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SAÚDE

PA e SAMU passam a ser a porta de
entrada para atendimento em hospitais
Começa a valer nesta segunda-feira (6) o atendimento 24 horas nos quatro hospitais de Umuarama. O socorro será prestado de acordo com a referência de cada Casa de Saúde.
Para ser atendido, o usuário deverá obrigatoriamente ser encaminhado pelas unidades do Pronto Atendimento ou do SAMU de cada cidade da região da Amerios. Em Umuarama,
o Pronto Atendimento Dr. Cândido Garcia também passar a atender 24 horas e quatro postos de saúde: Guarani, Vitória Régia, Cidade Alta e Jardim Cruzeiro vão estar abertos
até às 20 horas. De acordo com presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – Cisa-Amerios, prefeito de Alto Piquiri, Luis Carlos Borges Cardoso, o sistema de distribuição
foi criado após um amplo planejamento, com a participação de todos os setores envolvidos no processo e segue critérios médicos e técnicos para o encaminhamento do paciente
ao hospital credenciado. Saiba mais na Página A4

Tradição centenária da Folia de Reis continua viva na região
Uma das mais belas tradições católicas que celebra o nascimento do Menino Jesus
é a Folia de Reis. Na região da Amerios, a cultura é mantida pela companhia de
Folia dos Santos Reis Silvério e do Carmo, que este ano percorreu mais de 800
casas desde o dia 25 de dezembro, passando por Umuarama, Cruzeiro do Oeste

e Brasilândia do Sul. A celebração termina com um almoço comunitário nesta
segunda-feira (6), em Cruzeiro do Oeste. Para os crédulos, também é amanhã que
se deve desmontar a árvore e guardar os enfeites de Natal. Conheça a emoção dos
fiéis que receberam a visita dos palhaços e da bandeira do divino na Página A5

SEGURANÇA

PM recupera
caminhão
roubado na
PR-323
Página A6
PETROLEO

Bolsonaro
sugere reduzir
ICMS para
compensar alta
Página A2

EM ALERTA MÁXIMO -

Calor intenso e chuva constante, previstos para a próxima semana em todo o Noroeste, acende a luz vermelha
no combate ao mosquito transmissor da Dengue e de mais duas doenças graves. A prevenção é simples e não tem segredo: basta cada um fazer
a sua parte e manter o quintal limpo. Boletim da Coordenadoria de Vigilância em Saúde consta 42 casos confirmados de dengue em Umuarama e
213 notificações. A região do Parque San Remo, jardins Petrópolis e Porto Belo são considerados os locais mais críticos no momento. Saiba quais
os sintomas da Dengue o como se prevenir na Página A3
Hoje:

14 páginas

Fechamento:

15:00h

Atendimento: Geral: 44-3621-2500 - Redação: 44-3621-2535 - Comercial: 44-3621-2500 - Classiﬁcados: 44-3621-2525 -

44-9.9913-0130

www.ilustrado.com.br

A2

Política

IMPOSTO DE RENDA

CNM: 70% dos municípios não
captam doações para Fundo da Criança

Quase 3,9 mil municípios brasileiros ainda não instituíram
ou estão irregulares com o Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente e, por isso, não puderam captar recursos
de doação do Imposto de Renda (IR) para essas contas, que
podem financiar políticas públicas para esse segmento.
Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), no ano passado houve um crescimento no
número de fundos aptos a receber as doações, que passaram
de 1.377 para 1.691, com mais 314 novos fundos, um crescimento de 23% em relação à 2018. Esses fundos receberam
mais de R$ 81,8 milhões em repasses, 38% a mais que no ano
anterior (R$ 59,2 milhões).

POTENCIAL
Apesar do avanço, o potencial de arrecadação para essas
contas, caso todos os municípios e governos estaduais estivessem aptos, poderia chegar a mais de R$ 10 bilhões por
ano, segundo estimativas.
“É nesse sentido que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) acredita ser oportuno investir na regularização
dos fundos e na captação de recursos para execução de projetos sociais locais, tendo em vista as dificuldades econômicas
nacionais e loco regionais e a ausência de uma estrutura de
cofinanciamanto que seja regular e envolva os Entes federados”, diz o estudo divulgado pela entidade essa semana.
DOAÇÃO LEGAL
A dedução de até 3% da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda para Fundos da Infância e Adolescência
é permitida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Ao longo do ano, contribuições das pessoas físicas

podem chegar a 6% do imposto devido. E para as empresas,
a contribuição é de até 1%.
Para ter acesso ao repasse da Receita Federal, os fundos
municipais e estaduais devem estar em situação regular na
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos. O município fica impedido de receber o repasse
se o fundo estiver com informações bancárias ausentes,
incompletas ou com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica) em situação irregular.

MUNICÍPIOS
Dos 1.669 municípios que receberam doações para o Fundo em 2019, a maior parte (274) está em São Paulo, seguida
por Minas Gerais (235) e Rio Grande do Sul. Paraná (197)
e Santa Catarina (185) também estão entre os estados com
mais municípios aptos.
ESTADOS
Em relação aos estados que também mantêm seus fundos,
o levantamento da CNM aponta leve evolução em relação ao
ano anterior (2018), em que 20 governos captaram doações
dedutíveis do IR. Em 2019, foram 22 estados com doações
recebidas.
Ao todo, cinco unidades da federação não receberam
doações para o Fundo da Criança e do Adolescente
no ano passado: Amapá, Distrito Federal, Paraíba,
Roraima, Rio de Janeiro e Tocantins. Os dois últimos,
segundo o estudo, ficaram de fora porque não atualizaram seus dados no Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos.

Bolsonaro sugere compensar alta
do petróleo com redução de ICMS
São Paulo (AE) - Uma alta mais acentuada no
preço do petróleo poderia ser compensada no
mercado doméstico por reduções na alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sugeriu o presidente Jair Bolsonaro.
Nesta sexta, 3, em decorrência das tensões entre
Estados Unidos e Irã, o petróleo Brent subiu 3,55%
e o barril fechou o dia cotado a US$ 68,60.
A medida poderia ser adotada como forma de
minimizar o impacto do aumento do petróleo no
bolso da população e, ao mesmo tempo, não interferir na política da Petrobras de reajustar o preço
do combustível conforme as oscilações do petróleo
no mercado internacional.
Bolsonaro discutiu a questão com o ministro
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),
Augusto Heleno, e com o presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco. “Tivemos nossa conversa e temos uma estratégia de como proceder o
desenrolar dos fatos. A coisa que mais preocupa é
uma possível alta do petróleo, de 5% no momento.
Conversei com o presidente da Petrobras também.
A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita,
o ataque de drones, em poucos dias voltou a
normalidade. A gente espera que aconteça agora
também”, disse.
ICMS
Segundo o presidente, se o petróleo continuar a
subir nos próximos dias, “uma providência” pode
ser tomada. Ele frisou, no entanto, que a ideia é
não interferir, e sugeriu que os governadores reduzissem as alíquotas de ICMS incidentes sobre os
combustíveis caso esse cenário se confirme.
SEM INTERFERIR
“Com toda certeza, eu converso com o almirante
Bento (ministro de Minas e Energia), com o presidente da Petrobras e o Paulo Guedes (ministro da
Economia) e nós temos uma linha de não interferir.
Acompanhar e buscar soluções. A gente apela para
governadores. Vamos supor que aumente 20% o
preço do petróleo, vai aumentar em 20% o preço do
ICMS. Não dá para uns governadores cederem um
pouco nisso também? Porque todo mundo perde.

Quando você mexe em combustível, toda a nossa
economia é afetada”, declarou.
RECUPERAÇÃO
Bolsonaro aproveitou para destacar que a
Petrobras segue em recuperação após anos difíceis durante a gestão de governos anteriores. “A
Petrobras está se recuperando do que sofreu nos
últimos anos, em especial no governo do PT. Quase
quebraram uma estatal. Seria a primeira estatal
petrolífera a quebrar no mundo, pelo que tenho
conhecimento. E está se recuperando”, declarou.
SEM OPINAR
O presidente descartou a possibilidade de o
governo emitir um posicionamento sobre o ataque
militar norte-americano. “Eu não tenho o poderio
bélico que o americano tem para opinar nesse
momento. Se tivesse, opinaria”, disse. O presidente
disse ainda que está em contato com autoridades
americanas, mas não entrou em detalhes. “Lógico
que eu converso. Não vou dizer, é reservada a
conversa, e somos aliados em muitas questões”,
afirmou.
O presidente disse ainda que sua viagem para
Davos e para a Índia estão confirmadas, mas que a
repercussão da morte do general iraniano Qassim
Suleimani pode afetar a agenda de chefes de Estado. “A gente não sabe até que ponto pode impactar
também não a minha viagem, mas as de todos
os chefes de Estado para Davos, nessa questão.
Há uma ameaça do Irã de retaliações e estamos
aguardando. Por enquanto, está mantida”, disse.
Petrobras
A Petrobras informou em comunicado enviado
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que, em
função dos últimos acontecimentos ocorridos no
Oriente Médio, segue com o processo de monitoramento do mercado internacional.
A companhia ressalta que, de acordo com suas
práticas de precificação vigentes, não há periodicidade pré-definida para a aplicação de reajustes.
“A empresa seguirá acompanhando o mercado e
decidirá oportunamente sobre os próximos ajustes
nos preços”.

Presidente do Irã diz que EUA “não
percebe o grave erro” ao matar Suleiman
Bagdá, 04 (AP) - Bagdá, 04/01/2020 - O presidente do Irã,
Hassan Rohani, disse que os Estados Unidos “não percebem o
grave erro que cometeram”, em resposta ao ataque da última
quinta-feira que matou o general iraniano Qassim Suleiman,
líder das Forças Quds, unidade de operações clandestinas da
Guarda Revolucionária do Irã.
“Os americanos vão ver os efeitos deste ato criminoso, não
são hoje, mas nos próximos anos”, disse o presidente iraniano
em visita à casa de Suleiman para prestar condolências aos
familiares do general, em Teerã.
A televisão estatal do Irã veiculou imagens de uma cerimônia

em homenagem a Suleiman na cidade de Qom, importante local
sagrado para a seita xiita do islamismo, onde foram estendidas
bandeiras vermelhas sobre os minaretes das mesquitas. O ato,
na tradição xiita, simboliza sangue derramado injustamente e
serve como um chamado para as pessoas vingarem quem foi
morto. Nas ruas de Teerã, foram colocados outdoors mostrando
a imagem de Suleiman e um aviso do aiatolá Ali Khamenei prometendo “dura vingança” contra os Estados Unidos. “Não acho
que vai acontecer uma guerra, mas precisamos nos vingar”,
diz Hojjat Sanieefar, morador da capital iraniana. “Os Estados
Unidos não podem mais bater e correr.” Fonte: Associated Press.
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Coluna Ilustradas
CNJ muda de sede mas segue
usando estrutura antiga
Poucos dias antes da
virada do ano, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)
teve sua sede transferida
para um novo prédio, de
30,9 mil metros quadrados, a um custo mensal
de R$ 930 mil. A principal
justificativa do órgão é a
necessidade de dar mais
“espaço” aos funcionários e garantir maior
“proximidade” com o Supremo Tribunal Federal
(STF). Mesmo assim, o
CNJ continuará ocupando um parte da estrutura
antiga.
Como antecipou o Estado em julho, quando a
mudança ainda estava
em análise, a busca por
um novo endereço ocorreu apenas três anos
após o CNJ gastar R$ 7
milhões para promover
uma reforma no prédio
antigo. O imóvel usado
até o mês passado pelo
órgão do Judiciário é propriedade da União e não
gerava custos de locação.
O contrato de R$ 11,16
milhões ao ano, firmado
pelo conselho com os novos locatários, no entanto, não prevê a mudança
da sala-cofre da entidade
para o novo endereço. O
espaço abriga processos
sigilosos e toda a área
de informática do órgão.
Como a sala não foi transferida na nova mudança,

o CNJ passou a ocupar
dois endereços privilegiados no Plano Piloto de
Brasília: um na avenida
W3, na Asa Norte, onde
funcionava a sede antiga,
e outro ao lado da Praça
dos Três Poderes, seu
novo endereço.
SEM ALUGUEL
Apesar de não gastar
com aluguel do prédio
antigo, o CNJ precisará
manter equipe de segurança e manutenção da
sala-cofre, que fica em
um dos três blocos que
eram ocupados pelos servidores. O gasto estimado
para manter o local é de
R$ 2,4 milhões ao ano.
O contrato que sacramentou a mudança
foi assinado no último
dia 10 de dezembro pelo
diretor do CNJ, Johaness
Eck, e pelo representante
da empresa Stylos Engenharia - dona do imóvel
-, Guilherme de Siqueira
Barros.
Em julho, após a reportagem do Estado, o
Tribunal de Contas da
União (TCU) cobrou explicações do CNJ sobre
a lisura do processo de
aluguel. Depois de receber os esclarecimentos
do conselho, a corte de
contas decidiu que a mudança de sede poderia ter
prosseguimento.

