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CRIANÇAS

Campanha leva
orientações
sobre engasgo
A campanha “Não Passe Sufoco”
tem várias atividades marcadas
para esse mês nas unidades básicas de saúde de Umuarama. Ela foi
criada em agosto do ano passado
e vai ser encerrada no próximo dia
29 com palestras e demonstrações.
Página B1

REDUÇÃO NO PREÇO - O Ministério da Economia anunciou na semana que passou

três medidas que podem resultar na redução do preço do gás de cozinha para os
consumidores. Uma das medidas é a venda fracionada do gás. Página A4

UMUARAMA

Câmara deve notificar Nelli sobre
perda de mandato nesta segunda
A Câmara Municipal de Umuarama informou que ainda não
conseguiu notificar o vereador
Marcelo Nelli sobre a decisão
do Supremo Tribunal Federal
que o afasta em definitivo do
cargo. Após a notificação ele
ainda pode apresentar a sua
defesa na Câmara, mas não
deve continuar no cargo, já que
teve os direitos políticos suspensos por três anos em sentença
com trânsito em julgado. Nesta
segunda-feira o vereador deve
retornar à Câmara para reuniões nas comissões e na sessão
ordinária. Página A3

MEIO RURAL

Estiagem e
frio intenso
deixam o
pasto seco
A área de pastagem de
Umuarama é de 5 mil hectares, com rebanho de 1 milhão de cabeças. Mas com
a seca e o frio das últimas
semanas, cerca de 500 mil
hectares estão comprometidos e, consecutivamente,
cerca de 500 mil cabeças
de gado sofrem com a deficiência de alimentação.
Com isso, caem as produções de carne e leite.

DIREITO

As polêmicas
e efeitos
colaterais das
cotas raciais

Página A5
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UMUARAMA

PESQUISA

Motoboys são Crianças ficam
por mês
orientados 24 horas
no Youtube
sobre multas
Trabalhadores de moto
(motoboys) de 60 empresas
que atuam nos mais diversos segmentos em Umuarama receberam orientações
da Umutrans sobre cuidados e infrações de trânsito.

Página A2
ESPORTES

Hoje tem Timão
contra Verdão
às 19 horas
Página A8

Página B1

Mande denúncias, foto e
sugestões de matérias para o
ESTRADA 215 JÁ RECEBE CASCALHO - Com o tempo bom, a Prefeitura de Umuarama adiantou as obras de
cascalhamento da Estrada 215 entre os distritos de Serra dos Dourados e Vila Nova União. Trecho rural é um dos
mais importantes no município e as condições de tráfego já estão melhores. Página A3
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SUSPEITAS

CPI no Paraguai investigará acordo
sobre Itaipu que beneficiaria o Brasil

Ilustradas

Caminhoneiros e representantes
do governo voltam a
se reunir nesta semana
Brasília,(AE) - O Ministério da Infraestrutura informou, por meio da
assessoria de imprensa,
que as reuniões entre
representantes da pasta
e dos caminhoneiros para
discutir a tabela de frete
mínimo terão continuidade na próxima semana.
“Qualquer definição sobre a tabela será fruto da
rodada de reuniões junto
a caminhoneiros autônomos, embarcadores
e transportadores, que
vêm acontecendo desde
a última semana”, diz a
nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias
em tempo real do Grupo

Estado, pela assessoria da pasta. Depois de
suspender a tabela de
preços mínimos de fretes
rodoviários da Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), que
gerou protesto dos caminhoneiros, o governo
reiniciou negociações
com a categoria para rever a tabela. Na semana
passada, após se reunir
com o setor, o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse
que a ideia é revisar os
custos mínimos do frete a
cada seis meses e fechar
acordos coletivos anualmente.

Crianças passam 25 horas por mês
no Youtube, revela levantamento
São Paulo, (AE) - Um levantamento realizado pelo
AppGuardian, aplicativo de controle parental, revela
que crianças estão passando 25 horas por mês em frente ao YouTube. A pesquisa foi realizada com crianças
entre cinco e 15 anos de idade. A garotada chega a
ficar mais de um dia inteiro conectada na plataforma.
Somando YouTube Kids e YouTube Go, são 47 horas
por mês nos canais.
A média de permanência no celular é de 5,7 horas
por dia, de segunda a quinta-feira. Esse tempo aumenta no fim de semana, com uma média de 6,9 horas/dia.
De acordo com o estudo, entre os 20 aplicativos
mais usados em número de horas totais, jogos e redes
sociais consomem mais de 50% do tempo das crianças.
Os pequeninos também usam, consideravelmente,
o WhatsApp, o jogo de tiro e sobrevivência Free Fire,
que é a mais nova moda entre os adolescente, e as
redes sociais Instagram e Facebook.
Os joguinhos Free Fire, Avakin Life, Roblox, Brawl
Stars e Minecraft, juntos, somam 64 horas de conexão.
Ou seja, 35% do tempo é gasto em jogos, 30% nas redes sociais, 20% em apps de entretenimento, 10% em
aplicativos de mensagens e 4% navegando na internet.
O AppGuardian permite que os pais organizem e
monitorem o tempo dos filhos na internet, seja em
celulares ou tablets.

Tribunal segue comissão
de universidade e nega
vaga em cota à estudante
São Paulo,(Agência Estado) - O Tribunal Regional
Federal da 4.ª Região (TRF-4) manteve decisão que negou
o pedido de uma estudante para que a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) reconhecesse
sua vaga em cota racial destinada a pessoas negras e
pardas. A matrícula da candidata foi indeferida pela
faculdade após a comissão avaliadora entender que ela
não se encaixaria nos requisitos necessários para o preenchimento da vaga. No julgamento, os desembargadores
analisaram uma apelação da estudante contra decisão da
primeira instância da Justiça Federal. A 4ª Vara Federal
de Porto Alegre havia negado um pedido da jovem para
que o ato administrativo da faculdade que indeferiu
sua matrícula fosse anulado. As informações foram
divulgadas pela Assessoria de Imprensa do Tribunal. A
estudante prestou o vestibular da UFRGS em 2018 e foi
aprovada para o curso de Ciências Sociais. No entanto, a
autodeclaração étnico-racial de pele parda da jovem foi
negada pelo comitê da instituição. Para os avaliadores,
os registros fotográficos e a análise presencial indicaram
que ela não se enquadraria como parda. A candidata
interpôs recurso administrativo argumentando que sua
mãe seria negra e o pai branco de origem alemã, e que
ela possuiria características físicas herdadas de ambos.
A petição foi novamente negava e então a jovem decidiu
recorrer à Justiça

Agência Estado - O Paraguai anunciou na sexta-feira, a
abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a atuação do presidente Mario Abdo Benítez
e do vice-presidente Hugo Velázquez no acordo assinado em
maio com o governo brasileiro para a renegociação da venda
de energia paraguaia vinda de Itaipu, anulado na quinta-feira.
O pacto previa um aumento gradual do valor pago pelos
paraguaios A CPI investigará se houve de fato traição à pátria
e afronta à soberania paraguaia, acusações feitas pela oposição.
Os nomes dos cinco senadores que compõem a mesa foram
divulgados ontem. Dois são integrantes do Partido Colorado
(ANR), governista, enquanto outros dois fazem parte do Partido
Liberal Radical Autêntico (PLRA), principal opositor de Abdo
Benítez. A composição do restante do grupo, de cinco deputados,
deve ser anunciada na segunda-feira.
“Haverá uma disputa política muito forte, porque estão representados todos os setores, incluindo aqueles que sustentam
de maneira clara que existem elementos para abrir um processo
político”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo o sociólogo e
analista político paraguaio Camilo Soares.
Embora a função da comissão não seja encaminhar um processo de impeachment contra Benítez ou Velázquez, ela poderia
encontrar informações relevantes que mostrem que houve um
ato de corrupção “Se isso acontecer, o pedido de impeachment
dos deputados certamente ganhará força”, avalia Soares.
O presidente e o vice seguem na mira de um pedido de

impeachment Apesar do cancelamento do acordo com o Brasil
ter sido visto como uma medida para manter Benítez no poder,
o PLRA deve apresentar na Câmara um pedido de julgamento
político contra o presidente e seu vice. Os 30 deputados do
partido ainda precisam de mais apoio para compor os 53 votos
necessários para a aprovação do pedido em plenário.
Apesar de, inicialmente, o Partido Colorado ter se manifestado a favor do impeachment, a vertente ligada ao ex-presidente
do Paraguai, Horacio Cartes (2013-2018), decidiu apoiar o presidente. O PLRA não deve ceder, já que metade do partido segue
a ala ligada ao presidente do partido, Efraín Alegre, derrotado
por Benítez em 2018.

Escândalo

A imprensa do Paraguai divulgou ontem novas mensagens
de celular atribuídas a Pedro Ferreira, ex-presidente da estatal
elétrica paraguaia Ande, e ao advogado José Rodríguez González, assessor jurídico da vice-presidência do Paraguai.
Elas indicam o envio de uma carta de intenções ao empresário Alexandre Giordano, suplente do senador Major Olímpio
(PSL-SP), mencionando a possibilidade de compra de energia
da Ande. Ao jornal O Estado de S. Paulo, Giordano disse que
não se recorda da carta e voltou a negar qualquer relação da
sua ida ao Paraguai com a retirada de uma cláusula do acordo
bilateral que permitiria a venda de energia a pessoas jurídicas
sem autorização da Eletrobrás.

Decisão de Moraes sobre inquérito
das fake news ‘preocupa’ Procuradores
São Paulo, (AE) - Em nota, procuradores da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, se dizem
‘preocupados’ com a decisão do ministro do Supremo Tribunal
Federal Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake
news e ofensas contra integrantes da Corte, afastou auditores
da Receita e suspendeu devassa contra 133 contribuintes.
O ministro chegou a determinar buscas e apreensões contra
críticos do Supremo nas redes sociais.
Conforme revelou o Estado em fevereiro, a Receita Federal
incluiu a advogada Roberta Maria Rangel, mulher do ministro
Dias Toffoli, presidente do STF, e a ministra Isabel Gallotti,
do Superior Tribunal de Justiça, entre contribuintes alvo de
apuração preliminar por indícios de irregularidades tributárias.
Foi a mesma investigação que atingiu o ministro do STF Gilmar

Mendes e sua mulher, Guiomar Feitosa.
Em decisão, Alexandre viu ‘desvio de finalidade’ e determinou a suspensão dos procedimentos no órgão. Também afastou
os auditores Wilson Nelson da Silva e Luciano Francisco Castro.
Em nota, a subprocuradora-geral, Luiza Frischeisen,
coordenadora da Câmara, os subprocuradores-gerais José
Adonis Callou de Araújo Sá e Juliano Villa-Verde de Carvalho
e os procuradores Rogério Soares do Nascimento, Claudio
Fontella e Márcia Barboza manifestam ‘preocupação sobre a
continuidade do referido inquérito, com decisões exaradas de
ofício sobre temas que não constam do objeto daquele procedimento, especialmente com afastamento de auditores fiscais
de suas funções e suspensão de procedimentos instaurados
na Receita Federal’.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

As polêmicas e efeitos colaterais das cotas raciais
Um tema que, embora já tenha sido julgado e decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, ainda tem causado uma série de
discussões é a respeito da efetiva e correta aplicação das cotas
raciais em Universidades e Concursos Públicos.
Semanas atrás o Fantástico denunciou um caso em que houve
fraude no sistema de cotas raciais no concurso do INSS, onde
um candidato com pele branca e olhos claros, teria burlado as
regras para usufruir do benefício legal. Ao Fantástico, o jovem
contestou as conclusões de que teria ocorrido fraude, afirmando
que era conhecido como “moreno” e que a foto utilizada durante
o processo seletivo foi feita após o verão. Ocorre que as informações apuradas até aquele momento teriam demonstrado que
realmente houve uma fraude ao sistema de cotas.
Além destes casos flagrantemente de fraudes, uma discussão
que ainda prevalece nos meios jurídicos e sociais é a respeito da
legitimidade e dos efeitos colaterais da utilização de um sistema
em que se baseia na distinção dita “racial”.
Isso não significa que todos os indivíduos são geneticamente
idênticos, ao contrário, são diferentes, mas essas diferenças não
podem servir de suporte para se defender uma classificação em
raças. O grande problema histórico foi de se criar uma escala de
valores entre as denominadas raças, o que deu azo a enormes
distorções na sociedade, sendo utilizado como fundamento de
grandes atrocidades, como por exemplo, o nazismo, que defendia
a existência de uma raça ariana superior.
Para o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, “os homens
não se compartimentam em raças, mas, repise-se, uma diferenciação histórico-cultural”, o que retira qualquer fundamento
racional que poderia existir da tese da hierarquia de raças.
Interessante decisão foi proferida pelo juiz americano Warren no julgamento de um processo que tratava sobre o racismo.
Nesta ocasião o magistrado expressou que: “não vejo como, no
dia e na época de hoje, podemos separar um grupo do restante
e dizer que eles não têm direito ao mesmo tratamento de todos
os outros. Fazer isso isto seria contrário às Décima Terceira,
Décima Quarta e Décima Quinta Emendas. Elas visavam tornar
os escravos iguais a todos os outros. Pessoalmente, não consigo
ver de que forma podemos hoje justificar a segregação unicamente com base na raça”.

Observe-se que o sistema de cotas raciais foi uma opção
política do Estado brasileiro como solução a fim de resolver um
problema que é mais de natureza econômica do que racial. Se
a questão de raça sempre foi utilizada como um meio para a
justificação de dominação de povos, pode-se compreender que
a institucionalização de critérios diferenciadores raciais seria
insistir no mesmo erro. Representaria a institucionalização da
divisão racial na sociedade brasileira, uma vez que as pessoas
passariam a se classificar no momento em que prestariam o
processo seletivo.
Acreditamos que deva existir uma séria e madura reflexão
no sentido de que o sistema em que defende uma concorrência
apartada para certos grupos “raciais”, tendo como justificativa
que eles não teriam as mesmas capacidades que os brancos
poderá representar futuramente um problema muito grave: a
legalização do racismo em vez de uma ação afirmativa.
Outro problema que se encontra no sistema de cotas raciais
é a respeito de sua operacionalidade, sendo que o aspecto racial
depende de uma análise subjetiva. Pois se já é difícil afirmar
que raças existem, como se fazer a confirmação de que alguém
é negro, índio ou branco. E o mulato, seria meio negro ou meio
branco? Então teria ele direito a meia cota? Frente a interpretação extensiva, admitida no direito constitucional, como tratar
aquele de cor branca, mas filho de mãe e pai negros?
A dificuldade de se identificar efetivamente a natureza
do brasileiro não é recente, tanto é assim que 1976 o IBGE
fez a pesquisa mediante a aceitação de mais de 136 cores na
identificação das pessoas, sendo que o resultado da pesquisa
além de mostrar a riqueza de “cores” também demonstra a
dificuldade em defini-la com precisão, resultado do processo
de miscigenação popular.
Portanto, através do fomento desta discussão não se pretende trazer verdades indiscutíveis, ao contrário, visa propiciar
uma reflexão sobre o assunto debatido, de modo que se possa
alcançar o perfeito ajuste entre as políticas públicas governamentais perante os primados constitucionais.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.heltonkramer.com
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Câmara quer notificar vereador Nelli
de afastamento nesta segunda-feira
gabinete do vereador na
tarde de sexta-feira, mas
apesar da porta estar aberta, não havia ninguém no
local. “A informação que
temos dos assessores é
que o vereador está em
viagem”, afirmou a procuradora parlamentar.

