase para tirar boas lições das
experiências passadas. Valorize mais
os momentos em família. Na vida a
dois, poderão ocorrer mudanças bruscas. Seja honesto consigo mesmo.

Muito favorecido para as atividades
culturais. Aproveite para ler e se aprofundar nos assuntos de seu interesse.
Excelente para os contatos familiares
e com a pessoa amada.

Sua mente estará mais lúcida e com
a capacidade de compreensão aguçada. Aproveite para livrar-se de mal
entendidos, principalmente envolvendo a pessoa amada. Dia excelente!

Ótimo para viver novas aventuras.
Livre-se da rotina e curta as novidades. No entanto, tenha cautela nos
assuntos relacionados a dinheiro.
Evite especulações e cuidado ao fazer
sociedades.

O seu lado empreendedor estará mais
acentuado, dando condições para
atuar com objetividade. Aproveite a
boa fase para lidar com superiores e
expor as suas ideias.

As relações pessoais estarão bem
mais agradáveis e estimulantes.
Nesta fase, você vai se interessar
mais pelas outras pessoas e mostrar
a sua capacidade de cooperação.

O seu poder de sedução estará em
alta, no entanto cuide da saúde e
livre-se do estresse. Estreite os laços
com amigos e familiares. Bom para as
viagens de lazer e para os momentos
a dois.

Reorganização é a palavra-chave no
momento. Coloque os pensamentos
em ordem e crie uma nova rotina.
Mude os hábitos alimentares e dê
mais atenção à sua saúde.

Ótimo dia para você! Sua capacidade
de aprendizado está muito estimulada.
Você terá facilidade de se expressar e
de se adaptar a novos projetos. Bom
também para o amor.

Especialmente favorecido para os relacionamentos. Se estiver só, grandes
são as chances de encontrar pessoa
interessante. Aproveite para se divertir. Não esconda seus sentimentos.