Governo da China destituí
chefe do Gabinete de
Ligação com Hong Kong
A China destituiu
Wang Zhimin, chefe do
Gabinete de Ligação com
Hong Kong, órgão encarregado dos assuntos com
o território autônomo,
do seu cargo. De acordo
com a agência de notícias Xinhua, o governo
chinês não deu maiores
explicações sobre a substituição de Zhimin, que
ocupava o posto desde
2017. Ele foi substituído
por Luo Huining, que lide-

rava o Partido Comunista
Chinês na província de
Shanxi. Os protestos dos
habitantes de Hong Kong
contra a interferência da
China nos assuntos da
ilha entraram no seu oitavo mês agora em janeiro.
Uma passeata realizada
no dia 1º de janeiro acabou em violência após
a polícia usar métodos
de dispersão contra os
manifestantes.

Advogado de Carlos Ghosn
se diz traído pelo sistema
judiciário japonês
Takashi Nakano, principal advogado do ex-executivo da Nissan Carlos Ghosn, escreveu post em blog
dizendo que a princípio ficou com raiva e se sentiu
traído da fuga do seu cliente, mas que entendeu a
preocupação de Ghosn em não ter um julgamento
justo no Japão. “Eu fui traído, mas aquele que me traiu
não foi Carlos Ghosn”, disse o advogado, completando
que a raiva com seu cliente acabou se tornando outra
coisa. Takano comentou que Ghosn foi proibido de ver
sua esposa e que o ex-executivo tinha preocupações
se seria julgado com justiça por conta dos vazamentos
dos promotores do caso para a imprensa local.
O advogado falou que nunca se sentiu tão traído
pelo sistema judiciário japonês na forma como foi conduzido o caso de Ghosn, citando as várias restrições
impostas ao ex-executivo da montadora japonesa na
sua prisão domiciliar.
Takano escreveu que a grande maioria das pessoas
não conseguiria realizar uma fuga como a de Ghosn,
mas que se pudessem “eles certamente tentariam”.

Cidades
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IDENGUE

Chuva e calor aumenta a necessidade
de combater o mosquito Aedes aegypti

Umuarama – Com a
chegada do calor na região Noroeste do Paraná
as chuvas também estão
mais constantes. Segundo
as previsões do Sistema
Meteorológico do Paraná
(Simepar), pancadas de
chuva devem ocorrer durante toda a próxima semana e com temperaturas
equivalentes a estação do
verão. A situação é propícia
para o desenvolvimento do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue,
zika e chikungunya, colocando Umuarama em zona
de alto risco climático para
proliferação de criadouros
do inseto.
O alerta do setor de Vigilância do Município é para
a população não deixar
acumular entulhos e lixos
nas residências. Além da
necessidade de cuidados
nas casas, o excesso de
mato e resíduos nos canteiros das avenidas, ruas e
terrenos vazios também é
outra preocupação.
No boletim divulgado
pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa)
e os serviços de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, no dia 19 de
dezembro, são 42 o número
de casos confirmados de
dengue e Umuarama e 213
notificações. A região do
Parque San Remo, jardins
Petrópolis e Porto Belo, os
moradores devem intensificar a limpeza, pois são
considerados os locais mais
críticos no momento.
Além dos números da
dengue, Umuarama, Francisco Alves e Cruzeiro

SINTOMAS:
DENGUE CLÁSSICA
• Febre alta com início súbito.
• Dor de cabeça.
• Dor atrás dos olhos, que piora com o
movimento deles.
• Perda do paladar e apetite.
• Náuseas e vômitos.
• Tonturas.
• Extremo cansaço.
• Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e
membros superiores.
• Moleza e dor no corpo.
• Muitas dores nos ossos e articulações.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a limpeza de terrenos, quintais e também
interna da casa, como o esvaziamento de depósitos e recipientes com água devem ser feitos
com frequência

SITUAÇÃO ATUAL
Atualmente, 266 municípios
apresentam notificações para a
dengue, que passam de 16.596 no
Paraná. Os municípios com maior
número de casos confirmados são:
Santa Isabel do Ivaí, com 205 casos;

do Oeste contam com notificações de suspeitos
com chikungunya e um
suspeito de zika virus em
Umuarama.
Limpeza é
fundamental
A Secretaria Municipal
de Saúde reforça que a lim-

Inajaí, com 71 e Nova Cantu, com 56.
São 11 cidades com epidemia: Paranacity, Nova Cantu, Quinta do Sol,
Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo,
Colorado, Doutor Camargo, Floraí,
Uniflor e Florestópolis.

peza de terrenos, quintais
e também interna da casa,
como o esvaziamento de
depósitos e recipientes com
água devem ser feitos com
frequência durante todo
o ano. Resíduos que não
serão reutilizados precisam ser acondicionados de
maneira que não se tornem

Saúde mental será tema de ações
na campanha Janeiro Branco
Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde,
através da coordenação de
Saúde Mental, realiza neste
mês a campanha Janeiro
Branco: Por uma cultura
de Saúde Mental. “Não se
trata de uma campanha
colocada pelo Ministério
da Saúde, mas devido à sua
importância tem ganhado
grande visibilidade em algumas regiões, chegando
a tornar-se lei em municípios e Estados”, disse a
psicóloga Cátia Faquinete,
coordenadora de Saúde
Mental em Umuarama.
Desta forma, ao longo de janeiro a equipe
trabalhará com a temáti-

ca nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS) e no dia
24/01 será realizada uma
ação mais ampla no Centro
de Atenção Psicossocial
(CAPS II), reunindo alguns
parceiros na execução de
várias atividades ao longo
do dia.
O Janeiro Branco é uma
campanha dedicada a levar
as pessoas a pensarem
sobre suas vidas, o sentido
e o propósito de cada um,
a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto
elas conhecem sobre si
mesmas, suas emoções,
seus pensamentos e comportamentos. “A campanha
se dedica a colocar saúde

mental em máxima evidência, em nome da prevenção
ao adoecimento emocional
da humanidade”, reforça a
psicóloga.
A campanha busca ainda sensibilizar as mídias,
as instituições sociais,
públicas e privadas e os
poderes constituídos em
relação à importância de
projetos estratégicos, políticas públicas, recursos
financeiros, espaços sociais
e iniciativas socioculturais
empenhadas em valorizar
e atender às demandas
individuais e coletivas,
direta ou indiretamente,
relacionadas aos universos
da Saúde Mental.

Mais Aprendizagem vai beneficiar
mais de mil escolas em 2020
Curitiba - O Programa
Mais Aprendizagem, lançado
pela Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte,
vai crescer neste ano. Se
em 2019 foram 765 escolas
beneficiadas pela iniciativa,
que tem como foco auxiliar
estudantes que enfrentam
dificuldades nos estudos,
em 2020 a previsão é que
1.255 instituições de ensino
sejam atendidas pelo programa. Até o momento, o Mais
Aprendizagem já beneficiou
cerca de 25 mil alunos.
O programa foi criado
para substituir as antigas
Salas de Apoio, que atendiam apenas estudantes com
dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa
e Matemática. O Mais Aprendizagem, por sua vez, tem

como objetivo fazer com que
o estudante avance na série
em que está inserido. As
atividades, no contraturno,
têm como foco quatro áreas:
leitura, interpretação de
textos, escrita e resolução
de problemas.
O secretário de Estado
da Educação e do Esporte,
Renato Feder, afirma que o
programa foi lançado após
ser constatada a necessidade de um reforço no contraturno que englobasse mais
estudantes. Isso porque,
segundo ele, enquanto as
Salas de Apoio eram destinadas apenas a alunos
dos sextos e sétimos anos
do Ensino Fundamental, o
Mais Aprendizagem atende
estudantes de toda a fase
final dessa etapa de ensino

e também jovens do Ensino
Médio.
Os profissionais indicados pelas escolas passaram
por formação EAD produzida
pela Secretaria para atuar
no Mais Aprendizagem. No
próximo mês de fevereiro haverá outra edição do curso,
voltada aos professores que
foram supridos para atuar
no programa no ano que vem.
NÍVEIS DE NECESSIDADES PEDAGÓGICAS – Os
estudantes atendidos pelo
Mais Aprendizagem são organizados em três níveis de
necessidades pedagógicas, o
que permite que o reforço se
dê de forma personalizada.
Isso porque, assim, é possível
compreender o que melhor
precisa ser trabalhado com
cada aluno.

criadouros do mosquito até
que sejam coletados para
destinação final.
Mosquito mais forte
De acordo com o secretário estadual da Saúde,
Beto Preto, existem quatro sorotipos de dengue
e quem pegou a doença

DENGUE HEMORRÁGICA
Os sintomas da dengue hemorrágica no
início da doença são os mesmos da dengue
comum. A diferença ocorre, com maior frequência, quando acaba a febre e começam
a surgir os sinais de alarme:
• Dores abdominais fortes e contínuas.
• Vômitos persistentes.
• Pele pálida, fria e úmida.
• Sangramento pelo nariz, boca e gengivas.
• Sonolência, agitação e confusão mental.
• Sede excessiva e boca seca.
• Pulso rápido e fraco.
• Dificuldade respiratória.
• Perda de consciência.
não está imunizado. Neste
ano, ressaltou, cerca de
dois terços da doença
registrada no Paraná são
do sorotipo 2 (DENV-2),
considerada mais resistente. Ele lembrou também que o mosquito ficou
mais forte, diminuindo a
eficácia de repelentes e

do fumacê, o veneno mais
usado contra o transmissor. O Ministério da
Saúde está em fase final
de estudos para a substituição do inseticida. “Por
isso a necessidade de
falar abertamente com as
pessoas para diminuir os
danos”, disse.

Formaturas: cerimônias da Unipar em Umuarama
estão agendadas para o final do mês
Com boas expectativas
a Universidade Paranaense
– Unipar dá início aos preparativos das cerimônias
de colação de grau das
turmas que concluíram os
estudos em 2019. Nas sete
unidades os formandos já
estão se preparando para
a chegada do grande dia.
Mas as comemorações já
começaram e movimentam
as cidades onde a Unipar
está presente: Umuarama,
Toledo, Guaíra, Paranavaí,
Cianorte, Cascavel e Francisco Beltrão.
Em Umuarama serão
quatro cerimônias, para
formandos de 19 cursos
de graduação. Aguardam
ansiosamente o diploma
929 acadêmicos.
No dia 28, 10 horas, colam grau as turmas de
Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Agronômica,
Engenharia Civil e Engenharia Mecânica; e à noite,
às 19 horas, as de Direito.
E no dia 29, às 10 ho-

ras, à frente dos holofotes
estarão os formandos em
Enfermagem, Estética e
Cosmética, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia e Psicologia; e
às 19 horas ganham foco os
de Administração, Ciências
Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Publicidade
e Propaganda, Química
industrial e Sistemas de
Informação.
O Reitor Carlos Eduardo Garcia deve presidir
a maioria das solenidades. Assim como todos
que serão diplomados,
ele também aguarda com
grande expectativa essas
datas. “Cada turma que
formamos, cada aluno que
diplomamos é motivo de
muito orgulho para nós da
Universidade Paranaense,
porque é a prova de que
estamos cumprindo nossa
missão, a de preparar, capacitar profissionais para
a sociedade”.
Em seus mais de qua-

renta anos de história, a
Unipar já diplomou aproximadamente sessenta mil
profissionais. Desta vez
serão cerca de 2,8 mil.
CALENDÁRIO
Em Umuarama serão
quatro cerimônias, todas
no Metropolitan Centro de
Eventos. No dia 28, 10 horas, colam grau as turmas
de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil e
Engenharia Mecânica; e à
noite, às 19 horas, as de
Direito. E no dia 29, às 10
horas, à frente dos holofotes estarão os formandos
em Enfermagem, Estética e
Cosmética, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia e Psicologia; e
às 19 horas ganham foco os
de Administração, Ciências
Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Publicidade
e Propaganda, Química
industrial e Sistemas de
Informação.