Umuarama – A presidência da Câmara Municipal de Umuarama espera
notificar amanhã, segunda-feira (5), o vereador
Marcelo Nelli (Solidariedade) sobre a decisão que determina o seu afastamento
do cargo.
A expectativa é que o
parlamentar participe durante a tarde das reuniões
das duas comissões em
que é membro: Educação,
Cultura, Bem-Estar Social
e Ecologia e de Serviços e
Obras Públicas. A noite, a
partir das 19 horas, também
haverá a primeira sessão
ordinária após o recesso
parlamentar que terminou
na quinta-feira (1º).

DEFESA
De acordo com Rosane, a partir do momento
em que a notificação for
cumprida Nelli terá três
dias úteis para apresentar
defesa. Findo esse prazo, a
Mesa Diretora da Câmara
terá 48 horas para analisar
e decidir sobre o Requerimento do MDB.
A procuradora parlamentar explicou que a
Justiça Federal ainda não
notificou a Câmara sobre
decisão que determina
a perda do mandato em
decorrência da suspensão
dos direitos políticos do
vereador Nelli.

SUPLENTE
Sentença com trânsito
em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu os direitos políticos
de Nelli pelos próximos três
anos. Nesta esteira, o MDB
pediu à Mesa Diretora da
Câmara o cumprimento
da decisão para que o suplente de Nelli, o advogado
Toninho Comparsi, ocupe a
cadeira parlamentar.
TENTATIVAS
Desde que o requerimento do MDB foi apresentado, dois servidores
da Casa Legislativa tentam notificar o vereador.

Sessões ordinárias da Câmara retornam nesta segunda-feira

Até a tarde de sexta-feira
(2) foram 71 tentativas
infrutíferas. Segundo a
procuradora parlamentar,
advogada Rosane Meyer,

pelo menos duas vezes ao
dia os servidores tentam
dar cumprimento a determinação procurando Nelli
em seu gabinete, em sua

residência e em um sítio.
“Tudo está devidamente
documentado, inclusive
com fotos. Estamos realizando todos os procedi-

mentos legais, conforme
determinado pela presidência da Casa”, salientou
Rosane.
O Ilustrado esteve no

CONDENAÇÃO
A sentença condenatória com trânsito em julgado
é decorrente da contratação do irmão de Marcelo,
Cristiano Nelli, para atuar
como secretário-geral da
Câmara quando Marcelo
Nelli era presidente da
Casa. Atualmente Nelli
está em seu oitavo mandato
consecutivo como vereador.

Em ritmo de obras acelerado, Estrada 215 já recebe cascalhamento
Umuarama - A Estrada
215, entre os distritos de Serra dos Dourados e a estrada
para Vila Nova União, já está
com cascalho em boa parte
do trecho que está sendo
revitalizado pela Prefeitura
de Umuarama. As obras
têm causado interrupções
momentâneas e os usuários
são conduzidos a desvios,
enquanto as máquinas trabalham na regularização do
solo, compactação e aplicação do cascalho.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que o município está investindo cerca
de R$ 830 mil na obra, que
vai melhorar as condições
de tráfego dessa importante ligação rural. “Além
de dar mais segurança e
conforto para os moradores
da zona rural, seja no deslocamento para a cidade,
no transporte de insumos
e escoamento da produção
agropecuária, a Prefeitura
vai economizar recursos
eliminando a necessidade
constante de manutenção,

Estrada importante do município ganha melhores condições de tráfego

especialmente em períodos
mais chuvosos”, explicou o
prefeito.
A intenção é melhorar as
condições de várias estradas

rurais com serviços que eliminem a necessidade constante de manutenção, o que
favorece usuários e o município. Trabalho semelhante

foi realizado na Estrada
Cedro, próximo ao distrito
de Lovat, que foi cascalhada
em toda a sua extensão e
deste então o maquinário

da Prefeitura praticamente
não precisou mais realizar
serviços naquela via. Já a
Estrada Jaborandi, dentro
da APA do Rio Piava, está
recebendo pavimentação
asfáltica.
“Estamos readequando
várias estradas, aumentando a sua durabilidade e o
conforto para os produtores
rurais. A condição do solo de
Umuarama, especialmente
a fragilidade diante dos processos erosivos, exige um
cuidado especial. Graças
às boas condições do nosso
maquinário depois de altos
investimentos feitos nos
últimos anos, bem como à
saúde financeira do município – que não deixa faltar
recursos – estão cuidando
muito bem da extensa malha
viária não pavimentada, que
soma quase 600 quilômetros”, apontou o secretário
municipal de Serviços Rodoviários, Mauro Liutti.
TRÂNSITO SEGURO
As obras na Estrada 215

não comprometem os cofres públicos, pois utilizam
recursos próprios. Quem
passa pela estrada já sente a diferença, embora o
cascalho ainda não tenha
sido aplicado em toda a
sua extensão. A estrada foi
alargada, com microbacias
e compactação do solo. O
trânsito já está mais seguro
para os moradores e pessoas
que se deslocam entre os
distritos. A obra atenderá
cerca de 7 quilômetros da
estrada, a partir do final da
rodovia PR-580. A empresa
responsável pelo serviço tem
6 meses de prazo. “Se não
houver imprevistos e o clima
não atrapalhar, a previsão é
finalizar a estrada em um
tempo bem menor”, comentou o secretário municipal de
Obras, Planejamento Urbano
e Projetos Técnicos, Isamu
Oshima. Ele informou o valor
do contrato – R$ 831.948,97
– e reforçou que a Prefeitura
utilizará apenas recursos
livres, ou seja, dinheiro do
próprio caixa.

A Morte

IWILIAN
I
MARQUES

Você teme a morte? Bem, muitos a temem, porém, em verdade, apesar de
temermos a morte, ignoramos o momento em que ela virá e, confortavelmente,
procedemos como se nunca devesse chegar. Ignoramos o presente, vivemos a possibilidade do futuro e remoemos o passado como se fossemos viver para sempre.
Deixamos o pedido de desculpas e perdão para amanhã, deixamos o abraço e o
beijo para depois, deixamos de telefonar ou visitar aquela pessoa especial para
outra oportunidade, não brincamos ou passeamos com nossos filhos, pois estamos
cansados e, possivelmente, outra hora faremos isso. Em fim, deixamos de apreciar
o presente por acreditar que a sucessão de “agoras” nunca irá acabar.
Karl Jasper, filósofo existencialista alemão, disse que “toda vida está posta
entre dois parênteses: o nascimento e a morte”. Estamos todos destinados à
morte. No entanto, apesar de muitos se apegarem ao lado ruim da morte, existem
muitas vantagens de sabermos que, pelo menos neste mundo, tudo vai acabar.
A morte traz com ela a iminência do fim e, diante disso, surge a necessidade de
concretizarmos o que desejamos. Se você soubesse que é imortal não haveria
tanta necessidade de pedir desculpa hoje, pois você teria a eternidade para
fazê-lo. Porém, sabendo que a morte nos ronda, não podemos deixar para depois,
pois o “depois” pode ser tarde de mais.
Epicuro de Samos, filósofo grego do período helenístico, disse que “A morte

não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe
a morte, não existimos mais”. Vejo aqui um conselho interessante: não pense na
morte. No entanto, que fique bem claro, não pensar no fim, não é o mesmo que
viver acreditando que o fim nunca chegará. Como seres mortais temos a urgência
da ação, sendo assim ou fazemos agora ou podemos nunca fazer. Obviamente que
planejar e visualizar um futuro desejado é imprescindível, mas o futuro somente
chegará através de tuas ação no presente. Lembre-se, não se pode medir uma vida
de sucesso pelas possibilidades do futuro, mas sim por tuas ação no agora, pois o
que fizer agora ecoara pela eternidade.
Provavelmente você já entendeu o recado, não é? Planeje o futuro, aprenda com
o passado, mas viva intensamente o presente. Por fim, deixe-me perguntar se você
já tentou fazer bolhas de sabão? Acredito que já. Então, assim como o ato de tentar
fazer a maior bolha possível, mesmo tendo a certeza de que a bolha vai estourar,
nós devemos viver, ou seja, devemos construir uma vida extraordinária, épica,
sensacional, a melhor vida possível, mesmo sabendo que um dia ela chegará ao fim.
Wilian Marques
Life Coach, Neurolinguísta, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros

A4

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 4 e 5 de agosto de 2019

www.ILUSTRADO.com.br

Cidades

Umuarama Ilustrado

editoria@ilustrado.com.br

IECONOMIA
I

Governo avalia novas medidas
para reduzir preço do gás de cozinha
Com a promessa de
derrubar o preço do
gás natural em até 40%,
a nova política para o
setor precisará de medidas adicionais para
que a redução chegue
à cozinha do brasileiro.
Estudo divulgado nesta
semana pelo Ministério
da Economia lista três
medidas para melhorar
a competitividade do
preço aos consumidores
residenciais.
Produzido pela Secretaria de Avaliação,
Planejamento, Energia
e Loteria (Secap) da
pasta, o documento defende o fim da política
que concentrou o mercado de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) nos
botijões de até 13 quilogramas (kg). A medida
pode ser implementada
ainda neste mês.
O documento também
pede que o Conselho Nacional de Política Econômica (CNPE) recomende à Agência Nacional
do Petróleo (ANP) um
posicionamento sobre
duas medidas anun-

ciadas pelo governo:
a liberação da venda
fracionada de gás de
cozinha e o enchimento
de um mesmo botijão
por diferentes marcas.
“Entende-se que essas mediadas constituem o ponto de partida
para um processo de
abertura efetiva do mercado de GLP à multiplicidade de agentes em
todos os elos da cadeia,
de modo a proporcionar
benefícios aos consumidores em decorrência do
aumento da concorrência”, destacou o documento. “Nesse sentido,
a Secap visa contribuir
com a discussão, para
que os benefícios advindos do choque de
energia barata também
possam ser auferidos
pelos consumidores residenciais do botijão de
gás de cozinha”, diz o
documento.
Fim de restrições
Prevista para ser
decidida na reunião
do CNPE no fim deste
mês, a primeira medida

pretende acabar com a
política de preços diferenciados e com as restrições de mercado para
botijões de gás de até 13
kg. Presentes em 72%
do mercado nacional de
gás, esses botijões têm o
uso proibido em motores, no aquecimento de
saunas e piscinas, em
caldeiras industriais e
em veículos.
Segundo o estudo,
essa política barra a entrada de novos agentes
no mercado e desestimula a concorrência.
Para o Ministério da
Economia, não existem
provas de que os preços subsidiados para
botijões de até 13 kg
favoreçam apenas os
mais pobres. Segundo
a pasta, a população
com renda mais elevada apropria-se do
benefício. Na avaliação
da secretaria, o fim das
restrições não resultaria em aumento de preços, mas em aumento de
competitividade.
Fracionamento

Em relação ao enchimento fracionado
de recipientes, o documento informou que as
regras da Associação
Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) para o
abastecimento a granel
de GLP aplica-se a todos
os tipos de recipientes
e volumes, sem normas
específicas para o enchimento do botijões de
13 kg. Para a secretaria,
a venda fracionada pode
criar novos modelos de
transporte e de compra
do gás, resultando em
preços mais baixos para
o consumidor.
“É possível que, com
o fracionamento, venha
a existir um modelo de
negócios, a exemplo do
Uber Eats e iFood que
compra alimentos de
quaisquer restaurantes
e entregam em domicílio, provisionando gás
para o consumidor (de
qualquer peso) residencial, a partir de qualquer
ponto de abastecimento
normatizado por meio
de regras ABNT”, ressaltou o relatório.

Troca de botijões
Em relação ao fim da proibição de
que um botijão de uma distribuidora seja
retornado e enchido por outra, o Ministério da Economia alega que a medida
permite a entrada de mais agentes no
mercado de distribuição. Isso porque a
necessidade de destrocar vasilhames
de marcas diferentes da distribuidora
antes do enchimento aumenta os custos,
beneficiando empresas grandes.
Segundo a pasta, os países que derrubaram a restrição à troca de botijões
viram a concorrência aumentar. “Em Portugal, por exemplo, não era permitida a
troca de botijões, mas após investigação
do órgão de defesa do consumidor, constatou-se que tal prática resultava em falta
de competição no mercado, a tal ponto
de seus preços serem injustificadamente
superiores aos praticados na Espanha”,
destacou o estudo.
O Ministério da Economia recomendou mais estudos sobre a prática, com
a possibilidade de criação da figura de
um Trocador Independente de Botijões,
empresa que atuaria com regulação do
governo e com remuneração pré-definida
(recebendo quantia fixa) para encher botijões de marcas distintas. (Agência BR)
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Pastagem de Umuarama começa a
desaparecer com seca do inverno
Umuarama – Representando um quarto do
Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) de
Umuarama, a produção
relacionada à pastagem
injeta mais de R$ 1 bilhão
na economia regional. Porém, essa movimentação
econômica começa a ser
prejudicada com a seca,
frio e a deficiência de
tecnologias, para enfrentar a baixa produção de
alimento para os bovinos
no inverno.
Segundo o agrônomo
do Departamento de Economia Rural de Umuarama, Antônio Carlos Fávaro, a área de pastagem
de Umuarama é de 5 mil
hectares, com rebanho de
1 milhão de cabeças. Mas
com a seca e o frio das
últimas semanas, cerca
de 500 mil hectares estão
comprometidos e consecutivamente 500 mil cabeças
de gado sofrem com deficiência de alimentação.
“A geada e a seca acabou danificando a pastagem para a região de Xambrê, Altônia e Alto Piquiri.
Para o lado de Cruzeiro
do Oeste e Nova Olímpia
o frio não foi tão intenso e
ainda existe pasto verde”,
disse Fávaro.
O agrônomo explica
que tal situação acaba
agravando os valores da
taxa de desfrute, que seria quantos animais são
abatidos do rebanho total.
“Nossa taxa de desfrute
já é baixa com 30%, ou
seja, para cada 100 bois
no pasto, se mata 30. Isso
dá quase quatro anos para
abater um animal promovendo prejuízo não
só para o produtor, mas
para a economia regional”, alertou.
Produção de Leite
Ao contrário de alguns
produtores de gado de corte, o produtor de leite está
mais preparando para o
frio. “O produtor de leite
já tem a consciência que
precisa se preparar para
o frio. Ele consegue suprir
no coxo, e no inverno acaba tendo mais produção de
leite, mas aumenta o custo
de produção”, ressaltou.

Pastagens assumiram o tom amarelado da seca e da geada, com isso o gado não engorda

Pecuária de ponta
Pecuarista e presidente da Sociedade Rural
de Umuarama (SRU), Milton Gaiari pode ser
chamado de empreendedor do campo. Percebendo a mudança do mercado da carne, Gaiari
vem investindo no sistema de confinamento.
Hoje o produtor com um barracão de mil metros quadrados está abatendo 600 cabeças por
ano e mais 300 no sistema convencional. “O
pecuarista, como em qualquer outro ramo da
agricultura, precisa se profissionalizar. É preciso produzir o ano todo e atender as exigências
do mercado. Hoje temos uma carne com 100%
de cobertura e qualidade de ponta”, disse.

