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4.500 KM

Feira de Imóveis
e construção
civil será em
outubro

Ciclista de
Icaraíma faz
giro no Sul e vai
para o MT

Viagem

CIDADE

O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, confirmou para outubro a
realização da 1ª Feira da Construção
Civil e do Imobiliário da cidade. A partir
de 2020, a feira deve integrar o calendário de festividades do aniversário da
cidade. Nessa primeira edição será
realizada no Parque de Exposições e
também ajudará entidades.
Página A6

O ciclista Luiz Pereira de Oliveira, o
Luizinho (foto), morador de Icaraíma, já
percorreu 2.500 quilômetros de bicicleta
num giro pela região Sul do Brasil. Hoje
chega a Maringá, depois de passar por
Umuarama volta a Icaraíma e ainda vai
até Alta Floresta (MT). Em entrevista ao
Ilustrado ele fala da viagem que faz ao
lado de um amigo de 64 anos.
Página A7

ÁREA DE LAZER

“Buracão” do antigo poliesportivo
de Umuarama vai virar Parque Ipê
Utilizando recursos próprios com
máquinas e pessoal próprio, a
Prefeitura de Umuarama está
aos poucos dando vida nova ao
antigo buracão da avenida Parigot de Souza, onde chegou a ser
construído o que deveria ser um
centro poliesportivo. O prefeito
Celso Pozzobom anunciou que
no local será implantado o Parque dos Ipês com várias opções
de lazer para as famílias. “Vai ser
uma nova área de lazer para a
população se encontrar, passear,
praticar esportes e se divertir,
inclusive com seus bichos de
estimação”, disse o prefeito.
Página B3
CMEIs

Audiência debate a
adoção de critérios
para o programa
Fila Única
Página A3

• Aos poucos o antigo buracão vai ganhando forma para abrigar o Parque dos Ipês de Umuarama

POLÍCIA

UMUARAMA

Caminhão de
aves mata
motociclista
na PR-323

Nova geração do
futebol do Brasil
busca 1º título

Página A6

A Seleção Brasileira decide o título da Copa
América na tarde deste domingo contra o
Peru no Maracanã. Vários jogadores são
da nova geração do futebol canarinho e
tentam garantir a primeira conquista para
se firmarem rumo à próxima Copa do Mundo. Favorito para vencer o jogo, o Brasil só
precisa tomar cuidado com o adversário.

OPINIÃO

“Em busca da
Educação que
nos ajude
a pensar”
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PARANÁ

Municípios podem homologar concurso
e nomear aprovados em período eleitoral

Ilustradas

Juízes e promotores lançam
campanha contra pontos
da reforma da Previdência
São Paulo, (Agência Estado) - A mais poderosa
entidade integrada da magistratura e do Ministério
Público, fórum que aloja 40 mil juízes, promotores e
procuradores em todo o País, promete ‘sensibilizar’
deputados federais contra alguns pontos da Reforma
da Previdência.
A Comissão Especial da reforma da Previdência
aprovou nesta quinta-feira, 4, o relatório apresentado
pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) por 36 votos
a favor e 13 contrários.
A Frente Associativa do Ministério Público e da
Magistratura afirmou, nesta sexta, 5, ‘lançar campanha
para intensa mobilização das entidades representativas
das carreiras’.
“O objetivo é sensibilizar os deputados contra alguns
pontos da Reforma da Previdência: regra de transição;
alíquota de contribuição e pensão pós-morte”, diz a
entidade.
“A expectativa é que os membros da Frente Associativa se engajem para reivindicar junto aos Deputados
tratamento similar ao dispensado aos próprios representantes do Congresso e militares de nosso País e
minimizar as injustiças”, conclui.

Relator da LDO pode deixar
com Executivo reajuste
de servidores
Com a obrigação constitucional de ser votado
antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de
julho, o relatório da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 (PLN5/2019), deve incluir
a permissão para que o Executivo autorize reajuste
salarial para o funcionalismo público em 2020. A
medida contraria o governo que, na proposta original,
enviada ao Congresso em abril, prevê a possibilidade
de aumento apenas aos militares.
Apesar disso, mesmo se confirmado no relatório final
do deputado Cacá Leão (PP-BA), que deve ser finalizado neste fim de semana, e aprovado por deputados
e senadores, essa autorização não torna o reajuste
obrigatório, mas deixa para o Executivo um possível
desgaste com servidores públicos.
Com 2.996 emendas apresentadas, a maioria delas
(1.918) de redação, o prazo para essas sugestões de
alteração no texto foi encerrado na quinta-feira (4) e
Leão, que passa o fim de semana em Brasília, pretende
cumprir o calendário estabelecido na Comissão Mista
de Orçamento (CMO) e apresentar o relatório até este
domingo (7).