Reitor Carlos Eduardo Garcia em cerimônia do ano passado: calendário atual contempla
71 turmas de graduação de todas as áreas do conhecimento
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Hospitais começam a atender 24 horas e porta
de entrada é o PA e SAMU de cada cidade
Umuarama - O rodízio
dos hospitais de plantão
em Umuarama, implantado há cerca de 30 anos,
termina amanhã (6). Com a
resolução o hospital Nossa
Senhora, Cemil, Norospar
e Uopeccan, credenciados
para o atendimento de Urgência e Emergência pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), passam a atender
24 horas. Porém, a regulamentação das vagas será
realizada no Pronto Atendimento (PA) de cada cidade
da região.
A partir de agora, os
usuários que precisam
de serviços de urgência e
emergência do SUS nos 21
municípios que pertencem
a 12ª Regional de Saúde,
precisam procurar o PA
da sua cidade ou acionar o
SAMU/SIATE. Após triagem
no PA, conforme a gravidade
e patologia, o paciente será
encaminhado para o hospital de referência.
Desta forma, caso o
atendimento hospitalar
for necessário, o paciente
será encaminhado através
da Central de Regulação de
Leitos do SAMU ao hospital
credenciado na especialidade indicada. O paciente
não poderá mais ir direto
o hospital em Umuarama.
“Isso significa colocar o paciente certo, no tempo certo
e no hospital certo. Outra
grande vantagem é que não
teremos mais falta de leitos
gerais”, disse a diretora
da 12ª Regional de Saúde
de Umuarama, enfermeira
Viviane Herrera.
Conforme Viviane, a mu-

U

Em reunião realizada na sexta-feira (3), autoridades de saúde e gestores dos hospitais conferiram todos os detalhes da implantação do novo sistema

dança fortalecerá o sistema
hospitalar de Umuarama
e trará benefícios a toda
a população regional.“É
um avanço importante.
A mudança favorecerá a
população um atendimento ainda mais qualificado
dentro das especialidades
credenciadas”, disse.
REUNIÃO
Em reunião realizada no
novo Pronto Atendimento
de Umuarama, na tarde de
sexta-feira (3), autoridades
de saúde e gestores dos
hospitais conferiram todos
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os detalhes da implantação
do novo sistema.
De acordo com presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – Cisa-Amerios, prefeito de
Alto Piquiri, Luis Carlos
Borges Cardoso, o sistema
de distribuição foi criado
após um amplo planejamento, com a participação
de todos os setores envolvidos no processo e segue
critérios médicos e técnicos
para o encaminhamento
do paciente ao hospital
credenciado.
“A mudança é necessá-
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ria e não medimos esforços
para chegar a esse momento. Foram muitas reuniões e
um amplo trabalho técnico
de planejamento. Contamos
com a parceria de todos,
especialmente da Secretária de Estado da Saúde,
da 12ª Regional de Saúde,
das prefeituras e secretarias municipais de saúde
da região, SAMU, SIATE,
Central de Regulação de
Leitos e Consultas, gestores dos hospitais, médicos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde, para
criar um sistema justo para
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EM UMUARAMA
Em Umuarama, A partir desta segunda-feira
(06), começa a funcionar o Pronto Atendimento
24 horas e a população umuaramense não deve
mais procurar os hospitais para atendimento
médico emergencial. Todos os casos deverão
passar pelo Pronto Atendimento Dr. Cândido
Garcia (PA 24h), que começa funcionar todos os
dias da semana – incluindo sábados, domingos
e feriados 24 horas.
todos”, disse.
Cardoso destacou a participação do representante
da Central de Regulação de
Leitos e Consultas, Adelson
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Gonçalves dos Santos que,
segundo ele, “não mediu
esforços para a criação do
novo sistema e em todo o
processo”.

E

UNIPAR

PÓS-GRADUAÇÃO

‘Amplie possibilidades’
Campanha da Unipar está começando, com vários
cursos, em várias áreas do conhecimento

A Unipar investe em opções em todas as áreas do
conhecimento, com um leque grande de cursos. São mais de
90 na lista multicâmpus da pós-graduação lato sensu, incluindo
MBA. Regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação),
todos seguem projeto pedagógico moderno. A credibilidade da
Unipar e o seu quadro de professores altamente conceituado
garantem a escolha certa. Outro diferencial da pós-graduação
da Unipar é o programa de fidelização, um investimento para
incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os
estudos, com bons descontos na mensalidade.

Unipar –
Referência
em educação
superior, da
graduação ao
doutorado
- há 47 anos
formando
profissionais
de talento!

CURSOS OFERECIDOS
Especialização e MBA, em Umuarama
• Análises Clínicas e
Toxicológicas
• Ciência e Tecnologia de
Sementes
• Constelações Familiares
• Dermoestética
• Direito Administrativo
e Municipal [com tópicos
especiais em licitações,
compliance e eleitoral]
• Direito e Processo do
Trabalho
• Direito Previdenciário
• Endodontia
• Engenharia de Segurança do
Trabalho
• Estruturas de Concreto e
Fundações
• Farmácia Clínica e Farmácia
Hospitalar [ênfase em

Prescrição Farmacêutica]
• Farmácia Clínica e
Farmacoterapia Aplicada
• Fisiologia do Exercício e
Reabilitação Cardiovascular
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e
Resistência Antimicrobiana
• Manejo da Fertilidade do Solo
e Nutrição de Plantas
• MBA em Finanças,
Controladoria e Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas,
Carreira e Liderança
• MBA em Perícia, Auditoria e
Gestão Tributária
• MBA Executivo em Gestão
Empresarial
• MBA Executivo em Marketing,
Tecnologia e Inovação

• Medicina de Felídeos
• Microbiologia e Controle
de Qualidade Microbiológico
• Nutrição e Fitoterapia
Aplicada a Clínica
• Ortodontia
• Plantas Medicinais e
Fitoterápicos
• Psicologia Histórico
Cultural
• Relações Familiares e
Intervenções Psicossociais
• Responsabilidade Civil
• Restauração de Dentes
Tratados Endodonticamente
com Ênfase em Retentores
Intra-Radiculares
• Sistemas Térmicos
• Vigilância Sanitária e
Saúde Única

Mestrado e
doutorado, também
com inscrições abertas
Modalidade stricto sensu,
em Umuarama
• Programas de mestrado e
doutorado em Biotecnologia
aplicada à Agricultura
• Programa de mestrado
e doutorado em Ciência
Animal com ênfase em
Produtos Bioativos
• Programa de mestrado
em Direito Processual e
Cidadania
• Programa de mestrado
em Plantas Medicinais e
Fitoterápicos na Atenção
Básica

VESTIBULAR

Módulo II Continuado
Se você quer estudar na
Unipar em 2020, mas não
fez o vestibular tradicional,
ainda pode. O Módulo II
Continuado [para vagas
remanescentes] está com
inscrições abertas. Acesse
vestibular.unipar.br e
confira a lista de cursos. E
para ganhar um desconto
na mensalidade, confira
lá também o Programa de
Bolsas da Unipar. Porque a
Unipar tem muito espaço
para o seu talento!
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Família mantêm viva a cultura da
Folia de Reis na região da Amerios

Umuarama - A companhia de Folia dos Santos Reis
Silvério e do Carmo caminhou por mais de 800 casas
desde o dia 25 de dezembro
e amanhã (6) estaciona sua
bandeira em uma festa de comemoração ao Dia de Santos
Reis. O grupo formado pela
família Silvério e do Carmo
mantêm viva a cultura dos
antepassados e este ano
percorreu bairros de Cruzeiro do Oeste, Umuarama
e Brasilândia do Sul.
Alan Carlos Ramos de
Oliveira, neto de Antônio
do Carmo; quem ajudou Sebastiana Silvério a montar
a companhia no passado,
conta que a Folia de Santos
Reis leva de casa em casa
a boa nova, que é o nascimento de Jesus Cristo. “A
Folia de Reis é uma cultura
fundada na Igreja Católica
com a mistura dos portugueses, franceses, africanos
e espanhóis. Como outros
movimentos da igreja, visamos praticar a fé para os
que creem no nascimento de
Jesus”, explicou.
Ainda segundo Alan, a
cada ano mais pessoas procuram a companhia para
passar em suas residências
e por isso o grupo se divide
em turnos. “Começamos a
caminhada pela manhã e
seguimos pela madrugada
visitando as casas. Acredito
que passamos por mais de
800 residências, sempre com

Com canções sempre sobre temas religiosos, nas
residências por onde a folia
passava muitas crianças
também acompanhavam os
palhaços imitando o ritmo
feito com os bastões e suas
danças. “Nossa companhia
não tem bebida alcoólica
e respeitamos ao máximo
quem visitamos. Estamos
levando a palavra de Deus e
por isso temos que seguir as
regras deixadas”, finalizou
Alan Oliveira.

A companhia de Folia dos Santos Reis Silvério e do Carmo caminhou por mais de 800 casas desde o dia 25 de dezembro

muita emoção”, disse.
Em cada parada os foliões e os palhaços cantam
e anunciam a chegada de
Jesus Cristo, após a passagem da bandeira o dono da
casa oferece uma doação.
“Toda doação arrecadada é
revertida para o festejo do
Dia de Santos Reis, quando

realizamos um almoço para
a comunidade. Também
confeccionamos cestas básicas para os fiéis mais
carentes. Tudo é revertido
para a comunidade, não
ficamos com nada, pois esse
é o sentindo: a fraternidade
entre as pessoas”, explicou
Oliveira.

Na passagem da companhia Silvério do Carmo por Umuarama a Folia de Reis emocionou
muitos fiéis, como Zeni Oliveira Cavinatti

EMOÇÃO
Na passagem da companhia Silvério do Carmo por
Umuarama a Folia de Reis
emocionou muitas pessoas,
como Zeni Oliveira Cavinatti.
A umuaramense chorou com
a bandeira em suas mãos,
pois lembrou da infância e
da sua mãe. “Quando eu era
pequena e morava no sítio,
minha mãe gostava muito da
Folia de Reis. A gente estava
dormindo e a folia chegava,
era uma festa. Hoje tive
recordações lindas e fiquei
emocionada”, disse.
O antigo folião Antônio
José dos Santos reviveu o
tempo em que também saia
pelas ruas de Umuarama
com sua companhia. “É uma
tradição que nunca pode
acabar. É algo muito bonito e
exalta a fé do povo católico”
ressaltou.
A FOLIA
Empunhado a bandeira a
frente do grupo, seguida dos
palhaços mascarados e músicos, muitos umuaramenses
reviveram, nos últimos dias,
uma cultura esquecida dos
tempos da infância. Um tempo em que as companhias
de Folia de Reis percorriam
os bairros da cidade. A folia
de reis é uma festa católica

que celebra a visitação dos
Reis Magos o nascimento de
Jesus Cristo em Belém.

ALMOÇO COMEMORATIVO
Amanhã os foliões realizam os festejos do Dia Dos
Santos Reis. As 12 horas,
como os alimentos doados,
será servido um almoço para
a comunidade na cidade de
Cruzeiro do Oeste, no bairro
Jardim Cruzeiro - rua Santa
Catarina - número 1456.
“Armamos uma tenda e cozinhamos para a população.
Este ano será na rua Santa
Catarina, em Cruzeiro do
Oeste e todos estão convidados. Parte dos alimentos
doados pelos fiéis também
são entregues para famílias
carentes”, ressaltou Alan
Oliveira.

O antigo folião Antônio José dos Santos reviveu o tempo
em que também saiA pelas ruas de Umuarama

Empunhado a bandeira a frente do grupo, seguida dos
palhaços mascarados e músicos, muitos umuaramenses reviveram uma cultura esquecida
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Entenda o que é ou não abuso
de autoridade pela nova lei
Começou a valer desde
sexta-feira (3), a lei que
criminaliza o abuso de
autoridade. Aprovada em
agosto do ano passado, a
proposta define como abuso de autoridade uma série
de situações cometidas por
agentes públicos, incluindo
juízes e procuradores, e é
considerada uma reação da
classe política às recentes
operações contra corrupção, como a Lava Jato.
Originado no Senado
em 2017, o texto foi para
sanção presidencial após
a aprovação da Câmara. O
presidente Jair Bolsonaro,
pressionado por sua base
eleitoral e pelo próprio discurso de campanha anticorrupção, sancionou o texto
com 33 vetos. O Congresso
Nacional, no entanto, derrubou 18 desses 33 vetos.
O que diz a Lei de
Abuso de Autoridade?
Segundo o texto aprovado, as condutas das autoridades serão consideradas
crimes caso praticadas
com a finalidade específica
de prejudicar alguém ou
beneficiar a si próprio ou a
terceiro, assim como "mero
capricho" ou satisfação pessoal. Um dos pontos mais
criticados por procuradores e magistrados, a divergência na interpretação da
lei ou na avaliação dos fatos
e provas - o chamado "crime
de hermenêutica" - não
será considerada abuso de
autoridade.
AGENTE PÚBLICO
De acordo com a lei,
qualquer agente público,
servidor ou não, da administração direta, indireta
ou fundacional de qualquer
poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios estão sujeitos a responder por crimes
de abuso de autoridade
quando cometidos no exercícios de suas funções. O
projeto substitui uma lei de
1965 que tratava do tema.
PENALIDADES
Além da prisão, o projeto
considera formas alternativas de penalidades aos
crimes de abuso, como
obrigação de indenizar o
dano causado e a inabilitação para o exercício de
cargo, mandato ou função
pública de até cinco anos.
A inabilitação ou a perda
do cargo, no entanto, só
serão aplicados em casos
de reincidência em crime
de abuso de autoridade.
Outras penas substitutivas previstas pela lei são:
prestação de serviços comunitários, suspensão do
exercício do cargo por até
seis meses com perda de
remuneração.
AÇÃO PENAL
Outro ponto importante
da lei é que os crimes de
abuso de autoridade serão
analisados com base em
ação penal pública incondicionada, ou seja, não dependem de queixa do atingido
para que a denúncia seja

O QUE VALE
ADVOGADOS
Advogados. O Congresso acatou o pedido feito pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e derrubou o veto ao artigo que tratava sobre atuação dos advogados. O trecho mantido pelos parlamentares torna crime, punível com até um ano
de detenção, a violação de prerrogativas de advogados (como poder falar com
seu cliente em particular, ser atendido pelo magistrado e ter acesso à íntegra dos
processos). A pena é de até um ano de detenção.
PRISÃO
O Congresso derrubou o veto e manteve a punição a juízes que determinem
prisão ou outra medida que restrinja a liberdade, como recolhimento noturno, em
desconformidade com a lei. A pena é de 1 a 4 anos de detenção.
PUBLICIDADE
Outra situação que agora pode ser punida até com prisão é se o responsável
pela investigação atribuir culpa ao investigado antes de concluídas as apurações
e formalizada a acusação. Isso vale até mesmo por postagem em rede social. A
pena vai de seis meses a dois anos de prisão.
LIBERDADE
Também pode ser punido o juiz que não substituir a prisão preventiva por medida
cautelar ou não conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível na
legislação.
PROVA CONTRA SI MESMO
O item prevê punir com detenção de um a quatro anos, mais multa, o agente
público que obrigar o preso a produzir prova contra a si mesmo ou contra terceiro.
IDENTIFICAÇÃO
Estabelece pena de seis meses a dois anos de detenção para a autoridade que
deixar de se identificar ou identificar-se falsamente durante a prisão ou interrogatório.