O melhor caminho
Mesmo com muitos
pastos secos, Fávaro
ressaltou que existem
produtores na região
que são exemplo. “Há
tempo estamos batendo
na tecla da integração
lavoura/pecuária. Como
também existem outras
tecnologias para evitar

essas perdas no inverno.
Temos exemplos aqui na
região de pastagem que
estão ver d es, m esm o
com a geada e a seca,
pois o produtor utiliza
técnicas de reforma de
pasto ou integração. O
que permite alimento
mesmo no inverno rigoroso”, contou.

Segundo o agrônomo Antônio Carlos Fávaro, a área de pastagem de Umuarama é de 5 mil hectares, com rebanho
de 1 milhão de cabeças

Paraná reduz em até 50% uso de agroquímicos na cultura da soja

A redução no uso de agroquímicos chegou a 50% em determinados casos

Curitiba - O Instituto
Emater e a Embrapa Soja
obtiveram bons resultados no
manejo de pragas e doenças
nas últimas safras de soja no
Paraná. A redução no uso de
agroquímicos chegou a 50%
em determinados casos. A
perspectiva é melhorar ainda
mais os números com o uso
de uma nova plataforma web.
Para desenvolver a plataforma web, foi assinado
um protocolo de intenção
entre Emater, Embrapa Soja,
Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, campi
Cornélio Procópio e Dois
Vizinhos, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). A previsão é de que
a plataforma esteja em pleno
funcionamento na próxima
safra 2019/2020.
De acordo com o gestor
estadual do Projeto Grãos da
Emater, Edivan Possamai, o
Instituto e a Embrapa Soja
estão há seis anos trabalhando em conjunto na área de

manejo de pragas e doenças.
“Temos as unidades de referência que adotam o manejo
integrado de pragas. Nelas,
o extensionista da Emater
segue um protocolo técnico,
estabelecido entre pesquisa
e extensão, para que o resultado seja positivo”, esclarece
Possamai.
Segundo ele, nas últimas
safras reduziu-se pela metade a aplicação de inseticida
nas áreas onde foi realizado
o manejo integrado de pragas. “É um resultado bastante expressivo. O agricultor
teve uma redução no custo
de produção sem perder produtividade, o que aumentou
a rentabilidade da lavoura”,
salienta o gestor. No manejo integrado de doenças o
resultado também foi bom.
Nas últimas três safras a
redução no uso de fungicidas
foi de 35%.
PLATAFORMA WEB Para melhorar ainda mais
esses números, será desen-

volvida uma plataforma web
para coleta e análise dos dados do manejo integrado de
pragas e doenças na cultura
da soja. “Com essa plataforma, o extensionista poderá
fazer o lançamento dos dados no sistema para termos
informações das pragas e
doenças em todo o estado.
Isso vai compor um banco
de dados para sabermos
exatamente a quantidade e
o momento certo de realizar
as aplicações dos agroquímicos”, explica Possamai.
O protocolo para desenvolvimento da plataforma
web foi assinado durante o
Treinamento Emater 2019
- Atualizações com foco na
cultura da soja, finalizado
quarta-feira, em Londrina. Durante o evento foram
apresentados os números do
manejo integrado de pragas
e doenças e realizadas palestras de atualização, como
eficiência dos fungicidas no
controle da ferrugem.
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Região

Denunciado à
Justiça preso
de Cidade
Gaúcha que
fez postagem
em rede
social

Denúncia de violência
doméstica aumenta no Paraná
O número de registros de violência doméstica no Paraná tem
aumentado. De janeiro
a junho deste ano foram 26.228 ocorrências,
contra 21.048 no primeiro semestre do ano
passado. O o aumento
foi de 24,6% (ou 5.180
registros a mais).
São ocorrências de
diversas naturezas, desde agressão verbal até
lesão corporal, contra
ambos os sexos, sempre dentro do ambiente
doméstico. Os dados indicam que buscar ajuda
vem deixando de ser
tabu, principalmente
entre as mulheres, em
função do empenho do
Governo do Estado em
orientar sobre a importância da denúncia.
“Devemos olhar sempre de forma positiva
esse aumento de denúncias”, afirma a coordenadora das Delegacias
da Mulher no Paraná,
delegada Márcia Rejane Vieira Marcondes.
“Não podemos afirmar

com esses dados que a
violência aumentou. O
que devemos ver é que
estão reduzindo os casos
de subnotificação, que
são aqueles em que mulheres que passam por
várias agressões até que
façam uma denúncia”,
afirma ela.
Antes da Lei Maria
da Penha, a pessoa era
apenas encaminhada
para lavratura de Termo
Circunstanciado (TC) ou
pagamento em cestas
básicas. “Hoje, as mulheres têm falado mais
e buscado mais ajuda,
principalmente pelo fato
de confiarem nos órgãos
de proteção e na punição
dos agressores”, explicou a delegada.
INFORMAÇÃO

A coordenadora comenta que, com experiência de mais de 20
anos de trabalho com
mulheres, pode perceber
que o acesso à informação tem papel fundamental na hora de a mulher
procurar ajuda. “Mulher
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PORTARIA nº 183/2019

que conhece seus direitos sente-se mais à
vontade para procurar a
polícia, pois entende que
será atendida e orientada da melhor maneira.
Por isso a importância
de eventos e palestras
que desmitifiquem os
procedimentos e atendimentos prestados às
vítimas”, afirma.
ACOLHIDA

Todo o procedimento de atendimento às
mulheres é feito para
que elas se sintam acolhidas e que a resposta
seja ágil. “Assim que
a mulher faz a denúncia fazemos sua oitiva,
colhemos todas as provas, como fotos, vídeos,
exames, e ouvimos as
testemunhas. É explicado sobre as medidas
protetivas e, quando há
esta necessidade, já é
feito o pedido para o juizado. Depois a mulher é
encaminhada para fazer
exames de corpo de delito e, quando necessário,
para outros órgãos da

rede de proteção, responsáveis por atendimento psicossocial.
CAPACITAÇÃO

O Governo também
investe em capacitação
dos profissionais que
recebem as vítimas de
agressão. Eles passam
por diversos cursos que,
além de questões técnicas, abordam como
tratar quem busca por
ajuda. “A palavra é não
julgar. As mulheres já
sofrem julgamento da sociedade e de familiares”,
explica a coordenadora.
Apesar de a agressão física ser a mais
conhecida, existem outras quatro formas de
violência: psicológica,
sexual, patrimonial e
moral. Todas elas podem
e devem ser noticiadas à
polícia ao primeiro sinal,
pois a violência familiar
é sempre progressiva. “A
mulher tem que entender
que não está sozinha.
No entanto, a iniciativa
tem que partir dela. Ela
própria tem que decidir
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Concede Adicional de Insalubridade ao funcionário
RUBENS WAGNER BRESSANIM

SERVIÇO

No Paraná existem
20 Delegacias da Mulher, distribuídas por
todo estado. Estes são
os locais mais indicados para que vítimas
de qualquer forma de
violência doméstica
possam buscar ajuda
e orientação logo ao
primeiro sinal de abuso.
Nas cidades onde não
existe uma Delegacia Especializada, quem precisar denunciar qualquer
tipo de abuso, casual ou
recorrente, pode dirigirse à Delegacia de Polícia
Civil da localidade, ou
ainda, fazer a denúncia
pelos números 181 ou
180. Já em casos de urgência e emergência, ou
seja, no exato momento
que a agressão esteja
acontecendo, a orientação é que quem sofre, ou
quem presencie o fato,
ligue no 190, da Polícia
Militar.
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(republicada por incorreção)

O Ministério Público do Paraná, por
meio da Promotoria
de Justiça de Cidade Gaúcha, Noroeste
do estado, ofereceu
nesta quinta-feira, 1º
de agosto, denúncia
criminal contra um
homem que, a despeito
de estar preso na delegacia da comarca, fez
postagens em redes
sociais enaltecendo
uma facção criminosa. O caso chegou ao
MPPR via denúncia
anônima.
Segundo apurado
pela Promotoria, o
preso em questão,
que está detido desde
2014, publicou fotos
suas na rede social
fazendo menção expressa à organização
criminosa, além de
reproduzir dizeres
identificados com o
grupo criminoso. O
aparelho de telefone
celular usado por ele
foi apreendido pela
Polícia Civil.
O detento foi denunciado pelo crime de
promover organização
criminosa, passível
de pena de três a oito
anos de prisão e multa.

que aquilo [agressões]
deve acabar”, enfatiza
Márcia Rejane.

Nomeação da funcionária YONARA BARIÃO THÉ DA SILVA

Concede Adicional de Insalubridade à funcionária
YONARA BARIÃO THÉ DA SILVA

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao funcionário RUBENS WAGNER BRESSANIM, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 2.876.921-9 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 745.436.879-49, contratado para o
emprego público de provimento efetivo de ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA – 36 horas semanais,
pelo regime CLT, com lotação na base descentralizada na cidade de Ivaiporã - PR, ADICIONAL
INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo federal vigente, em
consonância com as disposições do artigo 192 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, a contar de
01 de Agosto de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal
nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:
Art. 1º. Conceder à funcionária YONARA BARIÃO THÉ DA SILVA, portadora da Cédula de

Art. 1º. NOMEAR a Sra. YONARA BARIÃO THÉ DA SILVA, portadora da

Identidade R.G. nº 9.927.079-9 SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 057.056.219-81, contratado para o

Cédula de Identidade RG sob n° 9.927.079-9 SSP PR, inscrita no CPF sob n° 057.056.219-81, aprovada

emprego público de provimento efetivo de ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA – 36 horas semanais,

em concurso público de provas e títulos, conforme Edital nº 001/2015, de 27.11.2015, para ocupar cargo

pelo regime CLT, com lotação na Central de Regulação desse serviço de urgências, na cidade de

de provimento efetivo de ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA – com carga horária de 36 horas

Umuarama - PR, ADICIONAL INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o

semanais, pelo regime CLT, com lotação na Central de Regulação, na cidade de Umuarama - PR, para

salário mínimo federal vigente, em consonância com as disposições do artigo 192 da CLT – Consolidação

efetivo exercício a partir de 03 de Agosto de 2019.

das Leis do Trabalho, a contar de 03 de Agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama-PR, 02 de Agosto de 2019.

Umuarama - PR, 02 de Agosto de 2019.

Umuarama - PR, 30 de Julho de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

PRESIDENTE DO CIUENP

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
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Estrangeiros ganham destaque nos
times da Série A do Campeonato Brasileiro
São Paulo, (AE) - O futebol brasileiro reúne em sua
história grandes jogadores
estrangeiros. O chileno
Elías Figueroa, o uruguaio
Pedro Rocha e o argentino
Carlos Tevez foram alguns
que deixaram seus nomes
gravados, respectivamente, no Internacional, São
Paulo e Corinthians. No
Campeonato Brasileiro
deste ano, 66 jogadores de
outros países estiveram ou
estão presentes nos elencos
dos 20 times da Série A.
E alguns deles podem ser
citados como os de melhor
desempenho em suas posições.
Para tentar exemplificar
a qualidade dos “gringos”
em campos nacionais é
possível formar uma seleção com: Gatito; Lucas
Hernandez, Cuesta, Gustavo Gómez e Orejuela;
Cuéllar, Sánchez, Arrascaeta e D’Alessandro; Yony
González e Guerrero.
Como não há limite de
número de jogadores inscritos para o Brasileiro
e Copa do Brasil, todos
os atletas registrados no
Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF estão em condição de atuar, mas só cinco
estrangeiros podem ser
relacionados por partida,
seja para começar jogando

BRASIL X AMÉRICA DO SUL

Atlético do Inter faz sucesso no Brasil há um bom tempo

ou ficar no banco.
O maior poder financeiro dos clubes brasileiros
em relação à maioria dos
países sul-americanos fez a
“imigração” de jogadores se
tornar intensa nos últimos
anos. A ponto de Internacional, Atlético-MG e Santos
terem em seus elencos seis
jogadores. Situação muito
diferente do que ocorria,
por exemplo no final dos
anos 70, quando a grande
notícia envolvendo contratações internacionais foi a
contratação dos zagueiros
uruguaios Martín Taborda
(Corinthians), Dario Pereyra
(São Paulo) e Daniel Gonzalez (Portuguesa), em 1978.

O badalado era Taborda e sua estreia diante
do Noroeste levou 62 294
corintianos ao Pacaembu.
Atualmente, trabalha como
caminhoneiro em Montevidéu. Mas quem vingou
foi Dario Pereyra, ao fazer
dupla inesquecível para
os são-paulinos ao lado de
Oscar. Daniel Gonzalez se
transferiu para o Corinthians e fez parte da equipe
da Democracia Corintiana,
campeã paulista em 1983.
Morreu, aos 31 anos, em
um acidente de carro no Rio
de Janeiro, quando atuava
pelo Vasco, em 1985.
O sérvio Dejan Petkovic,
que atuou por uma década

no Brasil, não faz comparações entre gerações, mas
considera que temos muitos
jogadores em ação no Brasil, mas apenas “alguns”
de boa qualidade. “Temos
alguns bons jogadores”,
disse o atual comentarista do SporTV, que jogou
por Vitória-BA, Flamengo,
Vasco, Fluminense, Goiás,
Santos e Atlético-MG.
Os zagueiros Victor
Cuesta (Internacional),
Gustavo Gómez (Palmeiras), o volante Cuéllar, o
meia Arrascaeta (ambos
do Flamengo) e o atacante
Guerrero (Internacional)
estão entre os melhores da
atual competição nacional.

Atletas menores de idade enfrentam exigências
do esporte e dramas da adolescência
São Paulo e Lima, (AE) Na quinta-feira, Jacqueline
Castro ficou brava com o
filho. “Você não me dá notícia. Está tão ocupado assim que não pode nem dar
‘oi’ para mim? O que está
acontecendo?”, reclamou
a auxiliar administrativa
no celular. A resposta do
filho veio em seguida. “Mãe,
estou treinando muito. Até
apareci na tevê”, respondeu Rayan Victor. O diálogo
corriqueiro retrata parte
da vida dos atletas adolescentes do Pan. Jovens de
15 a 17 anos misturam os
desafios do esporte de alto
rendimento e os “dramas”
da adolescência, como a
mãe querendo saber onde
é que está o celular.
O Brasil tem sete atletas

menores. Eles moram com
os pais e estão no Ensino
Médio. Pelo jeito de falar
e pela trajetória esportiva, todos parecem mais
velhos. Marco La Porta,
vice-presidente do Comitê
Olímpico do Brasil (COB) e
chefe de missão em Lima,
afirma que o COB e a delegação brasileira seguem
vários procedimentos de
segurança para os jovens.
“Os chefes das equipes
devem acompanhar sempre
o menor, para a competição,
treino, policlínica ou atividade de lazer”, explica.
Rayan Victor Dutra tem
17 anos e está no 3º ano do
Ensino Médio no colégio
Isabela Hendrix, em Belo
Horizonte. Ele estuda de
manhã e treina ginástica

de trampolim no Minas
Tênis Clube. Para ir ao
Pan, Rayan precisou da
autorização da mãe para
viajar, o que acontece com
todos eles.
Para a arqueira Ana Luiza Caetano, ser um atleta
precoce tem dois lados. “A
gente chega sem uma pressão muito grande. Por outro
lado, temos de mostrar
evolução”, diz a menina de
16 anos de Maricá (RJ).
Afirmar que Ana Luiza
é arqueira é apenas meia
verdade. Velejadora desde
criança, ela teve de abrir
mão de muita festinha e
passeio no shopping com
os amigos - quase todos os
atletas adolescentes lamentam isso. Para compensar,
Ana criou um diário de

bordo. Os editores amigos do seu avô gostaram e
publicaram o título “Bons
Ventos: Diário de Aventuras
Iradas”. Logo veio “Eureka”, volume paradidático
que aborda os valores olímpicos, folclore brasileiro e a
conscientização ambiental.
Marcelo Roriz, chefe
da delegação do Tiro com
Arco, que integra Ana Luiza, valoriza a presença dos
jovens. “É preciso entender
que os jovens têm ansiedade e vontade grandes. Isso
não pode extrapolar para
não prejudicar o desempenho. Fazemos uma mescla
com os mais experientes
e transmitimos calma e
tranquilidade, sem que eles
percam essa vontade, que é
muito boa”, avalia.

