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Prefeitura de Umuarama e Sanepar
discutem a renovação de concessão
A Prefeitura de Umuarama e a Sanepar estão retomando as conversas visando a renovação do contrato de concessão para exploração dos serviços de água
e esgoto. Em entrevista ao Ilustrado, o prefeito Celso Pozzobom diz que só vai aceitar a renovação se a empresa apresentar um plano de trabalho para sanar
os gargalos envolvendo a rede coletora de esgoto de Umuarama. Sanepar garante que tem plano de investimentos para a cidade. Página B1

CIDADE

Prefeitura
mantém 30 obras
e investe mais de
R$ 57 milhões
Relatório da Prefeitura de Umuarama,
divulgado sexta-feira, informa que a
atual gestão mantém um grande volume de obras que movimentam mais de
R$ 57 milhões em investimentos, entre
recursos próprios, parcerias e convênios
com os governos federal e estadual. De
um total de 29 obras, 15 estão em pleno
andamento, cinco estão concluídas (em
medição final), outras seis aguardam
detalhes para o início e três estão em
ritmo mais lento devido a problemas com
as empresas executoras.
•
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Comitiva visitou as obras em andamento na semana. Na foto, o pessoal confere as obras da nova rodoviária de Umuarama

Chef

JULGAMENTO

COZINHA

Gastronomia
de qualidade
vai além dos
alimentos
A comida está presente no ser humano
desde o primeiro sopro da vida e a gastronomia nunca encantou tanto como nos
últimos anos. O “boom” dos cozinheiros,
principalmente com os programas de
televisão, empolgou muitas pessoas a
entrarem no ramo, entretanto, segundo
o chef professor do Senac de Umuarama,
Ederson Gimenes, trabalhar com alimento
é algo sério e vai muito além de cozinhar.
Página A4

Acusado de matar
vendedor há sete anos
vai à júri nesta 2ª
Página A6
VEÍCULOS

Custo alto para tirar a
CNH leva jovem a perder
o interesse por dirigir
Página B4
ESPORTES

São Paulo recebe o
Flamengo e quer vencer
de novo para embalar
Página A8

PROJETO AMBIENTAL EM UMUARAMA - Professores e estudantes da Escola Municipal

Birigui estão envolvidos no projeto que desperta a consciência para a importância da reciclagem.
A coleta especial de recicláveis vai durar os próximos 30 dias. Página A3
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Política
Ilustradas

Receita limita investigação
própria a crimes tributários
Brasília, (AE) - A Receita Federal vai restringir suas
investigações e focará apenas em crimes tributários,
informa o jornal <b>O Estado de S. Paulo</b>. A
orientação do comando do órgão é para que auditores
não “avancem a linha”, usando as fiscalizações para
investigações policiais. O novo enfoque ocorre após
uma série de vazamentos de informações sigilosas
que abalaram a imagem do Fisco, como procedimentos
abertos contra ministros de Cortes superiores.
Um dos documentos vazados, por exemplo, atribuía
ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal, “possíveis fraudes de corrupção, lavagem de
dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência” - não cabe à Receita investigar esses crimes.
Com papel fundamental em grandes operações, como a
Lava Jato, a intenção da cúpula é evitar que a Receita
parta para ações de investigação criminal de “modo
próprio”. Pela legislação atual, quando os auditores
veem indício de crime não tributário, devem enviar
uma representação ao Ministério Público
Internamente, servidores temem que a nova
orientação enfraqueça equipes de combate a fraudes,
principalmente da área de inteligência. A corregedoria
do órgão chegou a enviar um alerta de que a mudança poderia comprometer o trabalho de “combate à
corrupção”.
Diante das desconfianças, a cúpula do órgão tenta
tranquilizar os auditores e avisa que o grupo especializado de combate à fraude, a EPP Fraudes, vai
continuar seu trabalho normalmente.

Congresso propõe CPI
alinhada a inquérito
do STF
Brasília, (AE) - Deputados e senadores reúnem
assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar a utilização de perfis falsos nas redes sociais usados para
disseminar ofensas contra autoridades, na mesma
linha do inquérito do Supremo Tribunal Federal que
tem como alvo ataques aos ministros da Corte, informa
o jornal O Estado de S. Paulo.
A criação da CPMI conta com o apoio de ministros
do STF. A avaliação é de que a comissão poderia arcar
com o ônus de medidas que seriam desgastantes à
Corte, como investigar a conduta de procuradores
da República que usam o Twitter e o Facebook para
criticar os magistrados.
A ementa de criação da CPMI é do deputado
Alexandre Leite (DEM-SP), que confirmou ao jornal
<b>O Estado de S. Paulo </b>que a ideia da comissão partiu dos líderes da Câmara com a anuência
do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De
acordo com Leite, os recentes ataques a Maia e ao
Supremo reforçam a necessidade de investigar o que
ele classificou de “milícias virtuais”.
“As milícias virtuais foram utilizadas para atacar
a honra do Judiciário, da Câmara dos Deputados
e até do presidente Rodrigo Maia. Desde a eleição,
estamos acompanhando esses grupos usando de fake
news para disseminar ódio e desinformação”, afirmou
Leite. Maia nega que tenha discutido o assunto com
o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que
instaurou o inquérito na Corte.

Em um ano, Raquel pediu
para STF mandar 290
investigações à
primeira instância
São Paulo, (AE) - Em um ano, a procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, pediu para enviar 290
investigações sobre políticos atingidos pela restrição
do foro privilegiado à primeira instância. Os requerimentos decorrem de novo entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que mantém a prerrogativa apenas
para investigações sobre crimes que ocorreram durante o mandato de parlamentares. Dentre os pedidos de
Raquel, estão manifestações pelo envio dos processos
às Justiças Federal, Estadual e Eleitoral. O balanço
foi divulgado pela Procuradoria-Geral da República.
Segundo a PGR, em fevereiro, ‘com o início da nova
legislatura, os declínios ganharam novo impulso’.
“Para dar celeridade e garantir o cumprimento da
decisão do STF, a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, nos últimos três meses defendeu o
envio de 97 casos a outras instâncias. São processos
relacionados a parlamentares que perderam o foro
por não terem sido reeleitos ou porque passaram a
ocupar outros mandatos. O procedimento adotado é
o envio de petição ao relator a fim de que seja reconhecida a incompetência da Suprema Corte para o
processamento do feito com posterior envio à nova
instância competente para conduzir a investigação”.
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DEFESA E ATAQUE

Dias Toffoli defende STF e insinua que
“fundação” da Lava Jato seria crime
São Paulo, (AE) - Em jantar de desagravo ao Supremo
Tribunal Federal (STF) realizado na noite de sexta-feira, 3, na
capital paulista, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli,
disse que o Supremo precisa ser defendido de ataques e criticou a tentativa de integrantes da força-tarefa da Lava Jato de
usar os R$ 2,5 bilhões ressarcidos no âmbito da investigação
da Petrobras para criar uma fundação própria.
Diante de mais de 300 pessoas, entre eles alguns dos principais advogados do País, reunidos em um restaurante no bairro
dos Jardins, Toffoli disse que as instituições democráticas
estão sob ataque e precisam ser defendidas pela sociedade.
“Há quem diga que o STF não precisa ser defendido. Será
que a democracia não precisa ser defendida? É preciso que
defendamos dioturnamente as instituições responsáveis pelo
estado democrático de direito e pela democracia”, enfatizou.
Os participantes responderam afirmativamente à provocação de Toffoli. Pouco depois, o ministro fez uma ressalva ao
dizer que autoridades tentam se apossar das instituições e, de
forma implícita, criticou a tentativa da Lava Jato de usar os R$
2,5 bilhões da Petrobras para criar uma fundação, deixando no
ar que a atitude poderia ser considerada criminosa.
“O que não pode é querer ser dono do poder usando, inclusive, recursos para isso. Recursos devem voltar para os cofres da
União. Isso tem até nome no Código Penal, mas não vou dizer o
tipo”, apontou o presidente do STF. A tentativa de procuradores
da Lava Jato de usar o dinheiro relativo à Petrobras foi barrada
pelo ministro Alexandre de Moraes.
Em um longo discurso permeado de citações a livros e a
filmes, Toffoli disse que os ataques às instituições não são
uma exclusividade do Brasil. “O ataque às instituições, à
democracia, ao estado democrático de direito não é privilégio
do Brasil. São questões que vêm ocorrendo em todo mundo. O
ataque ao STF também não é algo recente, é algo que já vem
ocorrendo há algum tempo assim como o ataque à advocacia,
ao Parlamento, a quem esteja no poder, no momento que esteja,
mesmo tendo a legitimidade do voto”, afirmou.
Nas últimas semanas, aliados do presidente Jair Bolsonaro
têm feito ataques ao STF por meio das redes sociais e tentaram
criar uma CPI para investigar o Judiciário. No ano passado, o
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, disse
que bastavam um cabo e dois soldados para fechar o Supremo.
Só a nata
O jantar organizado pelo grupo Prerrogativas, que integra
centenas de advogados do País, e pelo site Consultor Jurídico,
reuniu a nata da advocacia paulistana.
Os organizadores tiveram o cuidado de convidar nomes
associados à direita, como o jurista Ives Gandra Martins, que
foi acompanhado da filha Angela, secretária nacional da Família

Ministro Dias Toffoli defende STF e ataca a Lava Jato
no governo Bolsonaro.
“Sob a presidência do ministro Toffoli temos a garantia de o
Supremo ser o guardião da Constituição”, afirmou Ives Gandra.
Alberto Zacharias Toron, Lenio Streck, Helio Silveira,
Nelson Jobim, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay,
Augusto Arruda Botelho, Fabio Toffic, Marco Aurélio Carvalho,
coordenador do Prerrogativas, Marcelo Leonardo, que veio
de Belo Horizonte, o diretor da faculdade de direito do Largo
São Francisco, Floriano de Azevedo Marques, o presidente da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Fernando
Marcelo Mendes, representantes do Ministério Público, da
Defensoria Pública, o médico Raul Cutait e empresários participaram do evento.
Um dos discursos mais aplaudidos foi o do presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, que
comparou o momento atual à ditadura militar (1964-1985).
“Advocacia criminal brasileira talvez tenha passado nos
últimos cinco anos tempos que não viveu nem na ditadura.
As pessoas nesta sala sabem o custo do processo que levou à
Constituinte de 1988”, disse ele. “Os protocolos das milícias das
redes sociais não assustam aos que resistiram aos porões da
ditadura”, completou. Os participantes do jantar aplaudiram de
pé. Duas semanas atrás o mesmo grupo lançou um manifesto
em defesa do STF com mais de 500 assinaturas.
O ingresso para o jantar custava R$ 250. No cardápio havia salada de entrada, bife de chorizo e salmão como pratos
principais, e torta de chocolate com sorvete de gengibre de
sobremesa. Entre as bebidas servidas, estava o vinho chileno
Trofeo, água, Coca-Cola e cerveja Heineken.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Helton Kramer Lustoza
Uma pesquisa realizada pela Escola de Economia de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas, constatou que de 3.359
Municípios do país apenas 95 deles, ou seja, 2,82 % do total,
foram considerados eficientes na gestão pública. Os números
revelam situações preocupantes, onde em alguns Municípios,
as despesas de fiscalização e Administração tributária chegam a ser maiores que a própria arrecadação.
Com a Lei de Responsabilidade Fiscal e alterações promovidas pela Lei Complementar 157, os prefeitos e secretários
ficaram diretamente responsáveis pela cobrança indevida dos
tributos, o que quer dizer que não basta cobrar a qualquer
custo, mas deve ocorrer da forma correta. Neste sentido, a LC
157 passou a configurar como improbidade administrativa,
por parte do gestor responsável, a concessão de benefício
fiscal no ISSQN quando a alíquota for fixada abaixo de 2%.
A fixação de alíquota mínima no ISSQN visa impedir que
municípios fixem percentuais inferiores ao piso, a fim de
atrair e fomentar novos investimentos em seu território. Tal
prática tem como uma de suas consequências o favorecimento
de municípios de grande porte, posto que o alto volume de
arrecadação permitiria a concessão desses benefícios fiscais.
É preciso ter em mente que, o resultado de uma gestão
pública eficiente no âmbito do Município traduz-se em benefícios para toda a coletividade, pois permite a incrementação de
uma faixa importante da receita municipal, o que poderá auxiliar na efetivação das políticas públicas sociais. Municípios
que investiram na capacitação de seus funcionários viram
a sua fonte principal de receita, os impostos, aumentarem
numa escala vertiginosa. Para que isto aconteça, é preciso
que a gestão pública e a arrecadação tributária sejam pautadas numa atuação correta dos agentes públicos, evitando
nulidades e responsabilidades por falhas na fiscalização,
realização e procedimentos de licitações e lançamentos
tributários, o que pode gerar um impacto significativo nas
finanças do Poder Público.
É uma necessidade que as Administrações Públicas, em

especial as municipais, aprimorem suas formas de monitorar
a atuação de seus agentes, elaborando um planejamento de
ação e qualificando os protagonistas da ação pública, a fim de
que estes possam atuar com maior eficiência a fim de reduzir
as irregularidades, evitar fraudes e combater a informalidade.
Em épocas de crise não nos restam opções mágicas, temos
mesmo que cortar custos e aumentar a receita. O que nos leva
a seguinte pergunta: como fazer isso?
No caso de Municípios, duas políticas poderão ser adotadas, aumento de impostos e/ ou incremento das receitas já
existentes. Na segunda opção, mais conveniente para todos,
muito tem que se investir em treinamento, sendo que tudo que
é cobrado sem o devido respaldo, acaba não dando o retorno
que poderia se alcançar.
Recentemente, em parceria com a Universidade Paranaense – UNIPAR, foi lançado o projeto da Escola de Gestão
Pública Municipal em Umuarama, trazendo a missão de
realizar cursos e treinamentos de servidores públicos e
demais profissionais que atuam perante a Administração
Pública Municipal.
Os cursos promovidos pela EGPM serão uma oportunidade
de buscar estratégias integradas de formação, qualificação
e educação corporativa, reforçando o aperfeiçoamento das
capacidades técnicas operacionais, especialmente orientadas
para a adoção e adaptação de novos conhecimentos e tecnologias em gestão pública.
Em linhas gerais, as municipalidades estão enfrentando
um cenário em que o aumento de receitas é uma necessidade
irremediável, os governantes não poderão se arriscar em medidas extremas ou antipopulares, como o aumento desmedido
de tributos. Assim, o caminho seguro e criativo é aperfeiçoar
a arrecadação a fim de diminuir a informalidade e sonegação.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Projeto desperta a consciência da
reciclagem entre alunos da Escola Birigui
Umuarama - A professora Cristiane Gonçalves de
Souza, regente do 4º ano da
Escola Municipal Rui Barbosa, e a coletora autônoma
de recicláveis Graciela de
Souza Corazza, desenvolvem um projeto de preservação ambiental visando
recolher e dar a destinação
correta a embalagens PET.
A campanha “De PET para
PET” é parte do projeto
“Semeando uma nova cultura: zona rural, bairros e
centro, todos em movimento”, criada para dar um destino adequado aos resíduos
gerados pela sociedade
e estimular a consciência ambiental dos alunos.
A Escola Municipal
Jardim Birigui se tornou
parceira do projeto, que reforça trabalhos já realizados no estabelecimento de
ensino, como o EcoBirigui,
voltados ao cuidado e preservação do meio ambiente.
“O objetivo é olhar para as
embalagens de PET e ver o
potencial que elas possuem,
não apenas o lixo por lixo.
Desta forma, os alunos
aprendem a valorizar o
meio ambiente e se identificam como agentes de promoção do desenvolvimento
sustentável”, explica a diretora Márcia Tiago de Sá.
O projeto será finali-

mente – pode ter grande
impacto social, ecológico e econômico em nossa
cidade, tornando-a mais
limpa”, reforça a diretora.
O projeto tem o engajamento de várias
pessoas que lutam de
forma diferenciada, com
mesmo objetivo. Além da
professora Cristiane e da
Escola Rui Barbosa, participam a Escola Jardim
Birigui, diretora Márcia
Tiago de Sá, coordenadora Sônia Marta Albertini
Balbino, secretária Carolina Boucalt, diretor de
Meio Ambiente do município, Matheus Michelan
Batista, coletora Graciela
e o gari Romildo Alves,

do “Diário do Gari”.
AMPLO EFEITO
A reciclagem reduz a
pressão sobre o aterro
sanitário municipal e traz
mais qualidade de vida
a todos, tirando do meio
ambiente alguns materiais que levariam séculos
para se decomporem.
“Ajude-nos a divulgar
esta ideia e a colocá-la em
prática. Em nossa cidade
temos muitos coletores
de recicláveis e a coleta
seletiva realizada pela
Prefeitura, junto com a
cooperativa Cooperuma.
Várias famílias sobrevivem deste trabalho”,
acrescenta Márcia de Sá.

OBJETIVO

A coleta vai durar 30 dias e ao final todo o material recolhido será pesado e vendido para
reciclagem

zado em 5 de junho. A coleta vai durar 30 dias e
ao final todo o material
recolhido será pesado e
vendido para reciclagem.
O dinheiro arrecadado será
revertido em ração para a

Sociedade de Amparo aos
Animais de Umuarama
(Saau) – por isso o nome
do projeto, de PET (material plástico reciclável de
alto valor agregado) para
PET (animais, em inglês).

“Queimem os navios!”
Wilian Marques,
No último artigo, — sugiro que,
caso não tenha
lido, leia — deixei
claro que sem disciplina dificilmente
alcançaremos resultados desejados em nossa vida. Como
prometido, vou, nesse e nos próximos
dois artigos, falar sobre estratégias que
podem auxiliá-los a fortalecer o “músculo”
da disciplina. Então, vamos começar com
a estratégia de “queimem os navios!”.
“Queimem os navios!” Essa frase,
atribuída ao conquistador espanhol Hernán Cortez, tornou-se muito conhecida e
utilizada de maneira motivacional. Hernán
Cortez, um dos mais implacáveis desbravadores da América Central, tomou as terras
mexicanas do povo asteca no século XVI.
Conta-se que ao chegar em terras mexicanas e notar apreensão e medo em seus
soldados, Cortez, para impedir que seus
soldados fugissem acovardados, ateou fogo
aos navios. Não havia modo de voltar atrás.
Ou venciam ou morriam, não existia a
possibilidade de voltarem para Cuba, país
de onde tinham vindo nessa expedição.
Quais são os navios que estão na praia,
prontos para levá-los de volta a sua zona
de conforto? Sempre que empreendemos
um novo projeto, saímos de nossa zona de
conforto. Muitas vezes, motivados e decididos, enfrentamos nossa preguiça e iniciamos a busca por resultados. No entanto,
como bons seres humanos que somos, na
grande maioria das vezes, nos primeiros
sinais de desconforto, dor e frustração,
subimos em nossos navios e retrocedemos
ao nosso porto seguro: zona de conforto.
Queimar os navios, nada mais é do que
eliminar a possibilidade de retroceder.
A relação entre a ação de Cortez e nossa
vida pode ser utilizada de várias formas.
Mas, aqui, me limito a estratégia para
fortalecer nosso “EU” disciplinado. Se você
decidiu emagrecer, para de fumar, parar
de beber bebidas alcoólicas, melhorar seu
relacionamento, passar em um concurso,
ter prosperidade financeira, só existe uma
possibilidade: alcançar o que deseja. O que
você pode fazer para tornar a desistência
impossível? Por exemplo, você decidiu que

terá uma certa quantia investida em um
determinado tempo. Então, você faz um
contrato com alguém. Esse contrato terá
os seguintes termos: se você não conseguir
ter o valor exato na data estabelecida,
todo o valor que tiver em sua carteira de
investimentos será doada a uma instituição. Olha, não sei você, mas eu faria de
tudo para ter a quantia estabelecida em
minha carteira de investimentos para não
perder todo o dinheiro. Talvez você queira
começar a fazer atividades físicas todos
os dias, pois bem, faça um contrato com
alguém e diga a essa pessoa que cada
dia que não for treinar, terá de dar R$
100,00 a ela. Acredito que você não queira
perder R$ 100,00, portanto irá treinar. Ah!
Mas e se eu decidir não dar o dinheiro a
essa pessoa? Bom, ai já é uma questão de
integridade. Se você não tem honra e suas
palavras não tem valor, seu problema seria
caráter e não necessariamente disciplina.
Um homem que trabalhava em um banco, mas não era feliz, decidiu empreender
um negócio que era sua paixão. Juntou três
meses de salário, que era bem alto, e simplesmente pediu demissão. Ele queimou
seus navios. Ou ele fazia seu empreendimento dar certo ou sua família ficaria sem
dinheiro. O que aconteceu? Ele se tornou um
empreendedor milionário e feliz por fazer o
que gostava. Não que eu aconselhe a fazer
o mesmo, mas essa história reflete bem
a ideia de “queimar os navios”. Podemos
utilizar essa estratégia de várias formas. O
importante é que entenda que ao eliminar
a possibilidade de desistência eliminamos
os argumentos do nosso “Eu” preguiçoso.
Fugimos da dor e buscamos o prazer.
Quando uso a estratégia de queimar
meus navios torno a dor da desistência
infinitamente maior do que a dor do
cansaço da luta para alcançar meus
objetivos. Sair para caminhar ou correr
por dez a vinte minutos é muito menos
doloroso do que perder R$ 100,00, não é?
Você seria capaz de queimar seus
navios? Seria capaz de eliminar as coisas que podem faze-lo retroceder? Seria
capaz de criar formas de estimular sua
busca por resultados ao invés de estimular seu retorno a zona de conforto? Até
o próximo artigo. “Queimem os navios!”.
Wilian Marques,
Coach, Programador Neurolinguístico,
Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros

“O foco do trabalho não
é apenas comprar ração,
mas conscientizar as crianças e suas famílias de que
juntos podemos mais, que
uma simples ação – como
separar o lixo adequada-

O objetivo final do projeto é tornar o hábito
de reciclar uma prática corriqueira, pois gera
saúde, renda, preservação ambiental e permite
deixar um legado às futuras gerações. “Queremos conscientizar as crianças a fazer o certo,
tornando-as adultos melhores que respeitem a
natureza e a si mesmo”, completa. A campanha
conta com parceiros que colocaram tambores
como pontos de coleta durante esse mês – a
Agro & Pet; campus tecnológico da Universidade Estadual de Maringá (UEM), na saída
para Xambrê; Anselmo Toquinho, do Parque
Laranjeiras; Magic Limp e Posto Stella Maris.