O QUE NÃO VALE
ALGEMAS
O dispositivo previa que um agente público, caso submetesse um preso ao uso
de algemas quando não houvesse resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à
integridade física do próprio preso, poderia ser punido com detenção de até dois
anos.
PRISÃO
Foi mantido o veto ao trecho que punia policiais que executem a captura, prisão
ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito
ou sem ordem escrita de autoridade judiciária.
EXPOSIÇÃO
Também não entrou na lei o artigo que previa pena de até quatro anos de prisão
para quem executar mandado de busca e apreensão mobilizando veículos, pessoal
ou armamento de forma ostensiva e desproporcional para expor o investigado a
situação de vexame.
FILMAGEM
Outro veto mantido foi ao dispositivo que punia aqueles que permitissem a fotografia e filmagem de preso, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento
ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal. A pena era de seis
meses a dois anos de prisão.
OMISSÃO
O item previa pena de detenção de seis meses a dois anos para quem, com
finalidade de prejudicar investigação, omite dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso.
MANIFESTAÇÕES
Outro ponto que saiu da lei foi o que previa detenção de três meses a um ano
para quem coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, sem justa causa, a reunião,
a associação ou o agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo.
oferecida. O projeto prevê
que as penas criminais
aplicadas não dependem
das sanções de natureza
civil ou administrativa. Por
outro lado, caso a pessoa
seja inocentada na esfera
criminal, ela não poderá ser
condenada na esfera cível
ou administrativa.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
O projeto altera as regras sobre prisão temporária: atualmente, o preso
deverá ser colocado em
liberdade imediatamente após cinco dias, prazo
fixado para esse tipo de
prisão, exceto nos casos
em que seja transformada
em prisão preventiva. Com

a nova regra, o mandado de
prisão temporária expedido
por um juiz deve conter
necessariamente o período
da duração da prisão e o
dia em que o preso será
libertado. O responsável
pela custódia deverá colocar imediatamente o preso
em liberdade, independentemente de nova ordem da
autoridade judicial, exceto
se já tiver sido comunicada
a prorrogação da prisão
temporária ou a decretação
da prisão preventiva.
PRERROGATIVAS
Passa a ser a crime de
autoridade, passível de
prisão de 3 meses a um
ano, a violação de direitos e
prerrogativas do advogado,

tais como a inviolabilidade
de seu escritório ou local
de trabalho e sigilo de comunicação, a comunicação
com clientes, a presença
de representantes da OAB
quando um advogado é
preso em flagrante por
motivo ligado ao exercício
da advocacia.
GRAMPOS
A lei de abuso de autoridade também passa a considerar crime o magistrado
que determinar "grampos",
escutas ou qualquer outro
tipo de interceptação de
comunicação com objetivo
não autorizado em lei. A
punição prevista é entre 2
e 4 anos de reclusão, além
de multa.

Traficante é preso com crack e cocaína no Primeiro de Maio
Umuarama – Um traficante
de 19 anos foi preso em flagrante com 90 pedras de crack e 45
buchas de cocaína às 21h40
desta sexta-feira (3) no bairro
Primeiro de Maio, em Umuarama, segundo a Polícia Militar.
De acordo com a PM, durante patrulhamento no bairro
uma equipe policial avistou o jovem e mais um casal que tentou
correr para dentro de uma casa
ao avistar os policiais.
Foi realizada a abordagem

e com o jovem de 19 anos foi
encontrado uma porção de maconha. Em consulta documental foi verificado que o jovem
já foi detido diversas vezes por
tráfico de drogas.
Segundo a PM, após autorização do traficante foram
realizadas buscas no interior
de sua residência onde foram
encontrados a cocaína e o
crack. Tudo foi recolhido e
encaminhado para a delegacia
da Polícia Civil.

Morador de Cruzeiro do Oeste é
sequestrado por dívida de R$ 2 mil
Cruzeiro do Oeste – Um
morador de Cruzeiro do
Oeste foi sequestrado por
volta das 12 horas de sexta-feira (30) e mantido em
cárcere privado por mais
de seis horas por conta
de uma dívida de R$ 2 mil
com os sequestradores,
segundo a Polícia Militar.
A vítima acabou libertada
sem o pagamento do valor
e os dois criminosos foram
presos e encaminhados
para a delegacia da Polícia
Civil da cidade.
Segundo a Polícia Militar, às 17h22 uma pessoa
entrou em contato com a
central da PM informando
sobre o sequestro e contando que a vítima estaria
desde às 12 horas com os
criminosos e estaria em um
posto de combustível em Perobal, a 43 km de distância.
Ainda segundo a solici-

tante contou à PM, os criminosos afirmaram que se a
vítima não pagasse o valor
devido, eles cobrariam dos
familiares ou tomariam o
carro do filho da vítima, que
mora em Cianorte.
Segundo a PM, na sequencia foi informado que
os criminosos estariam
trazendo a vítima de volta
para Cruzeiro do Oeste e foi
marcado um local para a entrega do dinheiro. De acordo
com a PM, esse local foi o
mesmo onde a vítima foi
sequestrada. A equipe pediu
reforço e cercou a área,
realizando a abordagem dos
criminosos quando a vítima
já estava em segurança. Um
dos suspeitos foi detido ainda dentro do veículo usado
para sequestrar a vítima e o
outro foi detido na varanda
do imóvel onde a vítima foi
levada.

Homens armados rendem caminhoneiro
em Umuarama e roubam carreta
Cianorte – Um caminhoneiro de 34 anos foi rendido
por quatro criminosos encapuzados supostamente
armados e roubaram uma
carreta durante a madrugada desta sexta-feira (3), na
PR-323, próximo a Umuarama, segundo a Polícia Militar.
A vítima foi libertada na
área rural do distrito de São
Lourenço, em Cianorte, a
pelo menos 87 km de distância de Umuarama, onde conseguiu pedir ajuda e acionar
e polícia. O cavalinho foi encontrado pela PM de Umuarama abandonado no pátio
de um posto as margens da
PR-323, em Umuarama. Já a
carreta com dois semi-reboques não foi localizada até
o fechamento desta edição.
O veículo estava carregado
com farelo.
Segundo a Polícia Militar,
a vítima contou que seguira
pela PR-323 sentido a Fran-

cisco Beltrão quando por
volta das 3 horas foi abordado por uma van branca, com
quatro homens, sendo três
usando tocas para esconder
o rosto e fazendo menção de
estarem armados e o quarto
com o rosto descoberto e
armado com uma pistola. A
vítima foi rendida e obrigada
a entrar na Van, onde rodou
por cerca de duas horas,
sendo parte do caminho feito
em estrada com bastante
desnível, segundo a PM.
A vítima foi mantida
dentro da van, em cárcere
privado ainda por algumas
horas, quando foi liberado. A
carreta Volvo/fh 6x2t de cor
branca emplacamento ITR2184, e dois semirreboques,
emplacamentos AOK-1607 e
AOK-1608, foram levados. Os
documentos pessoais, cartões bancários e o aparelho
celular da vítima ficaram
todos dentro do veículo.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

H.B. Comércio de Combustíveis Ltda, CNPJ:01.434.983/0001-37 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação
da Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e lavagem de veículos instalada na
Avenida Hermes Vissoto 1058, Centro, Icaraíma/PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana
PORTARIA N.º 2
De 03 de janeiro 2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SR. GILBERTO LINO DA SILVA DO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho nº 01/2018,
RESOLVE
EXONERAR em 03/01/2020, por término de contrato, o Sr. GILBERTO LINO DA SILVA, inscrito no CPFNº.-527.559.919-68 e no RG-Nº.- 4.025.039-5-SSP/PR, sob regime CLT, do cargo temporário de Motorista.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (03/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 3
De 03 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. HELOÍSA FERNANDA GALVÃO PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE SAÚDE, EM
VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 76/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 236, de 19/12/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 90, de 27/12/2019
– Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. HELOÍSA FERNANDA GALVÃO, inscrita no CPF-N.º-068.390.359-48 e no RG-N.º-9.437.281-2-SSP/
PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Agente de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, a contar
de 06/01/2020.
A Secretaria de Saúde de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento
nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (03/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 4
De 03 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. SOLANGE APARECIDA MARTINS PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 76/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 236, de 19/12/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 90, de 27/12/2019
– Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. SOLANGE APARECIDA MARTINS, inscrita no CPF-N.º-028.618.539-30 e no RG-N.º-6.543.9174-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Auxiliar de Enfermagem, com carga horária de 40 horas
semanais, a contar de 06/01/2020.
A Secretaria de Saúde de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento
nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (03/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 5
De 03 de janeiro de 2020
NOMEIA A SRA. ELENICE PEREIRA DOS SANTOS SILVA PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 76/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 236, de 19/12/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 90, de 27/12/2019
– Convocação da candidata;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. ELENICE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, inscrita no CPF-N.º-056.261.979-82 e no RG-N.º6.961.340-3-SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Auxiliar de Enfermagem, com carga horária de 40
horas semanais, a contar de 06/01/2020.
A Secretaria de Saúde de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento
nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (03/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 6
De 03 de janeiro de 2020
NOMEIA O SR. VALDENIR APARECIDO DA SILVA PARA O CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE
DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital nº. 76/2019;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 236, de 19/12/2019 – Homologação de Resultado e o Edital n.º 90, de 27/12/2019
– Convocação do candidato;
RESOLVE
NOMEAR o Sr. VALDENIR APARECIDO DA SILVA, inscrito no CPF-N.º-995.518.969-04 e no RG-N.º-6.829.696-0SSP/PR, sob o Regime CLT, no cargo temporário de Motorista, com carga horária de 40 horas semanais, a contar
de 06/01/2020.
A Secretaria de Saúde de Douradina-PR, através da Divisão de Recursos Humanos, providenciará o assentamento
nos registros funcionais em cumprimento a presente portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. (03/01/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 01/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Heloísa Fernanda Galvão
Objeto: Prestação de serviços na função de Agente de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde de Douradina-PR,
conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.009,46-mensais
Vigência: 06/01/2020 até 05/01/2021 (12 meses)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 02/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Solange Aparecida Martins
Objeto: Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde de Douradina-PR,
conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.291,40-mensais
Vigência: 06/01/2020 até 05/01/2021 (12 meses)

As drogas e
o dinheiro foram
apreendidos na
casa do suspeito
(foto divulgação
Polícia Militar)

Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 03/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratada: Elenice Pereira dos Santos Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde de Douradina-PR,
conforme Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.291,40-mensais
Vigência: 06/01/2020 até 05/01/2021 (12 meses)
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo determinado n.º 04/2020
Contratante: Município de Douradina/PR
Contratado: Valdenir Aparecido da Silva
Objeto: Prestação de serviços na função de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde de Douradina-PR, conforme
Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 76/2019.
Carga horária: 40 horas semanais
Valor contratado: R$-1.614,77-mensais
Vigência: 06/01/2020 até 05/01/2021 (12 meses)

Variedades
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Gosta do Brasil

Angélica confessou que já pensou em morar fora do
Brasil com sua família, mas ponderou que a violência está
presente no mundo inteiro. E por isso, ela e marido, Luciano Huck, decidiram ficar por aqui mesmo, embora curtam
o período de férias sempre no exterior. E falando ainda de
morar em outro país, a apresentadora arrematou: “só se
for em outra vida, porque nessa a gente nasceu brasileiro,
moramos aqui, nossos filhos estão sendo criados aqui.
Esse é o nosso país”.
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NOTÍCIAS DA

Natureba

Hoje, às 19h30, estreia no GNT o inédito “Refazenda,
com Bela Gil”. No ar de segunda a sexta, o programa
enfoca, além das receitas de pratos ovolactovegetarianos e veganos preparadas por Bela Gil, temas como
a valorização das culturas locais, a procedência e o
aproveitamento dos alimentos, o manejo dos resíduos
e sazonalidade. Tudo isso numa fazenda de orgânicos
no interior de São Paulo onde Bela Gil também recebe
convidados especiais para bate-papos descontraídos
enquanto saboreiam os seus quitutes. Já no primeiro
episódio, para abrir com “chave de ouro”, Bela recebe
seu pai, Gilberto Gil, e a cantora Rita Lee, uma amiga
da família de longa data.

Aumentando a família

Fernanda Machado atualmente mora nos Estados Unidos ao lado do marido, o americano Robert Riskin e de
Lucca, o filhinho de quatro anos do casal. A atriz anunciou
que está novamente grávida e não escondeu a sua alegria.

Merecendo
reprise

“Alf, o ETeimoso” fez muito sucesso nos domingos da
Globo em 1987, quando no
horário do almoço mostrava
as aventuras do alienígena
Gordon Shumway, que vem à
Terra após seu planeta Melmac explodir. Por acidente ele
cai bem em cima da garagem
da família Tanner. Adotado
por Willie (Max Wright), sua
esposa Kate (Anne Shedeen),
sua filha adolescente Lynn (Andrea Elson), seu caçula Brian (Benji Gregory) e o gato Lucky, a vida dos
Tanner vira de cabeça para baixo com as confusões
do extraterrestre de pelos alaranjados. A série também passou pela Band, Canal 21 e SBT. Na TV paga
foi exibida na WBTV, na Nickelodeon e por último no
TCM. Desde então está fora do ar. Para os fãs restam
procurar alguns dos episódios na internet ou esperar
que alguma emissora resolva reprisar.