Por investimentos, clube-empresa
volta a entrar na agenda de Brasília
Rio, (AE) - As dificuldades
para competir financeiramente com clubes europeus
e asiáticos, além de dívidas
que se acumulam há décadas,
principalmente com a União,
podem fazer os clubes brasileiros passarem por uma
mudança profunda em seus
modelos de administração
num futuro próximo. A Câmara dos Deputados deve
discutir neste segundo semestre um novo projeto para
transformar as agremiações
em empresas, o que, em tese,
tornaria o investimento nos
clubes mais atrativos.
Na terça-feira, o presidente da Câmara Rodrigo
Maia (DEM) foi à sede da
CBF, no Rio de Janeiro, conversar com o presidente da
entidade, Rogério Caboclo.
O parlamentar, que é conselheiro do Botafogo, disse

que o principal motivo da
visita foi “pedir ajuda” ao
seu time do coração, mas
que também foi discutida a
ideia de transformar os clubes de futebol em empresas.
“Nós precisamos da entrada de capital estrangeiro.
Um clube associativo (como
é o modelo tradicionalmente
usado no Brasil) não vai atrair
capital privado nenhum, muito menos estrangeiro, porque
a forma de administração é
primária, primitiva, atrasada,
que não gera eficiência, que
não gera transparência, e
que não gera bons clubes
de futebol no Brasil”, disse
Rodrigo Maia. O seu Botafogo
já avalia a possibilidade de
fazer essa mudança a partir
de um projeto encomendado
pelos irmãos Moreira Salles,
mais ligados à área de cultura
e cinema.

O modelo de empresa é
comum entre os grandes
clubes europeus. Se for aplicado no País, deve ter como
efeito colateral um aumento
(grande) com o pagamento
de impostos, mas isso seria
compensado pela possibilidade maior de se conseguir
grandes investidores.
“Existe uma diferença gritante entre ser um
clube modelo associativo,
como é hoje no Brasil, e
uma empresa privada. No
sistema associativo não
se paga imposto de renda,
tampouco contribuição social sobre o lucro, porque
são associações cíveis sem
fins lucrativos”, explica
Eléia Alvim, presidente da
Comissão de Direito Tributário da seccional de Goiás
da Ordem dos Advogados
o Brasil. “Outra diferença

é quanto às contribuições
previdenciárias. Na forma
como é hoje, os clubes de futebol têm muitos benefícios.
Em uma empresa normal, a
contribuição previdenciária
dela é de 20% sobre a folha
de pagamento, e a gente
sabe que num clube isso é
muito alto”, explica.
Para a advogada, porém,
o modelo em discussão é
mais atrativo. “O investidor
privado precisa de uma garantia sobre o seu dinheiro.
O clube associativo não traz
garantia nenhuma, porque
tem diversos sócios e uma
governança praticamente
zero, não tem compliance.
Empresas têm governança,
uma administração verdadeiramente profissionalizada, uma gestão remunerada
de diretores, uma governança qualificada.”

Para Petkovic, autor do antológico gol de falta
na final do Campeonato Carioca de 2001, aos 43
minutos do segundo tempo, que garantiu o Tri para
o Flamengo em cima do Vasco, o melhor jogador é
o veterano argentino D’Alessandro, de 38 anos, do
Internacional. “Mas quem está jogando melhor é o
Guerrero.” Em um duelo virtual contra uma seleção
nacional formada com jogadores de equipes brasileiras, Petkovic aponta equilíbrio. “Dá jogo, hein? Daria
uma boa disputa.” Perguntado se jogaria no time dos
estrangeiros, o sérvio brincou: “Um tempo em cada
time “ A presença do jogador estrangeiro no futebol
brasileiro ficou marcada por uma data importante.
Em 19 de dezembro de 1973, diante de mais de 155 mil
espectadores, no Maracanã, um combinado de atletas
do exterior, muitos que atuavam em times nacionais,
enfrentou a seleção brasileira, reforçada por Pelé no
“Jogo da Gratidão”. A partida marcava a despedida
e também buscava arrecadar dinheiro para o astro
Mané Garrincha, que passava problemas com o alcoolismo. O combinado estrangeiro contava com o goleiro
Andrada (Vasco), o lateral Forlan, o meia Pedro Rocha
(São Paulo), os zagueiros Alex (América-RJ), Reyes e
o atacante Doval (Flamengo) e o meia Dreyer (Coritiba). O Brasil jogou com Félix (Leão); Carlos Alberto
(Zé Maria), Brito (Luis Pereira), Piazza e Everaldo
(Marinho Chagas); Clodoaldo (Zé Carlos) e Rivellino
(Manfrini); Garrincha (Zequinha), Jairzinho (André),
Pelé (Ademir da Guia) e Caju (Mário Sérgio). Zagallo
comandou o Brasil.
No banco de reservas atualmente também é possível notar a presença de dois estrangeiros famosos,
mas em uma proporção bem menor que a existente
entre os jogadores. São apenas dois: o argentino
Jorge Sampaoli, no atual líder Santos, e o português
Jorge Jesus, no milionário Flamengo.
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Corinthians e Palmeiras se enfrentam
em clássico de times sem goleadores
São Paulo, (AE) - Em um
clássico marcado historicamente por artilheiros e
grandes atacantes, o que
Corinthians e Palmeiras
mais sentem falta hoje é
justamente de protagonistas no setor ofensivo. As
equipes se enfrentam neste
domingo, às 19h, na arena
em Itaquera, na tentativa
de melhorarem a média
de gols no Campeonato
Brasileiro e encontrar um
novo herói.
O Corinthians tem 12
gols em 11 jogos disputados
no torneio e três centroavantes no elenco. No início
da temporada, Mauro Boselli chegou como o cara
que resolveria o problema
do ataque. Mas foi Gustavo
quem ganhou a posição
durante boa parte do Paulistão. Mas, na reta final do
Estadual, ele se machucou.
Assim, Vagner Love, que vinha atuando pelas pontas,
ganhou a titularidade.
Love tem 9 gols em 39
jogos na atual temporada,
média de 0,23. Ele vem de
boa atuação, quinta-feira,

Corinthians e Palmeiras fazem o principal clássico da rodada

ao marcar duas vezes na
vitória por 2 a 1 sobre o
Montevideo Wanderers,
resultado que garantiu o
time nas quartas da Copa
Sul-Americana. Mas seus
números já não são mais
os mesmos do início da
carreira, quando surgiu
no Palmeiras e chamou a
atenção do CSKA ao marcar 49 gols em 66 partidas

Atlético-MG busca
vingança contra o
Cruzeiro, que tenta
encerrar longo jejum
Belo Horizonte, (AE) - Atlético-MG e Cruzeiro
farão, neste domingo, às 19 horas, no Independência,
pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o sexto
clássico do ano em momentos diferentes. Jogando em
casa, o primeiro busca confirmar a boa fase na temporada para se manter no grupo da frente da tabela.
Já o segundo quer, sobretudo, encerrar um incômodo
jejum de nove jogos sem vencer na competição.
O Atlético-MG também busca a vitória no Independência para dar o troco no maior rival pela eliminação
nas quartas de finais da Copa do Brasil. O triunfo
é essencial para que o time alvinegro se mantenha
entre os quatro primeiros colocados na tabela de
classificação. No momento, soma 21 pontos e está
atrás somente de Santos, Palmeiras e Flamengo.
Já o Cruzeiro vive seu pior momento na temporada. Foi eliminado da Copa Libertadores pelo River
Plate nos pênaltis depois de dois empates sem gols e
amarga a marca de nove jogos seguidos sem vitória
no Brasileirão. Nesse período, foram cinco derrotas
e quatro empates. O último triunfo ocorreu há quase
três meses, em cinco de maio, quando fez 2 a 1 no
Goiás, pela terceira rodada.
Nas últimos 15 partidas, contabilizando jogos
dos outros torneios, o time de Mano Menezes venceu
apenas uma vez, justamente diante do arquirrival
Atlético-MG. Na ocasião, a equipe celeste fez 3 a 0 e
encaminhou a classificação à semifinal da Copa do
Brasil, que veio mesmo com o revés no jogo de volta
por 2 a 0. Aquele triunfo sobre o maior rival foi também a última vez que o Cruzeiro balançou as redes.
Em 2019, os arquirrivais já se enfrentaram cinco
vezes, três delas pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem vantagem, uma vez que dois duelos enquanto o
time alvinegro triunfou em uma oportunidade. Houve,
ainda, dois empates.
Quanto às escalações, o técnico do Atlético-MG,
Rodrigo Santana, confirmou o retorno do meia Cazares ao time titular. Uma conjuntivite tirou o jogador
equatoriano dos últimos três jogos. Ele foi liberado
pelo departamento médico e participou normalmente
dos últimos dois treinamentos da equipe.
No lado do time da Toca da Raposa, o técnico
Mano Menezes fechou as últimas atividades, como
costuma fazer, e não indicou quem joga. É provável
que alguns jogadores sejam preservados e não atuem
em razão da partida de ida das semifinais da Copa
do Brasil contra o Internacional, na quarta-feira, em
Belo Horizonte.
Em meio aos duelos eliminatórios, o treinador
poupou todos os titulares nas rodadas anteriores
do Brasileirão contra Bahia e Athletico-PR. É muito
improvável que repita a estratégia dessa vez, de modo
que, pela importância do clássico e pela situação ruim
do time, mande boa parte de seus titulares a campo.
Apenas Robinho e Thiago Neves, com problemas
em suas panturrilhas, não devem jogar. Edilson e
Rodriguinho, lesionados, seguem fora.

entre 2002 e 2004, média
de 0,79.
Hoje com 35 anos, ele
não esquece o passado, mas
diz que a história ao longo
da carreira o fez se tornar
alvinegro. “Não cuspo no
prato que comi. O Palmeiras me ajudou a jogar fora
do País, conquistar títulos,
e chegar na seleção. Minha
primeira convocação eu

estava jogando lá. Mas hoje
estou muito feliz de estar no
Corinthians. Posso me definir como um corintiano”,
disse o atacante.
No clássico deste domingo, Love deve ter as companhias no ataque de Pedrinho, que atuará aberto pelo
lado direito e Clayson, na
ponta esquerda. A dúvida
está em quem fará armação

das jogadas: Mateus Vital
ou Sornoza.
O Palmeiras perdeu a
liderança do Brasileirão na
rodada anterior e tem 20
gols em 12 jogos no Brasileirão, média um pouco melhor do que a do rival. Mas o
problema para definir quem
é seu centroavante está ainda mais complicado. Borja
foi destaque nos últimos
jogos pela Libertadores,
mas o colombiano está
machucado e se recupera
de entorse no tornozelo
esquerdo.
Deyverson não tem
convencido, assim como
Arthur Cabral. Outras opções ofensivas também não
vivem grande temporada,
como Dudu e Willian. A
preocupação é tamanha,
que a diretoria anunciou
na última semana logo dois
centroavantes: Luiz Adriano e Henrique Dourado. O
primeiro ainda não iniciou
trabalhos na Academia de
Futebol. O outro já está
regularizado na CBF e
aguarda evolução física
para estrear.

DEFESAS EM ALTA
Como o ataque não
funciona, as duas equipes têm conseguido os
resultados graças ao bom
desempenho do sistema
defensivo. Palmeiras e
Corinthians são dois dos
times menos vazados no
Brasileirão. O time alviverde sofreu seis gols em
12 jogos. O Corinthians
sofreu sete gols em 11,
mesmo número do São
Paulo, que tem um jogo
a mais.
FICHA TÉCNICA:
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Manoel,
Gil e Danilo Avelar; Gabriel,
Junior Urso e Sornoza
(Mateus Vital); Pedrinho,
Vagner Love e Clayson.
Técnico: Fábio Carille.
PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Diogo
Barbosa; Felipe Melo, Bruno
Henrique e Lucas Lima;
Dudu, Wilian e Deyverson.
Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Sem Gabriel, Flamengo visita Bahia
para ampliar sequência positiva no Brasileirão
Rio, (AE) - Sem Gabriel
e com outras ausências
importantes por conta
de lesão, mas empolgado
pela classificação recente às quartas de final
da Copa Libertadores, o
Flamengo busca ampliar
a sequência de jogos sem
perder no Campeonato
Brasileiro. O adversário
deste domingo, às 19 horas, é o Bahia, na Arena
Fonte Nova.
O time carioca não sai
de campo derrotado em
uma partida no Brasileirão desde o dia 18 de
maio, quando levou 2 a 1
do Atlético-MG, em duelo
da quinta rodada. Nos
sete confrontos seguintes
do torneio, conquistou
cinco vitórias e empatou
duas vezes.
Os bons resultados em
sequência deixaram o
Flamengo no terceiro lugar, com 24 pontos, atrás
apenas de Palmeiras e
Santos. A ideia do time
rubro-negro é aproveitar o bom momento, que
também inclui a ida às
quartas da Libertadores
depois de despachar o
Emelec, do Equador, nos
pênaltis, para chegar à
liderança.
Em campo, o técnico
Jorge Jesus não poderá
contar com Gabriel, ar-

Técnico Jesus tem vários problemas para o jogo deste domingo

tilheiro do time na temporada, com 22 gols e
goleador máximo do Brasileirão, com nove bolas
na rede. O atacante está
suspenso pelo acúmulo
de cartões e deve ficar
de fora dos próximos
jogos por conta de uma
lesão muscular na coxa
esquerda. Ele amplia a
lista de desfalques, que
também tem Rodrigo
Caio, Diego, Vitinho e
o jovem Lincoln, todos
lesionados e será substituído por Reiner.
Pelo que se viu nas
últimas atividades comandadas por Jesus, é

possível que Rafinha e
Cuellar ganhem uma folga. O veterano lateral-direito vem de três partidas
seguidas e não treinou na
última sexta para acompanhar o nascimento do
filho. Já o volante colombiano ficaria de fora em
razão do desgaste físico.
Ele fez exercícios à parte
na academia. Se a dupla
não atuar, Rodinei e Piris
da Motta devem ser os
escolhidos para a escalação titular
Há ainda a dúvida a
respeito da presença de
Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos. Os dois se

recuperaram recentemente de lesões sérias
e jogaram no sacrifício
contra o Emelec. É provável que não atuem os
90 minutos.
Na zaga, sem Rodrigo
Caio, o espanhol Pablo
Mari ganhará sequência
e fará seu segundo jogo
como titular. Ele fará
parceira com o jovem Matheus Thuler, que ganhou
espaço com a saída de
Léo Duarte para o Milan.
“Estamos melhorando,
tendo tempo. Vamos minimizar esses gols que
temos tomado”, projetou
Thuler.
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NO TRÂNSITO