Fase excelente para a realização de
antigos projetos. Favorável também
para as novas amizades e para a vida
social. Aproveite para conhecer gente
nova e divertir-se.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana
PORTARIA N.º 33
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. JÚLIA GRAZIELA DE ARAÚJO MOURA DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento da servidora,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, a pedido, a Sra. JÚLIA GRAZIELA DE ARAÚJO MOURA, inscrita no CPF-Nº.-087.589.939-08 e no RG-Nº.- 12.817.169-0-SSP/PR, sob regime CLT, do cargo temporário de
Professor.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 34
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRTA. CAMILA TEIXEIRA DOS SANTOS DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento da servidora,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, a pedido, a Sra. CAMILA TEIXEIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF-Nº.-085.817.359-08 e no RG-Nº.- 10.300.700-3-SSP/PR, do cargo temporário de Professor.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 35
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRTA. PAMELA RAMALHO FELIX DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento da servidora,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, a pedido, a Sra. PAMELA RAMALHO FELIX, inscrita no CPF-Nº.-087.980.379-78 e no RG-Nº.- 12.452.595-0-SSP/PR, do cargo temporário de Professor.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 36
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. ROSÂNGELA DOS SANTOS MINATO DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento da servidora,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, a pedido, a Sra. ROSÂNGELA DOS SANTOS MINATO, inscrita no CPF-Nº.-024.658.839-09 e no RG-Nº.- 7.579.924-1-SSP/PR, sob regime CLT, do cargo temporário de Professor
de Educação Infantil.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 37
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. ANDIARA BUZON MARQUES PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOPSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. ANDIARA BUZON MARQUES, inscrita no CPF-N.º-048.717.849-16 e no RG-N.º- 8.177.784-5-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Física, com carga
horária de 20 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 38
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. THAIS DE NIGRO DOS SANTOS PAES PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. THAIS DE NIGRO DOS SANTOS PAES, inscrita no CPF-N.º-083.595.119-77 e no RG-N.º- 10.438.469-2-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil,
com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 39
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. REGIANE PIRES DA SILVA PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. REGIANE PIRES DA SILVA, inscrita no CPF-N.º-032.217.721-90 e no RG-N.º- 15.647.606-4-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil, com carga
horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 40
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. ROSIANE DE SOUZA PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. ROSIANE DE SOUZA, inscrita no CPF-N.º-073.350.509-01 e no RG-N.º- 10.638.812-1-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil, com carga horária
de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 41
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRTA. CAMILA TEIXEIRA DOS SANTOS PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. CAMILA TEIXEIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF-N.º-085.817.359-08 e no RG-N.º- 10.300.700-3-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil, com
carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 42
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. CLEIDE MEIRIELE GONÇALVES PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. CLEIDE MEIRIELE GONÇALVES, inscrita no CPF-N.º-061.857.719-00 e no RG-N.º- 9.456.066-7-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil, com
carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 43
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. GÉSSICA THAÍS DO NASCIMENTO BARBOSA PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. GÉSSICA THAÍS DO NASCIMENTO BARBOSA, inscrita no CPF-N.º-082.396.929-07 e no RG-N.º- 12.498.463-7-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação
Infantil, com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 44
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. ROSÂNGELA DOS SANTOS MINATO PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. ROSÂNGELA DOS SANTOS MINATO, inscrita no CPF-N.º-024.658.839-09 e no RG-N.º- 7.579.924-1-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil,
com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 45
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. CRISTIANE APARECIDA GANZAROLLI CRISTOFOLI PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. CRISTIANE APARECIDA GANZAROLLI CRISTOFOLI, inscrita no CPF-N.º-034.858.539-09 e no RG-N.º- 7.562.652-5-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de
Educação Infantil, com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 46
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, inscrita no CPF-N.º-061.227.829-80 e no RG-N.º- 8.387.825-8-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação
Infantil, com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 47
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. EVA IOLANDA DE FREITAS PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. EVA IOLANDA DE FREITAS, inscrita no CPF-N.º-897.177.089-91 e no RG-N.º- 7.747.389-0-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil, com carga
horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 48
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. PAMELA RAMALHO FELIX PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 53/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 180, de 24/10/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 11, de 23/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. PAMELA RAMALHO FELIX, inscrita no CPF-N.º-087.980.379-78 e no RG-N.º- 12.452.595-0-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Professor de Educação Infantil, com carga
horária de 40 horas semanais, a contar de 03/02/2020.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 49
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. VANESSA ROSA MANO DO CARGO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE SOCIAL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento da servidora,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, a pedido, a Sra. VANESSA ROSA MANO, inscrita no CPF-Nº.-072.113.409-24 e no RG-Nº.- 10.745.905-7-SSP/PR, do cargo temporário de Assistente Social.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 50
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. IEDA CLAUDIA BREVE BERNARDES POLATTO DO CARGO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-FEMININO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o requerimento da servidora,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, a pedido, a Sra. IEDA CLAUDIA BREVE BERNARDES POLATTO, inscrita no CPF-Nº.-726.909.339-34 e no RG-Nº.- 4.998.670-0-SSP/PR, do cargo temporário de Auxiliar de
Serviços Gerais-Feminino.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 51
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. IEDA CLAUDIA BREVE BERNARDES POLATTO PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE EDUCADOR SOCIAL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOPSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 85/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 04, de 08/01/2020 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 12, de 29/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. IEDA CLAUDIA BREVE BERNARDES POLATTO, inscrita no CPF-N.º-726.909.339-34 e no RG-N.º- 4.998.670-0-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Cuidador Social, com
carga horária de 40 horas semanais, a contar de 01/02/2020.
A Secretaria de Trabalho, Emprego e Promoção Social de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 52
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. EDILMA APARECIDA DE BRITO PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE CUIDADOR SOCIAL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 85/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 04, de 08/01/2020 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 12, de 29/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. EDILMA APARECIDA DE BRITO, inscrita no CPF-N.º-042.670.519-09 e no RG-N.º- 7.856.286-2-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Cuidador Social, com carga horária de
40 horas semanais, a contar de 02/02/2020.
A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 53
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. ALESSANDRA CRISTINA XAVIER RODRIGUES PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE CUIDADOR SOCIAL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOPSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 85/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 04, de 08/01/2020 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 12, de 29/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. ALESSANDRA CRISTINA XAVIER RODRIGUES, inscrita no CPF-N.º-038.612.219-93 e no RG-N.º- 8.516.861-4-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Cuidador Social, com
carga horária de 40 horas semanais, a contar de 02/02/2020.
A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 54
De 30 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRTA. LUANA APARECIDA GONÇALVES PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE CUIDADOR SOCIAL, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 85/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 04, de 08/01/2020 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 12, de 29/01/2020 – Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. LUANA APARECIDA GONÇALVES, inscrita no CPF-N.º-088.613.659-81 e no RG-N.º- 12.868.544-8-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Cuidador Social, com carga horária
de 40 horas semanais, a contar de 01/02/2020.
A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 55
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. JOICE DANIELE PEREIRA BRITES DO CARGO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-FEMININO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho nº 02/2018,
RESOLVE
EXONERAR em 24/01/2020, por término de contrato, a Sra. JOICE DANIELE PEREIRA BRITES, inscrita no CPF-Nº.-091.680.519-05 e no RG-Nº.- 10.836.300-2-SSP/PR, do cargo temporário de Auxiliar
de Serviços Gerais-Feminino.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 56
De 30 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRTA. MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE .
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho nº 16/2019,
RESOLVE
EXONERAR em 31/01/2020, por término de contrato, a Sra. MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, inscrita no CPF-Nº.-052.814.429-45 e no RG-Nº.- 4.882.837-0-SSP/PR, do cargo temporário de Agente
Comunitário de Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (30/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Processo: n.º 01/2020. Pregão Presencial nº 01/2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para o fornecimento de materiais
descartáveis para serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 30/01/20. Vigência:
12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.354.779/0001-20, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4316, centro, CEP 87501-170,
na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
LoteItemDescriçãoUnidQuantMarca/
ModeloValor UnitValor Total
136Luva Térmica de Cozinha ideal para retirar, de forma segura, travessas e assadeiras do forno, bem como retirar panelas do fogão. O acessório
de cozinha é feito em tecido e silicone. O produto possui acabamento na cor preta, é flexível, não amassa e resiste a temperaturas de até 220°C. O
objeto, que é de fácil limpeza, tem 35 cm de altura e 19 cm de largura. Tamanho únicoUN33SUCASA28,50940,50
140Papel higiênico em rolão, folha simples. Acondicionado em embalagem contendo 8 unidades de 300 metros de comprimento x 10cm de largura
cada rolo, alta maciez e resistencia. Cor branco, com boas propriedades de resistencia ao estado úmido o qual não causa irritações dérmicas.100%
celulose virgem. Não reciclado. Deve ser suave, possuir boa propriedade de secagem e não liberar particulas. Apresentar laudo microbiológico e
ficha técnica emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.FRD800ECOLOGICA32,0025.600,00
157Saco de lixo comum 20L micra 4 com 100 unidades UN325ECOLOGICA6,202.015,00
158Saco de lixo comum 40L micra 5 com 100 unidades UN165ECOLOGICA9,001.485,00
159Saco de lixo comum 50L micra 5 com 100 unidades UN243ECOLOGICA11,692.840,67
170Tampa descartável para copo nas medidas de 150,180,200 e 250 ML. Pacotes c/ 50 unidades, caixa com 2000 unidades.
UN5TOTALPLAST79,00395,00
TOTAL DO LOTE - 0133.276,17
VALOR TOTAL DA ATA = R$33.276,17 (trinta e três mil duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Processo: n.º 01/2020. Pregão Presencial nº 01/2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para o fornecimento de materiais
descartáveis para serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 30/01/20. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: T RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.651.344/0001-94, estabelecida na Rua Lisboa, Sala 01, Quadra 18, Lote 01-B, , centro, CEP
87501-640, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
LoteItemDescriçãoUnidQuantMarca/
ModeloValor UnitValor Total
11Aparelho de barbear, de plástico, descartável, com duas lâminas. Embalagem contendo 2 unidades.UN250BIC1,59397,50
14Avental emborrachado em corvin, branco, 66,54 % PVC, 33,46% Polipropileno. Medidas mínimas sem considerar alça e tiras: 60cm x 40cm
(Comp. X Larg).UN4DIMIX3,7014,80
120Corda para varal N° 5, Comprimento mínimo: 10 metros.UN12LIMPS0,9010,80
123Fósforo longo para cozinha, caixa contendo 240 palitos.UN30PARANÁ1,9959,70
126Garfos descartáveis, c/ padrão de 1ª qualidade tamanho médio em acrílico transparente, pacotes com 50 unidades, caixa c/ 1000 unidades.
UN5PRAFESTA63,90319,50
133Luva de borracha, látex natural, forrada, tamanho médio, liso e com interior talcado.PAR400DESCARPACK1,84736,00
134Luva descartável em polietileno, caixa com 100 unidadesCX82DESCARPACK1,80147,60
135Luva para limpeza. Composição: Borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada com superfície externa antiderrapante, tamanho
a definirPAR460DESCARPACK1,80828,00
138Papel alumínio, rolo, para uso doméstico, medindo 45cmx7,5 m . UN200BRICOFLEX2,70540,00
149Pote térmico de isopor com tampa. Pote para marmita, retangular rasa c/três divisórias, caixa contendo 100 unidades. Modelo referencia: HF
90 /3R.UN150FIBRAFORM HF90/3R72,4010.860,00
153Protetor auricular auditivo, tipo inserção moldável, espuma de poliuretano, formato cilíndrico com cordão. UN45VEAJ PLAST2,95132,75
154Saco de lixo comum 10 litros, micra 4, com 100 unidades.Rl130UMUPLAST3,70481,00
171Touca descartável com elástico, cor branca, tamanho único. embalagens com 100 unidadesPCT80DESCARPACK5,50440,00
TOTAL DO LOTE - 0114.967,65
VALOR TOTAL DA ATA = R$14.967,65 (quatorze mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente
notificação.
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115 , §3° inciso II da lei acima
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada
lote.
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.