Barney, cão que ajudou em resgates de
Brumadinho, morre fazendo buscas em SC
São Paulo, (AE) - O cão Barney, que
ficou conhecido após atuar no resgate
de vítimas do desastre de Brumadinho,
morreu no início da noite dessa sextafeira, 3, enquanto participava de buscas
por uma vítima desaparecida no município
de Içara, em Santa Catarina. O anúncio
do falecimento foi feito pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina.
De acordo com a instituição,
o soldado BM Rangel, tutor de
Barney, estava atuando na busca

durante toda a sexta-feira. Ao farejar uma possível vítima, Barney
entrou em um rio, submergiu e não
retornou à superfície. Os bombeiros acreditam que o corpo do cão
tenha ficado preso no leito do rio.
A corporação espera encontrar o
corpo de Barney, que deve seguir para
a cidade de São José, na grande Florianópolis, onde será cremado. Afirma,
ainda, que acompanhará o caso e fornecerá apoio psicológico aos envolvidos.

Multa a doméstica que postou crítica a
médico é desproporcional, dizem advogados
São Paulo, (AE) - ‘Absurda’, ‘desproporcional’ e ‘mal dimensionada’. Assim
advogados classificaram a condenação
de R$ 10 mil imposta à doméstica
Vera Lúcia Lopes, 49, por postar no
Facebook uma foto com uma ironia
a dois médicos que conversavam enquanto sua sobrinha, depois de atendida, aguardava para ser internada.
Vera foi processada por um médico da
UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
de Campo Grande, na zona oeste do Rio.
Na legenda de sua postagem na
rede social, ela afirmava que, ‘enquanto os pacientes padeciam,
os médicos ficavam batendo papo’.
O médico diz que passou a ser questionado por algumas pessoas sobre a suposta conduta e, por isso, resolveu ir à Justiça. Ele afirma que no momento da foto
conversava com uma médica que tinha
dúvidas sobre o caso de uma paciente.
Coordenadora executiva do programa de pós-graduação do EDB (Escola
de Direito do Brasil), Mônica Sapucaia
Machado considerou a decisão ‘absurda’.
“Ela não mentiu, ela apenas apontou
algo que viu. A retirada da imagem já
seria suficiente. Mesmo um pedido de
desculpas público já bastaria. A sanção
está mal dimensionada e, de certa forma,
viola o direito de expressão. Acredito que
será revertido no tribunal se ela tiver um
bom defensor”, avalia Mônica Sapucaia.
Paula Salgado Brasil, especialista em direito constitucional, também
considera ‘desproporcional’ a punição.

Ela lembra que liberdade de expressão
não comporta ataques à honra, mas a
sanção não pode ser inexequível. “Se
houve crime de difamação ou injúria,
a multa não pode ser impossível de
pagar. Uma empregada doméstica que
ganha um salário mínimo por mês não
terá como pagar 10. Isso significaria
10 meses de trabalho, de vida dela.”
A advogada Fernanda Zucare, especialista em Direito do Consumidor,
concorda com Paula Salgado. “Foi totalmente desproporcional os valores
aplicados na condenação, tendo em vista
a condição socioeconômica e financeira
da paciente, sendo passível de recurso.”
O criminalista João Paulo Martinelli também vê ‘exagero’ na sentença e destaca que ninguém pode
ser preso no Brasil por dívida.
Ele afirma que ainda cabem recursos. “Se o Tribunal de Justiça manteve
a decisão, ainda há recursos para o
Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal), mas que dificilmente
mudarão o resultado. Se foi decisão apenas de primeira instância, cabe recurso
de apelação cível ao TJ-RJ”, explica.
O criminalista e constitucionalista
Adib Abdouni concorda que há desproporção na pena, ‘a recomendar a necessidade de sua redução em grau recursal’.
Ele considera, no entanto, que opiniões divulgadas em ambiente virtual,
‘que tenham o deliberado propósito de
atingir a honra e a imagem alheia, não
estão imunes à ‘responsabilização cível’.
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A gastronomia vai muito além do
alimento, alerta chef de cozinha
Umuarama – A comida está presente no ser
humano desde o primeiro
sopro da vida e a gastronomia nunca encantou
tanto como nos últimos
anos. O “boom” dos cozinheiros, principalmente
com os programas de
televisão, empolgou muitas pessoas a entrarem
no ramo, entretanto, segundo o chef professor
do Senac de Umuarama, Ederson Gimenes,
trabalhar com alimento
é algo sério e vai muito além de cozinhar.
Se dedicar a cozinhar
e levar alimento para
os clientes não basta
colocar uma doma de
chef e postar fotos nas
redes sociais, ressaltou
o chef Ederson. Segundo
o entrevistado, manipular alimento para saciar a fome das pessoas
requer conhecimento,
principalmente de boas
práticas na cozinha.
“No mínimo a pessoa
precisa saber o motivo
de não poder cortar um
frango na mesma tábua
de corte que vai usar
para cortar um legume.
Temos que respeitar as
legislações da Vigilância
em Saúde e principalmente os clientes. O alimento contaminado pode
causar sérios problemas
para uma criança, uma
mulher grávida ou um
idoso. Preparar alimento
é uma responsabilidade, que as pessoas não
se atentam”, explicou.
Até chegar a elaborar
a comida e prepará-la, o
futuro cozinheiro precisa
passar por caminhos,
como uma criança aprendendo a andar. “Tem
pessoas que querem correr antes de começar
a andar. Quando isso
ocorre, o tombo pode machucar muito. Aos longos

O chef Ederson Gimenes fala como é importante conhecer além do alimento na hora de cozinhar

dos anos dando aula de
gastronomia, vemos que
muitas pessoas não querem começar na pia. Mas
é na pia que a base se
forma, onde aprendemos
a organizar uma cozinha
e a higienizar”, ressaltou Ederson Gimenes.
ADMINISTRAÇÃO
Além dos percursos na
cozinha existem outros
caminhos entre o alimen-

to e o cozinheiro, que é a
administração. “Algumas
pessoas se aventuram
na gastronomia, pois
gostam de cozinhar ou alguém falou que sua comida é boa. Isso não é problema algum, mas para
começar a empreender
em um restaurante, bar,
lanche de rua é preciso
estudar e conhecer todos
os pontos que envolvem
o comércio”, alertou.

Ederson faz o alerta,
pois muitas pessoas se
jogam no setor e acabam
fechando as portas. “É
necessário conhecer a
viabilidade do negócio,
onde montar, quem vai
atender. Trabalhar com
gastronomia pode ser
uma satisfação, mas tem
que conhecer o setor,
como qualquer área. Hoje
gastronomia não tem espaço para amador”, disse.

Gastronomiae
aprendizado
Para o chef Ederson Gimenes, cozinhar
deveria receber uma
importância maior na
sociedade, pois é inerente ao homem. Desta
forma a gastronomia
seria essencial no currículo educacional dos
alunos. “A culinária
trabalha o social, a interação das crianças,
a

pois na cozinha um precisa do outro. Além da
necessidade de saber
português, matemática, química, biologia
entre outros conteúdos
do currículo base da
educação. É o momento que os alunos colocam em prática o que
aprenderam em sala,
como também, aprendem a trabalhar com
alimento”, finalizou.

Fórum debate tecnologia para pequenos agricultores do Paraná
Para debater como
as inovações tecnológicas podem ajudar o
agricultor familiar, o
Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)
promove amanhã o I
Fórum de Tecnologia
para a Agricultura.
O evento, que acontece no Câmpus CIC,
em Curitiba, é voltado
para pequenos produtores, cooperativas,
especialistas e startups de agrotecnologia. As inscrições são
gratuitas e podem ser
feitas até 5 de maio.
O diretor de Indústria
e Inovação do Tecpar,
Rafael Rodrigues, explica que o fórum busca
promover o acesso de

Uma das tecnologias apresentadas será a exploração do conceito de Smart Farm (fazenda
inteligente)

novas tecnologias aos
pequenos produtores e,
assim, contribuir para

agregar valor, diminuir
custos e ampliar participação deles no mercado.

“ Va m o s c o n e c t a r
agricultores familiares
com as empresas e suas

tecnologias e também
ouvir quais as necessidades destes produtores para identificar
como a tecnologia pode
ajudá-los nos problemas
do dia a dia, tanto em relação à produção quanto à qualidade de vida”,
destaca Rodrigues.
O diretor explica que
a realização do fórum
está relacionada a outras iniciativas do Tecpar para fortalecer o
uso da tecnologia e inovação no agronegócio.
Uma delas é o projeto
experimental que prevê
a exploração do conceito
de Smart Farm (fazenda
inteligente), aplicado à
agricultura familiar. O
empreendimento será
implantado no câmpus
do instituto em Araucária, em parceria com
o Sebrae-PR e a prefeitura do município.
“O Governo do Estado está investindo
fortemente para que o
Paraná seja competitivo
na área de tecnologia
para o agronegócio, e
é fundamental que estes avanços também

cheguem aos pequenos
agricultores, que representam uma grande fatia da produção agrícola
no Estado”, afirmou o diretor-presidente do Tecpar, Fábio Cammarota.
Conforme a média
dos últimos censos
agropecuários, aproximadamente 84% das
propriedades rurais no
Paraná são da agricultura familiar. No total,
são 305,1 mil. Dessas,
cerca de 259 mil são de
produtores familiares.
PROGRAMAÇÃO - O
fórum terá apresentações do Núcleo de Inovação Tecnológica para
a Agricultura Familiar
(Nita), de Santa Catarina, do Instituto Emater
e da Organização das
Cooperativas do Paraná (Ocepar). Também
serão palestrantes os
empresários Frederico
Apollo Brito, CEO da
Elysios Agricultura Inteligente startup gaúcha;
e Alexandre Lerípio,
CEO da Sumá, startup
catarinense com sede
em Balneário Camboriú.
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Visita recente às obras da nova estação rodoviária de Umuarama
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Prefeitura investe atualmente mais
de R$ 57 milhões em quase 30 obras
Umuarama - A Prefeitura de Umuarama mantém,
atualmente, um grande
volume de obras que movimentam mais de R$ 57
milhões em investimentos,
entre recursos próprios,
parcerias e convênios com
os governos federal e estadual. De um total de 29
obras, 15 estão em pleno
andamento, cinco estão
concluídas (em medição final), outras seis aguardam
detalhes para o início e três
estão em ritmo mais lento
devido a problemas com
as empresas executoras.
O relatório, da Secretaria Municipal de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos, foi apresentado durante uma visita
técnica às principais obras
do município liderada pelo
secretário municipal de
Administração, Vicente
Afonso Gasparini, nesta
sexta-feira, 3, com a participação de diretores, secretários municipais e chefes
de divisão da Prefeitura.
Muitos servidores municipais passam o dia todo
envolvidos com o atendimento ao público, em
funções e atividades que
dificultam a visitação às
obras públicas. “A equipe
do prefeito Celso Pozzobom
tem realizado avanços importantes em praticamente
todos os setores. Visitamos
canteiros de obras, serviços
já finalizados e conversamos sobre outros que
estão por acontecer para
que essas lideranças compreendam a dimensão da
administração pública e

disseminem as informações a todo o funcionalismo”, explicou Gasparini.
Após um bate-papo
no Centro Cultural Vera
Schubert, dois grupos de
servidores percorreram
as obras – um pela manhã
e outro à tarde – para ver
‘in loco’ a gestão pública
em funcionamento. Um
ônibus cedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social visitou obras
de pavimentação asfáltica
– como a duplicação de um
trecho da Avenida Castelo
Branco e a rua Cezzare
Pozzobom, num pacote de
obras que o município está
investindo R$ 2 milhões.
A Escola tempo Integral/
Zona VI, que teve as obras
retomadas e representa um
investimento de R$ 2,9 milhões, foi uma das paradas,
bem como o Pronto Atendi-

mento 24h, que está sendo
construído em parceria com
a Universidade Paranaense
(Unipar) também ao custo
de R$ 2,9 milhões. “Esta é
uma parceria resultante
da aprovação do curso de
Medicina pela instituição
de ensino superior, que vai
melhorar em muito ao atendimento à saúde da população em casos de urgência
e emergência”, destacou o
prefeito Celso Pozzobom.
Em uma parada na revitalização do antigo poliesportivo, que em poucos
meses dará lugar ao Parque
dos Ipês com a recuperação da área degradada
pela erosão, com recursos
próprios, o diretor de Assuntos Institucionais da
Prefeitura, José Cícero
Laurentino, informou sobre a implantação de uma
grande rede de galerias

pluviais para eliminar o
alagamento na região do
Colégio Bento Mossurunga
e baixada da Avenida Guanabara. “Com a conquista
de recursos externos, o
município tem conseguido
poupar recursos próprios
e ampliar os investimentos
em obras, como galerias,
a revitalização do poliesportivo, pavimentação e
recape asfáltico”, destacou.
INFRAESTRUTURA
A comitiva passou pelas
pontes do Jardim Petrópolis, Parque Laranjeiras e
Jardim Espanha, sobre o
ribeirão Pinhalzinho, todas
construídas na atual gestão
com recursos próprios, e
também no prolongamento da Avenida Ariovaldo
Rodrigues de Moraes, que
abriu um novo e rápido
acesso da rodovia PR-323

para o centro da cidade,
inaugurada em dezembro
de 2018 – ao custo aproximado de R$ 2,3 milhões.
No Aeroporto Municipal
Orlando de Carvalho, os
servidores conheceram o
grande investimento que
está sendo feito pelo município, em convênio como
Estado, para trazer voos
comerciais regulares para
atender a Capital da Amizade e municípios próximos.
“São R$ 11 milhões investidos em ampliação e recape
da pista, aterros, adequações do pátio, ampliação e
equipamento do terminal
de passageiros, estrutura
para bombeiros, cercamento e acessos, praticamente
um aeroporto novo construído sobre o antigo para
colocar Umuarama na rota
das companhias aéreas”,
destacou o prefeito Celso

NOVOS ACESSOS
A visita foi encerrada com uma passagem pelo
Jardim Cruzeiro, onde os servidores conheceram a
micropavimentação – um serviço de qualidade com
baixo custo que tem dado ótimo resultado na conservação do pavimento nos bairros. Em parceria com
o consórcio Cindepar, a Prefeitura já executou 260
mil m² (ou 37 quilômetros) de recuperação asfáltica
com o investimento de R$ 2,5 milhões. “O custo chega a ser seis vezes mais barato que o recapeamento,
com ótima durabilidade, adequado ao tráfego de
zonas residenciais”, explicou Cícero Laurentino.
O secretário Vicente Gasparini lembrou que o
município inicia em breve a duplicação de três importantes acessos rodoviários – a Avenida Ivo Sooma (PR-489), entre a Ângelo Moreira da Fonseca e o
Conjunto Sonho Meu, que já está licitada; a Avenida

Recuperação da pavimentação asfáltica atinge todos os bairros

Portugal, entre a praça de mesmo nome e a PR-482,
na saída para Maria Helena (acesso ao shopping e
futura rodoviária); e a ligação entre a Praça Princesa
Izabel/ Avenida Rio Grande do Norte e o Parque Jabuticabeiras (PR-580), cujos projetos já estão prontos.
“Essas são apenas algumas das 29 obras que
temos – em execução ou com recursos assegurados – em Umuarama. Tudo isso é possível graças
ao trabalho político realizado junto aos nossos
representantes, o apoio do governo federal e
estadual, e também aos investimentos feitos com
recursos próprios, que são resultado de uma
administração sem desperdícios, com medidas
acertadas de economia de recursos e ajustada à
arrecadação. É essa Umuarama que a população
precisa ver, completou o prefeito Celso Pozzobom.

Pozzobom. O projeto está
prestes a ser concluído e a
Azul Linhas Aéreas já está
retirando a documentação
na Prefeitura, para ter suas
operações autorizadas.
O grupo também esteve
no Centro de Eventos, em
construção há mais de 10
anos ao lado do Parque de
Exposições Dario Pimenta
Nóbrega, na rodovia PR323. “Esta obra já passou
por três gestões administras e agora, na quarta,
finalmente será concluída
com grande esforço da nossa equipe. O cronograma
atrasou devido a atrasos
no repasse de recursos (a
maior parte do Ministério
do Turismo) e problemas
com construtoras contratadas, mas agora está tudo
alinhado para a conclusão”,
apontou o secretário municipal de Indústria, Comércio
e Turismo, Douglas Bácaro.
A nova estação rodoviária, que também atrasou por prolemas com a
construtora vencedora da
primeira licitação, foi a
parada seguinte. “Como a
empresa não tinha capacidade de concluir a obra,
a atual gestão rompeu o
contrato e realizou nova
licitação. A contrapartida
do município foi convertida
em financiamento e uma
nova construtora assumiu o canteiro de obras
no final do ano passado. A
expectativa de conclusão
é o primeiro trimestre de
2020”, explicou o diretor
de Obras da Prefeitura,
Nelson Bigeschi Júnior.

Centro de Eventos é outra obra que caminha para a sua conclusão
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Empresário acusado de matar
vendedor vai a júri amanhã
Umuarama – O empresário Márcio Ronaldo Diosti,
48 anos, vai a júri popular
nesta segunda-feira (6),
a partir das 9 horas, no
Fórum de Umuarama. Ele é
acusado de matar a tiros o
vendedor autônomo Carlos
Alves da Mota, então com
46 anos.
O crime ocorreu no dia
23 de setembro de 2012 e
foi filmado por câmeras de
segurança de casas próximas. O acusado responde
em liberdade a acusação de
homicídio qualificado pela
surpresa, com pena de 12 a
30 anos de prisão.
DENÚNCIA
Segundo a denúncia do
Ministério Público, o acusado matou a tiros a vítima
volta das 14h30 do dia 23 de
setembro de 2012. Segundo
o MP, a vítima estaria com a
companheira e uma amiga
em um bar de bingo, na
avenida Presidente Castelo
Branco, na Praça Sete de
Setembro, quando o acusado estacionou seu veículo
no local, foi até a mesa da

vítima, sentou e após uma
breve conversa com a vítima
a chamou para uma conversa reservada.
CONFISSÃO
Segundo o Ministério Público, durante a conversa, o
acusado teria efetuado cinco disparos que acertaram
a vítima, que morreu ainda
no local. O acusado fugiu e
acabou preso quatro meses
após, no dia 20 de janeiro
de 2013, em Novo Horizonte,
no interior paulista. Uma
equipe de investigadores da
7ª SDP efetuou a prisão e na
delegacia, o acusado confessou o crime em coletiva
a imprensa na época.
“Ele ameaçou de morte a
mim e minha família várias
vezes, disse que eu era um
cara morto. Então registrei
uma queixa contra ele. Chegou uma hora que eu não
suportava mais a situação.
Estava com o psicológico
abalado e fora de si. Fiquei
com medo e cometi o crime”,
afirmou à época. A defesa
do acusado preferiu não se
pronunciar.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a morte do
vendedor autônomo Carlos Alves da Mota (foto arquivo pessoal)

Acusado de homicídio, ‘doutor Bumbum’
é proibido de exercer Medicina
Rio, (AE) - O médico
Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como “doutor Bumbum” e acusado
de homicídio doloso pela
morte de uma paciente
durante um procedimento estético em julho do
ano passado, perdeu seu
registro profissional, necessário para o exercício
da Medicina.
Em 24 de abril, o Conselho Federal de Medicina (CFM) julgou recurso
apresentado por Furtado
e manteve a cassação
do exercício profissional, aplicada inicialmente
pelo Conselho Regional
de Medicina do Distrito
Federal. Agora não cabe
mais recurso. A decisão
do Tribunal Superior de
Ética Médica do CFM foi
unânime, e o acórdão foi
publicado no Diário Oficial
da União da última segunda-feira, 29.
Na ocasião da prisão,

Furtado disse que a morte
da paciente foi uma “fatalidade” e disse que estaria
sofrendo uma injustiça.
Ele alegou já ter feito mais
de 9 mil procedimentos
cirúrgicos sem maiores
problemas.
Cabe ao conselho regional do DF executar a
decisão, que precisa ser
publicada também em jornal de grande circulação.