Motoboys são orientados sobre cuidados
e infrações mais comuns no trânsito
Umuarama – Motoboys autônomos e de 60
empresas que atuam nos
mais diversos ramos comerciais de Umuarama
participaram de uma palestra educativa na tarde desta sexta-feira (2),
na sede da Umutrans,
em Umuarama. O objetivo foi promovido pela
Diretoria de Trânsito de
Umuarama em parceria
com a Guarda Municipal
e 20ª Ciretran.
O objetivo foi orientar
esse público para evitar
acidentes. Somente nos
três primeiros meses de
2019, sete pessoas perderam a vida no trânsito
da cidade e a maior parte transitava de moto. A
ação também foi alusiva
ao Dia Nacional do Motociclista, comemorado no
último dia 27 de julho.
“Medidas educativas
são eficientes e dão resultados. Desde abril,
quando começamos a
realizar essas ações
educativas não tivemos
mais mortes no trânsito na área urbana de
Umuarama”, salientou
a diretora da Umutrans,
Dianês Piffer.
Além das ações educativas a Umutrans aumentou a sinalização
das vias com placas
informando limites de
velocidade e também
implantou os ‘anjinhos’ –
dispositivos eletrônicos
educativos.
“As campanhas edu-

PIPA

Nesta época do ano
aumenta o número de
crianças – e até adultos
– empinando pipa nas
ruas da cidade e alguns
ainda utilizam cerol na
linha, ou fios com alta
resistência, o que – apesar de ser uma prática
proibida – representa
sérios riscos para os
condutores de motos.
“Inicialmente estamos orientando os motociclistas e chamando
a atenção para a legislação de trânsito, que
precisa ser obedecida.
Diante de tantas irregularidades cometidas
e da própria segurança,
que às vezes é colocada
em risco, a fiscalização
será intensificada”, disse Dianês.
MOTOTAXISTA

Para a palestra foram convidados motoboys de 67 empresas que atuam em Umuarama

cativas foram reforçadas
com ações do Maio Amarelo e também em junho
e julho, com palestras
em empresas que contam com condutores de
motocicletas, abordando
sempre a direção defensiva. Percebemos que
a conscientização vem
tendo efeito positivo no
principal objetivo, que
é reduzir o número de

acidentes e mortes no
trânsito de Umuarama”,
completou Dianês Piffer.
PARTICIPANTES

Para a palestra foram
convidados autônomos
e empresas que contam
com serviços de venda,
entrega, cobrança ou
transporte de passageiros por meio de motociclistas. Foram convida-

dos representantes de
empresas como a Copel,
Sanepar, Correios, pizzarias, autopeças, mototáxis, casas de carne, panificadoras, distribuidores
de gás e água mineral,
moto entrega, motofrete
e restaurantes, dentre
outras.
A participação foi considerada positiva pela
diretora da Umutrans,

Dianês Maria Piffer. “Foram oficiadas 67 empresas e conseguimos reunir
cerca de 60 pessoas na
Escola de Trânsito, entre
as 14h e 15h30 desta sexta”, informou. A chefe da
Ciretran, Rosana Secco
Antonio Revesso, entregou uma antena corta
pipa para segurança de
cada um dos motociclistas presentes à palestra.

“Me envolvi em acidentes três vezes e apesar de estar certo, quem
levou o pior fui eu. Já
fraturei clavícula e trinquei o tornozelo”, afirmou o motoboy Anderson
Roberto Vieira, 42 anos.
Ele contou que há 20
anos ganha a moto como
mototaxista.
A palestra orientativa
foi realizada pelo inspetor da Guarda Municipal
Thiago Motta e por Dianês Piffer. A Ciretran fez
a doação de uma antena
corta pipa para cada
um dos participantes ao
evento.

Projeto do curso de Psicologia da Unipar “Não Passe Sufoco” leva orientação
contempla milhares de jovens da região sobre desengasgo de crianças

Professora Maria Adelaide, ao centro, com acadêmicas do projeto de extensão

Umuarama - Há mais
de quinze anos o curso de
Psicologia da Universidade
Paranaense – Unipar ajuda
estudantes do ensino médio
a decidir qual caminho
seguir quando o assunto
é profissão. Estagiários
do projeto de extensão
universitária ‘Orientação
Profissional’ participam
dos trabalhos. Eles realizam encontros e debates
com os jovens, que têm a
oportunidade de esclarecer
dúvidas e discutir sobre
paradigmas profissionais,
mercado de trabalho e
questões relacionadas à
vocação. Além de Umuarama, é levado às cidades da
região, contemplando colégios de Cianorte, Goioerê,
Herculândia, Iporã, Santa
Isabel do Ivaí e Xambrê.
Com o objetivo de instruir os alunos na tomada
de decisão em relação à
escolha profissional, também visa a compreender

aspectos pessoais, familiares e sociais. “São doze
acadêmicas integrando o
projeto; destas, duas são
monitoras, que já fizeram
parte desta extensão universitária com excelente
desempenho junto à comunidade externa e interna”,
informa a coordenadora,
professora Maria Adelaide.
“Com muita dedicação,
elas realizaram todas as
etapas dos trabalhos programados, por isso foram
eleitas monitoras”, elogia,
acrescentando que todas
as acadêmicas que estão
no projeto passaram por
um processo seletivo para
conseguir a vaga. “As vagas
sempre são disputadas, o
que mostra a relevância do
projeto”, orgulha-se a professora. Para a acadêmica
Bruna Silvério, a monitoria
é uma grande chance para
praticar teorias. “O projeto
vem acrescentando experiências importantes na

minha formação acadêmica
e, agora como monitora,
muito mais... monitorar
é um grande desafio, que
me permite compartilhar
meu aprendizado e adquirir novos conhecimentos,
pela troca de experiências
com minhas orientandas”,
argumenta.
Sua orientanda, a acadêmica Jéssica Carolina
da Costa, que atuou no
Colégio Estadual Professor
Paulo Alberto Tomazinho,
em Umuarama, diz que
o trabalho realizado foi
gratificante: “Promover o
autoconhecimento durante
os encontros e fazer com
que o jovem compreenda
as influências que ligam a
escolha de uma profissão é
motivador, sem contar que
a cada grupo aprendo algo
novo; sempre digo a eles
que, assim como eu posso
contribuir com a formação
deles, eles também contribuem para a minha”.

Entre as ações previstas para as UBS ao longo do mês, haverá reuniões com grupos de
gestantes, palestras sobre as manobras de socorro a crianças engasgadas

Umuarama - Lançada
em agosto de 2017 pela
Secretaria Municipal de
Saúde, acolhendo sugestão
do padre Carlos Alberto Figueiredo, diretor da Rádio
Inconfidência de Umuarama, a campanha “Não Passe
Sufoco” orienta pais e mães,
socorristas e profissionais
da saúde sobre técnicas
de socorro a crianças engasgadas com líquidos ou
alimentos sólidos.
Os casos são corriqueiros e colocam a vida dos
pequenos em risco, principalmente recém-nascidos.
Porém, o conhecimento
das manobras de socorro
ajudam a desengasgar as
crianças e salvar vidas.
Após a repercussão da
primeira campanha, uma
lei municipal de autoria

da vereadora Ana Novais
oficializou o mês de agosto para ações anuais de
propagação dos conhecimentos da campanha
“Não Passe Sufoco”. Para
este ano, o cronograma
de ações que serão realizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde – de
acordo com a enfermeira
Michelle Siqueira Fazoli,
coordenadora do Centro de
Referência em Atendimento
Materno e Infantil (CRMI)
e do Programa Nascer em
Umuarama – foi aberto no
último dia 1º e seguirá até
29 de agosto, com palestras
e orientações em todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) da cidade e dos distritos de Lovat e Serra dos
Dourados.
O encerramento será no

Centro Cultural Vera Schubert, a partir das 13h30 do
próximo dia 29, com orientações sobre técnicas de
desengasgo com a equipe
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgências (Samu)
e apresentação de paródias
sobre amamentação, preparadas pelas unidades
de saúde.Entre as ações
previstas para as UBS
ao longo do mês, haverá
reuniões com grupos de
gestantes, palestras sobre
as manobras de socorro a
crianças engasgadas, dias
de puericultura e exibição
de vídeos com instruções
sobre a desobstrução de
vias aéreas em sala de espera e consultas pré-natal,
envolvendo equipes das
unidades, do Samu e do
Corpo de Bombeiros.
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Variedades
“Mêsaniversário”

Sabrina Sato e Duda Nagle organizaram uma festa
íntima para comemorar os
oito meses da filhinha Zoe.
Com direito a bolo de chocolate e balões coloridos, a
menina foi muito paparicada pelos pais e familiares.

canaldafama2@agenciagb.com.br

Novo visual

Letícia Colin cortou os
cabelos e agora os fios
estão um pouco mais escuros. A atriz já exibe a
barriguinha saliente já que
está grávida do marido, o
também ator Michel Melamed. Dias atrás, Letícia foi
clicada fazendo compras
num badalado shopping no
Rio de Janeiro.

Sem crise

Faixa romântica

O cantor Thiaguinho acaba de lançar a romântica
faixa “Deixa Tudo Como Tá”. A composição inédita é
dele e de Dudu Borges e fala de amor trazendo uma sonoridade diferente, refletindo as referências musicais
de Thiaguinho no momento. A canção está disponível
em todas as plataformas digitais e o clipe já está no
canal do Youtube do cantor.

Casão

A atriz Isabella Santoni
mora numa cobertura localizada no bairro do Recreio,
Rio de Janeiro. Consta que
o imóvel tem 150 m².

Nostalgia

Uma das duplas de
maior sucesso no país,
Edson & Hudson se orgulha
de seu passado no circo,
quando se apresentava no
picadeiro com a família.

Noivado romântico

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro ficaram noivos
em um restaurante localizado na Torre Eiffel, em Paris.
Eles estão juntos há mais de um ano e a oficialização do
romance deverá acontecer logo.

Motoqueiro

Quando tem folga no
trabalho, Chay Suede aproveita para curtir as ruas de
Ipanema, a bordo de sua
moto. Sempre muito sorridente, é impossível o ator
não ser notado quando faz
tais passeios. A mulherada e os paparazzi adoram
clicar o bonitão. No ano
que vem, o bonitão volta
em “Amor de Mãe”, uma
das próximas produções da
Globo.

Carreira de
sucesso

Desde criança, Sabrina
Sato sempre soube que
queria ser artista. Ela batalhou muito e o sonho da
apresentadora, de brilhar
na telinha, concretizou-se.
Hoje, ela é uma das estrelas
mais importantes da televisão brasileira. Porém, antes
de conquistar seu espaço
em frente às câmeras, a
ex-BBB trabalhou durante anos como bailarina e,
conforme ela já revelou,
desejava também ter sido a
“japa do Tchan”. A Record
está planejado novidades e
em breve Sabrina voltará à
telinha.

Machismo em
Hollywood

Quem vê os famosos, não
imagina os apuros pelos
quais passaram em suas
trajetórias. A renomada
Sandra Bullock contou que
já pensou em abandonar
a carreira por causa do
machismo em Hollywood.
“Eu me sentia uma pessoa
menor por ser mulher”,
desabafou a atriz.

Os vestidos de
Fátima Bernardes

Fátima Bernardes, um
dos novos ícones femininos
da mídia, disse que adora
usar vestidos e que prefere
os mais justos e que não
tenham volumes extras nos
quadris. Vale a dica.
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Jogando um balde de água fria nos boatos de crise em
seu casamento com Bianca Bin, Sérgio Guizé publicou foto
romântica na qual ele aparece ao lado de sua amada. O registro foi feito por outro ator, Rainer Cadete, amigo do casal.

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

Filipe afirma a Rita que não viu Lara subornar
Isaura. Lígia e Joaquim falam sobre o pai biológico
de Nina. Camelo aceita ajudar Raíssa, e Tatoo alerta
o amigo sobre Nanda. Raíssa descobre que Carla está
patrocinando Nanda. Milena beija Daniel. Martinha
se despede dos amigos e parte para Londres com seu
novo namorado.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

1) Em qual dessas novelas, a jornalista Sandra
Annenberg participou
como atriz?
a) “Roda de Fogo”
b) “Sangue do Meu Sangue”
c) “As Pupilas do Senhor
Reitor”
d) “Pacto de Sangue”
2) Em que novela da
Globo, o saudoso Raul Cortez viveu
o personagem Miguel Fragonard?
a) “Terra Nostra”
b) “Renascer”
c) “Água Viva”
d) “Selva de Pedra”
1) Quem interpretou Haidé Caolha na novela “Porto
dos Milagres”?
a) Luiza Thomé
b) Daniela Farias
c) Bárbara Borges
d) Mônica Carvalho
4) Que atriz deu vida à personagem Joana em uma
das temporadas na novelinha “Malhação”?
a) Débora Lamm
b) Ludmila Dayer
c) Karina Barum
d) Samara Felippo
5) Como se chamava o personagem de José Mayer na
minissérie “Presença de Anita”?
a) Fernando Ribeiro
b) Fernando Reis
c) Fernando Rodrigues
d) Fernando Martins
(Respostas: 1-D / 2-C / 3-B / 4-B / 5-B)

Robson é levado para o hospital, e Dalila se desespera ao saber que o homem sobreviveu. Cibele vai à casa
de Bóris. Missade conta a Padre Zoran sobre seu novo
trabalho. Norberto admira Teresa cantando. Como produtor musical, Péricles se interessa pelo show de Teresa.
Martin percebe o interesse de Benjamin em Letícia. Dalila descobre que o exame de DNA de seu bebê não será
feito na clínica de Letícia. Ester e Abner consolam Bóris
e Sara. A assistente social e a psicóloga observam Aline
com Salma. Sob orientação de Gabriel, o biomédico da
clínica falsifica o exame de DNA do bebê de Dalila.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Marcos tem uma ideia para alavancar as vendas
da editora. Paloma se disfarça de funcionária do
laboratório e consegue achar o nome de Alberto nos
arquivos. Ramon diz a Paloma que Leo trabalha na editora Prado Monteiro e que pode pedir a ele o endereço
de Alberto. Marcos avisa a Cristoban e Mercedes que
eles cuidarão do bar enquanto ele estiver na editora.
Alberto vê Paloma em sua casa.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Ruth faz Bento agradecer João pessoalmente por
tê-lo salvo. Encantada com o novo visual de Vini, Mirela
passa a observar mais o garoto. Falcão e Zóio intimidam Jeff e Vini na comunidade.Iure pressiona Sophie
a contar a verdade sobre os recentes acontecimentos
estranhos, e ela abre o jogo com o namorado. Roger
pergunta se Nadine tem algo a ver com o desvio de
dinheiro da empresa.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Maria da Paz briga com Josiane e Régis separa as
duas. Adão desiste de atirar contra Chiclete e perdoa o
filho. Antero consegue um emprego para Leandro. Kim
e Agno planejam o contrato de Rock. Maria da Paz e
sua família se mudam para a mansão. Jô finge fazer as
pazes com a mãe. Otávio e Agno aprovam uma ideia de
Fabiana para a construtora. Agno dá um apartamento
para Fabiana. Lyris e Agno brigam por Cássia na frente
da filha. Camilo monitora a ligação de Vivi e Chiclete.
Márcio alerta Maria sobre seus gastos. Jardel fotografa
Jô e Régis juntos. Régis pede que Maria invista em uma
loja de vinhos para ele. Jardel chantageia Jô.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Joaquim, Julia, Felipe e André armam para que
Meire se suje. Dóris e Mateus conversam e desistem de
enfrentar Omar, pois sempre alguém inocente se dá mal.
Quando Meire volta para sua casa as crianças a seguem
escondidas e comprovam que há água na casa dela.
Durante a sessão de fotos, Tomás, sem que ninguém
perceba, pega uma joia e coloca na bolsa de Rebeca.
Rebeca, que estava responsável pelas joias, percebe
que uma delas sumiu. Navarro deixa Vargas sozinho
no galpão. O capanga se distrai e Marina foge. Navarro
volta, vê Marina fugindo e corre atrás. Fred chama os
seguranças, que encontram a joia na bolsa de Rebeca.