A dica de
beleza

Letícia Colin dividiu com
os fãs uma dica de beleza.
A atriz usa soro fisiológico
para hidratar a pele do rosto durante o dia e também
antes da maquiagem. “É só
molhar um algodão e passar”, indicou a bela.

Planos futuros

Sabrina Sato e Duda Nagle são pais de Zoe e quem
convive como casal conta
que eles têm planos de
aumentar a família adotando uma criança e também
tendo mais filhos biológicos.

Os livros da atriz

Os livros “Palavra de
Anjo” e “Energia Positiva”,
escritos pela atriz Norma
Blum, foram relançados por
uma renomada editora. Norma Blum, além da carreira
artística, também se revelou
como esotérica.

Em Portugal

A notícia que se tem é
que Thiago Rodrigues está
fazendo o maior sucesso
nas novelas produzidas pela
emissora portuguesa TVI e
até renovou o seu contrato
por lá. E tem mais, Marcelo
Anthony, Luana Piovanni e
Cassiano Carneiro também
estão brilhando nos folhetins em Lisboa.

UNIPAR
‘AMPLIE POSSIBILIDADES’

Inscrições para pósgraduação estão abertas

Campanha da Unipar está começando, com
vários cursos, em várias áreas do conhecimento.
São mais de 90 na lista multicâmpus da pósgraduação lato sensu, incluindo MBA, todos
regulamentados pelo MEC [Ministério da
Educação]. A credibilidade da Unipar e o seu
quadro de professores altamente conceituado
garantem a escolha certa. Confira as opções
oferecidas em Umuarama:
Análises Clínicas e Toxicológicas | Ciência
e Tecnologia de Sementes | Constelações
Familiares | Dermoestética | Direito
Administrativo e Municipal [com tópicos especiais
em licitações, compliance e eleitoral] | Direito
e Processo do Trabalho | Direito Previdenciário
| Endodontia | Engenharia de Segurança do
Trabalho | Estruturas de Concreto e Fundações
| Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar [ênfase
em Prescrição Farmacêutica] | Farmácia Clínica e
Farmacoterapia Aplicada | Fisiologia do Exercício
e Reabilitação Cardiovascular | Harmonização
Orofacial | Infecção Hospitalar e Resistência
Antimicrobiana | Manejo da Fertilidade do Solo
e Nutrição de Plantas | Medicina de Felídeos
| Microbiologia e Controle de Qualidade
Microbiológico | Nutrição e Fitoterapia Aplicada
a Clínica | Ortodontia | Plantas Medicinais e
Fitoterápicos | Psicologia Histórico Cultural |
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais
| Responsabilidade Civil | Restauração de Dentes
| Tratados Endodonticamente com ênfase em
Retentores Intrarradiculares | Sistemas Térmicos
|Vigilância Sanitária e Saúde Única.
MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria |
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança
|MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária
| MBA Executivo em Gestão Empresarial | MBA
Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

E

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

Lígia se recusa a deixar Nina sozinha com Rui.
Cléber não aceita falar com Anjinha. Lígia pede que
Filipe não enfrente Rui. Milena convence César a pedir
desculpas para Jaqueline. Lara insinua a Lígia que
Rita armou com Rui para assustá-la. Jaqueline não
aceita conversar com César. Daniel convida Milena
para passar um dia a seu lado. Diana, Marquinhos,
Ramila e Solange planejam as pautas defendidas por
sua chapa para o grêmio escolar. Anjinha avisa a Madureira que Milena desmaiou. Filipe e Rui se enfrentam.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

Adelaide fica feliz com a reação de Justina. Isabel
desabafa com Clotilde. Rosaura decide deixar os filhos
passarem uma temporada com Almeida e Natália disfarça a irritação. Adelaide voa com Justina, que tem
uma lembrança com a irmã e se emociona. Alfredo
convida Tião para uma reunião política. Virgulino se
preocupa com o empenho político de Lúcio. Justina
reconhece Adelaide como irmã. Lola recebe a visita
de Emília. Zeca tira todo o dinheiro que tem no banco.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Paloma decide deixar Búzios. Marcos se surpreende ao ver Patrícia em sua cama. Diogo faz uma
denúncia anônima sobre tráfico de drogas no bar de
Marcos. Paloma conta para Ramon e Francisca que
flagrou Marcos com uma mulher na cama. Marcos é
preso e pede ajuda para Machado. Gabriela escuta
Vera contar que Marcos foi preso. Machado avisa
a Marcos que o Juiz decidirá se ele responderá em
liberdade ou não. Alice consola Paloma. Paloma se
assusta ao saber por Gabriela que Marcos foi preso.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Ester pede para ouvir o coração de Luisa e a mulher
estranha sua atitude. Sophie escuta o pedido e também
fica desconfiada. Filipa ganha um “Espelho Amigo”, o
novo projeto de Roger. Glória conta para o neto sobre
o resultado de seus exames. Devido aos acontecimentos, Pendleton estuda uma maneira de implantar sons
que simulem batimentos cardíacos no corpo de Ester.
Poliana e Luisa procuram por Pendleton e Ester na
casa, mas não os encontram. Raquel retorna para casa
a pé e se encontra com Jerry no caminho, o menino a
acompanha no percurso.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo

Lurdes pede demissão a Vitória e se despede de Tiago. Durval desabafa com Thelma sobre Carolina. Belizário sugere que Álvaro compre o bar de Nuno para fazer concorrência com o restaurante de Thelma. Miriam
afirma a Betina que reabrirá a investigação sobre a
morte de Genilson. Wesley promete ajudar Magno. Raul
conta a Lídia sobre Sandro. Raul conhece Tales. Marina sofre e Ryan apoia a namorada. Durval declara sua
admiração por Natália, e os dois acabam se beijando.
Lídia viaja, e Tales dispensa Penha para receber Estela. Álvaro conta a Vitória seu plano de falir Thelma.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Meire pede para que Helena fale com Dinho. Helena
tenta falar com o porteiro, que está rebelde. Dinho chora
e abre o portão. Helena abraça Dinho e todos aplaudem.
Regina leva um fotógrafo para a gravadora para fazer
imagens durante o ensaio da C1R. Priscila passa mal
e desmaia. Rebeca e Pedro almoçam na cidade. Safira
sabota a confecção Sonhos e Retalhos com uma peça de
roupa com defeito com a ajuda de Berta e Tomas. Sabrina
acha que Omar gosta de Manuela. É divulgado nas redes
sociais fotos de Joaquim e Priscila como se fossem namorados. Geraldo entrega para Regina o documento com a
falsificação da assinatura de Marina. Aurora revela para
Fortunato que Geraldo é o pai de Priscila.

Reveja os acontecimentos, reavalie
suas atitudes e tome decisões. O
bom senso deve ser seu conselheiro
agora. Estará tudo bem com você.
Siga sempre em frente!

Se puder, deixe os assuntos importantes para depois. Hoje tire o dia para
encerrar as atividades que começou
e para cuidar de suas coisas. Você
merece ser feliz!

Aproveite o momento para defender
seus interesses. Não é hora de ceder
às ambições. A lealdade ao seu amor
será testada. Cuidado para não tomar
nenhuma atitude que possa leva-lo
ao erro.

Não ponha em risco resoluções
importantes. Trate as questões mais
delicadas com luvas de pelica. Fique
com quem lhe ama. Bom para assistir
a um filme de comédia e se divertir.

O clima em família poderá ficar tenso.
Se eles começarem a brigar, não entre
nessa. Saia de fininho e vá fazer suas
coisas ou visitar um amigo. Depois,
tudo isso passa.

Você pode estar um tanto estressado!
Quer um conselho? Programe algo
para relaxar. Leve a vida com menos
seriedade e mais leveza. Divertir-se
com os amigos pode ser uma boa
opção.

A boa sorte poderá estar ao seu lado.
Bons palpites poderão lhe dar lucros
inesperados. Com a vida financeira
aliviada, cuide agora da espiritual.
Terá uma semana maravilhosa.

Se o clima da família estiver confuso,
fique na sua. Não faça comentários
que possam ser mal interpretados.
Compense as frustrações com muito
amor. Dias melhores virão.

O momento promete todas as felicidades das quais precisa para realizar
com sucesso suas atividades. Saia
com os amigos para algum lugar
animado. Divirta-se!

Segure a carteira e o impulso de
gastar. Examine cada compromisso financeiro que for assumir. Ao perceber
que a pessoa amada deu uma travada,
não insista, espere.

De repente parece que as coisas
travaram, mas no amor e na vida
social, não haverá obstáculos sérios.
Se a saúde encrencar, procure logo
um médico. Tire um momento do dia
só para você.

Seu amor poderá ter altos e baixos.
Não deixe que essas mudanças
desestabilizem a sua vida pessoal e
prejudiquem seu estado físico. Pratique exercícios físicos para relaxar.
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IQUEBRANDO TABU

Em meio a muito treino, homens
buscam espaço na ginástica rítmica
Os atletas Gabriel Prado
e Albert Berti praticam
ginástica rítmica masculina. Ao som de uma música experimental, eles
apresentam coreografias
que combinam balé, dança
teatral e acrobacias com
arcos, bolas e cordas. Os
dois amigos treinam quatro
ou cinco horas por dia,
aprimoram os movimentos,
analisam vídeos, mas não
têm campeonatos oficiais
para disputar.
A modalidade não possui reconhecimento da Federação Internacional de
Ginástica (FIG) nem da
Confederação Brasileira
de Ginástica (CBG). Na
Olimpíada e em Campeonatos Mundiais, apenas
as mulheres competem.
Confinados aos torneios
amadores, os homens lutam
por espaço na modalidade.
Albert reclama de preconceito. “Tentei entrar em
um grande clube de São
Paulo, mas eles não me
aceitaram por ser menino. A atendente disse que
essa ginástica é só para
meninas. Tive de procurar
outros lugares. Não queria
competir, só praticar”, diz
o menino de 17 anos que
hoje treina na Academia Dé
Dance, em Francisco Morato, zona oeste de São Paulo.
O baiano Wesley Souza
afirma que o preconceito
vem do fato de a modalidade não ser reconhecida
oficialmente e também por
remeter à dança, que seria
relacionada principalmente
ao sexo feminino. “É uma
coisa completamente equivocada e pejorativa, mas,
infelizmente, muitos meninos passam por isso”, opina
o baiano de Cajazeiras que
demora uma hora e meia
para chegar à academia
Talent, especializada na
modalidade que ele pratica
ao lado de 200 meninas.
Gabriel Prado é o único
menino da ginástica rítmica
em uma academia especializada de Ubatuba desde
2007. São 40 meninas só

para as raras apresentações de que participam.
“Tento pensar que dias melhores virão. É o amor pelo
que eu faço Eu treino desde
pequeno”, diz Gabriel, que
preferiu abrir mão de outra
ginástica, a artística, por
causa de seu biotipo de
1,80m. Normalmente, os
ginastas mais baixos levam
facilidade nesse esporte,
pois têm o centro de gravidade mais perto do solo, o
que facilita o equilíbrio.

Gabriel Prado é o único menino da ginástica rítmica em uma academia especializada de
Ubatuba desde 2007

na equipe dele. Ele já organizou um abaixo-assinado
enviado para a Secretaria
de Esportes e Lazer pedindo a inclusão da modalidade nos Jogos Abertos do
Interior. Não teve resposta.
De acordo com a FIG, a
vez dos homens ainda vai
demorar a chegar Questionada pelo Estado, a entidade afirmou que uma
pesquisa feita com as federações afiliadas dois anos
atrás mostrou que a grande
maioria não tem interesse
na modalidade masculina.
Para que um esporte se
torne olímpico deve, antes
de tudo, ser praticado em
escala global - no mínimo
70 países (ou 50 para categorias femininas) e quatro
continentes - e pertencer
a um órgão esportivo que
regulamente a modalidade.
“As competições internacionais seguem dois critérios:
universalidade, um número
suficiente de países repre-

sentados, e popularidade.
Somente um pequeno número de federações afiliadas têm a ginástica rítmica
masculina. Além disso, em
alguns países, ela se parece
com a ginástica acrobática”, afirmou Stéphanie
Pertuiset, porta-voz da FIG.
Albert aceitou um desafio
proposto pelo Estado. Para
mostrar a reação das pessoas diante da modalidade
e retratar o local onde treina, em Francisco Morato,
ele fez uma parte do seu
treino ao ar livre, em um local movimentado do bairro.
As pessoas passavam, olhavam, mas não queriam comentar. A moradora Josefa

Perez fez diferente: abriu
sua casa para que as fotos
fossem feitas também no
seu quintal. “Esses meninos são lutadores”, elogiou.
Gabriel, Wesley e Albert
ainda moram com os pais,
estudam, estão procurando um caminho na vida,
mas sabem que não podem
apostar em uma modalidade com pouco futuro, na
opinião deles. A ginástica
exige investimentos razoáveis. Um macacão de
competição, equivalente
ao collant feminino, custa
R$ 400. Nenhum dos três
tem patrocinadores; eles
contam com a ajuda de amigos e de recursos próprios

FLEXIBILIDADE
A CBG se mostra mais
flexível que a FIG ao comentar a entrada de homens.
“Acredito que o ponto principal para a falta de reconhecimento seja a tradição
de ser uma modalidade
feminina, com nuances e
características próprias.
A GR masculina tem que
buscar uma identidade
mais peculiar, de forma
que não seja tão somente
as regras femininas aplicadas aos homens. Vejo

com excelentes olhos a
entrada dos homens na
modalidade, acredito que
só tenha a enriquecer”, diz
Renata Teixeira, coordenadora do Comitê Técnico de
Ginástica Rítmica da CBG.
No Brasil, o movimento é
lento, como toda mudança
cultural, mas presente em
várias localidades. Algumas federações estaduais,
como as do Rio de Janeiro,
São Paulo, Bahia e Paraná,
já organizam competições
não oficiais para meninos.
Como exemplo de uma mudança possível, Renata
Teixeira cita outra modalidade só para mulheres: o
nado artístico (antigo nado
sincronizado). Desde 2017,
o nado vem promovendo
provas mistas. Um homem
faz par com uma mulher na
coreografia. “Quem sabe,
assim como no nado artístico, essa entrada (dos
homens) possa se iniciar
em uma competição de
duplas mistas?”, questiona
a especialista.