Estado do Parana
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Processo: n.º 01/2020. Pregão Presencial nº 01/2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para o fornecimento de materiais
descartáveis para serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 30/01/20. Vigência:
12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: CASTELO BRANCO ARTES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.121.504/0001-22, estabelecida na AV. CASTELO BRANCO, 5155, centro, CEP 87501-170, na cidade de
UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
LoteItemDescriçãoUnidQuantMarca/
ModeloValor UnitValor Total
18bateria alcalina 9 V, embalada em blister contendo 1 (uma) unidade.UN130ELGIN/BATERIA8,701.131,00
144Pilha alcalina AA, alcalina, longa duração, embalagem contendo 4 unidades.UN173ELGIN/PILHA6,231.077,79
145Pilha alcalina, AAA (palito), alcalina, longa duração, embalagem contendo 4 unidades.UN200ELGIN/PILHA6,401.280,00
TOTAL DO LOTE - 013.448,79
VALOR TOTAL DA ATA = R$3.488,79 (três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Processo: n.º 01/2020. Pregão Presencial nº 01/2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para o fornecimento de materiais
descartáveis para serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 30/01/20. Vigência:
12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: GILMAR A. DE SOUZA MERCADO - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.381.403/0001-30, estabelecida na Praça Zequinha de Abreu, 44, centro, CEP 87540-000, na cidade de PÉROLA,
PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
LoteItemDescriçãoUnidQuantMarca/
ModeloValor UnitValor Total
19Bico de silicone (chupeta), tamanho padrão. Cores variadas. Quantidade por cor a escolher.UN20PEPETA2,0040,00
113Coador de pano flanelado para café, tamanho grandeUN12ATALAIA2,6531,80
122Filme de PVC para embalar alimentos, nas medidas 28cm X 30 metros.Rl150LUSAFILM2,00300,00
124Fósforo para cozinha Pacote com 10 Caixas com 40 FósforosUN181BILA1,35244,35
127Guardanapo de papel grande, 1ª qualidade, nas medidas mínimas de 31cm x 30cm, pacote contendo 50 guardanapos.PCT600MAXI
M1,50900,00
129Guardanapo de papel pequeno, 1ª qualidade, medindo no mínimo 23cm x 20cm, pacote contendo 50 guardanapos.PCT625BELEVUE0,80500,00
130Guardanapo de papel pequeno, 1ª qualidade, medindo no mínimo 23cm x 20cm, pacote contendo 50 guardanapos. Caixa contendo no mínimo
48 pacotes.CX26BELEVUE43,701.136,20
143Papel toalha, embalagem com 2 rolos com no mínimo 50 toalhas cada, picotada nas medidas de 22x20cm aproximadamente.
PCT324BOB2,60842,40
151Prato fundo, tipo cumbuca, em plástico poliestireno atóxico, descartável, com aproximadamente 12 cm de diâmetro (boca), aproximadamente
3,5 cm de profundidade, para sobremesa, branco, pigmento atóxico, embalagem contendo 10 unidades, suporta maximo 100° c. O produto deverá
estar em conformidade com as normas da ABNT.UN100PLAZAPEL1,45145,00
166Saco plásticos embalagem para freezer, fabricação em processo asséptico, sem contato manual, com polietileno virgem e atóxico. Embalagem
para conservar alimentos. Capacidade 3 kg, rolo com 100 unidades Rl260BOMPACK2,15559,00
168Sacos plásticos descartáveis p/ freezer - 7 kg. Embalagem com 100 unidadesRl240BOMPACK4,251.020,00
169Sacos plásticos p/ hot dog 22CMX12CM, contendo 100 unidades em cada pacote.UN50MERCADO COLORADO1,8592,50
TOTAL DO LOTE - 015.811,25
VALOR TOTAL DA ATA = R$5.811,25 (cinco mil oitocentos e onze reais e vinte e cinco centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Processo: n.º 01/2020. Pregão Presencial nº 01/2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para o fornecimento de materiais
descartáveis para serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 30/01/20. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: C. H. DA CRUZ GUIMARÃES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.247.597/0001-58, estabelecida na Avenida Olinda, Quadra 26, Lote
18A, 2047, centro, CEP 87505-080, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
LoteItemDescriçãoUnidQuantMarca/
ModeloValor UnitValor Total
116Copo descartável transparentes, com capacidade de 180 ml, pacote contendo 100 unidade, caixa contendo 25 pacotes. Produto deve estar de
acordo com as normas da ABNT.CX372IBRAS53,5019.902,00
119Copo descartável transparente, com capacidade de 50ml, pacote contendo 100 unidades, caixa com 50 pacotes. Produto deve estar de acordo
com as normas da ABNT CX153IBRAS53,508.185,50
132Luva com ranhura de látex natural sem forro de cano longo. Prende-se ao antebraço e palma antiderrapante, cor e tamanho a escolher.
PAR171VOLK6,401.094,40
137Máscara cirúrgica tripla, com elástico, caixa contendo 50 unidades CX600DESCARPACK4,602.760,00
141Papel toalha descartável para banheiro, cor branca, folha simples. 100% celulose virgem. Não reciclado. Deve ser suave, possuir boa
propriedade de secagem e não liberar partículas. Rolo contendo 200 metros de comprimento. Pacote contendo 6 rolos. Apresentar laudo
microbiológico e ficha técnica emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.FRD600PARANA62,8037.680,00
142Papel toalha interfolha, 2 dobras. Folha medindo no mínimo 20x20cm. Embalagem contendo 2000 folhas na cor branco, com boas propriedades
de resistencia ao estado úmido o qual não causa irritações dérmicas.100% celulose virgem. Não reciclado. Deve ser suave, possuir boa propriedade
de secagem e não liberar particulas. Apresentar laudo microbiológico e ficha técnica emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.
PCT2.443PARANA19,5047.638,50
148Pote térmico de isopor 750ml. Pote para marmita, redonda c/ tampa. Caixa contendo 100 unidades. Modelo referencia: FM
75.UN220SPUMAPAL38,508.470,00
155Saco de lixo comum 100L micra 8 com 100 unidades UN397NEKPLAST25,7210.210,84
156Saco de lixo comum 15 litros, micra 4, com 100 unidades.Rl345NEKPLAST5,581.925,10
160Saco de lixo comum 60L micra 5 com 100 unidades UN220NEKPLAST12,202.684,00
162Saco para lixo hospitalar 100L micra 6 com 100 unidades UN120NEKPLAST28,803.456,00
163Saco para lixo hospitalar 40L micra 6 com 100 unidades UN160NEKPLAST12,502.000,00
164Saco para lixo hospitalar 60L micra 6 com 100 unidades UN120NEKPLAST15,401.848,00
165Saco plástico p/ lixo 200 litros, micra 10, reforçado. Embalagem contendo 100 unidades.UN260NEKPLAST41,5010.790,00
TOTAL DO LOTE - 01158.644,34
VALOR TOTAL DA ATA = R$158.644,34 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

Pérola, em 31 de janeiro de 2020.
ISMAEL APARECIDO PRETO
RUA CANELA, 82
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE
INSC: 358900
NEIDE CARRARO BORGHI
RUA ALBERTO PIPINO BATISTA, 90
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES
INSC: 419250
VIULMA VITAL
RUA JOSE STEL, 85
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES
INSC: 421100
SEBASTIAO JOSE DIAS
RUA JOAO CATOSSO, 308
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 722400

B3
C1

FRANCISCA RAMOS DA SILVA
RUA MARFIM, 58
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE
INSC: 360800
NEUSA DE SOUZA CORTONEZI
RUA JOSE STEL, 36
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES
INSC: 420500
PODIUM ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RUA RAPOSO TAVARES, 1102
BAIRRO: CENTRO
INSC: 258800
JOSE APARECIDO SANTIAGO
RUA JOAO CATOSSO, 318
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 722300

JOAO VITOR GABARRAO PEREIRA
RUA CANELA, 93
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE
INSC: 358000
MB LOTEAMENTOS LTDA
RUA JOSE STEL, 94
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES
INSC: 421050
ORTILIA FLORES RUAS
RUA FERNAO DIAS, 1113
BAIRRO: CENTRO
INSC: 57900

Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

EDITAL N.º 15
De 31/01/2020
CONVOCA CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 76, DE
04/11/2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Edital n.º 87/2019-Resultado final do referido PSS, homologado pelo Decreto n.º 236/2019, CONVOCA a candidata abaixo
relacionada, para assumir o cargo que se especifica, classificada em Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019,
mediante apresentação, à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, munida com os documentos necessários elencados no item
10.4 do referido edital de abertura.
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSCR
NOME DO CANDIDATO
CPF
CLAS.
007
Maria José Batista da Silva
052.814.429-45
1º
O candidato classificado e convocado que não tiver interesse na vaga ofertada ou não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será remetido
para o final da lista.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte. (31/01/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 62
De 31 de janeiro de 2020
NOMEIA O SR. CARLOS JOSÉ VIANA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o artigo 11 da Lei Complementar nº 71, de 05/11/2019 que cria a Casa Lar de Douradina-PR;
RESOLVE
Art. 1º- NOMEAR o Sr. CARLOS JOSÉ VIANA, inscrito no CPF-N.º-237.038.229-53 e no RG-N.º-1.451.015-0-SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Roberti, 325, neste município de Douradina-PR, no cargo
em comissão de Coordenador Social, com vencimentos nível CC4, a contar de 03/02/2020.
Art. 2º-A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento nos registros funcionais em cumprimento a presente
portaria.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (31/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 07/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Lays Karla da Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Agente de Endemias, lotada na Secretaria de Saúde de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.360,23-mensais
Vigência: 27/01/2020 até 24/04/2020 (89 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 08/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Amanda Mendonça Palma
Objeto: Prestação de serviços na função de Agente de Endemias, lotada na Secretaria de Saúde de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.360,23-mensais
Vigência: 27/01/2020 até 24/04/2020 (89 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 09/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Andiara Buzon Marques
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Física, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 20 horas semanais
Valor contratado: R$-1.443,12-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 10/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Thaís de Nigro dos Santos Paes
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 11/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Regiane Pires da Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 12/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Rosiane de Souza
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 13/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Camila Teixeira dos Santos
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 14/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Cleide Meiriele Gonçalves
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 15/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Géssica Thaís do Nascimento
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 16/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Rosângela dos Santos Minato
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 17/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Cristiane Aparecida Ganzarolli Cristófoli
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 18/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Vanessa Cristina do Nascimento Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 19/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Eva Iolanda de Freitas
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 20/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Pâmela Ramalho Felix
Objeto: Prestação de serviços na função de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educ., Cultura e Esportes de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através
do Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-2.886,24-mensais
Vigência: 03/02/2020 até 02/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 21/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Ieda Cláudia Breve Bernardes Polatto
Objeto: Prestação de serviços na função de Cuidador Social, lotada na Secretaria do Trabalho, Emprego e Prom. Social de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do
Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.229,93-mensais
Vigência: 01/02/2020 até 30/04/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 22/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Luana Aparecida Gonçalves
Objeto: Prestação de serviços na função de Cuidador Social, lotada na Secretaria do Trabalho, Emprego e Prom. Social de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do
Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.229,93-mensais
Vigência: 01/02/2020 até 30/04/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 23/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Edilma Aparecida de Brito
Objeto: Prestação de serviços na função de Cuidador Social, lotada na Secretaria do Trabalho, Emprego e Prom. Social de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do
Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.229,93-mensais
Vigência: 02/02/2020 até 01/05/2020 (90 dias)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 24/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Alessandra Cristina Xavier Rodrigues
Objeto: Prestação de serviços na função de Cuidador Social, lotada na Secretaria do Trabalho, Emprego e Prom. Social de Douradina-PR, conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do
Edital n.º 53/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.229,93-mensais
Vigência: 02/02/2020 até 01/05/2020 (90 dias)

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Processo: n.º 01/2020. Pregão Presencial nº 01/2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para o fornecimento de materiais
descartáveis para serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 30/01/20. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.094.574/0001-09, estabelecida na Linha Taquari, s/n, Barracão s/n,, s/n, centro, CEP 89990-000, na cidade de
SÃO LOURENÇO DO OESTE, SC, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
LoteItemDescriçãoUnidQuantMarca/
ModeloValor UnitValor Total
139Papel higiênico (pacote com 4 rolos de 30m) tipo picotado, quantidade de folhas simples, cor branca. 100% celulose virgem. Não reciclado. Deve
ser suave, possuir boa propriedade de secagem e não liberar particulas. Embalagem contendo 16 pacotes. Apresentar laudo microbiológico e ficha
técnica emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.FRD679COTY34,4623.398,34
TOTAL DO LOTE - 0123.398,34
VALOR TOTAL DA ATA = R$23.398,34 (vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
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IUMUARAMA

Professores, diretores e funcionários das
escolas se preparam para volta às aulas
Umuarama - A Secretaria Municipal de Educação
está ultimando os preparativos para a volta às aulas
nas 42 unidades da rede
municipal de ensino, prevista para o próximo dia 10.
Até 31/01, estavam regularmente matriculados 8.596
alunos da educação infantil, ensino fundamental
(séries iniciais) e Educação
de Jovens e Adultos (EJA) –
número que deve aumentar
com o fechamento de novas
turmas, nos próximos dias.
Nesta semana, diretores e
diretoras, coordenadoras,
serviços gerais e merendeiras tiveram reuniões
preparatórias e qualificação. Na próxima semana, o
cronograma de ações segue
repleto de eventos administrativos e treinamento.
A próxima segunda-feira, 3, está reservada para
remanejamento, remoção
para professor de Educação Física, de Educação
Infantil (40h) e professores
de 20h, com a presença
dos diretores durante o
dia todo, no anfiteatro da
Prefeitura. Na terça-feira
serão feitas as remoções
para secretário escolar e
auxiliar de serviços gerais,
bem como a escolha de vaga
para secretário escolar
(edital 011/2017) e auxiliar
de serviços gerais – PSS
(edital 011/2017).
Haverá ainda distribuição de vaga para professor (20h) com atuação no

Secretária Mauriza Lima diz que está quase tudo pronto para a volta às aulas

atendimento Educacional
Especializado, escolha de
vaga para professor 20h
PSS, escolha de vagas para
secretário escolar, auxiliar
de serviços gerais (PSS),
professor de Educação
Física, de Educação Infantil
40h PSS e professor 20h
PSS, também com a presença obrigatória dos diretores
no processo.

A Semana Pedagógica
terá o evento principal na
quarta-feira, 5, no Centro
de Eventos Kaskata. “Todos
os professores da rede municipal deverão participar.
Teremos café da manhã,
apresentação artística com
o grupo Corpo e Movimento
(da Apae/ Umuarama) e
duas palestras pela manhã
– uma delas sobre Escuta

Qualificada e uma palestra
na parte da tarde com a professora Angélica Domingues,
que nos ajudou a implantar o
Clube do Saber, além de dois
sorteios de brindes”, informou a secretária municipal
de Educação, Mauriza Gonçalves de Lima Menegasso.
O evento terá início ès
8h30 e se estenderá ao longo
do dia, com encerramento

previsto para 17h. Fechando
o cronograma, nos dias 6 e
7 os professores, diretores
e coordenações trabalharão
internamente nas unidades
educacionais, e reuniões administrativas e pedagógicas
e também na organização
do trabalho pedagógico
(planejamento semanal).
“Estaremos com tudo
pronto na segunda-feira,

dia 10, para receber nossos
alunos depois de merecidas
férias. A maioria está com
saudade da escola e todos
serão muito bem recebidos.
Várias escolas receberam
reformas e melhorias, além
de ar-condicionado, tudo
para proporcionar um ótimo
ambiente de aprendizado”,
completou a secretária Mauriza Lima.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida
Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no
Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²
de areá comum totalizando
52,3283.

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

MA
IS D
E
75%
VEN
DID
O

ORION RESIDENCE. SITUADO
NA AV. MARINGÁ
Apartamento cobertura triplex no Orion Residence. situado na Av. Maringá, com 432m2 de área
privativa, possuindo, 03 suítes, 01 suíte master,
piscina, área gourmet, 04 vagas de garagem n°
141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00
RESIDENCIAL PARANOÁ
R$ 150.000,00 Conjunto Residencial Paranoá
apartamento nº 307 do bloco A com área privativa de 52,36 m² e com área total de 67,77 m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sendo que um dos
quartos foi transformado em closed, cozinha com
móveis planejados/lavanderia, 01 banheiro social
e 01 vaga de garagem, localizado nesta cidade
de Umuarama-Pr.
RUA SARANDI
Apartamento: R$ 200.000,00 Ap. 204, situado no setor
dos fundos do primeiro pavimento tipo do residencial
Ayrton Senna, Localizado na Rua Sarandi, 5363,
medindo 98,0309m², sendo 68,2590m² de área de
uso privativo, possui uma vaga de garagem n° 10
situada no sub-solo, conforme matricula n° 34.474
do CRI de 1° Oficio.
RESIDENCIAS/SOBRADOS