Procure descansar e relaxar. O
período indica tensões no trabalho,
mas espere que esta fase vai passar.
Evite tomar decisões agora. Favorecido para viagens de lazer. Bom
para o amor.

Saiba trabalhar em equipe e tenha
paciência porque ninguém é igual a
ninguém. O período favorece o trato
com a pessoa amada e as viagens de
descanso. Cuide de sua saúde.

Evite desavenças com a pessoa
amada. O período favorece o trato
com amigos, mas cuidado com os
falsos amigos e suas opiniões. Siga
a sua própria cabeça.

Não aja com precipitação principalmente ao tratar de assuntos relativos
ao amor. Pense bem antes de agir
ou de dizer alguma coisa. Não tenha
pressa para resolver os problemas.

O período indica tendência ao nervosismo e impaciência. No terreno afetivo, não misture amor com amizade
porque isso vai te dar problemas. Saúde muito boa. Aproveite bem este dia.

Não deixe maus pensamentos te
dominarem. Lembre-se que o que
passou, passou. Agora é vida nova.
Chances de sucesso em novo emprego. No terreno afetivo, seja mais
otimista.

Muito propício para mudança de residência. No entanto, aja com cautela
e diplomacia para não enfiar os pés
pelas mãos. Evite discussões desnecessárias com familiares.

Pense muito bem antes de tomar
qualquer atitude nesta fase. Aja com
cautela e evite pessoas mal humoradas. Talvez seja bom esperar um
pouco antes de resolver questões
importantes.

Hoje tenha cautela no trato com
assuntos financeiros e que exigem a
assinatura de documentos. Harmonia
completa com a pessoa amada, de
quem pode esperar total apoio.

No momento poderá haver dificuldades no terreno afetivo. Tenha paciência, mas lembre-se que a sinceridade
é a melhor arma. Propício para as
viagens em geral. Sucesso financeiro.

O dia será muito bom aos afetos e
novas amizades. Manter a calma
será fundamental. Bom para colocar
em prática os seus planos na área
profissional. Cuide de sua saúde e
aparência.

Viajar é gostoso, mas tenha cuidado,
sabia escolher um bom roteiro. Cultive
a introspecção e aproveite para colocar as ideias em ordem. Saúde boa.
Você está precisando ler um bom livro.
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A capital da Catalunya, a linda Barcelona
respira história e modernidade
GB Edições - Barcelona
é a segunda cidade espanhola em tamanho e importância, também um dos
portos mais importantes
de todo o Mediterrâneo,
conhecida por sua notável
arquitetura modernista,
incorporada acima de tudo
pelas obras desconcertantes de Antonio Gaudí.
Batizada de Barcino
pelos romanos, em 133 A.C.,
passou para os mouros e
francos nos séculos seguintes. Após muitas guerras,
a Catalunya tornou-se independente. A rivalidade
entre os catalães e o resto
do país teve início na Idade
Média.
AFINAL, O QUE TEM
EM BARCELONA?
Montjuic, a montanha
mágica; ali temos a visão
panorâmica da cidade. É
neste bairro que está o
Estádio Olímpico, sede dos
Jogos Olímpicos de 1992 e
também o Poble Espanhol,
uma vila com reproduções
de edifícios de todo o país;
foi construído em 1929 para
a Exposição Universal de
Barcelona e no total são
117 prédios representando
a Espanha dos Séculos X
ao XX.
O Museu de Arte de Catalunya abriga a melhor
coleção do mundo de arte
romana e medieval, arte
catalã e outras escolas
peninsulares e europeias,
desde a Idade Média até o
Século XVIII. Este museu
fica no Palácio Nacional.
Um passeio interessante
é andar de teleférico, cruzando a partir do Montjuic
o cais do porto até a Marina
Port Vell. Em Montjuic a
noite é muito movimentada,
com bares e restaurantes
para todos os gostos.
Imperdível também é a
Fundação Juan Miró, que
reúne obras do pintor cata-

lão feitas entre 1914 a 1978.
No lugar da via férrea
que separava a cidade do
mar, foram construídos modernos shoppings, hotéis,
bares, restaurantes e casas
noturnas. Resultado: o lugar está sempre lotado de
turistas que ainda aproveitam quilômetros de praias
com uma infraestrutura de
dar inveja.
O Bairro Gótico é um
labirinto de ruas estreitas
e vale a pena conhecer os
inúmeros sebos e lojas de
antiguidades. É ali que
fica o Museu da Cidade e
o Museu de Arte Contemporânea.
Conheça ainda a Catedral Gótica que fica próxima à Praça Catalunya;
concebida nos fins do Século XIII, suas torres completadas no Século XIV e
sua fachada finalizada no
Século XIX.
O Museu Marítimo na
Avenida Drassanes é o
único no mundo com arsenal medieval, inclusive
com a réplica da nau Santa
Maria, aquela pilotada por
Cristóvão Colombo quando
descobriu a América.
Um passeio de barco
(golondrinas) que sai próximo ao monumento de
Colombo dá uma visão do
cais do porto e da cidade.
Atravesse a Ponte Rambla
del Mar para conhecer o
Aquário de Barcelona que
fica na Marina de Port Vell,
no Bairro de Barcelonete.
Imperdível também é uma
visita ao Shopping Maremagnum, onde há noite
acontecem shows interessantíssimos.
CATEDRAL
Suba em uma das torres
da Catedral da Sagrada
Família e tenha uma das
melhores vistas da cidade.
A construção foi concebida

A construção da Catedral da Sagrada Família foi iniciada por Gaudí em 1883 e foi paralisada em 1936 devido à Guerra Civil Espanhola. Atualmente, o projeto
continua em andamento e tem seu término previsto para 2025 / GB Imagem

em 1882 por Antonio Gaudí,
considerado a personalidade artística mais original do
final do Século XIX.
A Catedral da Sagrada
Família em Barcelona merece uma atenção à parte.
Gaudí iniciou o projeto
quando tinha 31 anos e
dedicou os seus últimos
40 anos de vida a ele. A
obra foi paralisada em
1936 por causa da Guerra
Civil Espanhola. O templo foi projetado para ter
três grandes fachadas. A
“Fachada da Natividade”,
quase terminada pelo próprio artista, a “Fachada da
Paixão”, iniciada em 1952,
e a da “Glória”, ainda a
ser terminada. A Catedral
da Sagrada Família ainda
encontra-se em construção,

com final previsto para
2025.
Antonio Gaudí foi impulsor e divulgador do Modernismo na Espanha; Barcelona conserva a maior parte
de suas obras, com a Casa
Milá, a Casa Batló, o Parque
e o Palácio Güell, declarado
patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, Casa Pedrera, com seu museu e na qual
se pode subir ao topo para
ter uma visão da concepção
arquitetônica do telhado.

FICA ALERTA
Barcelona é fantástica. Considerada uma
das melhores cidades da Europa, suas noites
são muito animadas nas suas inúmeras casas
de shows, bares, restaurantes e cafés. Para
facilitar sua visita saiba que o comércio abre
entre 9:00 e 9:30 horas; fecha às 13:30 e reabre
das 16:30 às 20:30 horas. Barcelona é uma boa
opção de viagem para este final de ano. Consulte
seu agente de viagens e faça suas malas.

O Museu de Arte de Catalunya abriga a melhor coleção do mundo de arte romana e medieval, arte catalã e outras escolas peninsulares e europeias, desde a Idade Média até o Século XVIII. Este museu fica no Palácio Nacional / GB Imagem

Um passeio interessante é andar de teleférico, cruzando a partir do Montjuic o cais do porto até a Marina Port Vell
/ GB Imagem

Imperdível também é uma visita ao Shopping Maremagnum, onde há noite acontecem shows interessantíssimos / GB Imagem

Antonio Gaudí foi impulsor e divulgador do Modernismo na Espanha; Barcelona conserva a maior parte de suas obras,
com a Casa Milá, a Casa Batló e La Pedrera. Na foto o destaque é para a Casa Batló / GB Imagem
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Veículos
IMERCADO

Ford Ranger 2020 ganha nova suspensão
e amplia o conforto na cidade e no campo
A Ford Ranger 2020 começa a chegar ao mercado
com várias novidades,
incluindo um sistema de
suspensão redesenhado
que aumenta o conforto
de rodagem tanto no asfalto como fora de estrada.
Esse conjunto refina a
dirigibilidade da picape,
conhecida pela força e
robustez para enfrentar
todo tipo de terreno.
A nova suspensão conta com barra estabilizadora e coxins redesenhados,
longarinas do chassi reforçadas e ajustes diferentes
de molas e amortecedores
para cada versão. Ela
melhora o controle de
movimentação da carroceria em todo o curso do
sistema, aproveitando os
seus limites máximos. O
motorista sente a diferença, por exemplo, na
suavidade ao transpor
lombadas – as chamadas
oscilações de baixa frequência –, assim como em
terrenos acidentados que
geram trepidação – as
frequências secundárias.
Outras características
exclusivas que diferenciam a Ranger no segmento são a capacidade
de imersão de 800 mm, a
força para rebocar até 3,5

U

N

A Ford Ranger Limited 2020 venceu o comparativo de melhor picape topo de linha da revista Quatro Rodas

toneladas e a disposição
para encarar rampas de
45 graus. Ela também vem
de série com controle ele-
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trônico de estabilidade e
tração AdvanceTrac, com
exclusivo sistema anticapotamento que monitora

I

D

A

D

NOTÍCIAS DA

E

a velocidade das rodas, o
acelerador e a direção 100
vezes por segundo para
fazer as correções neces-
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sárias. Tem ainda controle
adaptativo de carga, que
garante a estabilidade
com o veículo vazio ou
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‘ARRAIÁ DA PEDAGOGIA’

Com caráter didático,
festança integra estudantes
Mais de cem acadêmicos participaram da edição deste ano
do ‘Arraiá da Pedagogia’, promovido pelo curso da modalidade
presencial. O objetivo da festança, que tem cunho didático,
é promover integração das turmas e também o interesse e o
gosto pela tradição, respeitando os elementos que compõem a
cultura rural/caipira e regional. E, ainda, ensinar como se planeja,
organiza e executa esse evento típico, tão valorizado no Brasil.
“O evento transforma-se numa grande e animada aula prática
de folclore”, diz a professora Lucyelena Amaral. Ela orientou as
equipes e conduziu o roteiro de apresentações, que incluiu danças
e brincadeiras típicas (pescaria, rabo no burro, boca no palhaço e
argola) e concursos de miss e mister caipira e do casal pé de valsa.

Cena do ‘Arraiá da Pedagogia’: aula prática sobre cultura regional

N

S

carregado, e controle de
descida.
Melhor compra
A Ford Ranger Limited
2020 venceu o comparativo de melhor picape topo
de linha da revista Quatro Rodas, que realizou
uma extensa avaliação de
todos os atributos oferecidos pelos seis modelos disponíveis no segmento. O
confronto incluiu também
Amarok V6 Highline, Frontier LE, Hilux SRX, L200
HPE-S e S10 Highcountry.
Segundo a publicação,
a picape da Ford manteve
o excelente custo-benefício
na linha 2020 e ganhou
também em segurança com
o exclusivo controlador
de velocidade adaptativo,
capaz de impedir colisões
em baixas velocidades, e
sistema de reconhecimento
de sinais de trânsito. Ela é,
ainda, a única a oferecer
assistente de manutenção
de faixa e garantia de cinco
anos de fábrica.
Além de ter o melhor
preço de compra e vir mais
equipada, a Ranger foi
a picape que apresentou
o menor custo de posse,
incluindo revisões, peças
e seguro, conquistando o
título de melhor compra
da categoria.
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SUSPEITAS

CPI no Paraguai investigará acordo
sobre Itaipu que beneficiaria o Brasil

Ilustradas

Caminhoneiros e representantes
do governo voltam a
se reunir nesta semana
Brasília,(AE) - O Ministério da Infraestrutura informou, por meio da
assessoria de imprensa,
que as reuniões entre
representantes da pasta
e dos caminhoneiros para
discutir a tabela de frete
mínimo terão continuidade na próxima semana.
“Qualquer definição sobre a tabela será fruto da
rodada de reuniões junto
a caminhoneiros autônomos, embarcadores
e transportadores, que
vêm acontecendo desde
a última semana”, diz a
nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias
em tempo real do Grupo

Estado, pela assessoria da pasta. Depois de
suspender a tabela de
preços mínimos de fretes
rodoviários da Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), que
gerou protesto dos caminhoneiros, o governo
reiniciou negociações
com a categoria para rever a tabela. Na semana
passada, após se reunir
com o setor, o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse
que a ideia é revisar os
custos mínimos do frete a
cada seis meses e fechar
acordos coletivos anualmente.

Crianças passam 25 horas por mês
no Youtube, revela levantamento
São Paulo, (AE) - Um levantamento realizado pelo
AppGuardian, aplicativo de controle parental, revela
que crianças estão passando 25 horas por mês em frente ao YouTube. A pesquisa foi realizada com crianças
entre cinco e 15 anos de idade. A garotada chega a
ficar mais de um dia inteiro conectada na plataforma.
Somando YouTube Kids e YouTube Go, são 47 horas
por mês nos canais.
A média de permanência no celular é de 5,7 horas
por dia, de segunda a quinta-feira. Esse tempo aumenta no fim de semana, com uma média de 6,9 horas/dia.
De acordo com o estudo, entre os 20 aplicativos
mais usados em número de horas totais, jogos e redes
sociais consomem mais de 50% do tempo das crianças.
Os pequeninos também usam, consideravelmente,
o WhatsApp, o jogo de tiro e sobrevivência Free Fire,
que é a mais nova moda entre os adolescente, e as
redes sociais Instagram e Facebook.
Os joguinhos Free Fire, Avakin Life, Roblox, Brawl
Stars e Minecraft, juntos, somam 64 horas de conexão.
Ou seja, 35% do tempo é gasto em jogos, 30% nas redes sociais, 20% em apps de entretenimento, 10% em
aplicativos de mensagens e 4% navegando na internet.
O AppGuardian permite que os pais organizem e
monitorem o tempo dos filhos na internet, seja em
celulares ou tablets.