INSPIRAÇÃO
Por enquanto, a inspiração dos brasileiros
é a Espanha, primeiro país a promover campeonatos na categoria masculina, no começo
dos anos 2000. Um dos pioneiros do esporte foi
Rubén Orihuela, nove vezes campeão nacional,
que chegou a competir com meninas antes
que a Federação Espanhola reconhecesse a
modalidade. Albert não pretende viajar para
a Espanha para poder competir na ginástica
rítmica. Pessimista quanto a uma mudança na
modalidade a curto prazo, mas sem perder a
esperança de mudança, ele pretende se tornar
professor de Educação Física e dar aulas de ginástica rítmica. “Minhas turmas terão meninas
e meninos”, promete o atleta.

Encontro
de Amigos
Neste fim de ano não poderia
faltar a tradicional pelada dos
amigos do Jardim Panorama.
A galera se reuniu em um
sábado (28) e o jogo foi bonito
de se ver, o placar ficou em 6 x 2.
O Time do Jean levou a melhor contra o Time do Fabinho,
que não conseguiu mostrar o
grande futebol apresentado no
ano anterior.
Leandro Correia, com o joelho machucado, pode fazer muito
pouco no jogo e preferiu sair e
tomar um chopp gelado.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

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

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

MA
IS D
E
75%
VEN
DID
O

ORION RESIDENCE. SITUADO NA AV. MARINGÁ
Apartamento cobertura triplex no Orion Residence. situado
na Av. Maringá, com 432m2 de área privativa, possuindo, 03
suítes, 01 suíte master, piscina, área gourmet, 04 vagas de
garagem n° 141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00
EDIFICIO RESIDENCIAL UIRAPURU
Apartamento no Edificio Residencial Uirapuru, Localizado na
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alenca, com 325,37 m² de área
total, sendo 268,86 m² de área privativa, contendo 3 vagas de
garagem. R$ 600.000,00
RESIDENCIAL PARANOÁ
R$ 150.000,00 Conjunto Residencial Paranoá apartamento
nº 307 do bloco A com área privativa de 52,36 m² e com
área total de 67,77 m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sendo
que um dos quartos foi transformado em closed, cozinha
com móveis planejados/lavanderia, 01 banheiro social e 01
vaga de garagem, localizado nesta cidade de Umuarama-Pr.
RESIDENCIAS/SOBRADOS

JARDIM SAN FERNANDO
Residência localizada no Jardim San Fernando, contendo uma
residência em madeira com 96,00m² R$ 150.000,00
JARDIM VIENA III
Casa localizada no Jardim Viena III situada na rua projetada
C. Em alvenaria medindo 70,00m2 R$ 140.000,00
RUA PROJETADA B
Casa no Jd. Bela Casa II, na rua projetada B, com 51,00 m² de
construção e 135,45 m² de área total. R$ 135.000,00
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², L.01-B - Q.
25. R$ 120.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$
6.500.000,00
RESIDENCIAL AGUAS DO PARANÁ
Lote 02 da quadra 128, situado no condomínio residencial
Aguas do Paraná, localizado no município de Porto Rico,
Comarca de Loanda-Pr, medindo 428,80m² R$ 130.000,00
PARQUE SAN REMO
R$ 130.000,00 lote 02 da quadra 10, localizado na Rua 31
de Março do Parque San Remo, medindo 373,00 m² conf.
Matricula 22.723 do CRI 2° Oficio.
PARQUE METROPOLITANO
R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18, localizado na Rua Shidue Yoshitani Iqueti, Parque Metropolitano, medindo (10,00
x 22,00) 220,00 m²
JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com 255,22
m². R$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25, Q.15, L. 26,
Q.15, medindo 255,22m². R$ 67.000,00
JARDIM SAN MARTINS
Lote 05 da quadra 06 do loteamento Jardim SAN Martins,
medindo 269,10m2 R$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00 m² R$
50.000,00
JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Totalizando
277,00 m² R$ 40.000,00

Edifício
Malibu.
Edifício Residencial
Residencial Malibu.

Edifício
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PARQUE RESIDENCIAL ITALIA II
Lote 15 da quadra 03 localizado no loteamento Parque Residencial Italia II, medindo 151,90 m² conf. Matricula 59.831 do
CRI do 1° oficio. R$ 30.000,00
VIENA III
Lotes no Viena III situado na Rua projetada B, no lote 10-A Q.
17; L. 10-B, Q.17. R$ 30.000,00
JARDIM REAL
Lote 25 da quadra 09, localizada no loteamento Jardim Real,
medindo 200,00 m²

RURAL
ESTRADA DA BOIADEIRA
Chácara n°12 localizada na Estrada da Boiadeira, medindo
20.000m² R$ 200.000,00
CHÁCARA DE 01

R$ 800.000,00 - Chácara de 01 Alqueire situada no
Lote B da subdivisão do Lote 1°14 da gleba n° 08 –
Jangada, no distrito de Lovat, contendo um sobrado
com aproximadamente 500,00 m² de área construída.
Piso Superior: Com 1 suíte, 2 quartos BWC social,
varanda que envolve todos os quartos. Piso inferior:
sala de estar/jantar e cozinha com moveis planejados (ambientes todos integrados) Ampla garagem e
varanda. Área de lazer com quiosque todo rustico com
madeiramento avista, contendo: Balcão, churrasqueira,
forno a lenha, fogão a lenha e cozinha com moveis.
Separado do sobrado contem também mais 2 suíte,
1 quarto e banheiro social. Despensa, Sauna, capela,
guarita, playground, casa na arvore, baia de carneiros,
mangueira para gado, poço artesiano, portões eletrônicos, casa de madeira para caseiro, ampla área verde
e rios no fundo da propriedade.

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

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

Em Xambrê-Pr
²
R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

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

CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA HATCH
06/07
Completo, chumbo, ótimo
estado. R$ 17.000.00. 4.000
abaixo da tabela. Fones:
(44) 9 9977-2696 / 44 9
9901-1509.

ASTRA SEDAN
ADVANTAGE

06/07, completo, ﬂex,
branco. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /

CELTA 01/01 1.0

CRUZE LT 12/12

Branco, automático, banco
de couro, multimidia. R$
45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PRISMA LTZ 1.4
2018
Preto, completo, automático.
R$ 60.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 LT DUPLA
2.4 13/14

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

SPIN LTZ 1.8
13/13

Prata, 02 portas, vidro
e trava. R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

Branca, automático, 54.000Km,
07 lugares. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

CELTA 1.0 06/07

SPIN LTZ 14/14

Branco, R$ 10.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563

Preta, completo, automático,
07 lugares, automático.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
11/11
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

VECTRA GLS
2001

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

STRADA
ADVENTURE
10/11

Bordo, completo. R$
14.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

VENDE-SE
COBALT LTZ

STRADA FIRE
1.4 11/12

Prata, 2014/2015, 1.8,
automático, ﬂex, 46.000km,
único dono, retirado aqui em
Umuarama, com nota ﬁscal,
manual e chave reserva.
Preço R$ 38.500,00. Ligue
98452-1900.

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

CARROS

ANO

COR

AGILE 1.4 LTZ

11/12

BRANCO

COMPLETO

R$ 27.900,00

ASTRA HATCH 2.0 ADVANTAGE 10/11

PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

BIZ 125 ES

10/10

VERMELHA

PARTIDA, 0KM

R$ 7.500,00

CAPTUR 2.0 INTENSE AT.

17/18

BRANCO

COMKPLETO, AUT

R$ 75.900,00

COBALT 1.8 LTZ

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 49.900,00

COBALT 1.8 LTZ

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 60.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 51.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 49.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

15/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 63.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

FUSION TITANIUM AWD

16/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HB20S 1.6 PREMIUM

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.0 JOY

17/18

PRETO

COMPLETO

R$ 37.900,00

ONIX 1.4 LT

13/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 33.900,00

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

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 ACT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 57.900,00

PAMPA 1.8 90

ONIX 1.4 ACT AT

19/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 62.900,00

PRIMA 1.0 JOY

17/18

PRETO

COMPLETO

R$ 43.900,00

PRISMA 1.4 LT

15/16

CINZA

COMPLETO

R$ 42.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800

R$ 64.900,00

S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 146.900,00

CIVIC LXS 12/13

STRADA ADV CD

19/20

BRANCO

COMPLETO

R$ 69.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

17/18

PRATA

CPMPLETO, AUT

R$ 62.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/13

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 34.900,00

TRACKER 1.8 LT AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, TS

R$ 64.900.00

TRACKER PREMIER TURBO

18/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, TS

R$ 84.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ

13/13

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 102.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ

16/17

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 124.900,00

VOYAGE 1.6 TL

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

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

UNO 1.3 87/88
Bege, álcool, 02 portas,
R$ 5.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY 10/10
Prata, 04 portas. R$
18.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FIESTA SEDAN
1.6 10/11
Cinza metálico, completo.
R$ 23.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

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

FORD KÁ 1.0
11/12

Gasolina, prata. R$ 8.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

Preto, completo, automático.
R$ 50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLA XRS
13/14
Prata, 28.000kM. R$
63.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 11/11
Completo, preto. R$
43.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
18/18

OPCIONAIS

VALOR

Turbo Top, Preto, único dono,
conservado, na garantia.
41.000km. Fone: (44) 9
8411-1911

LOGAN
EXPRESSION 1.0
15/16
Prata, completo. R$
30.000,00.Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

NISSA
FRONTIER 4X4
Prata, cab. dupla. R$
38.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PARATI 1.8
97/97

RENAULT
DUNSTER
DYNAMIQ 1.6
2012

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

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

PARATI AP 1.6
2005

VOYAGE 1.6
2010

Prata, câmbio manual, 4
pneus novos, único dono, valor
R$ 35.000, tratar c/Dovanir
Fone: (44) 99133-9174.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL 02/02
04portas, direção, moto novo,
ar, prata. R$ 10.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VW
PARATI 1.6 TRACK-FIELD 2007 PRETA COMPLETA R$ 24.500,00
PARATI 1.6 TRACK-FIELD 2008 PRETA BANCOS EM COURO
COMPLETA R$25.500,00
PARATI 97 PRATA 1.6 GASOLINA 2 PORTAS COMPLETA
R$14.900,00
PARATI 99 VERDE 1.6 COMPLETA 4 PORTA GASOLINA R$15.500,00
GOL 1.0 G5 PRATA 2013 COMPLETO R$26.800,00
GOL 1.0 G4 CINZA, 2006 TRAVA ALARME E AR CONDICIONADO
R$17.500,00
GOLF 1.6 CONFORTILINE 2010 PRETO COMPLETO R$33.900,00
GOL 2007 1.6 POWER PRATA MENOS AR R$19.800,00
GOL 2002 1.6 BRANCO ALCOOL COM DIREÇÃO HIDRÁULICA
R$15.500,00
GOL 1.8 BRANCO G3 COMPLETO R$16.800,00
GOL 1.0 PRATA G5 2012 COMPLETO R$24.900,00
GOL 1.0 G4 2007 PRATA BASICO R$15.800,00
VOYAGE 2014 1.6 BRANCO CONFORTLINE COMPLETO R$36.800,00
CROSS FOX 2005 AMARELO 1.6 COMPLETO R$25.800,00
SANTANA QUANTUM 1992 VERDE TODA REFORMADA COM
RODAS 17 PNEUS NOVOS R$14.600,00
FIAT
UNO 2003 MILLE FIRE 4P. CINZA VIDRO TRAVA E ALARME
R$11.500,00
UNO VIVACE 4 PT 2011 COM DIREÇÃO HIDRÁULICA R$22.800,00
UNO 2013 MILLE BRANCO 4P. BASICO R$20.000,00
UNO VIVACE 1.4 PRATA 2013 COMPLETO R$27.800,00
STRADA 1.4 CE 2008 AZUL MENOS AR R$24.500,00
STRADA 2014 CD ADVENTURE COMPLETO. PRATA 1.8 DUALOGIC R$45.000,00
UNO 94 BORDO 4 PORTAS R$7.800,00
PALIO 2010 CINZA 1.0 FIRE COMPLETO R$20.800,00
PALIO 2004 AZUL 4 PORTAS AR E VIDRO TRAVA E ALARME LIMP.
DESEMB. R$16.300,00
PALIO 98 BORDO 4 PORTAS DIREÇÃO VIDRO TRAVA E ALARME
DESEMB. R$11.000,00

Ar e direção, branca, ﬂex.
R$ 14.000.00.Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
9977-2696 / 9 9901-1509.