RUA SANTA CECILIA
Residência: R$ 300.000,00 Residência localizada no
Jardim São Cristóvão, na Rua Santa Cecilia n° 2072.
LOTE 07 DA Quadra 03 medindo 264,00 m² sendo
89,14 m² de residência em Alvenaria.
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m²,
L.01-B - Q. 25. R$ 120.000,00
TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m².
R$ 6.500.000,00
PARQUE SAN REMO
R$ 130.000,00 lote 02 da quadra 10, localizado na
Rua 31 de Março do Parque San Remo, medindo
373,00 m² conf. Matricula 22.723 do CRI 2° Oficio.
Terreno R$ 120.000,00 LOTE 07 DA Quadra 06,
localizado no porto de Icaraíma, medindo 375,00m²,
conforme matricula n° 10.478 da CRI de Icaraíma.
PARQUE METROPOLITANO
Terreno: R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18,
localizado na rua Shidue Yoshitani Iqueti, no Parque
Metropolitano, medindo 10,00 x 22 = 220m²
JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$
70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 15, Q. 16; com 255,22 m².
R$ 67.000,00

Edifício
Malibu.
Edifício Residencial
Residencial Malibu.

Edifício
ao lado
lado do
do Condomínio
Condomínio Residencial
Residencial Mont
Mont Blanc.
Blanc. Excelente
Excelente
Edifício Residencial
Residencial Malibu,
Malibu, na
na Avenida
Avenida Parigot
Parigot de
de Souza,
Souza, ao
localização,
pensando na
na qualidade
qualidade de
de vida
vida para
para você
você ee sua
sua família.
família.Com
Com
localização, um
um empreendimento
empreendimento com
com toda
toda aa infraestrutura,
infraestrutura, pensando
brinquedoteca,
piscina ee salão
salão de
de festas.
festas. Serão
Serão 16
16 pavimentos
pavimentos planta
planta02
02com
com
brinquedoteca, sala
sala de
de cinema,
cinema, sala
sala de
de jogos,
jogos, área
área gourmet,
gourmet, piscina
01 suíte,
suíte, 02
02 quartos,
quartos, cozinha,
cozinha, sala
sala de
de jantar,
jantar, sala
sala de
de TV
TV com
com
131,50
sendo 01
131,50 m²
m² de
de área
área total
total ee 76,00
76,00 m²
m² de
de área
área privativa,
privativa, sendo
sacada,
o preço
preço de
de lançamento
lançamento aa partir
partir de
de R$
R$ 270.000,00
270.000,00––R$
R$73.500,00
73.500,00
sacada,banheiro
banheirosocial,
social, lavanderia
lavanderia ee 01
01 vaga
vaga de
de garagem
garagem com
com o
++48
para aa entrega
entrega da
da chave
chave (CUB-PR).
(CUB-PR).
48parcelas
parcelasde
deR$
R$1.500,00
1.500,00 (corrigidos
(corrigidos aa 0,80%
0,80% ao
ao mês)
mês) ee R$
R$ 109.500,00
109.500,00 para
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 26, Q.15,
medindo 255,22m². R$ 67.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00
m² R$ 50.000,00
RUA AFRANIO PEIXOTO
Terreno: R$ 45.000,00 L.06, Q. 07 Loteamento Jardim
União – Rua Afranio Peixoto, 245 – Perola-PR, medindo
240,00m²
JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Totalizando 277,00 m² R$ 40.000,00
JARDIM MONTREAL
Lote 03 da Quadra 09, localizado no jardim Montreal,
medindo 178,00m2 R$ 40.000,00
PARQUE RESIDENCIAL ITALIA II
Lote 15 da quadra 03 localizado no loteamento Parque Residencial Italia II, medindo 151,90 m² conf.
Matricula 59.831 do CRI do 1° oficio. R$ 30.000,00
RURAL
ESTRADA DA BOIADEIRA
Chácara n°12 localizada na Estrada da Boiadeira, medindo
20.000m² R$ 200.000,00

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

SOBRADOS EM PORTO RICO
R$ 1.500,00 – Contendo três sobrados localizado
no loteamento Pousadas do Paraná, no município
de São Pedro do Paraná na comarca de Loanda-Pr.

Em Xambrê-Pr
²
R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

ORION RESIDENCE. R$ 980.000,00
APARTAMENTO 15° N° 1501. COM ÁREA TOTAL DE 300M² SENDO 180M² DE USO PRIVATIVO; 85,00 M² DE ÁREA DE
USO COMUM, RESPECTIVOS A ÁREA DE LAZER, PORTARIA, CIRCULAÇÃO, CASA DE MAQUINAS, DEPOSITO DE
LIXO E RESERVATÓRIO E 35,00 M² DE ÁREA COBERTA, RELATIVA A 03 VAGAS DE GARAGEM.

CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA HATCH
09/09 PREMIUM
Prata, completo, 104
PORTAS. R$ 19.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

ASTRA SEDAN
ADVANTAGE

06/07, completo, ﬂex,
branco. R$ 17.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

CELTA 1.4 03/04
Prata, 4 portas, ar, vidro, trava.
R$ 15.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CELTA SUPER
1.0 04/05
Alarme, trava. R$ 13.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

CORSA CLASSIC
SEDAN 1.6
06/06
Preto, completo, ar,
direção. R$ 16.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

PRISMA LTZ
16/17
Automático, 50.000Km, R$
64.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 LT DUPLA
2.4 13/14

Branca, ﬂex, 2º dono. R$
63.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SPIN LTZ 1.8
13/13
Branca,
automático,
54.000Km, 07 lugares. R$
43.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS
00/00
Azul, completo, automático,
R$ 13.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS
2001
Bordo, completo. R$
14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIATFIAT
DOBLO CARGO
1. 4 11/12
Branco, ar. R$ 29.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

STRADA 1.4
19/19
Cab. simples, branco,
22.000Km, completo. R$
48.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

300 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE
PRESENCIAL

E ONLINE

LANCES SIMULTÂNEOS

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

05/02
QUARTA

10:00
HORAS

INF: www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111

Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 04/02

STRADA
ADVENTURE
10/11
Estendida,
completa,
vermelha. R$ 31.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA FIRE
1.4 11/12
Branca, cab. simples,
direção, vidro, trava, 04
pneus novos. R$ 23.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA HARD
WORKING 18/19
Branca, completo. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

TORO 16/17
Automático, prata. Km
37.000. R$ 75.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

ASTRA HATCH 2.0 ADVANTAGE 10/11

PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

BIZ 125 ES

10/10

VERMELHA

PARTIDA, 0KM

R$ 6.900,00

CLASSIC LS

06/07

PRATA

VID, TRAV. ALARME

R$ 15.900.00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 32.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 49.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

RR 49.900.00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 73.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 73.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

Completa, preto. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

FIESTA SEDAN
1.6 10/11

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 94.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FUSION TITANIUM AWD

16/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC 13/13

PRETO

COMPETO

R$ 41.900,00

HB20X 1.6 FLEX

13/14

PRATA

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.0 LT

18/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900.00

ONIX 1.4 ACT

16/17

PRETO

COMPLETO

R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACT AT

19/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 62.900,00

ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 69.900,00

Branco,2.0, S.E, plus,
Automatico, Completo,
banco de couro. R$
49.500.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ

19/20

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 70.900,00

OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6

10/11

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 48.900,00

PRISMA 1.0 JOY

17/18

PRETO

COMPLETO

R$ 43.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

PRISMA 1.4 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 51.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT

R$ 53.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800

R$ 64.900,00

S10 ADVANTAGE 2.4 FLEX

16/16

PRATA

COMPLETO

R$ 67.900,00

S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL

18/19

BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 129.900.00

S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 146.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