Por último, a cassação
precisa ser expressa no
site do conselho, o que não
havia ocorrido até as 21h
desta sexta-feira, 3.
Acusação
Furtado responde a homicídio doloso pela morte
da bancária Lilian Quezia
Calixto de Lima Jamberci, de 46 anos, em cujos
glúteos o médico aplicou
PMMA, substância deriva-
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da do acrílico que não deve
ser usado em humanos. A
aplicação foi feita durante
um procedimento estético,
na Barra da Tijuca, na
zona oeste do Rio, em 14
de julho de 2018. Lilian
morreu horas depois, na
madrugada do dia 15.
Ele foi preso em 19 de
julho e permaneceu preso
até 30 de janeiro deste
ano, quando os desembargadores da 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro
(TJ-RJ) concederam um
habeas corpus ao médico
e determinaram o cumprimento de medidas cautelares, como comparecer
mensalmente em juízo,
abster-se de qualquer contato físico ou eletrônico
com as testemunhas, não
se ausentar do Rio sem
autorização judicial e se
recolher em casa no período noturno, se não estiver
trabalhando.

Ação conjunta reduz em
76% os furtos de cargas
O número de “vazadas” – ação em que os
criminosos derramam a carga dos caminhões
para furto – caiu 76% em Paranaguá, em abril, e
os assaltos aos caminhoneiros diminuíram 54%,
na comparação com o mês de março. A queda é
resultado de uma ação conjunta das forças de
segurança que atuam na cidade, em parceria
com os Portos do Paraná e empresas portuárias.
O grupo, que reúne Polícia Militar, Polícia
Civil, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil,
Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia
Rodoviária Federal, começou a trabalhar de
forma mais integrada em abril. Desde então,
foram registrados cinco assaltos a motoristas
de caminhão e cinco ocorrências de vazadas. “Os
números falam por si e mostram que a união de
esforços dá resultado”, destaca o comandante
do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Marcos
Rodrigues. Em março, foram 11 assaltos e 21
vazadas.
Segundo a Polícia Civil, 12 pessoas foram presas no mês passado e cerca de 10 toneladas de
produtos apreendidas. “Estas pessoas já figuram
como réus em ação penal e serão processadas,
responsabilizadas por crimes de organização
criminosa, receptação qualificada e furto”, disse
o delegado Nilson Santos Diniz.
De acordo com as investigações, as vazadas
envolvem pessoas que já foram identificadas pela
polícia, especializadas em abrir a carroceria dos
caminhões. Os crimes envolvem ainda adolescentes para varrer e ensacar os grãos despejados
nas vias (conhecidos como carretos), que fazem
o transporte da carga até os receptadores.
INTEGRAÇÃO
Os Portos do Paraná assumiram o papel de
promover reuniões com entidades de segurança
e empresas da comunidade portuária. O primeiro
encontro com o grupo foi no final de fevereiro,
com o início das ações em abril. “O porto funciona
como catalisador. As instituições se integram
naturalmente, tanto nas operações, quanto nas
áreas de inteligência”, destaca o delegado da
Polícia Rodoviária Federal Valdecir Schuster.
“A administração portuária trabalha para se
integrar às demais autoridades de segurança. O
objetivo desta força de segurança não é discutir
quem são os responsáveis em cada caso, mas
partilhar as responsabilidades.”, destaca o chefe
da Unidade de Segurança Portuária, major César
Kamakawa.
A participação das empresas portuárias
também é essencial. “É preciso que as empresas
contribuam com informação, inteligência, foco no
trabalho preventivo e ações internas de segurança”, salienta Edilson Nunes, representante dos
operadores portuários que atuam no Corredor de
Exportação e diretor do Conselho Comunitário
de Segurança (Conseg).

A queda é resultado de uma ação conjunta das forças
de segurança
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Coro Cênico Unipar se
prepara para novo musical
inspirado na artista Rita Lee
Umuarama - A Universidade Paranaense – Unipar
conta com diversos projetos
que têm o objetivo de promover a arte no contexto
universitário e a convivência entre estudante e
comunidade. Entre eles,
está o Coro Cênico Unipar,
da Unidade de Umuarama,
que agora está se preparando para um musical
biográfico da artista Rita
Lee.
O grupo de 30 integrantes, formado por acadêmicos, entre eles bolsistas
do Pibia (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística), e outras
pessoas da comunidade,
já está realizando os ensaios para o espetáculo,
com previsão de estreia
para o segundo semestre.
O regente do coral e músico
Marco Aurélio conta que
a escolha da homenagem
à Rita Lee se deu por ela
ser uma artista atemporal
e uma mulher muito forte:

Músico Marco Aurélio rege ensaios do Coro para o novo
espetáculo

“Nunca produzimos um
musical embasado em uma
artista mulher e acredito
que este seja um momento
oportuno para isso. Diante de tantos noticiários
relatando atrocidades e
abusos contra a mulher, o
musical pretende também
levar a reflexão do papel
da mulher na sociedade”.
Segundo Marco, o musical
irá relatar sucintamente

a vida de Rita e sua obra
musical, envolvendo elaboração de roteiro, figurinos,
cenário, coreografias e uma
banda ao vivo. “Todo esse
processo tem a colaboração
de bolsistas e voluntários
e, sem eles, jamais seria
possível realizar”, afirma.
Os acadêmicos Nicole
Fernanda Manduca e Rafael
Dutra são bolsistas do Pibia
e fazem parte do projeto. Ni-

cole, do curso de Direito, conta que escolheu participar do
coral “pois gosta de cantar,
mas sempre foi tímida e,
com as apresentações, tem
perdido a vergonha de cantar em público”. Já Rafael,
do curso de Odontologia,
explica que entrou no coral
para fazer algo diferente da
rotina acadêmica: “É uma
forma de relaxar fazendo
o que eu mais gosto que é
cantar. Além disso, o coral
nos proporciona oportunidades de apresentarmos
e participarmos de vários
eventos musicais”.
A acadêmica de Pedagogia da Unopar Larissa
Cirqueira participa do coro
como voluntária e fala que
a paixão pelo projeto começou há muito tempo:
“Há dois anos entrei para
o teatro e, desde então, tive
vontade de participar de
mais atividades culturais.
Quando vi as apresentações do Coro Unipar eu me
encantei e decidi entrar”.

Estudantes desenvolvem aplicativo de
celular que traduz Libras para o português
São Paulo, (AE) - Cláudio Martins, de seis anos,
tem deficiência auditiva e
enfrenta dificuldades em se
comunicar com os colegas
da escola. O menino ainda
está se alfabetizando na
Língua Brasileira de Sinais
(Libras), mas sua mãe, Edvalda Martins, se preocupa
com as relações sociais do
garoto no futuro “Já percebi
que ele não tem muitos
amigos na escola. Existe
uma fronteira muito grande
entre as crianças com e sem
deficiência”, lamenta.
Essa fronteira não é exclusiva do pequeno Cláudio:
há quase 10 milhões de
surdos em todo o País, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Desses, 2,1 milhões
enfrentam limitações severas, com uma perda de 70 a
90 decibéis.
Pensando nisso, a estudante de design Luisa
Scaletsky, da Universidade

Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), e os de computação Anderson Maia e
Virgilius Santos, da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) do mesmo Estado,
resolveram criar o primeiro
aplicativo de celular que
faz a tradução de Libras
para o português: o Charles
Tradutor.
De acordo com Luisa,
existem diversos softwares que interpretam para
Libras o português, mas
não há programas que
façam o contrário. A plataforma ainda está em
desenvolvimento e não há
previsão de lançamento,
mas já se sabe como vai
funcionar: basta executar os sinais em frente
à câmera do celular que
a tradução aparece por
escrito na tela, por meio
de inteligência artificial
A estudante explica que
pode ser que o aplicativo
não capte a informação de

primeira, devido às diferenças regionais, mas haverá
um banco de dados colaborativo em que o usuário
pode inserir gírias, abreviações e outras variações
da língua. Futuramente,
os três universitários pretendem fazer uma parceria
com intérpretes, mas não
há nada certo sobre isso.
“Queremos diversificar o
máximo possível”, enfatiza
Luisa. “O aplicativo vai ser
bem visual. Entendemos que
nem todos têm uma fluência
boa no português escrito,
então tentamos deixá-lo
bem intuitivo, sem textos
longos”, completa.
Prêmio pode impulsionar
ideia
Luisa, Virgilius e Anderson se conheceram no curso
Apple Developer Academy,
que ensina a criar aplicativos para o sistema iOS e
tiveram a ideia do Charles
Tradutor depois do fim das
aulas. Hoje a ideia do trio é

finalista na categoria diversidade do prêmio Campus
Mobile, do Instituto Claro
NET Embratel, que estimula a formação de jovens
talentos.
Segundo a vice-presidente da organização, Daniely
Gomiero, o Charles Tradutor competiu com mais de
200 projetos de 25 Estados
do Brasil e será avaliado por
professores da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo(USP). Os vencedores, que serão escolhidos
na próxima segunda-feira,
6, serão enviados para o
Vale do Silício, na Califórnia,
para conhecer empresas
como o Google e o Facebook,
onde poderão incrementar
suas ideias.
Daniely diz também que,
como os jovens participantes estão em começo de
carreira, não há a obrigação
dos projetos de tecnologia
serem adicionados aos serviços da operadora Claro.

MEC contraria discurso e congela verba da educação básica, além das faculdades
São Paulo, (AE) - O Ministério da Educação (MEC)
congelou mais recursos da
educação básica do que das
universidades federais, informa o jornal O Estado de S.
Paulo. Apesar do discurso do
governo federal de dar prioridade à base do ensino público, ao menos R$ 2,4 bilhões
que estavam previstos para
investimentos em programas
da educação infantil ao ensino médio foram bloqueados.
As universidades federais
estão sem R$ 2,2 bilhões.
O contingenciamento vai
na contramão do que defende o presidente Jair Bolsonaro (PSL) desde a campanha
eleitoral: o aumento de investimento para a educação
básica em detrimento do ensino superior. Anteontem, o
presidente, em entrevista ao
SBT, reafirmou a prioridade
de seu governo: “A gente não
vai cortar recurso por cortar.
A ideia é pegar e investir na
educação básica”. Dois dias
antes, o ministro Abraham

Weintraub publicou um vídeo
no Twitter também defendendo a mudança de prioridades. “Para cada aluno de
graduação que eu coloco na
faculdade eu poderia trazer
mais dez crianças para uma
creche.”
Levantamento feito a
pedido do jornal O Estado
de S. Paulo pela Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições de Ensino
Superior (Andifes), com
dados públicos do Sistema
Integrado de Planejamento
e Orçamento do Ministério
da Economia, mostra que
os bloqueios na pasta não
pouparam nenhuma das
etapas da educação. O MEC
bloqueou, por exemplo, R$
146 milhões, dos R$ 265 milhões previstos inicialmente,
para construção ou obra em
unidades do ensino básico. O
valor poderia, por exemplo,
ser destinado aos municípios
para construírem creches.
Foram retidos recursos
até mesmo para modalida-

des defendidas pelo presidente e pela equipe que comanda o ministério, como o
ensino técnico e a educação
a distância. Todo o recurso
previsto para o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), R$
100,45 milhões, está bloqueado. O Mediotec, ação para
que alunos façam ao mesmo
tempo o ensino médio e
técnico, tem retidos R$ 144
milhões dos R$ 148 milhões
previstos inicialmente
Foram bloqueados ainda
recursos para a compra de
mobiliário e equipamentos
para as escolas, capacitação
de servidores, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino
em período integral. Também
houve pequena contenção em
programas importantes de
permanência das crianças
de baixa renda nas escolas,
como merenda (corte de R$
150,7 mil) e transporte escolar (R$ 19,7 milhões).
Mônica Gardelli, superintendente do Centro de Estu-
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dos e Pesquisas em Educação e Cultura (Cenpec), diz
que a “fragmentação” criada
pelo ministro entre o ensino
básico e superior é ruim para
a educação pública.
“Nossa maior defesa é
por mais recursos para a
educação básica, mas não
queremos que sejam retirados das universidades. A
educação tem de ser pensada de maneira integrada.
Para onde vai esse menino
do ensino médio de hoje, se
não houver universidade
nos próximos anos? Ou onde
vamos encontrar bons professores sem o investimento
nas graduações?”
O contingenciamento
atingiu a única e mais antiga
instituição federal de ensino
básico do País, o Colégio
Pedro II, no Rio. Os diretores divulgaram uma nota,
apontando para o risco de
“implicações devastadoras”
à instituição, a partir do
congelamento de 36,37% do
orçamento de custeio.

Bloqueio das
universidades federais
chega a R$ 2,2 bilhões
São Paulo, (AE) - As universidades federais
do País tiveram R$ 2,2 bilhões bloqueados para
uso, o que corresponde a 25,3% do que elas
tinham de recursos para investimento e custeio
de suas instalações e cursos no ano - fora o
salário de servidores. Como estão desde 2015
sem correção dos orçamentos pela inflação, as
instituições temem não conseguir manter todas
as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
“Estamos há anos nos adaptando a orçamentos cada vez menores e mais alunos. Chegamos ao limite”, diz Reinaldo Centoducatte,
presidente da Andifes e reitor da Universidade
Federal do Espírito Santo. Para se adequar ao
novo orçamento, as instituições dizem que vão
ter de cortar despesas como energia elétrica e
serviços como limpeza e segurança. Uma das
maiores e mais prestigiadas do País, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) teve
39,74% das verbas bloqueadas, o que representa R$ 114 milhões. Além das despesas básicas,
a instituição diz que o contingenciamento vai
impedir o “desenvolvimento de obras e compra
de equipamentos utilizados em instalações
como laboratórios e hospitais”.
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde o ministro é professor, diz que o
bloqueio de recursos vai forçar a instituição
a reduzir custos com água, luz e contratos
de manutenção. Em nota, a reitoria disse que
vai discutir com a comunidade a situação. O
bloqueio de verbas para os institutos federais
foi superior ao das universidades, com contingenciamento de 34,5%. “Antes estávamos
enxugando a gordura para reduzir custos.
Agora, estamos raspando o osso. Não temos
mais como reduzir os gastos sem prejudicar a
qualidade do ensino”, disse Luís Claudio Lima,
diretor do câmpus de São Paulo do Instituto
Federal de São Paulo (IFSP). As informações
são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Contra o Flamengo, São Paulo quer
somar 3ª vitória para embalar no campeonato
São Paulo, (AE) - Uma
vitória diante do Flamengo, neste domingo, no
Morumbi, significa mais
um passo da estratégia
traçada por Cuca para o
início do Campeonato Brasileiro. O treinador quer
uma arrancada, com o
maior número possível de
pontos, antes da parada
para a Copa América.
O parâmetro de Cuca é
o próprio trabalho que ele
desenvolveu no Palmeiras
em 2016, quando se sagrou campeão brasileiro.
O time alviverde fez 19
pontos nas nove primeiras
rodadas em 2016 (seis
vitórias e um empate).
Até a parada para a Copa
América, o São Paulo ain-

da vai enfrentar: Fortaleza
(f), Bahia (c), Corinthians
(f), Cruzeiro (c), Avaí (f) e
Atlético-MG (f).
Neste domingo, o clube
pode alcançar a terceira
vitória seguida, depois dos
triunfos sobre Botafogo
e Goiás. Essa sequência
é um feito inédito para o
clube desde 2011. Naquele
ano, o clube era dirigido
por Paulo César Carpegiani.
Cuca terá de mexer no
esquema que começava a
dar os primeiros frutos.
Sem o lateral-direito Igor
Vinícius, expulso diante
do Goiás, o treinador terá
de abrir mão de uma boa
opção ofensiva pelo setor.
O volante Hudson, que

foi bem ao jogar improvisado pelo lado direito,
tem características mais
defensivas. Ele costuma
apoiar pouco, o que pode
sobrecarregar Antony nas
jogadas pelo lado.
A outra opção de Cuca
é escalar Bruno Peres,
especialista na posição.
Nesse caso, a questão é
técnica. O lateral-direito
perdeu espaço nos últimos
jogos e sequer foi relacionado para a partida em
Goiânia.
A grande ausência é
o zagueiro Arboleda, que
sofreu estiramento muscular na coxa esquerda. Seu
substituto será Anderson
Martins. O titular tem sido
um dos destaques do time,

principalmente no jogo
aéreo.
A boa notícia para o
treinador é o retorno de
Liziero, recuperado de
lesão muscular.
O Flamengo vai utilizar
um time reserva, pois suas
atenções estão voltadas
para o jogo decisivo da
Copa Libertadores, quarta-feira, diante do Peñarol.
O time carioca precisa de
um empate para avançar às oitavas de final. O
técnico Abel Braga vem
sendo criticado pelo mau
desempenho da equipe e
corre risco de demissão.
Tricolor começa o
campeonato embalado

Com sucesso na base, São Paulo
prepara safra de zagueiros
São Paulo, (AE) - Depois
de lançar o atacante Antony,
o meia Igor Gomes e os
volantes Liziero e Luan no
Campeonato Paulista, todos
atletas que atuam do meio
para a frente, o São Paulo
prepara agora uma fornada
de zagueiros para o restante
da temporada. Nomes como
Walce e Rodrigo já treinam
com os profissionais e vão
começar a aparecer nas
próximas escalações. Tuta,
outro nome da nova safra de
xerifes, já foi vendido para o
futebol alemão.
Os novos zagueiros obviamente terão de esperar a
sua vez. Hoje, Bruno Alves e
Arboleda são os titulares e
Anderson Martins é o reserva imediato. Para o jogo deste domingo, com o Flamengo,
por exemplo, a contusão
muscular de Arboleda deu
oportunidade a Anderson.
Walce Costa é considerado o melhor defensor revelado pelas categorias de
base do clube nos últimos
anos. Campeão da Copa
São Paulo de Juniores e titular da seleção brasileira no
Campeonato Sul-Americano
Sub-20, o mato-grossense
de Cuiabá já despertou o
interesse de clubes europeus
sem ter atuado pelo time pro-

Depois de lançar o atacante Antony, o meia Igor Gomes e os
volantes Liziero e Luan no Campeonato Paulista

fissional. O Villarreal tentou
contratá-lo por empréstimo
pagando 1 milhão de euros.
O clube paulista nem quis
abrir conversas. Diante da
sondagem do CSKA, a pedida do São Paulo foi de R$
63,4 milhões.
Com contrato até 2022,
o defensor de 1,87m admira
o ex-zagueiro Puyol, que
fez história no Barcelona,
e gosta de cobrar faltas. Na
Copa São Paulo deste ano,
foram dois gols marcados.
“Sempre acompanhei grandes cobradores de falta e
percebi que tinha facilidade
para bater na bola. Tenho
que evoluir. Eu treino todos

os dias para poder estar bem
nesse quesito e poder ajudar
o São Paulo quando surgir a
oportunidade”, diz o garoto
de 19 anos.
A comissão técnica aposta tantas fichas nele que acabou se desfazendo de outra
promessa. No mês passado,
Tuta, também vencedor da
Copinha, foi comprado pelo
Eintracht Frankfurt por R$
7,6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Os outros
30% continuam pertencendo
ao São Paulo.
Ele partiu para a Europa
aos 19 anos, sem ter estreado na equipe profissional.
Faz as funções de zagueiro

e lateral-direito. Tuta foi
vendido em função da concorrência acirrada no setor.
Hoje, sua equipe briga por
uma vaga na próxima edição
da Liga dos Campeões.
Lucas Kal e Rodrigo Freitas são as outras duas promessas para o setor defensivo. Depois de ser capitão da
equipe vice-campeã da Copa
São Paulo de 2018, Rodrigo
ganhou um apoio de peso
no clube Ricardo Rocha,
coordenador de futebol no
ano passado e um dos grandes zagueiros da história do
clube, aposta alto no baiano
de 1,89m. Ele chegou a ser
relacionado para alguns
jogos pelo então técnico
do time, Diego Aguirre, e
permanece treinando com o
time profissional.
Lucas Kal retornou de
empréstimo a pedido do
então técnico André Jardine. Ele havia sido emprestado ao Vasco - e também
a Guarani e Paraná - para
ganhar rodagem. “Um
atleta de qualidade que
possui uma personalidade
forte tem muitas chances
de chegar num grupo profissional e mostrar o que
sabe”, diz Pedro Smania,
coordenador das categorias de base.