SAVEIRO 1.6
FLEX 07/08
Branca, completa, roda
de liga. R$ 20.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292 /

PALIO 2005 PRATA 4 PORTAS LIMP. DESEMB. VIDRO TRAVA E
ALARME R$14.800,00
SIENA 2008 PRATA 1.0 FIRE COMPLETO R$21.000,00
CHEVROLET - GM
ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 PRATA 2011 BEM CONSERVADO
COMPLETO R$30.800,00
CORSA HATCH 1.6 WIND 2001 BRANCO COMPLETO R$11.900,00
CORSA HATCH 1.4 MAXX PRETO 2011 COMPLETO R$25.800,00
VECTRA 2.0 ELEGANCE 2008 COMPLETO PRETO R$25.800,00
CELTA 1.0 LS 2012 BRANCO BÁSICO BAIXO KM, 2°DONA, 5PNEUS
NOVOS R$17.000,00
PRISMA LT 1.4 COMPLETO 2014 PRATA R$37.800,00
ZAFIRA 2012 PRATA 2.0 ELEGANCE 7 LUGARES COMPLETA
R$32.800,00
PRISMA LT 1.0(OPCIONAIS DO LTZ) 2014 BRANCO R$36.000,00
TRACKER 1.8 LT 2016 PRATA AUT. MULTIMIDIA CÂMERA DE RÉ,
COMPLETA R$63.800,00
S-10 PRATA 2005 EXECUTIVA 4X4 COMPLETA R$58.800,00
ÔNIX LT 1.4 PRATA COMPLETO. R$36.000,00
VECTRA GT 2011 PRATA COMPLETO, RODAS 17. BEM CONSERVADO R$ 33.000,00
FORD
FOCUS 2011 HATCH COMPLETO 1.6 AZUL METALICO R$ 31.800,00
TOYOTA
TOYOTA BANDEIRANTES CD 1965 VERMELHA, DH, MOTOR 608,
5 MARCHAS 4X4. RELIQUIA R$28.000,00
COROLLA XEI 2004 AUTOMATICO, COURO. BEM CONSERVADO
R$ 26.900,00
MOTOS INCLUIR:
CG TODAY 125C PRETA, 1994/94 REFORMADA. 2019 NA MÃO,
2º DONO R$ 5.300,00
BROSS ESD 2007 PARTIDA ELÉTRICA E FREIO A DISCO R$ 6.800,00
BIZ ES 2009 CINZA COM PARTIDA ELÉTRICA, R$ 5.600,00

SAVEIRO
DUPLA 1.6
14/15

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

DIVERSOS
DIVERSOS
AULAS DE
INGLÊS
Ensino de inglês aulas
particulares em grupo
ou individual. Localizado
na Rua Montes Claros
no Jd Belvedere. Para
maiores
informações
entrar em contato com
Eliando Felipeto. Fone:
(44) 3622-1191 ou E-mail:.
ep_felipeto.27@hotmail.
co.uq. Ensino Inglês
Britânico moramos em
Londres, professores:
Deris Mitcheli e Eliandro
Felipeto.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência de alvenaria,
com área construída
de 148m², área total do
terreno 252m², contendo:
3 suítes, banheiro social, sala,
cozinha, 2 vagas de garagem.
Localizada no Condomínio
Paysage Essenza, ao lado
do Shopping Umuarama.
Valor R$ 680.000,00.
Fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência de alvenaria,
com área construída de
110m², área total do terreno
245m² sendo (10X24.5),
contendo: 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha, 2 vagas de
garagem. Localizada na Rua
Djean Garcia de Lima, n°
4131, Parque Residencial
Metropolitano, Umuarama/
PR. Valor R$ 260.000,00.
Fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Classificados
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ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

UOPECCAN - (44) 2031-0700

R$ 780,00 – Prox. Igreja
Sagrado Coração De Jesus
– R. Martinho Pedrangelo,
1862 – Jd Imperial I - alv/
laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 590 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALUGA-SE NO
CENTRO
Casa 9 -Rua Sarandi,
5630- Ao lado da Copel.
Quartos, sala, cozinha,
banheiro. Forrada. Sem
quintal. Aluguel 490,00 +
IPTU. Ligue 98452-1900
– whats

ALUGA-SE
ZONA II

Casa próximo da Matriz e
Unipar. Com 3 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiros
interno e externo. Laje. Com
quintal. Rua Goiás, 5021.
Aluguel 1.600,00 + IPTU.
Ligue 98452-1900 – whats

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO
240 metros de terreno,
91 metros casa, Rua
Uirapuru 160. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

ÓTIMA
OPORTUNIDADE!!

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência de alvenaria,
com área construída de
142.50m², área total do
terreno 182.32m², contendo: 1
suíte, 2 quartos, 3 banheiros
social, sala, cozinha, Hall
de entrada, 2 vagas de
garagem. Localizada na
Rua Mimosa, n° 2920,
Jardim Tangará Umuarama/
PR. Valor R$ 380.000,00.
Fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
construção antiga, com área
construída de 150m², área
total do terreno 490m² sendo
(14x35). Localizada na Rua
José Honório Ramos, n°
3589, Zona II, Umuarama/
PR. Valor R$ 500.000,00.
Fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência de alvenaria,
com área construída de
144m², área total do terreno
366m², contendo: 1 suíte,
2 quartos, banheiro social,
sala, cozinha, 3 vagas de
garagem, quiosque com
churrasqueira, lavabo,
piscina. Localizada na
Rua Maria, Condomínio
Parque das Grevilhas,
Umuarama/PR. Valor
R$ 350.000,00. Fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado com área construída
de 153m², área total do terreno
200m², contendo 1 suíte,
3 quartos, banheiro social,
sala, cozinha, área de lazer
com piscina e garagem,
localizado na Rua Thelmo
Galvão Moreira, n° 2436,
Jardim Laguna, Umuarama/
PR. Valor R$ 590.000,00
Obs.: promoção de Black
Friday para pagamentos a
vista por R$ 550.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-610 ou
(44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Res. de Alvenaria/forro área
construída de 100m², área
total do terreno 127.50m²
sendo (7.50X17.00), contendo
2 quartos, sala, cozinha, 1
banheiro social, área de
serviço e garagem coberta.
Localizada na Rua Caetés n°
2781, Zona VI, Umuarama/
PR. Valor R$ 150.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-610
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Res. de Alvenaria, área
construída de 68.98m²,
área total do terreno
165m², contendo 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha,
1 banheiro social, área

de serviço e garagem
coberta. Localizada na
Rua Califórnia, esquina
com a Rua Londres, Jardim
San Martin, Umuarama/
PR. Valor R$ 150.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-610
ou (44) 99122-8210.

Parque Ibirapuera, Rua
Manuel de Freitas da Silva,
residência em Alvenaria,
com área construída de
78,00M2, Terreno área
140 m2 (7,00m X 20,00m),
possuindo, 01 Suíte, 01
quarto, sala/copa cozinha,
banheiro social, Posto de
Luz, área garagem para
2 veículos, corredor ao
lado com entrados para
a cozinha e área serviço,
Interessados contatar
com fones 99763-0860
ou 99103-2617. Valor a
consultar.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 170.000,00. Próximo A
Praça Dos Xetas. R. José

Pereira da 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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 185.000,00. Prox. Igreja
Congregação Cristã – R.
Salvador Rodrigues Dos
Santos, 1102 – Jd. Ipê - À.
Ter. 150,27 m², À. Constr.
Aprox. 74,00 m² - Suíte,
02 qts, Sala, Coz., Bwc
soc., área de serviço e
garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555
ou digite o cód. 1117 em
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 280.000,00. Prox. A
Alimentos Zaeli – R. Walter
Luiz Da Cunha 1989 –
Parque San Remo - À.
Ter. 360,00 m², À. Constr.
Aprox. 90,00 m² - Alv/laje
Suíte, 2 Quart, Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Garag.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353(OI) ou digite
o cód. 1068 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE
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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1092 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 830,00. Prox. Unipar
Campus 3 Zona 02, Ed.
Villagio Di Roma. R. Santa
Catarina, 3585, Apto De
Frente. À. Priv. 65,92 m²;
suíte, 02 qts, sala, coz.,
A. serv., Bwc soc. e gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00
– Incluso água e gás ) +
Detalhes - (44)3056-5555 ou
digite cód. 1096 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 500,00. Prox. Harmonia
Clube De Campo - Ed.
Ouro Verde 1 R. Marialva,
5860. Apto 2º Andar/ Bloco
03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv.
48,53m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –

(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 834 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1038 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

VENDO APTO
Localizado no condomínio
Novo Horizonte, Próximo ao
Campus II- Unipar, com 03
quartos, salão de festa, play,
piscina, garagem coberta.
R$ 150.000,00. Informações
no Fone: (44) 3639-2475
/ 9 8850-6257.

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ARRENDA-SE 10
ALQUEIRES
Para Pastagem com
5 repartições e água,
mangueira, Saída para
Maria Helena. tratar com
Cláudio. Fones: (44) 9
9724-9726 tim

VENDE-SE
CHÁCARA
Na saída de Maria
Helena, 03 Alqueires
por R$200.000,00. Com
escritura. Fones: (41) 9
9269-6106

ÓTIMA
OPORTUNIDADE
!!
Chácara de 5.000m2,
na saída para Xambrê
a 7 km da UEM, a 500
metros do asfalto, com
água e toda cercada em
arame lizo, com o eucalipto
plantado nas dividas, ao
lado de vizinhos residindo.
Fones: (44) 99763-0860
ou 99103-2617. Valor a
consultar.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. AO HOTEL CAIUA – EDIF. COM. E RES.
PALLADIUM – COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA,
3797 - ZONA 01 - Àt. 309,600 m² e À. 107,10 m² 02 suítes( uma master
com hidromassagem e closet), 02 quartos, hall, salas estar e jantar, cozinha com armários planejados, espaço Gourmet com entrada privativa,
lavabo, bwc social e 02 garagens. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353
(OI) ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 - PROX. PÇA. MIGUEL ROSSAFA – EDIF. COM. E RES.
PEDRA BRANCA - 2º ANDAR FRENTE – R. JOSÉ H. RAMOS, 3929 ZONA 01 - Àt. 146,67 m² e À. 111,02 m² - Suíte, 02 quartos, sala estar/
Jantar c/sacada e churrasqueira, cozinha bwc social, área de serviço e
garagem - Móveis planejados na cozinha, sala e dormitório - condomínio
c/ sistema de aquecimento de água, portaria eletrônica 2 elevadores,
churrasqueiras, playground, salão de festas e brinquedoteca + Detalhes:
Plantão (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 1099 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600.000,00 - PROX. BOSQUE UIRAPURU – ED. MARQUÊS DE LAFAYETTE - 8º ANDAR FRENTE P/PISCINA – AV. BRASIL, 4522 - ZONA
01 – À.Tot. 206,032 m² e À. Priv. 130,00 m² - Suíte c/armários planejados e
sacada; 02 quartos c/sacada; Sala jantar/estar c/sacada fechada em vidro
temperado, churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha e lavanderia
c/armários Planejados, garagem p/02 carros, piso em porcelanato, sistema de aquecimento de água , ótimo acabamento. Condomínio c/sauna,
salão de festas, academia, brinquedoteca, piscinas, quadra esportiva, portaria - completa área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI)
ou digite cód. 266 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - À.Tot. 100,75 m² e
À. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia
estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite
cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv.
65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²;
Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
+ Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1126 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA
02 – Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar,
cozinha com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira, sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia,
garagem para vários veículos, quintal com área livre de aproximadamente
300 m² livre para construção de piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. + Detalhes – (44)3056-5555/9.99952111 ou digite o cód. 1143 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200.00,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
AV. RIO GRANDE DO SUL Nº2772 – CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM BELVEDERE – Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha
gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem para 02 veículos.
Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato e esquadrias em alumínio + Detalhes – (44)3056-5555/9.99115353 ou digite o cód. 1135 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI
NISHIGAWA, 3011 – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet,
sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia
fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1141
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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