17/18

PRATA

CPMPLETO, AUT

R$ 62.900,00

SPIN LT 1.8 AT

12/13

BRANCA

COMPLETO

R$ 34.900,00

TRACKER 1.8 LT AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, TS

R$ 64.900.00

TRACKER PREMIER TURBO

18/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, TS

R$ 84.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ

12/13

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 79.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ

16/17

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 119.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL 17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 167.900,00

VOYAGE 1.6 TL

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

UNO WAY 1.4
13/13
Vidro, trava, 04 portas.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD
FORD
FIESTA HATCH
11/11

Cinza metálico, completo.
R$ 23.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

FOCUS 2.0
TITANIUM 2015
Hatch, + teto. R$ 56.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORD FOCUS
14/15

CIVIC LXS 1.8
07/07
Automático, R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA GLI
11/11
Preto, completo + couro.
R$ 42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SANDERO
STEPWAY1.6
12/13
Prata, couro, automático.
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 HILUX
13/13
Branco, 07 lugares,
100.000,00kM. R$ 125.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

17/18

TOYOTA ETIOS
HATCH 2016
Azul metálica, c/ apenas
16.000km, semi-novo.
Fones: (44) 3622-5191
/ 9 9123-2635.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
FOX 1.0 08/09
Prata, com direção, vidro
e trava. R$ 17.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

PARATI 1.8
97/97
Verde, 02 portas, ar + direção.
R$ 8.300,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO CS TL
MB 2015
Branca, completa, bom de
lata, pneus bons, super
conservada, particular, não
fumante. R$ 31.000,00.
Fone: (44) 9 8454-8683
whatss / 9 9935-7623

SAVEIRO DUPLA
1.6 14/15
Vermelha, completa. R$
39.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO SUPER
SURF 1.6
06/07
Preta, completa. R$
20.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOYAGE 1.6
2010
Prata, completo, R$
24.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
BIZ 19/19
Vermelha, partida e freio.
R$ 11.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

BROS 2017
Preta, com partida, R$
10.300,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO
JD MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO, CNPJ:
07.920.237/0001-30.
Comunica para os devidos
fins o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA
Nº 26163. Com esta
publicação torna-se sem
efeito legal e comercial.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente
residência
localizada no condomínio
Paysage Essenza, Próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama-PR, contendo
148m² de área construída,
252m² de área total,
possuindo 3 suítes, Banheiro
Social, Sala, Cozinha com
Churrasqueira, Lavanderia
e 2 vagas de garagem. O
condomínio possui Piscina,
Playground,
Quadra
Poliesportiva, Academia,
Salão de Festas e Portaria
24hs. Valor R$ 680.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência localizada
na Rua Amaro Tavares,
2191, Jardim Imigrantes,
Umuarama-PR, contendo
128m² de área construída,
192m² de área total , sendo
1 Suíte, 2 Quartos, Banheiro
Social, Sala, Cozinha e

Lavanderia com moveis
embutidos, ar condicionado
em todos os quartos, o
imóvel também possui
Luminárias, Cortinas,
Persianas e Balcões de
banheiro, Sistema de segurança
com câmeras e cerca elétrica
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 430.000,00 (Obs.:
permuta-se por caminhonete
tipo Hilux, Amarok, S10 a
Dodge Ram, Permuta-se
também por cavalo mecânico
Semi-Novo Trukado).
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente Sobrado localizada
na Rua Thelmo Galvão
Moreira, 2436, Jardim
Laguna, Umuarama-PR,
contendo 153m² de área
construída, 200m² de área
total, possuindo 1 Suíte, 3
Quartos, Banheiro Social,
Sala, Cozinha, Churrasqueira,
lavanderia, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor
R$ 590.000,00. Obs.:
Promoção para pagamentos
A Vista R$ 550.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou Interessados tratar pelo
telefone (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência localizada na
Rua Colorado, Parque
Residencial
Gávea,
Umuarama-PR, contendo
215m² de área construída,
290.40m² de área total
sendo (12.10X24.00),
possuindo 1 Suíte Master,
2 Quartos, Banheiro Social,
Sala, Cozinha conjugada
com espaço gourmet,
lavanderia e 3 vagas
de garagem. O imóvel
possui ar condicionado
e cortinas nos quartos e
moveis planejado que
ficaram na residência.
Valor R$ 750.000,00.
(Obs.: Troca-se por sitio
de igual ou menor valor).
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou Interessados tratar pelo
telefone (44)99122-8210.

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 deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Classificados

Umuarama Ilustrado
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sala Comercial apropriado
para qualquer ramo, localizada
na Avenida Londrina, 4147,
Zona I, Umuarama-PR,
Antigo Dog King sendo uma
ótima localização, contendo
475m² de área construída
e 516.26m² de área total,
possuindo 2 Cozinhas, 02
Banheiros adaptados para
deficientes físicos e Escritório
com banheiro. Valor R$
2.250.000,00 e Aluga-se
por R$ 6.500,00+ Seguro.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência de Alto
Padrão localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR, contendo
165m² de área construída,
possuindo 3 Suítes com
ar condicionado, Banheiro
Social, Sala, Copa e Cozinha,
Churrasqueira, lavanderia
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 800.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência localizada
na Rua José Honório
Ramos, 3589, Zona II,
Umuarama-PR, contendo
150m² de área construída,
490m² de área total sendo
(14.00x35.00), possuindo
1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro Social, Sala,
Cozinha, Lavanderia e
2 vagas de garagem.
Valor R$ 500.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 280.000,00. Prox.
Colégio Geração Cima,
Av. Presidente Castelo
Branco, 2234 – Jd
Castelo Branco, suíte,
02 quartos, sala, cozinha
com armários planejados,
bwc social com armários,
lavanderia, garagem +
detalhes: (44)9.9995-2111
digite cód. 1148 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 270.000,00 – Prox. A
Praça 07 De Setembro
– R. Geraldo Olmedo,
4039 – Jd Cima - alv/
laje – 02 suite, 02 qts,
sala, coz., Bwc soc., A.
serv. e gar. + Detalhes:
(44)9 9911 5353(OI) ou
digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 150.000,00 – Próximo Ao
Big Walmart – R. Orlando
Aguera Degan, 2498 – Jd
Bela Vista - À. Ter. Aprox.
61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02
qtos, sala, cozinha, bwc
social, A. serv., e área
gourmet c/ churrasqueira

+ Detalhes: (44)3056-5555
ou digite cód. 1050 em
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVES ALUGA

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.300,00. Prox. Ao
Big Walmart, R. Waldemar
Evaristo, 2266. Pq Daniele
- Alv/laje suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem, espaço
gourmet e amplo quintal
+Detalhes (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 160 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 880,00 - Prox. Lago
Aratimbo – Jd Mediterraneo
– Ed. Cordoba - R. Ilhas
Gregas, 7040 – À. Total
143,00 m²À. Priv. 96,00 m²;
suíte, 02 qts, sala, coz., A.
serv., Bwc soc. e 02 vagas
de garagem (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 1000 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVES ALUGA

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 700,00. Prox Ao Ibis
Hotel. R. Leonildo Stecca,
17 Jardim Cruzeiro. Alv/
Laj 03 qtos, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1091 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVES ALUGA

R$ 480,00. Prox. Praça
Tamoyo - R. Bararuba, 3546
- Jd. Tropical À. Tot. Aprox.
30,00 m² - Quarto, cozinha,
bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 1145 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALUGO CASA
PARTICULAR
03 Quartos, sala, cozinha.
Localizado no Pq Daniele.
Fone: (44) 9 8426-2439

VENDE-SE

Residência na Rua
Goiás 5521 Zona II em
Umuarama, terreno 245
m/2 área construída 165
m/2 sendo: Uma suíte
mais dois quartos, sala,
copa/cozinha e dispensa.
Garagem para dois carros,
ar condicionado, aquecedor
solar. Tratar com Dilnei
44-998556104 ou Eloiza
44-998907578

VENDE-SE

Residência Rua Catanduva
4086 jardim Aratimbó,
terreno 360 m/2 com 128
m/2 de área construída
sendo: Uma suíte mais
dois quartos, sala estar,
copa/cozinha dispensa,
lavanderia e garagem. Tratar
com Dilnei 44-998556104
ou Eloiza 44-998907578

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)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 260.000,00. Prox. Unipar
Campus 3, Zona 02, Ed.
Villagio Di Roma - R. Santa
Catarina, 3585 – Apto De
Frente – à. Priv. 65,92 m²;
suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv.,
Bwc soc. e gar. + Detalhes (44)3056-5555/9.9911-5353
ou digite cód. 1115 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALUGA-SE
APTO EDF.
ASTON PARK

Alugo Apto R$ 1.500,00+
Condominio.Rua Japurá,
3601.esq. com Rua Perobal.
Cont. 01 suite, 02 quartos,
sala copa, cozinha com
movéis planejados, sacada
c/ churrasqueira, 02 vagas
garagem. Fone: (44) 9
9975-0440.