Tribunal segue comissão
de universidade e nega
vaga em cota à estudante
São Paulo,(Agência Estado) - O Tribunal Regional
Federal da 4.ª Região (TRF-4) manteve decisão que negou
o pedido de uma estudante para que a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) reconhecesse
sua vaga em cota racial destinada a pessoas negras e
pardas. A matrícula da candidata foi indeferida pela
faculdade após a comissão avaliadora entender que ela
não se encaixaria nos requisitos necessários para o preenchimento da vaga. No julgamento, os desembargadores
analisaram uma apelação da estudante contra decisão da
primeira instância da Justiça Federal. A 4ª Vara Federal
de Porto Alegre havia negado um pedido da jovem para
que o ato administrativo da faculdade que indeferiu
sua matrícula fosse anulado. As informações foram
divulgadas pela Assessoria de Imprensa do Tribunal. A
estudante prestou o vestibular da UFRGS em 2018 e foi
aprovada para o curso de Ciências Sociais. No entanto, a
autodeclaração étnico-racial de pele parda da jovem foi
negada pelo comitê da instituição. Para os avaliadores,
os registros fotográficos e a análise presencial indicaram
que ela não se enquadraria como parda. A candidata
interpôs recurso administrativo argumentando que sua
mãe seria negra e o pai branco de origem alemã, e que
ela possuiria características físicas herdadas de ambos.
A petição foi novamente negava e então a jovem decidiu
recorrer à Justiça

Agência Estado - O Paraguai anunciou na sexta-feira, a
abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a atuação do presidente Mario Abdo Benítez
e do vice-presidente Hugo Velázquez no acordo assinado em
maio com o governo brasileiro para a renegociação da venda
de energia paraguaia vinda de Itaipu, anulado na quinta-feira.
O pacto previa um aumento gradual do valor pago pelos
paraguaios A CPI investigará se houve de fato traição à pátria
e afronta à soberania paraguaia, acusações feitas pela oposição.
Os nomes dos cinco senadores que compõem a mesa foram
divulgados ontem. Dois são integrantes do Partido Colorado
(ANR), governista, enquanto outros dois fazem parte do Partido
Liberal Radical Autêntico (PLRA), principal opositor de Abdo
Benítez. A composição do restante do grupo, de cinco deputados,
deve ser anunciada na segunda-feira.
“Haverá uma disputa política muito forte, porque estão representados todos os setores, incluindo aqueles que sustentam
de maneira clara que existem elementos para abrir um processo
político”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo o sociólogo e
analista político paraguaio Camilo Soares.
Embora a função da comissão não seja encaminhar um processo de impeachment contra Benítez ou Velázquez, ela poderia
encontrar informações relevantes que mostrem que houve um
ato de corrupção “Se isso acontecer, o pedido de impeachment
dos deputados certamente ganhará força”, avalia Soares.
O presidente e o vice seguem na mira de um pedido de

impeachment Apesar do cancelamento do acordo com o Brasil
ter sido visto como uma medida para manter Benítez no poder,
o PLRA deve apresentar na Câmara um pedido de julgamento
político contra o presidente e seu vice. Os 30 deputados do
partido ainda precisam de mais apoio para compor os 53 votos
necessários para a aprovação do pedido em plenário.
Apesar de, inicialmente, o Partido Colorado ter se manifestado a favor do impeachment, a vertente ligada ao ex-presidente
do Paraguai, Horacio Cartes (2013-2018), decidiu apoiar o presidente. O PLRA não deve ceder, já que metade do partido segue
a ala ligada ao presidente do partido, Efraín Alegre, derrotado
por Benítez em 2018.

Escândalo

A imprensa do Paraguai divulgou ontem novas mensagens
de celular atribuídas a Pedro Ferreira, ex-presidente da estatal
elétrica paraguaia Ande, e ao advogado José Rodríguez González, assessor jurídico da vice-presidência do Paraguai.
Elas indicam o envio de uma carta de intenções ao empresário Alexandre Giordano, suplente do senador Major Olímpio
(PSL-SP), mencionando a possibilidade de compra de energia
da Ande. Ao jornal O Estado de S. Paulo, Giordano disse que
não se recorda da carta e voltou a negar qualquer relação da
sua ida ao Paraguai com a retirada de uma cláusula do acordo
bilateral que permitiria a venda de energia a pessoas jurídicas
sem autorização da Eletrobrás.

Decisão de Moraes sobre inquérito
das fake news ‘preocupa’ Procuradores
São Paulo, (AE) - Em nota, procuradores da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, se dizem
‘preocupados’ com a decisão do ministro do Supremo Tribunal
Federal Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake
news e ofensas contra integrantes da Corte, afastou auditores
da Receita e suspendeu devassa contra 133 contribuintes.
O ministro chegou a determinar buscas e apreensões contra
críticos do Supremo nas redes sociais.
Conforme revelou o Estado em fevereiro, a Receita Federal
incluiu a advogada Roberta Maria Rangel, mulher do ministro
Dias Toffoli, presidente do STF, e a ministra Isabel Gallotti,
do Superior Tribunal de Justiça, entre contribuintes alvo de
apuração preliminar por indícios de irregularidades tributárias.
Foi a mesma investigação que atingiu o ministro do STF Gilmar

Mendes e sua mulher, Guiomar Feitosa.
Em decisão, Alexandre viu ‘desvio de finalidade’ e determinou a suspensão dos procedimentos no órgão. Também afastou
os auditores Wilson Nelson da Silva e Luciano Francisco Castro.
Em nota, a subprocuradora-geral, Luiza Frischeisen,
coordenadora da Câmara, os subprocuradores-gerais José
Adonis Callou de Araújo Sá e Juliano Villa-Verde de Carvalho
e os procuradores Rogério Soares do Nascimento, Claudio
Fontella e Márcia Barboza manifestam ‘preocupação sobre a
continuidade do referido inquérito, com decisões exaradas de
ofício sobre temas que não constam do objeto daquele procedimento, especialmente com afastamento de auditores fiscais
de suas funções e suspensão de procedimentos instaurados
na Receita Federal’.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

As polêmicas e efeitos colaterais das cotas raciais
Um tema que, embora já tenha sido julgado e decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, ainda tem causado uma série de
discussões é a respeito da efetiva e correta aplicação das cotas
raciais em Universidades e Concursos Públicos.
Semanas atrás o Fantástico denunciou um caso em que houve
fraude no sistema de cotas raciais no concurso do INSS, onde
um candidato com pele branca e olhos claros, teria burlado as
regras para usufruir do benefício legal. Ao Fantástico, o jovem
contestou as conclusões de que teria ocorrido fraude, afirmando
que era conhecido como “moreno” e que a foto utilizada durante
o processo seletivo foi feita após o verão. Ocorre que as informações apuradas até aquele momento teriam demonstrado que
realmente houve uma fraude ao sistema de cotas.
Além destes casos flagrantemente de fraudes, uma discussão
que ainda prevalece nos meios jurídicos e sociais é a respeito da
legitimidade e dos efeitos colaterais da utilização de um sistema
em que se baseia na distinção dita “racial”.
Isso não significa que todos os indivíduos são geneticamente
idênticos, ao contrário, são diferentes, mas essas diferenças não
podem servir de suporte para se defender uma classificação em
raças. O grande problema histórico foi de se criar uma escala de
valores entre as denominadas raças, o que deu azo a enormes
distorções na sociedade, sendo utilizado como fundamento de
grandes atrocidades, como por exemplo, o nazismo, que defendia
a existência de uma raça ariana superior.
Para o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, “os homens
não se compartimentam em raças, mas, repise-se, uma diferenciação histórico-cultural”, o que retira qualquer fundamento
racional que poderia existir da tese da hierarquia de raças.
Interessante decisão foi proferida pelo juiz americano Warren no julgamento de um processo que tratava sobre o racismo.
Nesta ocasião o magistrado expressou que: “não vejo como, no
dia e na época de hoje, podemos separar um grupo do restante
e dizer que eles não têm direito ao mesmo tratamento de todos
os outros. Fazer isso isto seria contrário às Décima Terceira,
Décima Quarta e Décima Quinta Emendas. Elas visavam tornar
os escravos iguais a todos os outros. Pessoalmente, não consigo
ver de que forma podemos hoje justificar a segregação unicamente com base na raça”.

Observe-se que o sistema de cotas raciais foi uma opção
política do Estado brasileiro como solução a fim de resolver um
problema que é mais de natureza econômica do que racial. Se
a questão de raça sempre foi utilizada como um meio para a
justificação de dominação de povos, pode-se compreender que
a institucionalização de critérios diferenciadores raciais seria
insistir no mesmo erro. Representaria a institucionalização da
divisão racial na sociedade brasileira, uma vez que as pessoas
passariam a se classificar no momento em que prestariam o
processo seletivo.
Acreditamos que deva existir uma séria e madura reflexão
no sentido de que o sistema em que defende uma concorrência
apartada para certos grupos “raciais”, tendo como justificativa
que eles não teriam as mesmas capacidades que os brancos
poderá representar futuramente um problema muito grave: a
legalização do racismo em vez de uma ação afirmativa.
Outro problema que se encontra no sistema de cotas raciais
é a respeito de sua operacionalidade, sendo que o aspecto racial
depende de uma análise subjetiva. Pois se já é difícil afirmar
que raças existem, como se fazer a confirmação de que alguém
é negro, índio ou branco. E o mulato, seria meio negro ou meio
branco? Então teria ele direito a meia cota? Frente a interpretação extensiva, admitida no direito constitucional, como tratar
aquele de cor branca, mas filho de mãe e pai negros?
A dificuldade de se identificar efetivamente a natureza
do brasileiro não é recente, tanto é assim que 1976 o IBGE
fez a pesquisa mediante a aceitação de mais de 136 cores na
identificação das pessoas, sendo que o resultado da pesquisa
além de mostrar a riqueza de “cores” também demonstra a
dificuldade em defini-la com precisão, resultado do processo
de miscigenação popular.
Portanto, através do fomento desta discussão não se pretende trazer verdades indiscutíveis, ao contrário, visa propiciar
uma reflexão sobre o assunto debatido, de modo que se possa
alcançar o perfeito ajuste entre as políticas públicas governamentais perante os primados constitucionais.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.heltonkramer.com

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 13.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COBALT LTZ 1.8
13/13

Prata. R$ 32.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 99976-0563

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

09/09, prata. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

CORSA SEDAN
1.0 08/08

Preto, Completo. R$
16.500,00. T (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LTZ
13/13

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

MERIVA 07/07

Branca, ﬂex, completo. R$
19.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA
PREMIUM 12/12

Branca, completa. R$
25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

MONTANA 1.4
17/17

Branca, completa. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

ONIX LTZ 14/14

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

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

ZAFIRA 08/09

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

FIATFIAT
PALIO 1.8 08/09

Prata, completo, ﬂex. R$
28.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

UNO WAY 12/13

Vermelho,
completo,
40.000Km. R$ 25.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

CARROS
CRUZE SEDAN LT TURBO

ANO
16/17

COR
PRATA

OPCIONAIS
COMPLETO, AUT, COURO

VALOR
R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 67.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.4 LTZ

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

F75, Gasolina, Amarela.
Valor à negociar. Fone:
(44) 99927-0427.

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

S10 LTZ 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 132.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER LT 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 79.900,00

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 116.900,00

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

FORD
FORD
FORD FOCUS
14/15

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

FORD KA 16/17

Prata, modelo F.E, 1.0
completo. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

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

VENDE-SE
CAMINHONETE
73

CITROEN C3
EXCLUSIVE 1.6

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

COROLLA XEI
13/13

Preto, Completo. R$
55.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 9 9976-0563

ETIOS CROSS
14/14

Prata, 50.000km , R$
37.000.
Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563 .

HILUX SW4
08/08

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

SANDERO
EXPRESSION
12/12

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL G6 1.6
15/16

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

GOL TREND
17/17

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

KOMBI
2012

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

VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.0 COMPLETO PRATA 2007 BEM CONSERVADO R$
19.000,00
GOL G3 1.6 PRATA MENOS AR 2008 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 20.500,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSERVADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS
R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E PNEUS
NOVOS R$ 23.900,00
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA E
PNEUS NOVOS R$ 25.500,00
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS SUPER
CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS
NOVOS 4P 14.800,00
CHEVROLET
S10 ADVANTAGE 2008 COMPLETA FLEX PNEUS BF NOVOS LUZ
DE LED SUPER CONSERVADA R$ 42.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL PNEUS
NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS E
REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO PNEUS NOVOS E
REVISADO R$ 12.700,00

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

J.BERNARDIM
E
ARAUJO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO,
CNPJ:15.247.500/0001-08.
Comunica para os devidos
fins de extravio do seu
ALVARÁ de licença, com
esta publicação torna-se
sem efeito legal e comercial.
Era o que tinha a comunicar.

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VECTRA GT 2011 COMPLETO COM MULTIMIDIA PNEUS NOVOS
E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
VECTRA GLS 99 PRATA COMPLETO ABS E AIR BAG DUPLO JOGO
DE ORDA AR DIGITAL R$ 9.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO
E CONSERVADO R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS E
REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS R$
21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISAO EM
DIA R$ 19.800,00
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 24.900,00
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO
R$ 12.500,00
HONDA
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE COURO
AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06 XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS BONS
REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE COURO
4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

com área de 165 m²,
acabamento de alto padrão,
toda mobiliada, contendo
3 suítes, sala de estar,
jantar, copa e cozinha,
garagem para 2 carros
grandes, pé direito duplo,
ar condicionado em todos
os quartos, churrasqueira
e lavandeira. Localizada
na Rua Lions, Jardim
Lisboa, Umuarama/PR.
Valor R$ 800.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

ABDON IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 160.000,00 Próximo
A Praça Dos Xetas R.
Jose Pereirada Silva, 3611
Jd Das Garças II À. Ter.
Aprox. 126,00 m², À. Constr.
Aprox. 62,00 m² - Alv/Laje
– 03 qtos, sala, cozinha,
bwc social, lavanderia e
garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111
ou digite cód. 1054 em
www. aldemirimoveis.
com.br

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

SOBRADO
MARINGÁ
PERMUTO

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

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

HOJE: SÃO PAULO - (44) 3621-1299
AMANHÃ: UOPECCAN - (44) 2031-0700

VENDO CASAS
VENDE-SE
CASA NO JD
IRENE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00 Sem Condomínio
Prox. Col. Pe. Manoel
Nobrega, Sobreloja R.
Tomé De Souza, 2885
Apt°. Frente Jd. S. Rafael
À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 280,00 Incluso
água e gás ) + Detalhes
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
850 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

ABDON
IMÓVEIS

ABDON
IMÓVEIS

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 980,00. Prox. Unipar
Sede Ed. Res. Ravel
Tower Rua Ministro Oliveira
Salazar, 5037 -2º Andar
Zona 03 Mobiliado - À.
Aprox. Priv. 65,00 m² - 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 450,00 Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 720,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon, Av. Maringá,
4626 - 2º Andar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 839 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 550,00 Prox. Harmonia
Clube De Campo Ed. Ouro
Verde 1 R. Marialva, 5860
Apto 2º Andar/ Bloco 03
À. Tot. 79,24m², À. Priv.
48,53m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 780,00. Prox. A Unipar
Sede Ed. Res. Copacabana
Rua Sarandi, 5281 - 2º
Andar Zona 03 À. Tot.
Aprox. 95,00 m² - suíte,
2 qtos, Sala, cozinha, A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$
370,00 Incluso água e
gás ) + Detalhes (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 504 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

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

VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA

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

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

Rua 15 de Novembro – Esq. 31 de março –
Jardim Alvorada, n. 1100 Rua
Candido Mota, Jardim Caiuá, n.2156
Rua Catanduvas – Jardim Aratimbó, n. 4068

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

VENDE-SE
TERRENO

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

PONTOS COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 4 e 5 de agosto de 2019

C3

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
UMUARAMA,
DOMINGO
E
SEGUNDA-FEIRA,
4 e 5 de agosto de 2019
aldemirimoveis.com.br
com.br

C4

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

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

R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

Classificados

RINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina.
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1087 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Umuarama Ilustrado

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?
Então venha para GR
corretora de Imóveis

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
VENDAS

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
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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

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

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

Residência
VENDAS

R$ 300.000,00
Residência em alvenaria- Residência em
alvenaria, localizada na Rua Walter Luiz
da Cunha, nº 2110, Pq. San Remo com área de terreno de
aprox. 271,76m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc e edícula com churrasqueira. Corretor Sandro.