Em baixa, Fluminense
desafia o Grêmio em
busca do 1º triunfo
Rio, (AE) - Em baixa pelos resultados ruins nas
primeiras rodadas do Campeonato Brasileirão e com
possíveis novidades para tentar marcar seus primeiros no torneio, o Fluminense tem um adversário
duro pela frente. Encara o Grêmio, neste domingo,
às 19 horas, em Porto Alegre.
O Fluminense foi derrotado nos dois primeiros
jogos da competição e amarga uma das piores campanhas até aqui. Perdeu por 1 a 0 para o Goiás em
um jogo cheio de polêmica e com várias intervenções
do VAR (árbitro de vídeo) e foi superado pelo Santos
no jogo seguinte por 2 a 1.
Para piorar, o rendimento, bem como os resultados, também não é bom. O time carioca é frágil
defensivamente, produz poucas oportunidades de
gol e não é muito efetivo no ataque. Um alento é o
gol de Pedro no revés para o Santos. O atacante é
o principal nome do elenco e fez apenas seu quarto
jogo desde que retornou de lesão grave no joelho.
Perto de seu ritmo de jogo ideal, Pedro pode começar
entre os titulares.
A escalação pode ter mudanças. Sem Ganso,
lesionado, Diniz tem escalado a equipe com três
volantes: Airton, Bruno Silva e Allan, mas a equipe
carece de mais criatividade. Com isso, é possível que
o treinador altere o esquema. Uma novidade pode
ser a entrada de Guilherme.
O meia, recém-contratado por empréstimo
junto ao Corinthians, foi regularizado no Boletim
Informativo Diário (BID) da CBF e veio com a delegação a Porto Alegre. Ele, que estava no Bahia,
tem contrato até o final do ano e tenta, assim como
o Fluminense, reencontrar o bom futebol. Daniel e
Leo Artur também são opções para o meio. Kelvin,
outro reforço, também possui condições legais para
fazer seu primeiro jogo.

Ídolos do futebol nacional abraçam crianças e histórias de superação
Por Catharina Obeid
São Paulo, (AE) - Além
do nome, Gabriel Varandas
e Gabriel José dos Santos
compartilham outras semelhanças. O primeiro está
com 13 anos, mas aos oito
foi diagnosticado com um
tumor no cérebro. Após
cirurgia, descobriu uma
meningite. O outro é mais
novo, tem 10, e há poucos
meses teve de amputar a
perna direita depois de ter
sido espancado por três
alunos na escola. Além das
dificuldades, os garotos
têm algo em comum com a
pequena Larissa Martins
Piloto, de 7, que descobriu
em 2017 um tumor no cérebro: todos têm um ídolo no
futebol e já foram abraçados por eles.
Gabriel Varandas é louco
pelo Fred, da época em que
ele era do Fluminense, seu
time. Além de conhecer o
atacante, o sonho do jovem
de João Pessoa, Paraíba,
sempre foi jogar futebol.

Foi durante os treinos de
futsal que percebeu que
algo estava errado: além
das tonturas, tinha dores de
cabeça. Dois dias depois um
destes episódios, Gabriel
estava na mesa de cirurgia.
Teve parada cardiorrespiratória.
“Na UTI, ele ficou desacordado por seis minutos.
O padrão de tentativa de
reanimação é cinco, mas o
médico não desistiu e, inexplicavelmente, ele voltou a
viver”, conta o pai Marcus
Varandas. Foram 15 dias
em coma, diversas complicações e 37 cirurgias.
Ficou com o lado esquerdo
do corpo paralisado. Foi
então que seus pais tiveram
a ideia de transformar as
sessões de fisioterapia em
treinamentos de futebol.
Jogos na TV, entrevistas
de Fred e uniforme ajudaram Gabriel a ter evolução.
Foi assistindo aos jogos que
seu estímulo visual voltou.
Repetindo entrevistas de

seu ídolo, pôde retomar a
fala. “Fred sempre foi um
jogador que vivia machucado e voltava fazendo gol.
Então esse era o estímulo.
Gabriel estava no DM e
voltaria a jogar”, comparou
seu pai.
O menino não se lembra
desta época. “Tudo que
eu fazia era para voltar
a jogar, então a melhor
parte é estar de volta.”
Seu sonho? Ver Fred com
a 9 do Flu. Em encontro na
Toca da Raposa, o jogador
do Cruzeiro foi atencioso.
“Disse ao Gabriel, e pretendo honrar, que vou fazer
pelo menos um jogo de
despedida pelo Flu, com ele
trocando bola comigo e me
colocando na cara do gol”,
disse o atacante ao Estado.
Fred admite que aprendeu
o que é ser ídolo e o papel
que isso pode representar
na vida de um fã. “Ser instrumento dessa virada que
a vida do Gabriel deu é de
uma alegria sem tamanho”,

afirma Fred.
FÃ DE CÁSSIO
Natural de Caruaru,
no agreste de Pernambuco, Gabriel José apanhou de três meninos
num futebol improvisado
com tampinha de garrafa. Levou inúmeros
chutes ma perna direita,
mas escondeu a briga da
mãe. “Tenho de ser sincero, estava com medo de
eles baterem em mim de
novo”, disse o torcedor do
Corinthians e fã de Cássio. Aguentou oito dias
calado, até que foi levado
ao hospital. Era o começo
de uma internação de
sete meses. Ficou na UTI,
teve infecção generalizada e amputou a perna
na altura do joelho. “Ele
me dizia que queria ter a
perna de volta, falou em
se matar”, contou a mãe
Maria Izabel ao Estado.
A história chegou ao
Corinthians e o clube trou-

xe o garoto para conhecer
Cássio. Gabriel entrou em
campo com o goleiro no
jogo com o Santos, no 10
de março, pelo Paulistão.
“Quase desmaiei, minha
pressão aumentou, meu
coração estava acelerado.
Foi emocionante”, diz o
menino. “Mas trocaria tudo
pela minha perna de volta,
conhecer o Cássio com meu
esforço e dinheiro.”
Cássio disse que ficou
comovido quando sua mulher lhe falou do garoto.
O goleiro acredita que o
papel do ídolo é via de
mão dupla, uma vez que
ele também é encorajado
pelas histórias que ouve.
“Acredito que esse tipo de
coisa, como a que ocorreu
com Gabriel, me dá força e
me faz querer ser melhor
como atleta e pessoa”, diz.
Cássio reforça a importância de pensar além do
campo e ajudar sempre.
“Quando fazemos o bem,
volta a nosso favor”, diz.

ANTONY
Diferentemente dos
dois meninos, a batalha de
Larissa contra um tumor
no cérebro não acabou.
A torcedora do São Paulo
está em tratamento, mas
não deixa que isso lhe tire
o sorriso. Sempre que pode,
recebe a visita do meia-atacante Antony. “Ele me
ajuda no tratamento, me
dá força.”
Após entrar em campo
ao lado do atacante na Copinha, ela virou torcedora
símbolo da conquista do
time. Larissa conta que
ficou surpresa quando os
atletas rasparam o cabelo
em solidariedade a ela, mas
teve outro momento que a
emocionou. “Quando Antony marcou seu primeiro
gol e me homenageou”. Ela
o admira por outra razão.
“É guerreiro igual a mim,
não desiste”, diz antes de
emendar outro desejo além
da cura. “Que ele nunca se
esqueça de mim.”
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Prefeitura e Sanepar voltam a negociar
contrato de concessão de serviços
Umuarama – Após discussões a respeito da falta
de redes de tratamento de
esgoto em Umuarama, a
administração municipal
e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) voltam a negociar o
contrato de concessão de
serviços de saneamento
básico para o município.
Desde 2005 a empresa vem
trabalhando em Umuarama por meio de aditivo,
tal situação promove prejuízo aos umuaramenses,
segundo o prefeito Celso
Pozzobom.
Em entrevista ao jornal
Umuarama Ilustrado, o
prefeito Celso Pozzobom
ressaltou que as negociações foram retomadas nesta semana, após a troca da
coordenadoria local da
Sanepar e também de sua
ida para Curitiba, onde
conversou com a diretoria
de empresa. “As conversas
iniciaram e dentro deste
cenário precisamos traçar
um plano de trabalho com
a empresa para sanar os
problemas de Umuarama.
Esse é o tom das negociações”, ressaltou.
Conforme o prefeito,
um dos pontos a serem
firmados entre município
e Sanepar é um plano de
trabalho para sanar os
gargalos envolvendo a
rede coletora de esgoto de
Umuarama. “Temos feito
tratativa com a diretoria
de Curitiba que vem se
mostrando empenhada.
Nessa negociação temos
que traçar um plano de
trabalho para acabar com
os estrangulamentos da
rede de esgoto que temos
na cidade e levar melhorias para os umuaramenses, como também cobrar
retorno de serviços da
Sanepar”, afirmou.
Por meio de nota da
assessoria, a Sanepar se
limitou em ressaltar que
“a Sanepar e a prefeitura
estão negociando a assinatura de um Contrato
de Programa, com novas
metas e investimentos nos
sistemas de água e esgoto.
Nas próximas semanas a
empresa deverá apresentar uma proposta para o
município”.

Umuarama deixou de arrecadar R$ 8 milhões só com repasse ao Fundo Municipal de Meio Ambiente

Perdendo dinheiro e serviços
O prefeito Celso Pozzobom ainda ressaltou que sem um contrato
visando melhorias, a população
de Umuarama vem perdendo em
serviços e o município em verba.
“Desde 2005, quando contrato
venceu, a estimativa inicial é que
a Umuarama deixou de arrecadar

Câmara de Vereadores
A vereadora Maria Ornelas lembrou que no ano
de 2017 a administração
municipal encaminhou
uma minuta do contrato
e naquele período algumas alterações foram sugeridas. “Os vereadores
analisaram e estudaram
algumas propostas para
alteração no contrato,
como aumento no valor
do Pagamento de Serviços
Ambientais (PSA), determinação de melhorias na
rede de esgoto e também
na rede de distribuição,
entre outras”, lembrou.

R$ 8 milhões só com repasse ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente. Além da infraestrutura, pois
hoje temos mais de 20 bairros e
loteamentos com rede de esgoto
instalada, mas não em funcionamento, por falta de construção de
elevatórias”, finalizou.

Ainda segundo a vereadora, como 2017 foi um
período de eleições e troca
de governo, as discussões
foram pausadas. “É um
assunto muito delicado,
pois a água é um bem do
ser humano e todos [vereadores e prefeito] temos
que trabalhar com muita
responsabilidade nesta
hora. Não podemos perder
a qualidade e os investimentos que temos. O foco
é uma negociação para
melhorar e visar o que precisamos. Tem que ser com
muita responsabilidade e
não fazer do contrato um

palco político”, alertou.
Para o vereador Mateus
Barreto, é precisa buscar
um equilíbrio no contrato,
pois a população não pode
sair perdendo. “A empresa
precisa ganhar, mas a população também. É precisa
observar a questão de aumentos abusivos, como os
12% entre outros itens do
documento. Queremos uma
tarifa condizendo com o serviço e o cenário econômico
do município. É um serviço
essencial e público, desta
forma nada mais correto
que uma tarifa acessível
para todos”, explicou.

Umuarama deixou de arrecadar R$ 8 milhões só com repasse ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente
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Radialista

Depois de ter pedido para não renovar o seu contrato
com a Globo, Otaviano Costa continua trabalhando na Rádio Globo. Um dos motivos para ele ter saído da emissora
de televisão é que o seu programa “Tá Brincando” não tem
previsão para voltar à grade de programação.

Focada

Zilu Camargo está completamente voltada ao seu
aplicatico “Zilu Viva Com Saúde”, através do qual ela dá
dicas de boa forma e saúde. Dias atrás, ela contou aos seus
seguidores que aderiu à corrida de costas, ou à caminhada
chinesa. Ela garante que dá resultados.

Hoje

Na edição de hoje do “Tamanho Família”, Márcio
Garcia recebe Fábio Porchat e Luis Lobianco. No sofá
de Fábio Porchat estarão a mulher, Nataly, a mãe Isabella e a irmã Alice. Já Luis Lobianco formou o time
com a mãe Irene, a tia, Regina Célia, e a prima Cleide.
O programa vai ao ar a partir das 12h45, logo depois
do “Esporte Espetacular”.

Será?

E falando da novela... parece óbvio, mas os rumores
nos bastidores de “O Sétimo Guardião” estão mais fortes.
Judith, personagem de Isabela Garcia está sendo apontada
como a principal suspeita de ser a autora da morte dos
guardiães. A mais recente vítima é o Dr. Aranha, papel do
português (Paulo Rocha).

Abrasileirou

Paulo Rocha perdeu seu sotaque lusitano que nem se
nota que é “português da gema”, tanto que nem pretende
voltar à “terrinha”. O ator vai participar de outras produções da Globo e pretende ficar no Brasil por muito tempo.

A força de um
grande amor
Poderá um grande amor
acabar com as desavenças
entre duas famílias? Maria
da Paz (Juliana Paes) acredita que sim e está muito
feliz no dia do seu casamento com Amadeu (Marcos
Palmeira), no entanto, ela
não imagina que a sua suposta felicidade acabará em
uma tragédia que mudará
sua vida para sempre. Tudo
isso na novela “A Dona do
Pedaço” que tem estreia
marcada para o dia 20 de
maio, na tela da Globo.

Rejuvenescido

Maurício Mattar tem 55
anos de idade e costuma
dizer que o tempo só lhe
trouxe boas coisas, entre
elas a maturidade, e que
por isso convive muito bem
com a ideia de ter vivido
mais meio século.

A mesma opinião

Falando ainda de tempo
e rejuvenescimento, Claudia Abreu que neste ano
completará 49 anos também diz que não se importa
com a passagem do tempo
e que se sente mais bonita
agora do que quando tinha
20. E mais, para a atriz a
única coisa que importa é
ser feliz. Mais nada.

Paizão

Vladimir Brichta é um
pai muito presente na vida
dos filhos. O ator é pai de
Agnes, de casamento anterior, e de Vicente, fruto do
casamento com Adriana
Esteves. E tem também o
Felipe, fruto do relacionamento de Adriana com Marco Ricca. Eles moram todos
juntos e em total harmonia.

Não quer mesmo

Mais uma vez a Globo
procurou a assessoria de
Ana Paula Arósio numa
tentativa de escalar a atriz
para uma de suas próximas
produções. No entanto, de
novo, a resposta foi “não”.

Festeira

Débora Bloch adora reunir os amigos para bater papo
em seu apartamento. A atriz gosta de cuidar pessoalmente
dos detalhes da recepção que organiza. Tudo simples, mas
muito aconchegante.

1) A novela é “Aquele
Beijo”, exibida entre
2011 e 2012. Como se
chamavam os personagens vividos pela
saudosa Marília Pêra e
Herson Capri?
a) Maruschka e Alberto
b) Lucena e Alberto
c) Maruschka e Rubinho
d) Claudia e Vicente
2) O ator Cacá Carvalho interpretou qual personagem na novela “Torre de Babel”?
a) Patrulha
b) Gaspar
c) Jamanta
d) Dinamite
3) Marcos Pasquim interpretou o personagem Lance
em qual dessas novelas?
a) “A Lua Me Disse”
b) “Pé Na Jaca”
c) “Morde & Assopra”
d) “Caras & Bocas”
4) Na novela a “Usurpadora”, o ator latino Miguel de
León fez uma participação especial como...
a) Carlos Daniel
b) Alexandre Farina
c) Carlos Fuentes
d) Douglas Maudonado
5) Em que emissora de televisão o empresário Silvio
Santos começou sua carreira como animador de auditório?
a) TV Paulista
b) TV Tupi
c) TV Excelsior
d) TV Bandeirantes
(RESPOSTAS: 1-A / 2-C / 3-B / 4-D / 5-A)

MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR – 17h45

Rita afirma a Lara que não sabe o nome do pai biológico de sua filha. Jaqueline pede ajuda a Bill Clinton
para encontrar César. Raíssa aceita a parceria musical
com Camelo, e Nanda sente ciúmes. Durante a audiência, Rita é acusada de estar envolvida em um crime de
sequestro. Camelo fica encantado com a composição
de Raíssa. Daniel aceita acompanhar Jaqueline até o
hospital em que César supostamente trabalha. Martinha
desabafa com Meg sua irritação com Filipe.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20

Jamil se sensibiliza com a morte de Aziz. Sara tenta
se explicar para Ali. Almeidinha lamenta que Aziz tenha
mantido segredo sobre a identidade de seu assassino.
Miguel desconfia do comportamento de Rania. Ali pede
que Sara se afaste. Eva conforta Sara e Abner se sente
culpado pelo sofrimento da moça. Teresa revela a Bruno que Valéria é cúmplice de Norberto, e mãe e filho se
abrigam no centro de refugiados.

VERÃO 90 – 19h30

Lidiane fica surpresa ao perceber que Mercedes a
contratou para prejudicar Janaína. João avisa a Vanessa
que provará sua inocência. Herculano, Madá e Patrick
aprovam o novo doce de Janaína. Álamo sente ciúmes
do sucesso de Madá. Dirce avisa a Madá que muitas
pessoas desejam se consultar com a vidente. Ticiano e
Dandara se reconciliam e voltam a ser o casal Lambadinha, para desgosto de Quinzinho. Jerônimo superfatura
uma compra da PopTV para pagar sua dívida de jogo.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Lorena diz para Durval que está com dor de barriga,
para ele desmarcar o encontro com Claudia. Marcelo
convida Luísa para ir junto com ele ao coquetel na casa
de Sr. Pendleton. O Clubinho MaGaBe descobre sobre
o coquetel de Sr. Pen e arma um plano. Mirela desabafa
com Raquel sobre um sonho que teve com Vini. Chove
forte, e todos na cidade são obrigados a ficaem em casa.

O SÉTIMO GUARDIÃO - 21h15

Gabriel não consegue ajudar Valentina e é expulso
com Murilo do sobrado. Mirtes tenta consultar a bola
de cristal. Aranha vê seu assassino antes de morrer.
Eurico estranha o comportamento de Marilda. Afrodite se preocupa com o filho. Bebeto desmaia nos
braços de Nicolau. Judith critica a atitude de Valentina
e discorda da solução que Gabriel pretende dar para
ajudar a mãe. Stella se preocupa com Aranha.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30

Fiorina escuta um barulho na sapataria e vai com
rolo de macarrão até lá. A italiana encontra Nina e
acha que ela foi até lá para sair com Giuseppe escondida. A evangélica assume que foi apenas para ver
a santa. O menino entrega flores para a professora.
Giuseppe descobre que a santa que chora não passa
de um acidente motivado por uma goteira no teto. O
italiano não sabe o que fazer. Isabela se disfarça de
menino, com roupa de escoteiro, para ir ao lado dos
irmãos Vaz e de André para resgatar Manuela.

Seu trabalho levará a envolver-se
com muitas pessoas diferentes e
interessantes e você vai se divertir,
já que adora novos conhecimentos.
É aconselhável cuidar bem da saúde.

Sua atenção estará mais voltada
para a família e as responsabilidades
domésticas. É um bom momento para
cuidar da casa e das obrigações junto
a seus pais e familiares.

Período importante. Você mostrará
grande capacidade de atuação e perseverança para as coisas que lhe interessam. Mas não deixe de agir com
gentileza e senso de oportunidade.

Cuidado para não arriscar o seu
rico dinheirinho em investimentos
duvidosos. No trabalho o período será
movimentado e produtivo. Mostre sua
capacidade e não se deixe influenciar.

Fase positiva para expansão profissional e material. Alguém em particular
poderá criar dificuldades ou tentar prejudicar o seu crescimento no trabalho,
mas isso não vai impedir a realização
de projetos.

Uma viagem que fará em breve poderá
revigorar suas energias, mas cuidado
para não gastar demais. Se for preciso
deixe o cartão de crédito em casa e
leve apenas o que você pode gastar.

O momento é de grande agitação no
trabalho e de muitas oportunidades
para ganhar dinheiro. Uma soma
importante poderá chegar as suas
mãos para ser utilizada ou aplicada.

A relação com empregados ou subordinados deve ser repensada. Procure
ser um pouco mais autoritário no
ambiente de trabalho. Não confunda
gentileza com intimidade.

Você está vivendo um grande impulso
e entusiasmo para agir a favor de suas
motivações e interesses pessoais. É o
momento de livrar-se da insegurança,
agindo com mais força.

O amor está no ar e você, mais disposto a compartilhar sua vida com o
parceiro e estará repleto de alegria e
entusiasmo. Que tal formalizar aquele
compromisso?

As relações de trabalho vão perturbar
seu ritmo de vida, provocando certa
desorganização. Mesmo assim, é
o momento certo para concluir as
tarefas que estão sob a sua responsabilidade.