www.ILUSTRADO.com.br

R$ 410.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À.
Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social,
lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód.
987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00 m², À. Constr. Aprox.
90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite o cód. 1068 em www.
aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA
CATARINA, 3849 – JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 490,00 m², À. Constr.
Aprox. 333,67 m²: Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim
de inverno, sala de jantar, cozinha com armários planejados, dependência
de empregada, despensa e lavanderia, amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasqueira, piscina térmica e garagem para 3 veículos. Superior: 02 suítes com sacada, sendo uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc
social; sobrado alto padrão, reformado com acabamentos de primeira linha,
pisos em porcelanato, esquadrias em alumínio. + Detalhes: Plantão 44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – AV. ROTARY, 3943
– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 248,80 m², À. Constr. Aprox. 233,05 m²:
Superior: Suíte master com closet, 03 quarto sendo 02 com sacadas,
bwc social. Inferior: Sala de estar, sala de jantar com lavabo, cozinha com
armários planejados, espaço gourmet com churrasqueira e piscina, área de
serviço, despensa, garagem. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 1114 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680.000,00 – PROX. AO GINÁSIO AMARIO VIEIRA DA COSTA – RUA JOSE BALAM, 4885 – JARDIM SOCIAL - À. Ter. 360,00
m², À. Constr. Aprox. 245,71 m²: - 1º Pavimento: 1 ambiente sendo
escritório comercial, 1 sala de estar, cozinha com móveis embutidos, lavanderia, bwc, garagem coberta, área gourmet com churrasqueira; 2º Pavimento: suíte, 2 quartos, sala de estar, despensa.
+ Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1138 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 462.000,00 – PROX. COLÉGIO ALFA ED. INFANTIL – AV. GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 2150 – RESIDENCIAL MONT BLANC
– Área 616,00 m², Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança - Quadras
esportivas, academia, salão de festas, portaria 24 h, câmeras de segurança,
área central de Umuarama. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 837 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. UOPECCAN COND. EURO PARK- AV. JOSE
INACIO DA PAIXAO, 3717 - PQ INTERLAGOS - Área 375,00 m², (frente
12,50 m² fundo 30,00 m²), Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança.
quadras esportivas, salão de festas, playground, portaria 24 h, câmeras de
segurança, área nobre em Umuarama, Topograﬁa plana, terreno residencial,
sem benfeitorias.+ Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód.
1111 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 59.000,00 - PROX. PÇA 07 DE SETEMBRO – RUA JORGE LOZOVOY,
s/n°. – JD. IBIS –Área 162,50 m² (10,00 m x 16,25 m) Bairro Residencial,
fácil acesso, região de grande valorização comercial + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1127 em www.aldemirimoveis.com.
br
R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/
n°. – JD. REAL - Área 200,00m² (10,00 m x 20,00 m) sem benfeitorias. +
Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 1024 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 57.000,00 - PROX. AO COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – RUA RODRIGO
VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50 m² (7,00 m x 22,50 m)
sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód.
1063 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 50.000,00 - PROX. A HAVAN - R. PROJETADA 1, s/n°. – JD REAL
– Terreno de fácil acesso, sem benfeitorias com toda a infraestrutura de
asfalto, galerias, arborização, energia elétrica. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (OI) ou digite o cód. 1077 em www.aldemirimoveis.com.br
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UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Dezembro de 2019

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$ 1.200,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4404 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv. 84,00 m² - Sendo: suíte, 02 quartos, sala estar/jantar,
cozinha planejada c/ pia, balcão, fogão cooktop e coifa, bwc c/ armário com
acabamento em porcelanato, pia de sobrepor, box com vidro temperado e
espelho, lavanderia e 02 vagas de garagens (lado a lado). Com detalhes em
rebaixe de gesso e piso laminado nos dormitórios, + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 694 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 880,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED.
CORDOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1000 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$
290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód.
1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 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$ 360,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o
cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA,
5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00
– Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha,
A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 320,00 – Incluso água
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1108 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot.
79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE, 1113 – Apto 2º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A.
serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1147 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 400,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

B5

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 – CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM BELVEDERE – Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha gourmet
com churrasqueira, área serviço, garagem para 02 veículos. Imóvel de alto
padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato e esquadrias em alumínio + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1146 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1132 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2130
– JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1133 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.600,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA
06 - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social,
área de serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com
churrasqueira e despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.300,00 – PROX. AO BIG WALMART – R. WALDEMAR EVARISTO,
2266 – PQ DANIELE - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem, espaço gourmet e amplo quintal +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 160 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA
SILVA, 2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1119 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R.
MARTINHO PEDRANGELO, 1862 – JD IMPERIAL I - Alv/laje – suíte, 2
qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 590 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA,
1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO – R. ANHUMAI, 2725 – ZONA
04 - Alv/laje – suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 810 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – PROX AO IBIS HOTEL – R. LEONILDO STECCA, 17 – JARDIM CRUZEIRO – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1091 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01
– À. priv. Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

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

KITNET

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

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

zada na Av. Flórida nº4505, . Lote
nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.
Residência
vENdAS

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

Residência- com área construída
de aprox. 225,00m², e área total de
terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
vENdAS

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
vENdAS

Residência
vENdAS

R$750.000,00

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

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

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
de aprox. 126m², e área de construção
de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no
Cond.Resid.BeloMonte.CorretorCaetano.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

Sobrado em Alvenaria, com área
total de aprox. 496m², sendo
305m² de área construída, Contendo Piso superior
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n°
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

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

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e
área total de terreno de aprox. 291,69m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

Uirapuru, apartamento
semi mobiliado n°11, com área
total de aprox. 325m², e área privativa de aprox.
268m². Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas.
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar,
n° 4585, Zona I. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 580.000,00
vENdAS Edifício Pedra Branca, apartamento

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs:
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório
Ramos), Corretor Otávio .
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Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

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

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

Apartamentos
R$ 260.000,00
vENdAS Edifício Green Park - Apartamen-

to n° 33, Bloco A, com área total
aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

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
BARRACÃO
LOCAÇÃO

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

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.

Sobrados

Sobrados

R$ 975.600,00

Terreno comercial - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com correção

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

TerrenoLocalizado
no
Condomínio Residencial Portal
das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

Terreno- lote de terra sob nº 07,
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal
Garden. Corretor Caetano.
Terreno- Localizado no Parque
Residencial Interlagos, com área total aprox.mada
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Corretor Caetano .

R$ 1.200,00 + seguro

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

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Salões Comercial

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

ATENÇÃO
Quer comprar ou alugar imóvel em Balneário
Camboriú-SC ?
Entre em contato conosco:
Solicite uma visita e mais
informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

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

Salão Comercial- Localizado
na Avenida Flórida, esquina
com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área
construída de aprox. 300m², ponto comercial
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 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

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Rua Ministro Oliveira Salazar,
4966 – Piso Superior/Sobreloja.
Salão aprox. 250m² de área const., recepção,
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial

Apartamentos R$500,00 + Cond.

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

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.

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

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

R$ 225.000,00

Apartamentos R$ 1.000,00

B5

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

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

LOCAÇÃO

R$13.000,00 + seguro

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

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

LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro

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

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

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
www.abdonecabreli.com.br

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

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$710.000,00
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

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

Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00),
contendo uma ampliação residencial de alvenaria com
área de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n°
4022, Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.

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

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e
eletricidade própria, pastagem reformada em março deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja,
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

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

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

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

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m²,
possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet,
sala, pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de alto padrão. O condomínio clube conta com
completa infraestrutura, segurança 24h, área murada,
portão eletrônico, portaria com dois acessos e duas
saídas, piscina adulta e infantil, academia com vestiário,
2 churrasqueiras, salão de festas com churrasqueira,
brinquedoteca, playgroud, sala de jogos, paisagismo
planejado, quadra de tênis, quadra de esportes, campo de
futebol society e praça. Localizado ao lado do Shopping
de Umuarama. Valor Sob Consulta.
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60X

AV. DUQUE DE CAXIAS

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.
Defronte a Nova Rodoviária.

ENTE
TOTALM ADA
NIZ
R
E
D
O
M

ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!
R$ 950.000 - COBERTURA com 310m²,
localizado na Rua José Teixeira D´ávila,
3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 dormitórios,
BWC social, todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, salão de festas/ jogos,
cozinha/churrasqueira, terraço descoberto com pergolado e deck em madeira.
Localização privilegiada, no Centro da cidade. Grande oportunidade para adquirir
sua moradia com conforto e soﬁsticação.
Para mais informações, ligue e agende
uma visita.

ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 265.000 - Apto 201 - 2º Andar - Localizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av.
Londrina, entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 02
quartos, BWC social, sala ampla, cozinha,
sacada, lavanderia e 01 vaga de garagem.
Apartamento em ótimas condições de uso,
com 90m² privativos. Excelente ambiente familiar e baixo custo de condomínio.
Agende uma visita!

R$ 1.250.000 - Residência localizada na
Av. Duque de Caxias, à 200m do Supermercado Cidade Canção e Centro Cívico (área
nobre). Terreno com 547,50m², contendo
uma residência em alvenaria com aprox.
275m², sendo 01 suíte master, 01 suíte,
01 demi-suite, sala, escritório, cozinha,
sala de jantar, ampla espaço gourmet com
churrasqueira e lavabo, piscina, depósito,
lavanderia e garagem para 04 veículos.
Em construção. Conclusão: Março/2020.
Conheça o moderno projeto arquitetônico.

CASA NOVA - SEM USO



NOVÍSSIMA



RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 285.000 - 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. Residência recém-reformada, pronta
para morar.

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
   

IMPERDÍVEL

R$ 159.000 - Residência localizada na
Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1169.
Terreno com 175m², contendo uma
residência em alvenaria com aprox.
85m², com 01 suíte, 02 dormitórios,
BWC social, sala de estar, cozinha,
área de serviço, garagem coberta.
Novíssima, sem uso, em ótima localização.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 130.000
PARCIALMENTE REFORMADO

R$ 125.000 à vista - Rua Antônio Zanolo
Fernandes, 1175. Residência com 63m²,
com 01 suíte e 01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem uso em ótima localização.

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

 
    



R$ 245.000 - Residência localizada
na Av. Goiânia, nº3934 - Com 525m²
de área total, contendo uma residência em alvenaria com aprox. 110m²,
sendo 03 dorms, varanda, BWC, área
de serviço e cozinha. No fundo: 01 residência com aprox. 80m² contendo
sala, BWC, área de serviço, 01 quarto
e mais aprox. 90m² de salão e BWC.
Próximo ao Colégio Geração Cima, à
60m da Av. Pres. Castelo Branco.

 - Residência localizada na
Av. Rotary, 2468 - Com 364,47m² de
área total, contendo uma residência
em alvenaria com 185,96m², sendo 01
suíte, 02 quartos amplos, sala de estar/
jantar e cozinha integrados, BWC social, garagem para 02 carros, edícula
com churrasqueira, pia e lavandeira.
Em fase de reforma total.



 
 - Apto 003 - Bloco A5, com
02 quartos, sala, cozinha, BWC e uma
vaga de garagem. Parcialmente reformado. Ótimas condições.

JD. TRIANON
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²
METROPOLITANO I
R$ 46.500 - Qda 14, Lote 7/8-A - 146,66m²
(6,66X22,00)
R$ 46.500 - Qda 14, Lote 7/8-B - 146,66m²
(6,66X22,00)

LOTES EM ATÉ 100X:

CHÁCARA LAGOA DOURADA

Lote 60 – A - Chácara com ótima topograﬁa, com área 2520m², localizada no condomínio Lagoa Dourada, saída para Serra dos Dourados.
Agende uma visita para conhecer!


Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topograﬁa.
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
 48X

 R$ 940.000

Ao lado da nova rodoviária, defronte para
Rua Marginal/Rodovia, com 317,20m².
Contendo 02 BWC’s, fachada em blindex,
03 vagas frontais, 05 garagens privativas.
Terreno com 557,27m² (14,67x38,90).
Pagamento facilitado: 50% até a entrega,
reﬆante em até 36 parcelas (1,2% a.m).
Entrega: Julho/2020.

R$ 940.000
CONDOMÍNIO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
RESIDENCIAL OURO
OURO VERDE
VERDE
R$
R$ 95.000
95.000 -- Apto
Apto 003
003 -- Bloco
Bloco A5,
A5, com
com 02
02 quartos,
quartos, sala,
sala,
cozinha,
cozinha, BWC
BWC ee uma
uma vaga
vaga de
de garagem.
garagem. Parcialmente
Parcialmente
reformado.
reformado. Ótimas
Ótimas condições.
condições.

R$ 290.000 - Residência localizada
na Rua Jaçanã, 2791, Pq. do Lago Com 252m² de área total, contendo
uma residência em alvenaria com
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos,
sala de estar e cozinha integrados,
BWC social e lavandeira coberta. Ótima localização.

TERRENOS
LOTE PRÓX. AO SHOPPING
  

 
Próx. Sonho Meu
Excelente topograﬁa.
Com 147m² (7,00x21,00)
 - Qda 5, Lote 04
 - Qda 5, Lote 12
 - Qda 5, Lote 17
 - Qda 5, Lote 21
JD. BELO MONTE
R$ 25.300 - Lote 8-B, Quadra 04 - 150,30m²
(6,68x22,50)
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topograﬁa, à 50m
do portão da entrada da Zaeli, pronto para
construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m².
JD. BELO HORIZONTE
Atrás da Havan. Ótima localização.
R$ 39.000 - Lote 11/12-B, Quadra 22 - 133,40m²
(6,67x20,00)

R$ 140.000 - QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no Condomínio Residencial Paysage Essenza, com 251,42m² (12,92x20).
Condomínio contendo quadra de tênis e
poliesportiva, campo de futebol society,
playground, duas piscinas, academia com
vestiários e segurança 24h. Condomínio
com completa estrutura, muito bem localizado, ao lado do Shopping Palladium.
Conheça!

R$ 33.000 - Lote 29/30-A, Quadra 10 - 133,40m²
(6,67x20,00)

PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 10, Lote 31/32-A - 162,50m²
(6,67X24,50)
R$ 56.500 - Qda 10, Lote 43/44-A - 162,50m²
(6,67X24,50)