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construídade53,12m²contendo2quartos,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 – 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
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.

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 .

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

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

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

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

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

R$ 1.200,00 + seguro

Terreno Comercial – Frente
á Havan, área total de aprox.
500m². Corretor Caetano.

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

Terreno Comercial – Área total aprox.
mada de 490 m² sendo 14x35m,
localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, em frente ao
despachante Umuarama, Corretor Caetano.

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

Residência em Alvenaria – Localizada na Rua
Paraíba nº 5304, Zona II, contendo: 03 suítes,
sala, bwc, cozinha, área de serviços, edícula e
garagem. Corretor Caetano
Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Lo-

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

R$ 900.000,00

Residencias
R$ 1.400,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

Residencias
R$ 1.000,00 + seguro
LOCAÇÃO Resid. em alvenaria, com 1

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

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.

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 .

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

Sobrado em alvenaria - Localizado na Rua Eid Saad, Pq Cidade
Jardim, contendo 01 suíte e 01 quarto com sacada, 02 quartos, bwc social, cozinha, copa, área
de serviços, edícula com 01 quarto e lavanderia,
garagem para 02 carros. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + 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

LOCAÇÃO

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.

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

- Localizada na Rua Paranapanema, n°3170, contendo 03 quartos,
sala, bwc e cozinha, ampla área externa,
dispensa e quarto com bwc. Corretor Otávio.

suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviços, garagem e edícula com
churrasqueira, na Rua Paulo Mulato Netto, nº
2256, Jd. Bandeirantes. Corretor: Caetano.

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

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.

Residencias
R$ 800,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em Alvenaria –

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

Residencias
R$ 800,00 + seguro
em Alvenaria
LOCAÇÃO Residência

– Contendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços
e garagem. Localizada na Rua Colina Verde
nº 1581, Jardim Canadá II. Corretor Otávio.

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

C5

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Sala comercial - Localizada na
Praça Oscar Thompson Filho
n° 3360, contendo recepção, 03 bwc, cozinha,
edícula e 06 salas. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Residência para fins comerciais
– Localizada na Rua Amambai,
nº 3640, contendo hall de entrada, recepção,
bwc e 02 salas, sendo uma com divisória na
recepção. Corretor Otávio.

LOCAÇÃO

Salão Comercial – Salão
Comercial localizado no Jardim
Espanha, com aprox. 320m² de construção,
com cozinha e entrada para caminhões.

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Sala
Comercial, com área aprox. de
100m². Localizada na Rua Ministro Oliveira
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

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.
R$3.000,00 + seguro

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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.

Sala
Comercial
–
EM
CONSTRUÇÃO
Localizada
na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m².
Corretor Caetano.

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Gazebo,
localizado
na
Rua
Desembargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Com área total
aprox.mada de 71 m² com bwc.
Localizada no Ed. Pedra Branca, Sala nº 04, na
Rua Dr. Camargo nº 3921 . Corretor Otávio

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.

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

APARTAMENTOS
R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS
PALMEIRAS - APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504,
JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00 m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac.
C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer completa. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS
- APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - Àt. 100,75 m²
e À. 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
R$ 193.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ –
AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv.
61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN
VILLE – AV. RIO GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot.
63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 03 Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz.,
A. serv, Bwc soc. e Garag.( Semi mobiliado). + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO
402 – R. SARANDI, 4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88
m² - 02 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - 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 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1002 em
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIA

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO DE
JANEIRO, 4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65 m² Alv/laje, 02 Suíte, 1 Quart, Sala estar/jantar, Coz., Lavand., Bwc soc.,
desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 975 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 635.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL RUA MARABÁ,
3245 – ZONA 1-A - À. Ter. 308,28 m², À. Constr. 190,06 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, Sala estar/jantar, Coz., 02 bwc área de serviço
e garagem p/ 02 veículos + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 ou
digite o cód.1067 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 435.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO – RUA LAGUNA, 3868
– JARDIM EUROPA - À. Ter. 227,00m², À. Constr. Aprox. 112,68 m²
- Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem
descoberta, ainda uma sala comercial com bwc. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 ou digite o cód. 1066 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO
– RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter.
180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala ,
cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV.
RIO GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m², À.
Constr. Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha c/
armários planejados, bwc social, lav., despensa e garagem.+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 728 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82
m² - Suíte, 02 qtos, sala , cozinha c/ armários planejados , bwc social,

lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 – PROX. AABB - AV. ROTARY- 2727 – ZONA 2-A - À.
Ter. 397,00m², À. Constr. Aprox. 189,80 m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto,
sala , cozinha, bwc social, edícula, garagem. + Detalhes: Plantão (44)
9 9911 5353 (OI) ou digite o cód. 898 em www.aldemirimoveis.
com.br

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS
DUMOND – AV. RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m²,
Pavimento térreo: Salão Comercial com aprox.: 248,00 m²; Edícula
com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas de garagens com aprox.: 12,00m². E
na parte superior contendo 02 pavimentos com 04 apartamentos
(02 por andar); com área de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala, coz.,
bwc social, 3 qtos, área de serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 980 em www.aldemirimoveis.
com.br

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

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 120.000,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR – AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À.
priv. Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 320,00) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 1071
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
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$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS – R.
MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 1076 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 980,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER –
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03
– MOBILIADO - À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA
MARIALVA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv.
69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). +
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
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Classificados

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

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

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

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

R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA
– R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL
– À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e
Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. UNIPAR SEDE – AV. MARINGÁ, 5192 - APT°.
FRENTE – ZONA 01 – À. Tot. Aprox. 68,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 310,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 962
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS,
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747
- APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte,
2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$
250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA,
5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m²
- 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA
– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE À. Priv.
52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1085 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ
– R. SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – ALV/LAJ
–Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44)
3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2272 –
JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv.
e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1090 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

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

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.500,00 - PROX. AO LAR SÃO VICENTE DE PAULA ÁS MARGENS DA PR 323 – SALÃO COMERCIAL– ROD. PR 323, KM 305
UMUARAMA SENTIDO MARINGÁ, LT 1 - À. Total 790,00 m² - Salão
comercial às margens da PR 323, Imóvel Novo, pé direito de 6 m de
frente para a rodovia com ótima visibilidade. Excelente estrutura , amplo
espaço para manobra interna de caminhões de grande porte c/ escritório
em 02 pavimento, distribuído em 1 sala no pvto superior, mais 02 salas,
3 bwc e cozinha no térreo + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1086 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR –
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$
320,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

RESIDÊNCIAS

SOBRELOJA

R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

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

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00

Residência
de alvenaria com área
construída
de 150m²,
contendo
suíte, 2
quartos,
sala com pé direito duplo, cozinha planejada,
acabamento de alto padrão com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, ar condicionado em
todos os quartos, home-theater feito sob medida,
armários, balcões e box de blindex em todos
os banheiros, garagem para 2 carros grandes,
churrasqueira e lavanderia. RUA LIONS- JARDIM
LISBOA - UMUARAMA/PR Valor: R$610.000,00.
- Residência de alvenaria com uma área total de construção
de 163,45 m², com área de 120,13 m² e com ampliação
residencial em alvenaria de 43,32 m², área total do terreno
259,80 m² sendo (8,66 x 30), Contem 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social. Fundo contém dispensa,
edícula com churrasqueira e banheiro social, e uma laje na
parte superior da edícula com vista para o lago, localizada
na Rua Montes Claros n° 4022, Bairro Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. Valor: R$390.000,00

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida: Salão comercial frente
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, Casa
1 despensa,
2 garagens,
edíde alvenaria de alto
padrão em fase de
acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi- sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
dência
contém uma
suíte,Superior:
dois quartos, três250
banheiros,
Paulo.
Piso
Mts2dede
área construída: 02 sui01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo
lavanderia
e BWC, espaço
pronto para
localizada
Jardim
Tangará na Rua
n° 2920.
tes, no02
quartos,
wcMimosa
social,
02 salas,
copa efechada
cozinha
e área
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.

400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00

Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

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.

- Sobrado localizado na Avenida
Paraná, 7200 no
Condomínio Residencial Soleil,
área construída
aproximadamente 600,00
m² e área total
de 1.072,10 m² lote 06 e 07 da quadra 06. Valor:
R$ 4.450.000,00

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

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00
= aproximadamente
525.00 Mts2.
- Con- Sitio
2,35 alqueires
localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
de lazer
no Parque
Azul com área de
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
3 situada
quartos,
wcLagosocial,
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos.
Valor: R$ 1.450.000,00
2 salas,cozinha c/Despensa,
lavanderia
e edícula
c/garagem e churrasqueira.

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

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

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

de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
Terreno n. 5 da quadra n.-m²,Sobrado
2área
doconstruída
Jardim
247.95 Castelo
m², contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
Então venha para GR
cozinha, lavado,
edícula,
lavanderia exgaragem, contém
Branco,
Rualaje,Akira
área
de:
23.50
Residência
de alvenaria
contendoSaito
1 suí- com
te máster, 2 quartos, sala com pé direito du- uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
corretora de Imóveis
plo, cozinha
conjugada
com espaço
gourmet,
42.60
=
1.001,10
Mts2.
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros. - Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
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OPORTUNIDADES
TERRENOS

RESIDÊNCIAS

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS
Lote 01, quadra 05 localizado no Portal das Águas - Condomínio
fechado com ampla área de lazer. Com 468,05m², situado bem na
entrada do condomínio, do lado esquerdo. Oportunidade única
para garantir um terreno com excelente topograﬁa, com vista
privilegiada para a área verde contemplando a natureza. Único
terreno disponível para venda com essas vantagens.
Agende uma visita!

R$ 351.000

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO
R$ 970.000 - Traga sua empresa para a região de maior
valorização da cidade. Salão Comercial localizado no
Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02,
contendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção, próximo a futura Estação
Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO
R$ 920.000 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque
Metropolitano - Umuarama/PR, Salão Comercial, com
área de 432 m² e área terreno 600 m² (20m x 30m).
Sendo escritório com 132m², contendo 2 banheiros,
copa, depósito e recepção e barracão com 300m² com
1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO
R$ 920.000 - Salão Comercial localizado no Parque
Metropolitano, no lote 06 da quadra 01 com 600m²,
contendo 132,00m² de escritório e 300,00m² de salão.
Totalmente pronto! Excelente ponto comercial.
SALA COMERCIAL - EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195.000 - Sala comercial nº 18, excelente localização, no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel
Rossafa. Com área total de 64,80 m², contendo um
banheiro privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.

APARTAMENTOS
ED. SERRANO
R$ 285.000 - Apto 201, 2º andar. Localizado no Jardim
dos Príncipes. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC
social, sala ampla, cozinha, lavanderia e 01 vaga de
garagem. Matrícula nº 11.940, 2º CRI Umuarama/PR.

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

PQ. METROPOLITANO

AV. DUQUE DE CAXIAS

JARDIM ATLÂNTICO

Residência localizada na Av. Duque de Caxias - Com 547,50m² de
terreno, contendo uma residência em alvenaria com 272m², sendo
2 suítes e 01 demi-suíte. Área nobre da cidade, à 200m do Cidade
Canção. Em construção/reforma, com amplo espaço gourmet.
Conclusão: 6 meses.

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4,
Lote 3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa
nova, em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira, área de
serviço coberta e garagem.Totalmente reformada!

R$ 1.150.000

R$ 290.000

PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m² (6,67x24,40).
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m² (10x24,50)
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m² (14x24,40)
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m² (20x30)
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² (6,67x24,00).
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m² (7x24,60)
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m² (10x24,60)
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m² (29,01x22,71)
INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com
área total de 653,76m² (13,62x48,00). Região de alta
valorização e ótima localização.
JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m² (8,00x24,38)
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m² (18,75x34,50)
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m² (25x24)
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m² (24,13x24,07)
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m² (16,57x41,89)
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m² (22,93x30,97)
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m² (6,68x22,50)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m² (6,00X21,00)

PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.

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

R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m² (20x30).
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m² (10x22).
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m² (14x22).
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m² (10x30).
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m² (14x30).
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m² (20x30).
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m² (27,73x30).
Excelente ponto comercial.

JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização. Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
(6,67x20,00)
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
(6,66x20,00)
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m² (10x20)

PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com excelente localização
e ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m² (10,70x25,00)
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m² (13,66x25,00)
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m² (13,00x25,00)
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m² (16,00x40,00)
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m² (16,00x40,00)
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim. Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
(20,29x43,45)
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 615,61m²
(20,29x55,92)
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 794,92m²
(50,38x30,98).
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar, com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m² (6,00x30,00).
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m² (6,00x30,00).
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m² (12,00x19,00).
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².
JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198,00 (6,00x33,00)
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42 (12,92x20)*
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m² (9,00x29,75)
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo à
Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m² (12,50x15,00)

Localizada no Parque Metropolitano I, excelente localização,
bem pertinho do Shopping. Casa contendo 03 quartos, sala,
copa, cozinha com balcão, espaço gourmet, banheiro social com
armário, vaga de garagem coberta e espaço nos fundos. Com
144m² de área total, sendo 108m² de construção.
Excelente investimento.

R$ 195.000
PIMENTEL

LOCAÇÃO

Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m² (9x18)
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m do portão da
entrada da Zaeli, pronto para construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m² (12,50x29,84)
JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m²
(35,00x51,22).

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 8.900 - SALA 02 - TÉRREA - Sala térrea
de frente com Av. Paraná, com 376,320m² de área total, com 06 vagas de garagem descobertas. Excelente
oportunidade.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 4.500 - SALA 03 TÉRREA - Sala térrea com
155m² de área total + 72m² mezanino. Com 03 vagas
de garagem privativas cobertas.

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

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

CRUZEIRO D’OESTE
Av. Palmas, Bairro da Luz, próx. ao INSS.
R$ 65.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-A - 185,10 (6,00x27,00)
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-B - 177,10 (7,70x23,00)
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-C - 177,10 (7,70x23,00)
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-D - 177,10 (7,70x23,00)

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

VAGA GS-21 - CEMED SUBSOLO

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS

R$ 29.500 - Vaga de Garagem localizada no subsolo do

Aluguel: R$ 1.500 + condomínio - Salas privativas

Edifício Cemed, com 35m². Oportunidade de pagar o

superiores, defronte ao UOPECCAN, excelentes para

valor da prestação igual ao valor da locação.

consultórios/escritórios.

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

SALÕES COMERCIAIS EM FRENTE À NOVA RODOVIÁRIA
SITUADOS NA AV. ROMEU ZOLIM
01 Sala de esquina, com 214,61m² de terreno, 317,79m² de
construção. Sendo térreo com 148,48m², subsolo com 89,65m² e
mezanino com 79,66m². Com 03 vagas exclusivas descobertas.
02 Salas com 136,57m² de terreno cada, 139,07m² de construção.
Sendo térreo com 92,44m² e mezanino com 46,63m². Com 02
vagas exclusivas descobertas cada.

MODERNO PROJETO ARQUITETÔNICO,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E
RENTABILIDADE
Previsão de entrega para agosto/2020.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS ESPECIAIS.
CONSULTE-NOS!