Ótimo dia para o romance e a criatividade artística, assim como para
as atividades ligadas ao lazer e à
diversão. Você estará mais expansivo e confiante para expressar seus
sentimentos.
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Manhattan, distrito de Nova York, tem
vários roteiros turísticos inesquecíveis
GB Edições - Se Manhattan já era muito famosa,
depois dos atentados de
11 de setembro de 2001,
que derrubaram as torres
gêmeas, o distrito de Nova
York ficou ainda mais conhecido, pois os olhos de
todo o planeta voltaram-se
ao local. Só para entender,
Manhattan é um dos cinco
distritos de Nova York,
juntamente com Brooklyn,
Queens e Bronx, Staten
Island. E cada um desses
possui diversos bairros.
Manhattan é um coquetel feito com vermute e
uísque; a mistura na ilha
que deu nome à bebida
é tão explosiva quanto o
coquetel. A ilha de Manhattan é uma Nova York
destilada. Sua diversidade
se reflete em seus 30 bairros ou “districts”. Midtown
é o coração coorporativo,
onde as maiores empresas
construíram monumentais
arranha-céus. Na extremidade sul da ilha encontrase Wall Street e o bairro
das finanças. Little Italy,
a Pequena Itália, é como
uma cena de um filme de
Martin Scorcese. A “cidade” chinesa Chinatown,
com seus incontáveis pequenos restaurantes, é um
alvoroço. As casas do SoHo
abrigam as mais inusitadas
butiques de Nova York. É
um bairro famoso por seus
imensos lofts. O centro,
Greenwich Village e East
Village, assombrado pela
geração beatnik, traz à memória Jack Kerouac e Andy
Warhol. Ao norte de Midtown está o Central Park,
onde se realizam shows e
se encontram adeptos do
jogging e do tai chi chuan,
patinadores e outros. Em
torno do parque estão os
grandes museus de Nova
York. O Upper East Side
abriga antiquários, lojas
e restaurantes. Fronteira
social da cidade e conhecido por sua pobreza e
população negra, o Harlem
demarca o limite norte da
ilha.
CENTRAL PARK
Inaugurado em 1876, o
Central Park, espaço verde
de 340 hectares, é obra-prima de dois arquitetos, Frederick Law Olmstead e Calvert Vaux. Foram mais de
20 anos para transformar
essa antiga área pantanosa, ocupada no passado por
barracos miseráveis e um
dos cartões-postais mais
famosos de Manhattan.
O local demonstra o seu
charme e qualquer estação
do ano. No inverno, a neve
sobre os galhos contrasta
com o azul do céu.
Se você tem uma boa
grana para desembolsar,
você pode se hospedar num
dos 52 andares do hotel
Trump International no
Columbus Circle. O prédio
oferece uma visão tão extraordinária que cada quarto de hóspedes é equipado
com um telescópio.
Quem nunca sonhou em
passear por Nova York a
bordo de um táxi amarelo,
igual àqueles que se vê nos
filmes de Hollywood? Em
Manhattan os táxis amarelos dominam o trânsito
na Quinta Avenida, local
em que se concentram as
lojas mais famosas da cidade: da Tiffany à Bergdorf

Goodman.
A Times Square é o
ponto de encontro de moradores e turistas nas comemorações do Ano-Novo,
com certeza por lá você vai
passar um Réveillon inesquecível! A Times Square,
esquina da Broadway com a
Sétima Avenida, é um lugar
dedicado aos espetáculos,
com enormes painéis publicitários coloridos.
O Flatiron Building foi
concluído em 1902 e é um
dos primeiros arranha-céus
de Nova York construído
em aço.
Aberta em 1883, a ponte
do Brooklyn foi uma das
maravilhas da engenharia
da época. Mas sua construção custou à vida de pelo
menos 20 trabalhadores,
incluindo o arquiteto John
Augustus Roebling.
Lógico que indo a Manhattan você não pode deixar de conhecer a Estátua
da Liberdade; a criação do
escultor parisiense Frédéric Auguste Bartholdi foi
um presente da França ao
povo americano e hoje é
um dos monumentos mais
fotografados do mundo.
A casa de espetáculos
Carnegie Hall também merece uma visita. Famoso
por sua acústica, por lá
já se apresentaram para
plateias lotadas Rachmaninov, Mahler, Sinatra e o
brasileiríssimo Tom Jobim.
Na primeira lua cheia
após o dia 19 de janeiro
comemora-se o Ano-Novo

chinês. Nesse dia, Chinatown se transforma em uma
profusão de cores e fogos
de artifício. Um imenso
dragão abre caminho pela
Mott Street, principal via
pública do bairro chinês de
Nova York.
TODO MUNDO
ODEIA O CHRIS
Quem assiste a série
“Todo Mundo Odeia o Chris” na Rede Record deve
se lembrar do bairro Harlem. O povoado irlandês
New Haarlem tornou-se
um bairro predominante
negro no fim do Século XIX.
Superpopuloso, e pobre
também, foi um celeiro de
talentos, como Billie Holiday e Paul Robeson. Visto
frequentemente como um
gueto, assim como relata a
série, a elegância das casas
de pedras do Harlem é uma
lembrança do rico subúrbio
de classe média alta do
Século XIX.
Imperdível também é
conhecer a Catedral de São
Patrício. Quando concluída
em 1879, a catedral em
estilo gótico era a principal
atração da Quinta Avenida.
Hoje, ainda se destaca entre a torre de vidro negro
Olympic e a loja de departamentos Saks.
Atrás das bandeiras
está o rinque de patinação
do Rockefeller Center. O
complexo é quase uma cidade dentro da cidade, com
suas lojas, restaurantes,
bares, teatro e escritórios.

Quem nunca sonhou em passear por Nova York a bordo de um táxi amarelo, igual àqueles que se vê nos filmes de
Hollywood? Em Manhattan os táxis amarelos dominam o trânsito na Quinta Avenida / GB Imagem

EMPIRE STATE BUILDING
Famoso em todo o mundo é o
Empire State Building, a joia de
Manhattan. Ao ser construído em
1931, era o prédio mais alto do
mundo, com 381 metros de altura.
Outra construção de destaque
é o pináculo do edifício Chrysler, construído em 1930. Ele foi
mantido em segredo no interior

do poço do elevador e içado no
último minuto da inauguração do
edifício – para ter certeza de que
ele ultrapassaria o projeto rival,
o prédio do banco de Manhattan.
Por todos esses motivos, vale à
pena conhecer a multicultural
Manhattan, uma das pérolas dos
Estados Unidos.

A Times Square, esquina da Broadway com a Sétima Avenida, é um lugar dedicado aos espetáculos, com enormes
painéis publicitários coloridos / GB Imagem

Indo a Manhattan você não pode deixar de conhecer a Estátua da Liberdade,
uma criação do escultor parisiense Frédéric Auguste Bartholdi. Hoje a Estátua
da Liberdade é um dos monumentos mais fotografados do mundo / GB Imagem

Inaugurado em 1876, o Central Park, espaço verde de 340 hectares, é uma
obra-prima de Manhattan. O local demonstra o seu charme em qualquer estação
do ano / GB Imagem

Famoso em todo
o mundo é o Empire
State Building, a joia
de Manhattan. Ao ser
construído em 1931,
era o prédio mais alto
do mundo, com 381
metros de altura / GB
Imagem
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Crise e novo comportamento reduzem
interesse dos jovens em dirigir
Agência Brasil - Símbolo de maturidade, status
e autonomia desde que
chegou ao Brasil, em 1891,
o automóvel vem perdendo espaço entre os mais
jovens. Identificado pelos
governos, setor automotivo e por autoescolas, o
crescente desinteresse dos
jovens tem diversas causas.
Entre os principais motivos
apontados, estão a crise
econômica, os inconvenientes do trânsito, os custos
para manter um veículo
próprio e a popularização
de aplicativos móveis.
“Muitos jovens não consideram mais a CNH [Carteira Nacional de Habilitação] uma prioridade”, disse
o presidente da Federação
Nacional das Autoescolas
e Centro de Formação de
Condutores (Feneauto),
Wagner Prado. Também
presidente do Sindicato dos
Centros de Formação de
Condutores de Mato Grosso
do Sul, Prado afirma que o
fenômeno se intensificou a
partir de 2015, com o agravamento da crise econômica e o acesso aos serviços
de aplicativos de transporte
pago ou compartilhado.
“Muitos jovens estão
adiando o momento de tirar
a habilitação. As famílias

segunda via) vem caindo
ano a ano desde 2015, quando foram emitidas 554.554
carteiras. Em 2016, foram
386.422; em 2017, 392.147
e, no ano passado, 333.952
CNHs. A diminuição atinge
todos os grupos etários,
mas sobressai entre os condutores de 18 e 24 anos. Em
2015, foram emitidas 26.537
primeiras habilitações para
essa faixa etária. Em 2018,
o número caiu para 14.581,
retração de 45%.

Entre os principais motivos apontados, estão a crise econômica, os inconvenientes do trânsito, os custos para manter um
veículo próprio e a popularização de aplicativos móveis

têm optado por investir em
outras coisas, como em cursos universitários para estes
jovens. Com isso, muitos acabam desistindo de tirar suas
carteiras”, comentou Prado.
“Antes, tudo que um ga-

roto queria era completar
18 anos para poder dirigir o próprio carro. Hoje,
eles veem os custos com
IPVA, manutenção, seguro;
o trânsito nas cidades; tem
mais consciência sobre os

riscos de acidentes. Somando a isso, aspectos como a
Lei Seca, muitos acabam
optando por outras formas
de se deslocar, como os aplicativos de compartilhamento”, explicou o presidente

da Feneauto.
Mudança gradual
No Distrito Federal a
emissão total de CNHs (incluindo novas, renovação,
mudança de categoria e

Revisão
Em nota, a Secretaria
Especial de Produtividade,
Emprego e Economia, do
Ministério da Economia,
informou que “vê como uma
tendência para os próximos
cinco anos a diminuição do
interesse pela propriedade
de automóveis e o aumento
da procura por compartilhamento de veículos e uso
de soluções alternativas,
como bicicletas e patinetes”. E que, ao fim deste
prazo, o assunto pode ser
tema da primeira revisão
do Programa Rota 2030 –
Mobilidade e Logística, a
política industrial para o
setor automotivo que entrou
em vigor em dezembro do
ano passado, com previsão
de vigorar até 2030.
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VENDAS
APARTAMENTOS
CONJUNTO RESIDENCIAL BELA
VIDA
Apto nº 724 do Bloco
07 com 45,66 m² de
área privativa e 6,66
m² de área comum,
totalizando 52,32 m²,
no conjunto Sonho
Meu. R$ 105.000,00
RESIDENCIAS/SOBRADOS

- LOTE 24-B, DA QUADRA 01,
Localizado na Rua Fernão Dias, 4748 no
Jardim Lisboa, medindo 197,40 m², contendo
um sobrado com área aproximada de 163,24
m², conf. Matricula 16.092 do CRI 2° Oficio.
R$ 800.000,00
RUA JEFERSON ARLINDO,
JARDIM ATLÂNTICO
Sobrado na R. Jeferson Arlindo, Jd. Atlântico, saída para Serra dos Dourados. Terreno
de 187,50 m² (7,50 x 25) e área construída
de 248 m². Piso inferior: 01 qto, bwc social,
sala, cozinha c/ móveis planejados, edícula
fechada em vidro com churrasqueira e balcão
revestidos, lavanderia e garagem p/ 05 carros.
Piso superior: 01 suíte com sacada, 01 qto,
bwc social, sala de TV e sala de visita. R$
600.000,00
- L.02 – Q.45 RESIDÊNCIA
Av. Paraná, 51 – XambrÊ-Pr, com aproximadamente 744,60 m², área construída aproximadamente 217,35 m² contendo ao lado do
imóvel uma are aproximadamente de 150,00
m². R$ 400.000,00
CASA 258 – PQ.
Grevilhas – 12,00 X 28,30 = 339,60 m² C/
área construída de 106,00 m² com 1 Suíte, 2
dormitórios R$ 260.000,00
LOTE 11 DA QUADRA 01
Localizado na Rua Inácio Gouveia, 6093 Loteamento Moradias Vitoria II, medindo 136,50
m², contendo uma residência em alvenaria
medindo 130,00 m², sendo 68,98 m² averbado
e 67,02 m² sem aberbação, conf. Matricula
30.8995 do CRI 1° Oficio. R$ 200.000,00
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

LOTE 12 DA QUADRA 21
localizado no condomínio Porto Rico Resort
Residence, situado no município do Porto
Rico, comarca de Loanda, medindo 858,38 m²,
conforme matricula 27.973 do CRI de Loanda.
R$ 400.000,00

COND. MONET, MARINGÁ - PR
DATA DE TERRAS NO L. P-21 com 541,38 m².
R$ 380.000,00
LOTE 02 DA QUADRA 07
localizado no Parque Cidade Jardim II, medindo
481, 53 m², conf. Matricula 18,402 CRI 2°oficio.
R$ 300.000,00
LOTE B-2, GLEBA 14
Figueira, 2,35Ha, Estrada da Canelinha – e o
Sitio Recreio n° 05, situado no Parque Lagoa
Azul, com área de 5.882,40 m², sendo 73,53
metros de frente numa extensão de 80,00
metros de comprimento, conf. Matricula 5633
do CRI do 2° Oficio.
CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73
m². R$ 200.000,00
RUA BEIJA FLOR, Nº 3006, JD. PANORAMA
DATA DE TERRAS L. 01-A, Q. 06 medindo
180,00 m². R$ 180.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m²
(12x30) R$ 160.000,00
- LOTE 08 DA QUADRA 17,
Situado na ria Arlindo Libero, no Parque Resid.
Bandeirantes, medindo 252,00 m², conf. Matricula 14.205 do CRI 2°Oficio . R$ 130.000,00

TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA
DA SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00
metros de frente terreno plano.R$ 100.000,00 –
PARQUE METROPOLITANO II
DATA DE TERRAS L. 02, Q.11, com 244,50 m²
(10 X 24,50). R$ 110.000,00
TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA
DA SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00
metros de frente terreno plano. R$ 90.000,00
JD. AEROPORTO II
DATA DE TERRAS L. 42 – Q. 13 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$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATA DE TERRAS L. 05, Q. 09 medindo 253,40
m². R$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
Lotes com 253,40 m² ou 255,22 m² R$ 55.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
DATA DE TERRAS L. 27, Q. 19 10,00 X 20,00 =
200,00 m². R$ 50.000,00

PQ. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L. 12, Q. 07; L. 12, Q.18 medindo 10 X 20,00 = 200 m². R$ 50.000,00 cada
LOTEAMENTO JARDIM UNIÃO – RUA
AFRANIO PEIXOTO, 245 – PEROLA-PR.
DATA DE TERRASL.06 – Q. 07 medindo 240,00
m². R$ 45.000,00
PARQUE RES. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L.10, Q. 20; L. 05, Q.24
–10,00 X 20,00 = 200 m². R$ 45.000,00 cada.
JARDIM IMPÉRIO DO SOL
DATA DE TERRAS L. 10, Q. 19 medindo 12,82
X 19,52= 250,24 m². R$ 40.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50
m². R$ 30.000,00

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

LOTE 72 ÁREA DE 817,50 M²
Contendo um sobrado medindo 800,00 m², localizado no loteamento Pousadas do Paraná, no
município de São Pedro do Paraná na comarca
de Loanda-Pr, conf. Matricula 17.953 do CRI do
Loanda. R$ 1.500,00

CHEVROLET
CHEVROLE
T
ASTRA HATCH
09/09

Prata, completo, 140cc. R$
23.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ASTRA SEDAN
04/04

Prata, completa, R$
16.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA CLASSIC
09/10

Prata, trava, alarme, roda.
R$ 16.5000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LT
13/13

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

ONIX 1.4 LT
13/14

Aut, branco, 34.000Km, R$
38.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIATFIAT
PALIO 1.0 FIRE
FLEX 14/14

Branco, 02 portas, completo.
R$ 22.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PALIO FIRE 1.0
11/11

04 portas, cinza. R$
21.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PALIO WEEKEND
1.4 06/06

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

STRADA
ADVENTURE 1.8
07/07

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

STRADA
ADVENTURE 1.8
15/15

Cab. dupla,vermelha,
completa. R$ 49.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA FIRE
1.4 04/05

Branca, direção. R$ 15.000.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

STRADA
TREKKING 1.4
09/09

Cab. simples, completa, prata.
R$ 22.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

localização, com 170mts². R$ 2.900,00.
Fones: (44) 3622-2242 / 9 8812-9858 Particular

UNO 1.0 08/08

Branco, 02 portas. R$
12.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO VIVACE
15/16

02 portas, preto. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

02 portas, alarme, trava
R$ 16.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
PAMPA 1.6 CHT
91/91

Álcool, verde. R$ 10.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

RANGER XLS 3.2
13/13

Branca, mecânica. R$
75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

RANGER XLS
4X4 15/16

Preto, automático, 50Kmkm,
04 pneus novos, bco de
couro. R$ 100,000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CELTA 1.0 LT
14/14

Prata, completo. R$
24. 000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
10/11

Automático. R$ 45.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 10/11

Preto, completo. R$
49.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILLUX SRV
12/13

Prata, ﬂex, automático.
R$ 75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CITY LX
12/13

Prata, automático. R$
41.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXS 07/07

Preta, mecânica, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CRV EXL
12/12

Prata, completo+ teto. R$
68.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PAJERO DAKAR
DIESEL 11/12

07 lugares, preta, 87.000,00
Km origina, automática, único
dono, super conservada.
R$ 84.000,00. Fones: (44)
9 8455-7039.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CLASSIC 1.0 LS

13/14

PRETO

BASICO

R$ 19.900.00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

PRETO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.4 LTZ

14/15

PRATA

COMPLETO

R$ 39.900,00

COBALT 1.4 LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 52.900,00

COBALT 1.8 LTZ

13/13

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 36.900.00

COBALT 1.8 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 80.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 91.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

CRUZE SPORT6 LT TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOX 1.6 PEPPER

16/16

BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 46.900,00

ONIX 1.0 LS

16/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

PRISMA 1.4 LT

15/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 40.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 59.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL

12/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 86.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 42.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 45.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 44.900,00

TRACKER LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 62.900.00

TRACKER PREMIER 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 89.900,00

TRAILBLAZER LTZ DIESEL

13/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 104.900.00

RENAULT
STEPWAY 1.6
12/1

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

SW4 08/08

Prata, completo. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292/9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
FOX 10/11

Preto, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 06/06

Flex, 04 portas, R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOLF 1.6
08/08

Prata, completo. R$
28.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 BEGE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLETO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

KOMBI
LOTAÇÃO 1.4
11/12

Branca, ﬂex, seminova,
R$ 31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO TREND
1.6 11/12

Cab. simples, prata, completo.
R$ 25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC 1.0
10/11

Branco, trava, 02 portas.
R$ 15.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

RODA R$ 15.000,00
PALIO 1.0 2013 BRANCO AR DIREÇÃO R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS TRAVA ALARME LIMP. DESEM.
R$16.500,00
PARATI 97 PRATA COMPLETA RODA 15 R$14.000,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 COR PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$24.000.00
FIAT
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 PRATA COMPLETA. R$
24.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 GASOLINA, COM AR CONDICIONADO
R$ 11.000,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 PRATA COMPLETA, PNEUS
BONS R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2011 LXS, CAMBIO BORBOLETA, AR DIGITAL, MUITO
BEM CONSERVADO R$ 46.000,00
COROLLA XEI 2009 PRATA COMPLETO. AUTOMATICO, COURO,
R$46.000,00
HONDA CIVIC 2011 AUTOMATICO R$ 45.900,00
COROLLA XEI 2009 PRATA R$ 45.000,00
HONDA CIVIC LXS 2008 PRETO AUT. R$36.800,00
COROLLA XEI 2004 PRETO COMPLETO. AUTOMATICO, BANCOS
TECIDO R$ 28.800,00
MOTOS
CG 150 FAN COMPLETA 2011 R$6.500,00
CG 150 ES VERMELHA R$ 4.600,00

VOYAGE 1.0
14/15

Completo, branco. R$
31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
BIZ 125 17/17

Cinza, partida, freio a disco.
R$ 8.600. Fones: (44) 9
3622-3292 / 99976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

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

ABDON IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria com
área total de terreno de

250,60 m², área construída
247.95 m², contendo no
piso superior: 01 Suíte
máster, 02 Suites simples.
Piso inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem, contem uma
sala comercial. Sobrado
atualmente locado por
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedroso
de Alencar,4366, zona 1,
Umuarama/PR. Valor R$
1.200.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e (44)
99122-821

ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de 165
m², acabamento de alto
padrão, contendo 3 suítes,
sala ampla, pé direito duplo
com cozinha planejada,
banheiros mobilhados,
com aquecedor solar em
todos os pontos d’agua,
churrasqueira e lavanderia.
Localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/
PR. Valor R$ 710.00,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
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

Umuarama Ilustrado
CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$-550.000,00 no Jardim
dos Príncipes, Av Rotary,
3681 Residência em
Alvenaria terreno 233m2
e construção aproximado
de 190m2, com 01 suíte
com moveis planejado,
dois quartos, BWC Social,
sala de TV, sala Copa,
Cozinha com Moveis
Planejados, lavanderia,
despensa e garagem 2
veículos, Edic BWC social,
churrasqueira revestida
em porcelanato c/ balcão
em granito, todos qtos em
laminados, e os demais
cômodos em porcelanato,
acabamento em gesso.
Para mais informações
entre em contato com Interessados tratar pelo
telefones (44) 99103-2617
ou (44) 99763-0860;