VENDE-SE
APTO

Edifício Burle Max, apartamento
1001 sendo: Uma suíte
mais dois quartos, sala,
cozinha, lavanderia e duas
vagas na garagem 18/29.
Área comum: Salão de

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Fevereiro de 2020

C3

festas, churrasqueira,
piscina, sauna, academia
e portaria 24 horas. Tratar
com Dilnei 44-998556104
ou Eloiza 44-998907578

VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA
Apto. 81, 8° Andar (de frente,
desocupado, baixo custo de
condomínio), IPTU quitado,
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
TERRENOS
OS
ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 100.000,00 – Próximo
Escola Municipal São
Francisco De Assis –
Rua Jaçanã, 2827 – Pq
Alphaville 1 – Área 259,20
m², (frente 10,80 m² x
24,00 m²) – Imóvel sem
benfeitoria, topografia plana
com ótima localização
+ Detalhes: Plantão
(44)3056-5555 ou digite
o cód. 1123 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 280.000,00. Prox. Ao
Colégio Indira Ghandi,
Av. São Paulo S/N Zona
04 - Área 280,00 m², (frente
8,00 m² fundo 35,00 m²),
Imóvel sem benfeitoria, com
ótima localização. Próximo
a colégio, supermercado,
academia, posto de
combustível, igreja. +
Detalhes: Plantão (44)9
9.9995-2111 ou digite
o cód. 1064 em www.
aldemirimoveis.com.br

VENDO
TERRENO

Lote urbano, ótima topografia,
Lote 9-A, Quadra 27, 6
m frente, 30 m de lateral,
área do terreno 180 m2,
Jardim Belvedere, Rua
Montes Claros, ao lado
do número 2268. Fone:
44 3622-1191

PONTOS COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
SALÃO
COMERCIAL

Na saída p/ Xambrê. Av.
Ivo Shizuo nº 2147 frente
ao clube A.C.E.U, energia
trifásica, ideal p/ faccão,
costura, oficina, estofados.
R$ 750,00. Fone: (44) 9
8438-5500.

Março de 2019, dividida
em piquetes com cerca
de choque, com 6 caixas
de água e pomar jovem
com grande variedade de
frutas. Pomar de enxerto já
produzindo, terreno plano,

está localizada há 4 km do
asfalto, sendo 24 minutos
da chácara até o centro de
Umuarama.R$ 360.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara com área de 3
hectares contendo casa
nova de 100m² de área
construída, possuindo moveis
novos e com garantia,
eletricidade própria, 5 vacas
leiteria Jersey, com água
encanada e eletricidade,
pastagem reformada em

ÓTIMA
OPORTUNIDADE
!!
Vende se valor a consultar
NO PQUE BANDEIRANTE,
na Rua Paulo Mulato Netto,
2347 Residência em Alvenaria
com área construída de
99,21m2, com uma suíte,
dois quartos, sala, cozinha,
banheiro social, posto de
luz, lavanderia e garagem
para dois veículos, mais
uma ampliação nos fundos
de 100m2, com edícula,
churrasqueira, despensa,
quarto/escritório e quintal
calçada
interessados
contatar com Fones –
ELIAS CORRETOR DE
IMOVEIS - fones 99763-0860
ou 99103-2617.

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno com 1.100,00m², ideal para
estacionamento de veículos, depósito de
materias de contrução e outros.
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL
HIGIENÓPOLIS
R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN,
Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem
privativas cobertas.
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL
HIGIENÓPOLIS
R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, 2º
andar - Sala 214, com Aproximadamente
88,50m².
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. AO HOTEL CAIUA – EDIF. COM. E RES.
PALLADIUM – COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA,
3797 - ZONA 01 - Àt. 309,6000 m² e À. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com hidromassagem e closet), escritório,
sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia c/moveis planejados;
Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira, acesso
privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva.
Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do
edifício. Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou
imóvel urbano em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - À.Tot. 100,75 m² e
À. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia
estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite
cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br

www.ILUSTRADO.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBERDADE, 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. COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – AV. PRESIDENTE
CASTELO BRANCO, 2234 – JD CASTELO BRANCO - SuÍte, 02 quartos,
sala, cozinha com armários planejados, bwc social com armários, lavanderia, garagem + Detalhes: (44)9.9995-2111 digite cód. 1148 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO/ 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$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr.
Aprox. 62,00 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 155.000,00 – PRÓX. AO COLÉGIO TIRADENTES – R. MONTEVIDÉO,
4275 – JARDIM PARÍS - À. total. Aprox. 180,18 m², À. Constr. Aprox. 52,34
- 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem + Detalhes:
(44)3056-5555 ou digite cód. 1160 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv.
65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²;
Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
+ Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1126 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 80.000,00 - PROX. PAROQUIA SANTA LUZIA– R. SÃO JUDAS TADEU,
3469 – PARQUE DOM PEDRO 2 – Ter. 135,00 m², Const. 95,00 m² - 02
qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço e garagem + Detalhes – plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1118 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE
– AV. R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m²,
À. Priv. 53,44 m² - 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala
estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem
coberta. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972
em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02
Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. CLUBE HARMONIA - ED. OURO VERDE I – R.
MARIALVA, 5860 – À. Tot. 52,61 m², À. Priv. 47,23 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 (OI) ou digite o cód. 1002 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA
02 – Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar,
cozinha com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira, sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia,
garagem para vários veículos, quintal com área livre de aproximadamente
300 m² livre para construção de piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. + Detalhes – (44)3056-5555/9.99952111 ou digite o cód. 1143 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – AV. AMAMBAI, 3187 –
ZONA 1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou
digite o cód. 1161 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 –
ZONA IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02
qtos, sala pé direito alto , coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet
e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód.
1154 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 –
JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte,
02 qtos, sala , cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em
www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

R$ 780.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – AV. ROTARY, 3943
– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 248,80 m², À. Constr. Aprox. 233,05 m²:
Superior: Suíte master com closet, 03 quarto sendo 02 com sacadas,
bwc social. Inferior: Sala de estar, sala de jantar com lavabo, cozinha com
armários planejados, espaço gourmet com churrasqueira e piscina, área de
serviço, despensa, garagem. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 1114 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680.000,00 – PROX. AO GINÁSIO AMARIO VIEIRA DA COSTA – RUA JOSE BALAM, 4885 – JARDIM SOCIAL - À. Ter. 360,00
m², À. Constr. Aprox. 245,71 m²: - 1º Pavimento: 1 ambiente sendo
escritório comercial, 1 sala de estar, cozinha com móveis embutidos, lavanderia, bwc, garagem coberta, área gourmet com churrasqueira; 2º Pavimento: suíte, 2 quartos, sala de estar, despensa.
+ Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1138 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