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$-290.000,00, residência
em Alvenaria Rua
Paranapanema, 2517,
com área construída de
90,00 M2 possuindo, 02
quartos, sala, cozinha,
banheiro social e área
serviço, área terreno 525m2,
sendo (15,00m X 35,00m);
Interessados contatar com
Interessados tratar pelo
telefones 99763-0860 ou
99103-2617;

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMÓVEIS

Apartamento com 96 m²
de area total , contendo
sala, cozinha planejada,
3 quartos, 1 bwc e 1 vaga
de garagem, localizada
na Rua Ministro Oliveira
Salazar, Edifício Montana, 3°
andar de frente, Umuarama/
PR. Valor R$ 220.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Apartamento Contendo : 1
Suíte, 2 Quartos, 2 Salas,
2 Garagens, Cozinha,
Dispensa e Área de serviço
o Apartamento mobiliado
localizado no 16 andar .
O condomínio contém :
2 Elevadores, Portaria,
Piscina, Playground, Salão
de festa, Segurança
interno, Sala de ginastica,
Quadra poliesportiva e
Churrasqueira.Localizado
na Avenida Brasil, Edifício
Tom Jobim – Centro,
Umuarama/PR . Valor R$
760.000,00+ condomínio
.. Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

VENDE-SE
APARTAMENTO

Vende-se apartamento
em área central com área
privativa de 90 metros
quadrados contendo : sala
, 3 quartos , sendo 1 ampla
suíte , varanda , banheiro
social , cozinha , área
de serviço grande e uma
vaga de garagem. Edifício
Athenas, apartamento,
24, localizado na avenida
Manaus, 3975 na cidade
de Umuarama perto de
comodidades como bancos,
escolas, INSS, fórum,
mercados, entre outros.
Valor 280 mil aceitam-se
bens como forma de pgto.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 99823-7861

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

Terreno com área total
464,19 m², lote 01 da
quadra 08. Localizado
no Residencial Royal
Garden, Umuarama/ PR.
Valor: R$ 250.000,00 .
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

HOJE: UOPECCAN
AMANHÃ: NOSSA SENHORA APARECIDA

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 80.000,00. Prox. Nova
Rodoviária. R. Projetada
a, s/n° Pq. Metropolitano
Lt. 41, Qd.15, Área 220,00
m², (10,00 m x 22,00
m) - Topograﬁa plana.
+ Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 549 em
www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 73.000,00. Prox. A Uem.
R. Nova Canaã X Com
Ayrton Senna s/n° – Pq.
Tarumã Área 180,00 m²,
(Frente 12,00 m² x 15,00
m² Fundo) - Topograﬁa
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 99911-5353 (TIM)
ou digite o cód.1033 em
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 60.000,00 - Prox. Loja
Havan - R. Proj. ”4”,s/n°.
– Jd. Real – Lt. 19, Qd.
14, Área 200,00 m² (10,00
m x 20,00 m) topograﬁa
plana. + Detalhes: Plantão
Interessados tratar pelo
telefone (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 544
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 45.000,00 - PROX.
ACEU - R. AMETISTA,
s/n°. – Área residencial
Topograﬁa Plana-7,50
m x 18,00 m - Pronto p/
construir, Parcelamento
em 12 vezes s/juros c/
entrada de 30 % Aquisição
e construção programa
Minha Casa Minha Vida.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 872 em www.
aldemirimoveis.com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com
área de 01 alqueire
contendo 1 residência
em alvenaria com área de
300 m² mais uma área de
churrasqueira com 70 m²,
Todas as construções de

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 - Prox. Unipar
Sede – Ed. Lavoisier - Av.
Maringá, 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 – Interessados
tratar pelo telefone (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 - Prox. Unipar
Sede – Ed. Res. Montana
- Rua Ministro Oliveira
Salazar, 5300 - Apt°
Frente/ 2ºandar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 67,74
m² -3 Quart., Sala c/
sacada, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. – (Cond.
- Vlr/Aprox. R$ 280,00 –
Incluso água e gás) +
Detalhes – Interessados
tratar pelo telefone (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 853 em nosso sitewww.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 – Próx. Unipar
Sede – Ed. Cristal– Av.
Maringá, 5192 - Apt°
3º Andar – Zona 1 – À.
Aprox. Priv. 68,67 m² - 2
Quart., Sala c/ sacada,
Coz., A. serv., Bwc soc. e
Gar. – (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 300,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
262 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 550,00 – Prox. Harmonia
Clube De Campo - Ed.
Ouro Verde 1 – R. Marialva,
5860 – Apto 2º Andar/
Bloco 03 - À. Tot. 79,24m²,
À. Priv. 48,53m² - 02
Quart., Sala, Cozinha,
A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 –
Incluso água e gás) +
Detalhes – Interessados
tratar pelo telefone (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 834 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br
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primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara
betel e reguinga saída
para Maria Helena. Valor
Sob consulta. Para mais
informações entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones
Interessados tratar pelo
telefone (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total
3.37 alqueires. Localizada
estrada primavera, lote
11-1/C próxima a torre
Eiffel – Umuarama/PR.
Valor R$ 680.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.
Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.
leiloeiro@outlook.com.br
www.RMMleiloes.com.br
41 98415-6982
41 3027-5252

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
2ª VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA
RTOrd 0001763-06.2013.5.09.0325
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (AGU)
RÉU: AVERAMA ALIMENTOS S/A e outros

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
IMÓVEL: ALTÔNIA - PR – IMÓVEL RURAL – 12,70 HECTARES (5,25 Alqueires Paulistas)
Matrícula 3.520 – Cartório de Registro de Imóveis de Altônia- PR.
Data e Horário do 1º Leilão: dia 22/05/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 29/05/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 4545, Sala 01, Sítio Cercado, Curitiba/PR.
LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE
DO PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD – PR/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o
número 81.099.491/0001-71, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 2268, Município de
Palotina, CEP 85.950-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no dia 22 de maio de 2019 às 09H30, em PRIMEIRO LEILÃO, o
imóvel abaixo descrito, nos termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932,
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004 e, (c) Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº
B51031453-6 emitida em 25/02/2016.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote Rural nº 349-A (Trezentos e Quarenta e Nove “A”), sub-divisão
do lote nº 349, da Gleba SÃO VICENTE, do Município de e Comarca de Altônia – PR, com a área
de 12,70 hectares ou 5,25 alqueires paulistas,co as seguintes confrontações: “Partindo do marco
348/349-A, cravado à margem da Estrada Mestre, seguiu-se o rumo 73°37’ NW,com distância de
1.475,00 metros, onde encontrou-se outro marco 348/349-A, cravado á margem esquerda do
Córrego da Lagoa, confrontando por este lado com o lote nº 348: deste marco segui-se
margeando o referido Córrego da Lagoa, águas acima, até o marco 349-A/349-B, cravado à
margem direita do mesmo Córrego da Lagoa, deste marco segui-se o rumo 45°00’NE, com
distância de 26,40 metros, onde encontrou-se outro marco 349-A/349-B, em continuação
seguiu-se o rumo 77°31’SE, com distância de 1.440,00 metros, onde encontrou-se outro marco
349-A/349-B, também cravado à margem da Estrada Mestre, confrontando-se por este lado com
o marco nº 349-B; deste marco seguiu-se margeando a mesma estrada até o marco 349-A/348,
ponto de partida,medindo a distância de 158,00 metros, ficando assim demarcado o lote acima
descrito. O referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis de Altônia – PR, sob nº 3.520. O imóvel encontra-se OCUPADO, sendo a desocupação
de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Será vendido no
estado em que se encontra e em caráter “AD CORPUS” pelo Valor Mínimo de R$1.003.750,00
(Um milhão e três mil e setecentos e cinquenta reais) para o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido
no Primeiro Leilão for inferior ao valor mínimo estipulado, fica desde já designado o dia29 de maio
de 2019, às 09H30, no mesmo local, para a realização do 2º LEILÃO pelo maior lance oferecido,
desde que igual ou superior ao Valor Mínimo de R$ 719.000,00 (Setecentos e dezenove mil
reais). Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90 (noventa) dias
contados a partir da data do leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou seja condomínio, IPTU
etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão de responsabilidade da Credora
Fiduciária. As despesas com a transferência da propriedade correrão por conta do comprador. O
arrematante pegará no ato do leilão, o valor da arrematação, mais 5% correspondente à
comissão do Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. VENDA DIRETA
Raimundo Magalhães de Moraes, Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular, Matrícula JUCEPAR
678 com determinação do MM. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Umuarama, despacho de fls. 1704-1709, venderá na
modalidade de Venda Direta o imóvel abaixo descrito:
Descrição do imóvel 1: Um imóvel, lote 13-C-Rem, subdivisão do lote nº 13-C, este da subdvisão do
lote nº 13, da Gleba 12, Jaborandy, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama-PR, com área de
159.068,00m², ou seja 15,9068 hectares, com as medidas e confrontações constantes na Matricula nº 31.436 do 1º
CRI de Umuarama-PR. No imóvel contém várias construções destinadas ao complexo industrial da Empresa
Averama Alimentos S.A., conforme benfeitorias físicas a seguir: RELAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CONSTRUIDA
NO TERRENO DA MATRICULA 31.436: 01 - Estacionamento Coberto = área total 244,62m², 02- Recepção e
Portaria = área 144,05m², 03- Escritório e Refeitório = escritório: 338,40m², refeitório: 343,58m² = área total:
681,98m², 04- Vestiário Novo e Refeitório Novo = vestiário: 535,56m², refeitório: 468,75m² = área total: 1.004,31m²,
05- Sala de Descanso de Funcionários = área total: 224,89m² , 06- Serviços de Inspeção Federal = área total:
139,97m², 07- Recursos Humanos, Comercial e Logistica = área total: 185,11m², 08- Vestiário e Sanitários = área
total: 332,79m² 09- Embalagem Secundária = área total: 631,25m², 10- Almoxarifado e Oficina de Manutenção =
área total: 564,00m², 11- Abatedouro = área total: 6.316,38m², 12- Sala de Máquinas = área total: 378,00m², 13Condensadores evaporativos = área térreo: 185,34m², área superior: 181,50m² = área total 366,84m², 14- Recepção
subprodutos = área térreo = 269,47m², área mezanino: 185,54m² = área total: 455,01m², 15- Espera de Abes Vivas
= área total = 546,60m², 16- Caldeira = área subsolo: 67,83m², área térreo: 300,00m² = área total: 367,83m², 17Fábrica de Rações (Barracão de armazenamento de matéria prima) = área térreo: 2.457,83m², are pavimento 1:
43,96m² = área total 2.591,79m², 18- Guarita e Balança = área total: 54,81m², 19- Lagoa Anaeróbica I = área total:
945m², 20- Lagoa Anaeróbica IA= área total: 1.500m², 21- Lagoa Anaeróbica II = área total: 2.772m², 22- Lagoa
Facultativa I = área total: 3.230m², 23- Lagoa Facultativa IA = área total: 4.935m², 24- Lagoa Facultativa II- área
total: 3.575m², Área Total Construída: 32.287,23. Avaliado o imóvel com benfeitorias. Avalição R$51.810.000,00
(não incluídos os equipamentos e máquinas do complexo industrial, abatedouro).
Descrição do imóvel 2: Imóvel formado pelos lotes nº 13/E-A E 13-D Rem, totalizando 353.400 m²,
MATRICULAS 11.046 e 28.801 do CRI do 1º Ofício da Comarca de Umuarama – PR, abaixo descritas, localizado na
PR 323, Km 311, fazendo parte do complexo Industrial Alimentos Averama S/A, contendo instalações de 04 silos
com capacidade de armazenamento para aproximadamente 20.000 toneladas, 02 silos com capacidade para
armazenamento para aproximadamente 3.000 toneladas, estrutura para recebimento, secagem e armazenagem de
grãos, composta por moegas, silos para armazenagem, secadores, pré-limpeza, fornalhas, elevadores, correias
transportadoras, e demais acessórios. Uma fábrica de ração animal, composta por construções em alvenaria e
paredes industriais, tulhas de recepção, armazenagem e secagem, moinho, elevadores, tulhas de armazenagem,
paletizadora, silo de expedição completo e demais acessórios necessários ao funcionamento da fábrica. Construção
com “Uma Caldeira a vapor – Mod BI-500-GTP – 12Kg/cm – 10000 kg vapor/h nº série 737 comercializada por
‘BENECKE IRMÃOS E CIA LTDA’, equipamento usado, ano 2012”. Obs: as referidas benfeitorias e instalações não
estão averbadas nas respectivas matrículas abaixo descritas. Matrícula 11.046 doRaimundo
CRI do 1º Ofício
de Umuarama
Magalhães
de Moraes
– PR: Imóvel: Lote 13/E-A, da subdivisão do lote nº 13-E e este da subdivisão do lote
nº 13 Judicial
da Gleba– Mat.
nº 12678.
–
Leiloeiro
leiloeiro@outlook.com.br
Jaborandy, da Colônia Núcleo Cruzeiro, município de Umuarama – PR., com área de 7,50 alqueires, ou sejam
www.RMMleiloes.com.br
18,1500 hectares, com as seguintes confrontações: - “Começa com o marco 0, cravado na margem41esquerda
d
98415-6982
3027-5252
Córrego Itatiba, segue daí com o rumo de 64º950’SE, numa extenção de 1.669,00 metros confrontando41com
o lote
nº 13-F até o marco 1, daí segue o rumo de 49º03’40”NE, numa extensão de 120,29 metros confrontando com a
Faixa de domínio do D.E.R até o marco 2, seguindo daí com o rumo de 64º50’SE, numa extensão de 1.552,44
metros confrontando com o lote nº 13D até o marco 3, daí desce pela margem esquerda do Córrego Itatiba até o
Marco 0, fechando o perímetro”. Matrícula 28.801 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR: Imóvel: - Lote nº 13-DRem, da subdivisão do lote nº 13-D, ‘este da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 12 - Jaborandy, da Colônia
Núcleo Cruzeiro, município de Umuarama – PR., com área de 171,900,00m², ou seja 17,1900 hectares, com as
seguintes medidas e confrontações. – Começa com o marco 0 cravado na divisa do lote nº 13-E e divisa do lote nº
13-D-I, desta subdivisão até o marco 1 cravado na divisa do lote nº 13-C, deste marco segue com rumo NO 65º50’
buna extensão de 1.554,82 metros confrontando com o lote nº 13-C, até o marco 2, cravado na margem do Córrego
Itatibaia, deste marco segue margeando o mesmo até o marco 3 cravado na divisa com o lote nº 13-E, deste marco
segue com SE 64º50’ numa extensão 1.645,52 metros confrontando com o lote nº 13-E até o marco 0 ponto de
partida deste descrição. Imóvel formado pelos lotes de MATRÍCULAS 1.046 e 28.801 do CRI do 1º Ofício da
Comarca de Umuarama – PR. Avaliação R$28.650.000,00

Ìtem 1: Ao Senhor Leiloeiro, Raimundo Magalhães de Moraes matriculado na JUCEPAR sob n° 678, com
escritório profissional na Rua Jacarezinho, 1273, 1º andar, Curitiba-PR, para que promova as diligências
necessárias para a realização de VENDA DIRETA dos bens penhorados [- Auto de Penhora e Avaliação de fls.
1387-1389 e Reavaliação à fl. 1520 (imóvel de matrícula nº 31.436 do CRI 1º Ofício de Umuarama - PR); - Auto
de Penhora e Avaliação de fl. 1521 (imóveis de matrículas nºs 11.046 e 28.801 do CRI 1º Ofício de Umuarama
- PR).)], mediante o uso de toda a publicidade de praxe utilizada nos leilões, no prazo de 2 (dois) meses, pela
melhor oferta, na forma do art. 880 do CPC/15 c/c art. 888, § 3º, da CLT.
Ìtem 2: Os créditos tributários provenientes de impostos incidentes sobre bem, até a data da realização da
alienação judicial, não serão de responsabilidade do adquirente, conforme dispõe o parágrafo único do art. 130 do
Código Tributário Nacional.
Ìtem 3: O prazo para oposição de embargos à expropriação, de 05 (cinco) dias (art. 884 da CLT), contarse-á a partir da data em que for proferido o despacho que deferir a venda direta (esclareça-se que essa é a mesma
data da assinatura do respectivo auto), a teor do art. 903 do CPC/15, independentemente de intimações, sendo que,
de acordo com a jurisprudência dominante, não haverá intimação dos atos expropriatórios subsequentes, sendo que
"ultrapassada essa data, sem que o auto tenha sido assinado, caberá intimação das partes, a partir do que passará
a fluir o prazo para oposição dos embargos à arrematação.
Os lances podem ser ofertados através do site www.rmmleiloes.com.br. Eventual (is) divergência (s) será
(ão) dirimida (s) pelo Juízo do processo na forma da lei. Umuarama, 3 de maio de 2019.
SUSIMEIRY MOLINA MARQUES
Juíza titular da Vara do Trabalho

Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.
leiloeiro@outlook.com.br
www.RMMleiloes.com.br
41 98415-6982
41 3027-5252

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
2ª VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA
RTOrd 0001928-48.2016.5.09.0325
AUTOR: IALY CAROLINE MANGOLIN
RÉU: AVERAMA ALIMENTOS S/A e outros

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. VENDA DIRETA
Raimundo Magalhães de Moraes, Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular, Matrícula JUCEPAR
678 com determinação do MM. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Umuarama, despacho de fls. 438-440, venderá na
modalidade de Venda Direta o imóvel abaixo descrito:
Descrição do imóvel: Data n.08, da Quadra n.03, do loteamento denominado "Centro Turístico Porto
Figueira", situado no município de Alto Paraíso-PR, com a área de 360,00 metros quadrados, com as divisas e
confrontações constantes da matrícula n. 11.260, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xambrê - PR.
Observações: 1) imóvel localizado na Rua Jatobá, distrito de Porto Figueira, Alto Paraíso-PR; 2) no imóvel há uma
casa com área aproximada de 260,00 metros quadrados em alvenaria (dado obtido no setor de tributação da
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR). Avalição R$400.000,00.
Ìtem 1: Ao Senhor Leiloeiro, Raimundo Magalhães de Moraes matriculado na JUCEPAR sob n° 678, com
escritório profissional na Rua Jacarezinho, 1273, 1º andar, Curitiba-PR, para que promova as diligências
necessárias para a realização de VENDA DIRETA do bem penhorado [Auto de Penhora e Avaliação de fls. 378379 (imóvel de matrícula nº 11.260 do CRI de Xambrê - PR)], mediante o uso de toda a publicidade de praxe
utilizada nos leilões, no prazo de 2 (dois) meses, pela melhor oferta, na forma do art. 880 do CPC/15 c/c art.
888, § 3º, da CLT.
Ìtem 2: Os créditos tributários provenientes de impostos incidentes sobre bem, até a data da realização da
alienação judicial, não serão de responsabilidade do adquirente, conforme dispõe o parágrafo único do art. 130 do
Código Tributário Nacional.
Ìtem 3: O prazo para oposição de embargos à expropriação, de 05 (cinco) dias (art. 884 da CLT), contarse-á a partir da data em que for proferido o despacho que deferir a venda direta (esclareça-se que essa é a mesma
data da assinatura do respectivo auto), a teor do art. 903 do CPC/15, independentemente de intimações, sendo que,
de acordo com a jurisprudência dominante, não haverá intimação dos atos expropriatórios subsequentes, sendo que
"ultrapassada essa data, sem que o auto tenha sido assinado, caberá intimação das partes, a partir do que passará
a fluir o prazo para oposição dos embargos à arrematação.
Os lances podem ser ofertados através do site www.rmmleiloes.com.br. Eventual (is) divergência (s) será
(ão) dirimida (s) pelo Juízo do processo na forma da lei. Umuarama, 3 de maio de 2019.

SUSIMEIRY MOLINA MARQUES
Juíza titular da Vara do Trabalho
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VENDAS

APARTAMENTOS
R$ 185.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 301– Blc. A - À. Tot. 83,52 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)) ou
digite o cód. 959 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 03
Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( Semi mobiliado).
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 931 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 280.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. BELO HORIZONTE, 2486 – JD. CRISTAL - À. Ter. Aprox. 187,00 m², À. Constr. Aprox. 99,97 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart.,
sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite cód. 888 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. NOVO PATIO PREFEITURA – R. JEFERSON ARLINDO
FUENTE ROMERO, 6441 – JD ATLANTICO - Alv/Laje – 02 suite, 01 q, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 918 em
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 250.000,00 – PRÓX. IGREJA SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS – R. VICENTE
DANHONI, 1889 – JD. IMPERIAL II - Alv/Laje – Suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
área gourmet, A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1016 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 190.000,00 – COND. RES. DUBAI - PROX. ECOVILLE – R. JOSE NANNI, 2186 –
JD PORTO SEGURO - À. Ter. Aprox. 150,08 m², À. Constr. Aprox. 96,84 m² - Alv/Laje
–03 q., sala, coz., Bwc soc., A. serv., Bwc de serviço, despensa, garagem e área
gourmet c/ churrasqueira + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 911 em
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA ANCHIETA – R. COELHO NETO, 4023 – JD
VITORIA - À. Ter. Aprox. 193,86 m², À. Constr. Aprox. 102,40 m² - Alv/Laje –suíte, 01
qto, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira e banheiro
+ Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1047 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA,
3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00 m²
- Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 480.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7 - À. Ter.
320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02 dormit.– Pvt°.
Tér.: Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA,
4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq.,
lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 976 em www.
aldemirimoveis.com.br

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND – AV.
RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m², Pavimento térreo: Salão Comercial com aprox.: 248,00 m²; Edícula com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas de garagens com
aprox.: 12,00m². E na parte superior contendo 02 pavimentos com 04 apartamentos
(02 por andar); com área de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala, coz., bwc social, 3
qtos, área de serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 980 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500.000,00 – SOBRADO COMERCIAL - PROX. PRONTO ATENDIMENTO - R.
NICANOR DOS SANTOS SILVA, 4575 – ZONA I - À. Ter. 543,70 m², À. Constr. Aprox.
500,00 m²: Imóvel com terreno amplo, construção bem conservada de 2 pavimentos
com vários ambientes e salas bem dimensionadas. No centro de Umuarama! Atualmente
locado. Ótima oportunidade para investir, retorno garantido, contrato de locação a longo
prazo. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 977 em www.
aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS

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

R$ 100.000,00 – PROX. A UOPECCAN – R. DAS ARARAS, s/n° – PQ. ALPHAVILLE
I Área 180,00 m², (12,00 m x 15,00 m) – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 672 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200 –
ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.: Sala, coz.
Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou + veíc. - Sup.: 3
Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)99911-5353 ou digite o cód.
1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite
o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br

Residência

R$ 100.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. ESPERANÇA NOVA, s/n° – PQ. DA
GAVEA – Parte dos Lts 08 e 09, Qd. 06, que após desmembrados terá a área de 193,60
m² (8,06 m x 24,03 m) – Obs* - Estuda-se a venda dos lotes inteiros – Topografia Plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 820 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 549 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 73.000,00 – PROX. A UEM – R. NOVA CANAÃ X COM AYRTON SENNA s/n° – PQ.
TARUMÃ Área 180,00 m², (Frente 12,00 m² x 15,00 m² Fundo) - Topografia plana. +
Detalhes: Plantão (44)9 99911-5353 (TIM) ou digite o cód.1033 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 70.294,77 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERARIO – JARDIM MELHORAMENTOS – ZONA V – Terrenos com 180m2 a 368,00m² / Parcelamento acima de 36 meses
Escritura paga pela Loteadora. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o
cód. 878 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 70.000,00 – PROX. HAVAN – JD. NOVA AMERICA - Área 210,00m² (10,00 m x
21,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o cód.
1043 em www.aldemirimoveis.com.br

Sobrados

R$ 680.000,00

Residência em alvenaria, com laje, área aprox. de cosnt. 170m², área aprox. de terreno 600m²
(20m x 30,0m), contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, com bwc. Obs: casa
feita aos fundos do terreno. Av. Duque de Caxias, 4719. Caetano.

R$ 3.000.000,00

Residência Localizada, na Rua Porto
Alegre esquina com a Rua Cuiabá, n°3188,
Praça Anchieta. Umuarama-PR. Terreno
com área total de 507m², e área construída
de 1.118m² sendo 3 andares, Contendo
04 Suítes, 02 cozinhas planejadas, 02
salas, 01 Raul, 07 bwc, 01 piscinas com
aquecedor a gás e solar, cisterna de 25
mil litros e teto solar integrada a toda a
residência. ( Sandro 9723-5854)

Residência

R$ 650.000,00

- Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, 5192- Pq.
Cidade Jardim- alv., suíte, 02 qtos, sala de
tv, bwc, coz. planej. (nova), edícula, com
área total 450m², área const. aprox.300m².
Caetano 9976-0102.

Residência

R$ 580.000,00

Residências

Residência

R$ 530.000,00

Residência em alvenaria,Localizado na Rua
Bahia N°5142 , Zona II. Com a área total
aproximadamente
560M²(16:00x35:00),
área construída de aproximadamente
110m². Contendo, 03 quartos, copa,
cozinha, bwc, área de serviços, 01
garagem. Caetano 9976-0102.

Residência

R$ 320.000,00

Residência em alvenaria contendo uma suíte,
dois quartos, sala, cozinha, bwc, garagem, área
de terreno 207m², área de construção 107m²,
localizada na Rua Cezar Ricardo Beatriz, Jardim
Mônaco, 2204. Caetano 9976-0102

Residência

R$ 280.000,00

Casa –Rua Iroi, n° 3630 Zona VII,
contendo 02 suítes, sala estar/jantar,
cozinha, bwc, dispensa, lavanderia, 02
vagas de garagem. Aceita-se troca por
carro de qualquer valor.
(Sandro 9723-5854 )

Residência

R$ 220.000,00

Lote nº 07, Quadra nº 18, Residência
em alv. com área total de 252m² e área
const. de 53,12m², contendo 2 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço
externa, localizada na Rua Arlindo Libero
da Silva, 2281, Parque Bandeirantes.
Otávio 9976-0102

Residência

Sobrado Resid. Em alv. c/ á.t. de 300m² e
área const. de 240m°, suíte, 2 qtos, sala
de tv e jantar, coz., sala de escritório.,
2 bwc, lavabo, despensa, lavanderia,
churrasqueira e piscina,localizada na Rua
Bortolo Ceranto, 5389, Pq. Cidade Jardim.
Caetano 9976-0102.

R$ 180.000,00

- Residência em alvenaria com área de
const. 116m², e terreno com área total
de 360m², contendo 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço,
garagem. Localizada na Rua 23 de Maio,
2577 Jd.Alvorada. Negócio: Troca por
casa em Sarandi-PR e aceita carro até R$
20.000,00. Sandro 9723-5854.

Residência

R$ 190.000,00

Residência em alvenaria, localizada na Rua
Joaquim de Oliveira, 2050, Pq. San Remo.
Próx. ao BIG WALMART. Á const. de 100m²,
área total de 300m² ( 11m x 30m). Suíte,
2 qtos, sala, copa, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem. Obs:. Amplo quintal nos
fundos. Caetano 9976-0102.

Apartamentos

R$ 1.500.000,00

R$ 490.000,00

R$ 380.000,00

R$ 850.000,00

Apartamento
Palladium,
Rua
José
Teixeira Davilla, 3797. Apartamento
duplex nº 1201, no 12º andar e 13º
pavimento, área totral de 291,10m² e
área privativa de 199,41m². Sendo 2
suítes, 1 closet planejado, 1 quarto,
cozinha planejada, sala de estar, bwc,
churrasqueira, piscina 02 vagas de
garagem com despensa exclusiva.
Otávio 9976-0102

Apartamentos

R$ 650.000,000

Edifício Ilha Porchat, apartamento n°
701, com área total de 319,448m², sendo
231,80m² de área de uso privativo,
87,64m² de área de uso comum, contendo
03 vagas de garagens todas separada
com deposito, 01 suíte máster (closet e
hidro), 01 suíte, 02 quartos, bwc social,
sala em dois ambientes com sacada,
lavabo, copa, cozinha planejada, área de
serviço/lavanderia e dependências para
empregada. Portaria 24 horas e câmeras
de monitoramento. Condomínio com salão
de festas e play graund, 01 apartamento
por andas e 02 elevadores (social e
serviço). Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz
de Carvalho N° 4344, nesta cidade de
Umuarama-PR. CAETANO- 9976-0102

Apartamentos

R$ 230.000,00

- Ed. Green Park Residence, apto 33
bloco A, localizado na Avenida Londrina,
3390. Com área total de 110m², suíte, 02
quartos, sala, coz, área de serviço, bwc,
garagem. Caetano 9976-0102.

Apartamentos

R$ 220.000,00

- Ed. Green Park Residence, apto
23 bloco A, localizado na Avenida
Londrina, 3390. Com área total de
98m², suíte, 02 quartos, sala, coz,
área de serviço, bwc, garagem.
Valentin 9976-2020

Terrenos:

R$ 380.000,00

Av. na data sob nº 20, quadra nº 07, com área
total de 273,44m² ( 8 x 34,18), área de const.
de 99,98m², área de const. edícula 32m² .
Suíte com guarda roupa planejado, 2 quartos,
sala, copa, cozinha planejada, escritório,
Edícula com bwc, despensa, churrasqueira,
garagem para 2 veículos, localizada na Rua
Marques dos Reis, 4139, Próx. a praça da
Bíblia. Sandro 9723-5854.

Apartamentos

R$ 220.000,00

Terrenos- com área total de 309m²
(12,36m x 25,00m). Localizado na Av.
Waldemiro Frederico, Quadra n° 07, Lote
n° 09. Parque da Gaveá. Umuarama-PR
(Caetano 9976-0102)

R$ 220.000,00

Terrenos- com área total de 309m² (12,36m
x 25,00m). Localizado na Av. Waldemiro
Frederico, Quadra n° 07, Lote n° 10. Parque
da Gaveá. Umuarama-PR (Caetano 99760102)

Residência Av. Rio Grande do Norte,
4438, com á.t. de 245m² ( 7m x 35m), Área
Const. 160m². Suíte, 02 quartos, bwc,
sala de estar/jantar, coz, área de serviço,
edícula com churrasqueira, garagem.
Caetano 9976-0102.

Residência

R$ 270.000,00

Sobrado em alv. Lote 12, Quadra 03,
área de terreno de 287,625m², área
total de const. 233,75m², área const. da
residência e edícula de 136,25m², área
const. 97,50m²., Piso inferior: Sala, coz.,
banheiro, suíte, quarto. Piso Superior:,
suíte com banheira e closet. Conjunto
Residencial Jd. União. Sandro 8402-5205

Terrenos:

Rua Goiás, nº 5280.Zona II. Residência em
alvenaria, na data 1-B, quadra nº 30, com
área total de 245m², área construída de
143m², contendo 1 suíte, 02 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha, bwc. Caetano9976-0102

Residência

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria com área total aprox.
de 240m²(7x35), área aprox. de construção
de 200m², Piso superior, 01 suíte, 02 quartos
e sala de Tv, piso térreo contém copa, coz.,
lavabo, área de serviço,despensa, sala de
visita e garagem,localizada na Rua Santa
Catarina, 3653, Jd. dos Príncipes. Caetano
9976-0102

Sobrados

Residência

R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Área residencial Topografia Plana-7,50 m x 18,00 m - Pronto p/ construir, Parcelamento em 12 vezes s/juros c/entrada
de 30 % Aquisição e construção programa Minha Casa Minha Vida. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 872 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. COND. PQ DAS GREVILHAS - R. JORGE LOZOVOY, s/n°. –
Imóveis servidos com infra-estruturas de galerias pluviais, rede água potável e esgoto,
energia elétrica, asfalto, arborização. Entrega do loteamento apto a construção à partir de
01/2020. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 1046 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 40.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ LOZOVOY, s/n° – JD.
IBIS – Qd. 05, 10 E 11, Área 125,12 m² (07,70 m x 16,25 m) topografia plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 942 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 31.899,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – AV. JUNQUEIRA FREITRE, S/Nr.– PQ. RES.
ITALIA II – Áreas residenciais e comerciais, ótima Topografia - Pronto p/ construir.
Terrenos c/151,90 m² e 543,45 m², Parcelamento c/entrada - Aquisição Programa Minha
Casa Minha Vida. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 906 em
www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 280.000,00 – PROX. PÇA ANCHIETA, s/n°– Z.04 - Área 262,50 m², (frente 7,50 m²
fundo 35,00 m²), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 1031 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter. 396,60
m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet e banheira
de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01 sala de tv. Edícula
contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01 quarto, 01 dispensa, área
de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha
com armários embutidos, vaga de garagem para 02 veículos. – Piscina aquecida.
Pisos com acabamento em porcelanato, granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes:
Plantão (44)9995-2111 ou digite cód. 1018 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$ 265.000,00 – RODOVIA PR 489 – PROX. A ESTRADA AMARELA – Ótima chácara
de lazer, com área de 3000 m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite
o cód. 950 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 110.000,00 – PROX. LAGO ARATIMBÓ – R. LUIZA VOLPATO GAZZI, s/n° – PQ.
DO LAGO – Lt. 17, Qd. 11 ,Área 252,00 m², (10,50 m x 24,00 m) – Topografia plana. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 855 em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

R$ 60.000,00 - PROX. LOJA HAVAN - R. PROJ. ”4”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 19, Qd.
14, Área 200,00 m² (10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 544 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI, 5838 –
ZONA 3 - À. Ter. Aprox. 507,50m², À. Constr. Aprox. 100,00m² - Residência mista para
desmanche. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 912 em www. aldemirimoveis.com.br

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

SOBRADO

R$ 65.000,00 - PROX. UEM - R. NOVA CANÃ s/n°. – PQ TARUMÃ – Á. T. 180,00
m² (12,00 m² x 15,00 m²) topografia plana, sem benfeitorias + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1034 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 220.000,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBO, s/n°– PQ BANDEIRANTES – Á. T.
252,00 m², (frente 10,50 m² fundo 24,00 m²), imóvel este murado com portão eletrônico,
cerca elétrica, contendo edifica uma edícula e, alvenaria/madeira a vista, ainda com
churrasqueira em granito e bwc social + Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o
cód. 1055 em www.aldemirimoveis.com.br

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
Apartamento nº 1002 (duplex), Ed. Residencial
Araucária- com área total de 457m², área
privativa de 315,55m², contendo no piso
inferior 1 suíte máster com closet, 3 suítes
comuns, todas as suítes com armários
embutidos, copa, cozinha e dependências
para empregada. No piso superior contém
sala de Tv, sala de estar, sala de jogos, imóvel
com 3 vagas de garagem. Apartamento de
alto padrão e ﬁno acabamento. Avenida
Maringá,4858. Caetano 9976-0102

Terrenos:

R$ 550.000,00

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS. Lote
nº 06, quadra nº 01, área total de 884m²,
ótima Topograﬁa. Caetano 9976-0102

Terrenos:

R$ 370.000,00

Rua Bartolomeu Bueno, no Jardim Lisboa.
Lote nº 1/A/1-B-1 e Lote nº 1/A/1-B-2,
subdivisão 329,63m², com área total de
659,26m². Caetano 9976-0102
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Classificados

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$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA – RUA
SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – SEMI MOBILIADO
- À. Tot. Aprox. 96,96 m², À. Aprox. Priv. 65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1039 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA – JD.
S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc
soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – R. Marialva – Apartamento
térreo - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt. 03,
TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA ILHAS GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox. 96,00 m² - suíte, 2 qtos,
Sala, cozinha planejada, sacada comchurrasqueira, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou
digite o cód. 404 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Terrenos:

R$ 370.000,00

Av. Goiânia , 3865 - Residência
em alvenaria, com área total de
281,25m², área de 7,5m² de frente ,
um sobrado residencial com 170m²
de área
construída, contendo 01
suíte, 01 quarto, sala , cozinha e bwc.
Contendo uma residência de fundos com
aproximadamente 60m² , e um salão
comercial térreo . Otavio

Terrenos:

R$ 330.000,00

Terreno, quadra 39, lote 12 com
área total de 665m² (36,47 x 51,58),
localizado na Avenida Colombo, Zona
06. Sandro 9723-5854

Terrenos:

R$ 250.000,00

Terreno- lote nº 23, quadra nº 07, zona VII,
com área total de 546,88m², contém uma
residência antiga em alvenaria com área
total de 70m², localizado na Rua Marques
dos Reis nº 4093. Sandro 8402-5205
9723-5854

Terrenos:

R$ 170.000,00

Localizado na Avenida Amapá, 2972,
nesta cidade de Umuarama/PR.
Terreno com área total de 237,25m²,
data nº 28-A, quadra nº 04, Zona V.
Valentin 8422-2020

Terrenos:

R$ 170.000,00

Lote nº 06, quadra nº 05, com área
total de 442,02m² (12,00 x 36,00 x
12,67 x 35,74), localizado na Rua
dos Pampas, do Jardim Florença.
Caetano 9976-0102

Terrenos:

R$ 70.000,00

Terreno- Lote de terras sob nº12, da
quadra nº 11, Parque Campo Belo, Rua
Grã Bretanha com área total de 330,00m².
Sandro 8402 - 5205 9723-5854

Terrenos:

R$ 550.000,00

localizado no portal das águas Lote nº 06, quadra
nº 1, área total de 884m², (Caetano 9976-0102)

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 2.800,00

Terreno comercial , Localizado na
Rodovia BR-323, Frente a Havan
.
Terreno
plaino,
com
área
de
aproximadamente 2.500m², contendo 01
escritório de aproximadamente 60m², 02
bwc. Otimo ponto comercial. ( Caetano
– 9976-0102)

Sala Comercial
R$ 2.000.000,00
LOCAÇÃO E VENDA
“ÓTIMO PARA CLÍNICA”. Sala com Alv.
Ângelo Moreira da Fonseca, prox. ao
Hospital Cemil, Área total de 543,70m²
área de const. 472,21m², 5 consultório,
recepção, sala de espera,cozinha, bwc,
área de serviço. Caetano 9976-0102.
LOCAÇÃO R$ 12.000,00

Sala Comercial
LOCAÇÃO

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL– AV. MARINGA, 5192 - APT° 3º
ANDAR – ZONA 1 – À. Aprox. Priv. 68,67 m² - 2 Quart., Sala c/ sacada, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 262 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)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RES. MONTANA - RUA MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 5300 - APT° FRENTE/ 2ºANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 67,74 m² -3
Quart., Sala c/sacada, 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. 853 em
nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02
Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 –
Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. E garagem
descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

Salão Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI,
2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 344 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. OURO VERDE, 3356 – ZONA
5 - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 783 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 850,00 – PROX. AO COLÉGIO PE. MANOEL DA NOBREGA – CASA DE FUNDOS
- R. TOME DE SOUZA, 2885 – ZONA 6 - Alv/laje –Suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 851 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ
–Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 - PROX. APRAÇA DO XETAS – RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 3611 – JD
DAS GARÇASII – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc soc., A. serv. e gar. (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 96,00)+ DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 907 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. AO ECOVILE – CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI – RUA JOSE
NANNI, 2186 – JD PORTO SEGURO – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc soc., A. serv.
e gar + DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 908 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC
social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou em nosso site ou digite o cód. 828 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC
social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou em nosso site ou digite o cód. 940 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 500,00 - PROX. DELEGACIA – Av. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 1081 –
Const. 70,00 m² - Residência em madeira 02 q., sala, cozinha, BWC social, A. serv. e
amplo quintal + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite
o cód. 844 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 7.500,00

CADA- ÓTIMO PONTO COMERCIAL- 1 salões
com área total de 400m² cada, com mesalino e
3 bwc. Localizado na Avenida Brasil Próximo ao
Bosque Uirapuru e Centro Cívico.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 3.800,00

Res. para ﬁns comerciais, ÓTIMO
PONTO COMERCIAL. Á.t. de 490m²,
área de const. 180m², 03 quartos, sala
cozinha, bwc, lavanderia, edícula com
churrasqueira. Localizado na Rua Doutor
Rui Ferraz de Carvalho , 4310, Próximo
a Prefeitura, Frente ao Ed. Ilha Porchat

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 3.700,00

Residência para ﬁns comerciais, com área
construída de 325m², contendo 11(onze) salas,
Localizado na Avenida Florida n° 4276, nesta
cidade de Umuarama/PR-OTAVIO- 9976-0115

Salões Comercial

R$ 2.500,00

LOCAÇÃO
Rua Ministro Oliveira Salazar 4966 (AO LADO DA
PERNANBUCANOS)

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.700,00

Sala Comercial, , com área aproximada de
80m², localizada na Rua Ministro Oliveira
Salazar, 4826, CENTRO DA CIDADE.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.600,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.600,00

Sala comercial Alvorada, sala nº01,
localizado na Rua Gov. Ney Braga, 5040,
Piso térreo. Próximo ao Banco do Brasil.

R$ 170.000,00

Lote nº 06, quadra nº 05, com área
total de 442,02m² (12,00 x 36,00 x
12,67 x 35,74), localizado na Rua
dos Pampas, do Jardim Florença.
Caetano 9976-0102

Terrenos:

R$ 680,00 - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ DE
SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

R$ 2.500,00 +
cond.

Sala Comercial - Rua Ministro Oliveira
Salazar, com área de aproximadamente
70 m², contendo 01 bwc. Ótimo ponto
comercial
(Antiga amarelo manga)
Otavio 9976-0115

Sala comercial nº 02, com área aprox. de 70m²,
contendo cozinha e bwc, localizada na Rua Dr.
Camargo, 5306. Próximo Ao Kazu Motos

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.500,00

Sala Comercial, com área aproximada
de 80m², localizada na Rua Ministro
Oliveira Salazar, 4826, ÓTIMO PONTO
COMERCIAL, CENTRO DA CIDADE.