CHÁCARAS/SÍTIOS
CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS

E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Com
área total aprox. de 12.100,00m², Contem uma Residência em alvenaria com
área contr. de aprox. 210 m², um salão de festas com 150 m², ampla área
de lazer com piscina, campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita
área verde. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód.
949 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt.
03-A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m),
topograﬁa plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 684 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. UOPECCAN - AV. JOSE INACIO DA PAIXAO, 3717
- PQ INTERLAGOS - Área 375,00 m², (frente 12,50 m² fundo 30,00 m²),
Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança. quadras esportivas, salão
de festas, playground, portaria 24 h, câmeras de segurança, área nobre
em Umuarama, Topograﬁa plana, terreno residencial, sem benfeitorias.+
Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód. 1111 em www.
aldemirimoveis.com.br
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R$ 120.000,00 – PROXIMO PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA – RUA MANOEL BOTELHO CORDEIRO, S/N – PQ VITÓRIA REGIA
– Área 243,20 m²(frente 8,00 m² x 30,40 m²) – Bairro tranquilo e de fácil
acesso, Topograﬁa plana e sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)30565555 ou digite o cód. 1097 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1132 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 2.800,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA,
S/N – ZONA 02-A – suíte, 02 quartos, sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc
soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1131 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES
– 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$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$
290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód.
1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE –
AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos,
Sala, cozinha c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338
ou digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – 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$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A.
serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV.
RIO GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM
BELVEDERE – Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem para 02 veículos. Imóvel de
alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato e
esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV.
RIO GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM
BELVEDERE – Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem para 02 veículos. Imóvel de
alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato e
esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130
– JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1133 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA
06 - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social,
área de serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com
churrasqueira e despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA
SILVA, 2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1120 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA
SILVA, 2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1119 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA,
1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – PROX AO IBIS HOTEL – R. LEONILDO STECCA, 17 – JARDIM CRUZEIRO – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1091 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC
social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.500,00 - 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$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R.
ANTONIO MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e
A.priv.: 222,02 m² - TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas
e cozinha; 2º PVTO: 02 salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem
para aprx. 05 veículos, desp., lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1095 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.600,00 - PROX. A PREFEITURA – SALA COMERCIAL– AV. FLÓRIDA, 4561 - ZONA 01 – À. Total. Aprox. 80,00 m² - Sala comercial com
Recepção, 02 salas, cozinha com armário, arquivo e BWC. + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1153 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01
– À. priv. Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot.
Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha planejada,
lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo 01 master com
closet e banheira.+ Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1104 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS 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.
Residência
vENdAS

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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
Residência

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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 serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
vENdAS

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

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
vENdAS

Residência
vENdAS

R$750.000,00

Residência
R$ 680.000,00
vENdAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano

R$450.000,00

Residência em Alvenaria- Localizada
na Rua Aquidaban, 4415, com área
construída de 140m², . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
bwc,cozinhaeáreadeserviço.CorretorOtávio.

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
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.BeloMonte.CorretorCaetano.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

Resid. com área total de aprox. 126m², e
áreadeconst.deaprox.60m²,contém03
quartos,sala,cozinha,bwcegaragem,localizadaRuaPalmira
Delmonico,Cond.Resid.BeloMonte.Corretor:Caetano.

SOBRAdO
vENdAS

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área
construída de aprox. 180m², contendo piso superior, 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 garagem sendo uma coberta. Corretor Otávio

Apartamentos
R$ 1.000.000,00
vENdAS Sobrado em alvenaria, localizado

no Parque Cidade Jardim. Parcelamento em até 100x direto com o proprietário.
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

R$ 500.000,00

Residênciaemalvenaria–Localizadano
Pq.dasGrevilhas,casanº249,comárea
aprox.deterrenode706,08m²eaprox.250m²deconstrução,
contendo03suítes,saladetv,cozinha,copa,áreadeserviços,
edículaegaragem.CorretorCaetano

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro

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

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 –
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de
construção de aproximadamente 160m², sendo
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em
02 suítes, cozinha e sala

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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.

Apartamentos
R$ 580.000,00
vENdAS 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 .
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Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

Apartamentos
R$ 380.000,00
vENdAS Ed. Burle Marx - contém 01 suíte,

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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.
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 330.000,00
vENdAS Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01

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

Apartamentos
R$ 260.000,00
vENdAS 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, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

Apartamentos
R$ 200.000,00
vENdAS Ed. Porto Madero. Pronto para

morar, entrada de 30% direto com
o proprietário, parcelamento em até 100x, com
CUB + poupança. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 190.000,00
vENdAS Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-

tém 03 quartos, sala, cozinha, área
de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Catarina, nº 3740, Jd. dos Príncipes. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 180.000,00
vENdAS Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar,

contendo 02 quartos, sala (com
sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
R$ 1.300.000,00
vENdAS Terreno Comercial- Localizado na

Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .

Terrenos:
vENdAS

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

TerrenoLocalizado
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.

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

Terreno- lote de terra sob nº 07,
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal
Garden. Corretor Caetano.
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 .

R$ 2.500,00 + seguro

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento 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

Apartamentos R$650,00 + Cond.

Edifício Porto Seguro – Apto 21 Contendo
03 Quartos, Sala,
Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

R$ 850,00 + seguro
Residencias
em
madeira,
LOCAÇÃO Residência

Edifício Los Angeles – Apto 201 Contendo
03 Quartos, Sala,
Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

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.

+ Cond – Edifício Vitória Régia –
Apto 301 – Contendo 01 Quarto,
Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

KITNET
LOCAÇÃO

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.

R$ 1.200,00 + seguro

Ed. Solar das Palmeiras II - Apto
802, com área total de 126,00 m²,
e área privativa de aproximadamente 90,00 m²,
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha,
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de
garagem

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 24.000,00 + 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.

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$ 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

Apartamentos R$500,00 + Cond.

Sobrado contendo piso superior:
03 suites. Piso térreo: sala, cozinha,copa, bwc e área de serviços,

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox.
500,00m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR
Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

calizado á Avenida Duque de
Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

Sobrados

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Lo-

Sobrados

Edifício Residencial Villagio Di
Roma - apartamento 704, bloco 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

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

Terrenos:
R$ 1.200.000,00
vENdAS - Terreno localizado na rua Santa

Barbara (Antiga rua Abraão Viotto
) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

Terrenos:
R$ 160.000,00
vENdAS 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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

localizado na Av. Apucarana nº
3640, econtendo 09 salas, sendo
algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor
Caetano.

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

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.

Sobrados

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

R$ 225.000,00
vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Terrenos:

BARRACÃO
LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00

Ed. Villagio di Roma - apto 202
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apartamento de frente para rua, com sol da manhã *
Condomínio com salão de festa, piscina, playground e quadra de esportes.

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, 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
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R$ 2.500,00 + seguro

EM CONSTRUÇÃO Localizada na Rua Nicanor dos Santos
Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com
área aprox. de 90m². 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

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

Ed. Ravel Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala N° 31, com aprox.
131m2. Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das salas tem
uma cozinha

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte
com armário planejado, sala com
painel para tv, sacada, cozinha com móveis planejados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com playground,
academia e sauna.

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

ATENÇÃO

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Quer comprar ou alugar imóvel em Balneário
Camboriú-SC ?

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$ 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

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.

Entre em contato conosco:
Solicite uma visita e mais
informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

R$3.000,00 + seguro

Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de
construção, contendo: 02 salas com bwc cada
uma. Corretor Caetano.

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

LOCAÇÃO

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.

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terreno 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino,
piscina e 2 vagas de garagem, localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00

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

Sobrado com área construída de 153m², área total
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro social, sala, cozinha, garagem, área de lazer
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor
R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos A
Vista R$550.000,00.

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja,
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343,
Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart, na cidade
de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Paysage Essenza

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

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

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

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