Residência
LOCAÇÃO

R$ 650,00

Localizada na Rua Gustavo Crai
n°2050, Jardim Topazio- com área de
aproximadamente 70m², contendo
01 suíte, 01 quarto, bwc social, sala,
cozinha, e área de serviços.
Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

Apartamento sobreloja – Localizado
na Rua Dr. Camargo 4555, Área Total
de aproximadamente 200m², Contendo
03 suítes, sala de tv/estar, cozinha,
área de serviços, terraço com edícula,
apartamento com ﬁno acabamento em
porcelanato e gesso no teto. ( Caetano
9976-0102)

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 1.700,00 +
cond.

Edifício araucária n° 902, Localizado
na Av. Maringá nº 4858 com área
privativa de aproximadamente 168,70
m², contendo 02 suítes, 02 quarto
com, bwc social, sala, copa, cozinha,
área de serviço, dependência de
empregada com bwc, 03 garagens,
portão eletrônico e portaria 24 horas.
Caetano 9976-0102

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 +
cond.

Edifício Liberty , apartamento 1104 Fundos.
Com área total de 108,16m² sendo 65,83m²
de área privativa. Contendo 1 suíte (com
Ar condicionado), 1 quarto, sala, cozinha
planejada, bwc, 1 vaga de garagem.
Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
carvalho n° 4140. Caetano 9976-0102

Apartamentos
LOCAÇÃO
Edifício

R$ 650,00
+cond

Residencial - Green Ville, com

área total de 74,71 m². Apartamento nº
103, bloco 5, contendo 03 quartos, sala
de estar/jantar, bwc social, cozinha, área
de serviço e garagem, salão de festas
e playground. Localizado na Avenida
Rio

Grande

do

Sul

nº2477,

Jardim

Belvedere, nesta cidade de Umuarama-

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.500,00

Sala comercial na Avenida Dr.
Camargo 4352 em frente ao
Restaurante
Tomodati.
Área
aprox. 80m², contendo 03 salas,
02 bwc e 01 recepção.
Salões Comercial R$ 1000,00 cada
LOCAÇÃO
Sala 03 e 05 comercial alvorada,
Rua Gov. Ney Braga, 5040, cada
um contém cozinha, bwc. Área
total: 60m². Próx. Ao Banco do
Brasil
Sala Comercial
LOCAÇÃO

R$ 500,00 +
cond.

Sala Comercial - Ed. Verdes Mares –
Sala de frente nº 804, com área total
aproximada 60m², com 2 banheiros e
1 cozinha, piso todo em porcelanato.
Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4212, centro cívico.

Pr.(Caetano 9976-012)

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 650,00 +
cond.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 550,00
+cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 480,00 incluso
Agua e luz Cada

Império do sol – Av. Apucarana n°
4385, Zona V. AP – 43 Bloco –B,
Contendo 02 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, bwc, área de serviço
e 1 vaga de garagem.

Ed. Novo Horizonte, contendo 02
quartos, sala de estar/jantar, cozinha,
bwc , 01 vaga de garagem . Localizado
na Av. Londrina n° 3340.( Otávio 99760115)

QUITINETELocalizado no centro da
cidade, contendo quarto, bwc e espaço para
cozinha. Rua Ministro Oliveira Salazar, 4826,
Fundos do Escritório Esquema. Contato
3056-3322. P/ HOMENS E MULHERES
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991

Residência de alvenaria com área de
165m², acabamento de alto padrão, toda
mobiliada, contendo 3 suíte, sala de estar,
jantar, copa e cozinha, garagem para 2
carros grandes, pé direito duplo, ar condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$
800.000,00.
Residência de alvenaria laje, com área
construída 215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24), contendo 1
suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia e garagem para
3 carros. Localizada na Rua Colorado,
Parque Residencial Gavea, Umuarama/
PR. Valor R$ 750.000,00. (Obs: todos os
moveis planejados ﬁcaram na residência
e todos os quartos com ar condicionado e
cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor)
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.
Localizada na Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$ 710.000,00.

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

Residência de alvenaria com área total de
192m², área construída de 128m², 1 suíte,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
despensa e 2 vagas de garagem, imóvel com
moveis embutidos em todos os quartos, cozinha e lavanderia com armários embutidos,
luminárias armários e balcões de banheiro ,
cortinas e persianas, ar condicionados em
todos ambientes e sistema de segurança
com câmeras e cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B, da subdivisão do
lote n°6, da quadra n°9, localizada na Rua
Amaro Tavares n° 2191, Jardim Imigrantes na cidade de Umuarama/PR.Valor R$
470.000,00 Obs: permuta-se por cavalo mecânico simples ou engatado com carreta ou
bitnem, preferencialmente Scania.

Parque residencial Montreal, residências de
Alvenaria laje a serem construídas, casas
de 52m² e 62m² com dois e três quartos,
as casas dispõem de aquecedor solar, proporcionando conforto, comodidade e economia na conta de luz, são casas a partir
de R$139.000,00 podendo ser parcelada a
entrada até 18 vezes.

Residência de alto padrão com área total de
195.96 M², área construída de 100 M², contendo 01 suíte , 02 quartos , sala , cozinha , BWC
social , poço de luz e garagem para dois carros
paralelos, localizada na Avenida Olinda Lote
08 Quadra 01, Jardim Yoshii, Umuarama/PR
R$ 330.000,00. . Para mais informações, Entre
em contato com a Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44) 99122-8210.
Residência de
Alvenaria
laje, com
área construída de
aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno 205,05m², contendo
3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc planejado, Situada no
Condomínio Royal Residence, n° 2806, casa 12-A,
Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

Sobrado de 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.
Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de
250.60 m², área construída 247.95 m², contendo
no piso superior: 01 suite master e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala, cozinha, lavado, edicula,
lavanderia e garagem, contém uma sala comercial.
Sobrado atualmente locado por R$ 2.800,00. Localizado na Rua Doutor Pedrosa de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR. Valor R$ 1.200.000,00

Chácara Bilha, lote D, Área de 6,031 hectares,
situada na estrada Pavão, Fazendo fundo com
o córrego Tucuruvi nesta cidade de Umuarama-PR. Valor R$ 570.000,00. Obs.: Aceita permuta
em apartamento.
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PARQUE FIRENZE
R$ 235.000,00 - Quadra 05, lote 03. Terreno residencial localizado ao lado do Hospital Veterinário, esquina com excelente topografia e a uma quadra da rodoviária.
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 200.000,00 - Lote nº 60. Situada em Umuarama,
saída para Serra dos Dourados, com 5.015m², conforme
matrícula 53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.
PQ. INTERLAGOS
R$ 160.000,00 - Quadra 07, lote 09. Terreno residencial
com área total de 360,00m² (14,40x25,00). Possibilidade
de subdivisão.
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 160.000,00 - Quadra 19, lote 28. Terreno residencial com
área total de 200,00m². Ótima topografia e localização.
SAN REMO
R$ 125.000,00 - LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo,
com área total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno de excelente topografia, a 50 metros do portão da entrada da Zaeli
- (Pronto Para Construir).
METROPOLITANO I
R$ 124.400,00 - Quadra 29-B, Lote 30, com área total 360,00
m². Lote de esquina caído para frente com possibilidade de
subdivisão. Oportunidade também para construtores.
PARQUE FIRENZE
R$ 115.000,00 - Quadra 14, lote 13. Terreno situado na terceira
quadra, fundos divide com o Hospital Veterinário da Unipar.

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
Av. Castelo Branco - a 100m da Praça Santos Dumont,
contendo uma construção com aproximadamente 650m²,
sendo 481m² de salão comercial e uma residência de 162m².
SALÃO COMERCIAL - PARQUE METROPOLITANO
Traga sua empresa para a região de maior valorização da
cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo 900,00
m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção, próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário - PREÇO A CONSULTAR!
SALÃO COMERCIAL
VALOR PROMOCIONAL DE VENDA PARA PAGAMENTO
A VISTA OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
R$ 980.000,00 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque
Metropolitano - Umuarama-Pr, Salão Comercial, com área
de 432,00 m² e área terreno 600,00 m² (20,00m x 30,00m).
Sendo escritório com 132m², contendo 2 banheiros, copa,
depósito e recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro.
Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e
Hospital Veterinário.
SALA COMERCIAL - AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 590.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av.
Duque de Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com
217,95m², contendo uma construção comercial de
133,20m², sendo: recepção, 02 banheiros PNE, 03 salas comerciais (2 com bwc privativo), poço de luz, copa,
área de serviço, 02 jardins internos, espaço gourmet.
(Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e outros) Previsão de entrega - Fevereiro 2019.

ED. MANUEL BANDEIRA
R$ 129.000,00 - Apto 403 - Com 47,82m² de área total e
31,76m² de área privativa, contendo 1 dormitório, sala, cozinha, área de serviços e sacada. 1 vaga de garagem (nº 10)
exclusiva com escritura separada. Desocupado. Matrícula
nº 31.053.

JARDIM TRIANON
R$ 1.350.000,00 - (25% de entrada, restante em até 100 parcelas mensais corrigidas) - Lotes 5,6 e 7 - Quadra 01, com
1.926,01 m², com 39,50 metros defronte para o trevo de Maria
Helena/Shopping. Ideal para construção de empresa de médio porte. Excelente localização.

CASAS/SOBRADO

PARQUE DA GÁVEA
R$ 1.100.000,00 - Lotes 1 e 2 da Quadra 02, com 1.280,00 m²
(esquina), sendo 40,06 metros para Av. Valdomiro Frederico
e 32,00 metros para Av. Portugal.

AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 890.000,00 - Residência localizada na Av. Duque de
Caxias - Com 547,50m² de área total, contendo uma residência em alvenaria com aprox. 250m². Matrícula 12.173 DO
1º CRI - Umuarama/PR. Ótima localização.
SOBRADO JARDIM DOS PRÍNCIPES
R$ 680.000,00 - Sobrado em alvenaria, com área total de
227,13 m², sendo no pavimento superior, 01 suíte mobiliada,
02 dormitórios, bwc social, sala com sacada. E no pavimento
inferior contendo sala, copa/cozinha mobiliada, bwc, espaço
gourmet, escritório, lavanderia e garagem para 05 carros. Localizado na Av Rotary, 3729, Jardim dos Príncipes, próximo ao
Posto Presidente.
RESIDÊNCIA JARDIM ATLÂNTICO
R$: 290.000,00 - Residência no Jardim Atlântico, Rua
Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 04, lote
3-A, terreno com 240,00 m². Casa nova, em alvenaria
com 130,00 m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, espaço gourmet, churrasqueira,
área de serviço coberta e garagem.

JARDIM ITAPUÃ
R$ 890.000,00 - Datas 04 e 05 - Quadra 03, com 1.793,76
m² (35 mts x 51,22 mts). Próximo ao Colégio Satélite. Ótima
localização e topografia.
TRIANON I
R$ 810.000,00 - Lotes Comerciais 1 e 2 da Quadra 2,
com 1.209 m², defronte para o Trevo de Maria Helena.
TERRENO - AV. ROMEU ZOLIM
R$ 750.000,00 - Lotes 15 e 16, quadra 7, situado na Av.
Romeu Zolim, a 100m da nova rodoviária. Área total
de 487,75m² (25x19,51m²). Excelente ponto comercial!
PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 353.500,00 - Condomínio fechado com ampla área
de lazer. Lote 02, quadra 05, com 512,24m², situado
bem na entrada do condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área verde contemplando a natureza.

METROPOLITANO I
R$ 72.000,00 - Quadra 33 - Lote Nº 20 - Terreno com área
total de 220,00 m² (10,00 x 22,00). Excelente terreno localizado no Parque Metropolitano I, terreno plano, sem necessidade de aterro. Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova Rodoviária.
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 11. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).
R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 12. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).

METROPOLITANO III
R$ 54.500,00 - Quadra 10, Lote 5/6-A - Área total: 164,08
(6,67 x 24,60). Lote caído para rua, sem necessidade de aterro. Localizado na rua de acesso do Metropolitano III, à poucos
metros do Portão do Hospital Veterinário da Unipar.
PARQUE FIRENZE
R$ 52.200,00 - Quadra 14, lote 13-A. Terreno com 180,00m²
(6,00x30,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.

COBERTURA MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 780.000,00 - (15% de entrada + 48 parcelas mensais + balões +
entrega das chaves) - Cobertura de alto padrão nº 1203 (sol manhã),
com área total de 226,87 m² e 132,13 m² de área privativa, 03 suítes,
01 banheiro social, sala, espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de garagem. O condomínio conta ainda com uma
área de lazer completa, contendo salão de festas, espaço gourmet,
piscina, sala de jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea,
pertinho do UOPECCAN. Previsão de entrega, Julho de 2021.

PARQUE FIRENZE
R$ 52.200,00 - Quadra 14, lote 13-B. Terreno com 180,00m²
(6,00x30,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário
da Unipar.
TÓKIO
R$: 52.000,00 - QUADRA 10 - LOTE Nº 4-A - Terreno com
área total de 161,00 m² (7,00 x 23,00) próximo ao Parque
de Exposição.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FACILITADAS!
BOULEVARD RESIDENCE - LONDRINA/PR
R$ 390.000,00 - Apartamento/Flat nº 1201 - com 80,62 m²,
+ participação nas salas de evento. Apartamento de alto padrão de acabamento, situado no Hotel Boulevard Residence,
localizado na Av. Higienópolis, 199. Para morar ou locação.

METROPOLITANO III
R$ 45.000,00 - Quadra 5, lote 15/16, com 164,00m², sendo
6,67x24,00.

EDIFÍCIO PORTAL SAN FRANCHESCO
R$ 360.000,00 - Imóvel com 112,97m² de área total, sendo
uma suíte com sacada, 2 quartos, sala com sacada, banheiro social, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem.
Apartamento com ótimo acabamento, entregue com moldura em gesso, infraestrutura para ar condicionado em 4
ambientes, sistema de gás individualizado. Prédio conta com
salão gourmet e academia. Localizado ao lado da UNIPAR Campos Sede.

JARDIM LOS ANGELES
R$ 46.500,00 - Quadra 03 - Lote I-A, com área de 142,80m2,
localizado próximo ao depósito Guarani. Ótima topografia.
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 39.500,00 - Quadra 19, lote 27/28-A. Terreno residencial com área total de 133,40m² (6,66x20,00), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de Imóveis.
R$ 39.500,00 - Quadra 19, lote 27/28-B. Terreno residencial com área total de 133,40m² (6,66x20,00), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de Imóveis.

ED. SERRANO
R$ 290.000,00 - Apto 201, 2º andar. Localizado no Jardim
dos Príncipes. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social,
sala ampla, cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula nº 11.940, 2º CRI - Umuarama/PR.

ED. MANUEL BANDEIRA
R$ 129.000,00 - Apto 402 - Com 47,82m² de área total e
31,76m² de área privativa, contendo 1 dormitório, sala, cozinha, área de serviços e sacada. 1 vaga de garagem (nº 09)
exclusiva com escritura separada. Desocupado. Matrícula
nº 26.027.

PARQUE FIRENZE
R$ 72.600,00 - Quadra 13, lote 6/7-A. Terreno com 250,57m²
(8,53x30,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.

PARQUE FIRENZE
R$ 58.500,00 - Quadra 05, lote 03-A. Terreno com 177,95m²,
localizado ao lado do Hospital Veterinário da Unipar.

APARTAMENTOS

ED. JACQUES COUSTEAU
R$ 190.000,00 - Apto 401, 4º andar. Localizado na Rua
Doutor Camargo, Centro. Contendo 02 quartos, BWC social,
sala, cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula nº
15.694, 1º CRI – Umuarama/PR.

PARQUE FIRENZE
R$ 75.000,00 - Quadra 05, lote 03-C. Terreno com 228,00m²
(12,00x19,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.

R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 14. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).

SALA COMERCIAL - EDIFICIO ITÁLIA
R$ 149.000,00 - Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália,
locada, em ótimas condições. Com localização privilegiada,
no centro cívico de Umuarama, próximo a Bancos, Prefeitura
e Fórum Municipal.

APARTAMENTO - MONTPELLIER RESIDENCE
Apartamento de alto padrão, com 117,06 m² de área total e
68,59 m² de área privativa. Contendo hall de entrada, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte, 01 banheiro social e vaga de garagem. O condomínio conta com uma área de lazer completa, contendo
salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala de jogos e
academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico
Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021. - PREÇO
A CONSULTAR!

JARDIM TRIANON I
R$ 85.000,00 - Quadra 06, lote 03. Terreno residencial com
área total de 192,08m² (8,00 x 23,89 X 8,02 X 24,38).

R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 13. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).

SALA COMERCIAL - EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195.000,00 - Sala comercial nº 18, excelente localização,
no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa. Com
área total de 64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.

APARTAMENTO INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$ 240.000,00 - (10% de Entrada, restante em até 60x
+ balões) - Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo
01 suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento com área total de
93,28 m², sendo 65,90 m² de área privativa. Área de lazer
contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná,
Shopping Palladium Umuarama e Condomínio Euro Park.
Previsão de entrega em Outubro de 2022.

METROPOLITANO II
R$ 93.000,00 - Quadra 07 - Lote 31, com área total de
244,50m² com 10m de frente. Terreno comercial. Localizado
na Avenida do loteamento. Frente para o sol da manhã.

R$ 39.500,00 - Quadra 19, lote 27/28-C. Terreno residencial com área total de 133,40m² (6,66x20,00), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de Imóveis.

RESIDÊNCIA PARQUE METROPOLITANO
R$: 190.000,00 - Localizada no Parque Metropolitano,
excelente localização, bem pertinho do Shopping! Casa
com 3 quartos, banheiro com armário, ampla sala de estar, cozinha com balcão, área gourmet com churrasqueira
e área de serviço coberta, quintal e uma vaga de garagem
coberta, com área total de 107,69 m².

TERRENOS
TERRENO COMERCIAL (ao lado do Rest. Chapelão)
R$ 2.300.000,00 - Terreno com 601,00m². Av. Castelo
Branco - a 100 metros da Praça Santos Dumont. Excelente ponto comercial e topografia. Oportunidade para
investidores.

JARDIM METROPOLITANO
R$ 2.100.000,00 - (25% de entrada - restante em até 100
parcelas mensais corrigidas) - Lote com 3.009,90 m² com
47,73 defronte para Rodovia. Ideal para empresa de médio
porte, posto de gasolina, deposito de material de construção,
escola particular.
PARQUE BONFIM
R$ 1.200.000,00 - Terreno com 1.705,96 m² com 91,00 mts de
frente (defronte para Rodovia/Posto Pinguim). Ótimo para
uma grande empresa, mercado, construção de salões, etc.

PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 323.000,00 - Condomínio fechado com ampla área
de lazer. Lote 01, quadra 05, com 468,05m², situado
bem na entrada do condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área verde contemplando a natureza.
ZONA III - PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO VIVIAN
R$ 320.000,00 - Excelente lote residencial, no centro de
Umuarama, Quadra 70 - Lote 18, com área de 507,50m² (14,50
x 35,00), localizado na Rua Mandaguari, 5698 na Zona III.
TERRENO COMERCIAL PARQUE DA GÁVEA
R$ 286.000,00 - Lote comercial, localizado na Av. Valdomiro
Frederico. Excelente topografia, a poucos metros do Hospital
UOPECCAN. Quadra 04, Lote 02, com área total de 267,50
m², sendo 10,70 m x 25,00 m. Oportunidade para investidor.
PARQUE FIRENZE
R$ 245.000,00 - Quadra 13, lotes 06 e 07, com 376,00m²
cada, totalizando 752,00m²; sendo 25,60m² frente x 29,37m²
de extensão. Ótima topografia e situados na terceira quadra.
IMPERDÍVEL - ROYAL GARDEN
R$ 239.000,00 - Quadra 09 - Lote 34, com área total de
462,51m². Lote com excelente topografia, muro de arrimo
executado. Pronto para construir. Oportunidade!!! Condomínio com ampla área de lazer e portaria 24 horas. À 300
metros do supermercado Cidade Canção.

LOTE EM IPORÃ/PR
R$ 43.000,00 - JARDIM VENEZA - a 300m do Fórum, muito bem localizado. Quadra 01 - Lote 21 - sendo 9,00 x 29,75
- área de 267,75m² - aceita carro como parte do pagamento ou permuta.
JARDIM PIMENTEL
R$: 28.000,00 - QUADRA 02 - LOTE nº 38 - Terreno residencial, com área total de 162,00 m² (9,00 x 18,00). Terreno
próximo ao Aeroporto, parcelamento em até 48 meses.
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Lotes com 126,00 m² (7 x 18,00). Excelente localização no loteamento - A partir de R$ 31.500,00.
PARQUE DAS NAÇÕES
Terrenos residências com aproximadamente 126,00m²
(7x18,00). Excelente localização no loteamento. A partir
de 29.500,00 cada.
JARDIM TRIANON I - (Escriturado)
Vários terrenos residenciais e comerciais. Ótima topografia.
Localizado no Trevo de Maria Helena.

LOCAÇÃO
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500,00 - (a partir) - Espaço em torre com
ampla abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com Box refrigerado 24 horas, para colocação
de transmissor.