Facebook, Microsoft e IBM
se unem para revolucionar
identidade digital
São Paulo, (Agência Estado) - Após muita especulação, finalmente o Facebook revelou seu plano para
lançar uma moeda virtual chamada Libra. E enquanto
todas as atenções recaíram sobre a nova criptomoeda,
a maioria das pessoas não percebeu um detalhe de
enorme importância: a intenção de usar a Libra para
revolucionar a identidade digital. Segundo consta na
parte final do documento destinado a explicar o papel
da Associação Libra:
“Um objetivo adicional da associação é desenvolver
e promover um padrão de identidade aberto. Acreditamos que a identidade digital descentralizada e
portátil é um pré-requisito para a inclusão financeira
e a concorrência”.
Imagine se fosse possível sua identidade disponível
a qualquer momento, onde terceiros só pudessem
acessá-la com o seu consentimento? E é aqui que as
coisas começam a ficar interessantes.
O Facebook, contudo, não é o único interessado em
uma nova maneira de fornecer uma identidade digital.
Grandes empresas como a IBM e a Microsoft também acreditam que todos têm o direito de possuir sua
identidade digital, e vem trabalhando há algum tempo
em aplicações de identidade “digital descentralizadas”.

Durante os três meses que antecedem eleições
estaduais e federal, um município pode realizar nomeações decorrentes de concursos públicos que ainda
não tenham sido homologados, pois não se aplica aos
municípios a restrição do inciso V do artigo 73 da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) quando o pleito eleitoral
abrange apenas cargos de outras esferas de governo –
circunscrição diversa.
Essa é a orientação do Pleno do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (TCE-PR), em resposta à Consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal
de Quitandinha (Região Metropolitana de Curitiba),
Carlos Edmilson de Moura, sobre provimento de cargos
públicos em período eleitoral.
O consulente questionou se seria possível realizar a
nomeação de candidato aprovado em concurso público
para o provimento de cargos municipais homologado
a menos de três meses antes das eleições para cargos
estaduais e federais.
Instrução do processo
O parecer jurídico local concluiu, com base em dois
julgados do TCE-PR, pela possibilidade de nomeação
e posse dos servidores aprovados em concurso público
municipal homologado no período eleitoral, desde que
não seja ano eleições para mandatos municipais. Isso
porque nessa situação não se aplica aos municípios o regramento do artigo 73, V, “d” da Lei Federal n. 9.504/97.
A Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca (SJB)
informou que há dois julgados do TCE-PR que tratam
de assuntos correlatos ao tema da consulta: Acórdão
nº 1561/06 (Processo nº 337658/06) e Acórdão nº 828/08
(Processo n° 222807/08).
A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) do
TCE-PR lembrou que o Acórdão nº 1561/06 - Tribunal
Pleno, referente a uma Consulta que ainda não tinha
força normativa, apresentou resposta do TCE-PR idên-

tica àquela que agora a unidade técnica propõe como
resposta a esta Consulta.
A CGM afirmou que não há óbice para admissão
de concursados municipais em período inferior a três
meses da posse de eleitos para cargos estaduais e
federais, diante da ausência de interferência política e
econômica no pleito eleitoral.
O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
(MPC-PR) reforçou ser possível que um município realize nomeações decorrentes de concursos públicos não
homologados durante o período eleitoral que antecede
pleitos nos âmbitos estaduais e federal, pois quando as
eleições abrangem apenas cargos de outras esferas de
governo – circunscrição diversa –, aos municípios não
se aplica a restrição existente no inciso V do art. 73 da
Lei nº 9.504/1997.
Legislação
O inciso V do artigo 73 da Lei 9.504/97 dispõe que é
proibido aos agentes públicos, servidores ou não, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional
e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses
que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvada a nomeação dos
aprovados em concursos públicos homologados até o
início daquele prazo.
Decisão
O relator do processo, conselheiro Fernando Guimarães, acompanhou a instrução processual da CGM
e o parecer do MPC-PR, que seguem as diretrizes do
TCE-PR e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

Por uma EDUCAÇÃO que nos ensine a pensar
Helton Kramer Lustoza
Em uma entrevista para o Blog Educação Baiana,
o Pedagogo Rubens Alves afirmou: “estou pensando
há um tempo em propor um novo tipo de professor:
é um professor que não ensina nada. O objetivo da
educação não é ensinar coisas, porque as coisas
já estão na internet, estão nos livros e estão por
todos os lugares”. Crítico do sistema educativo brasileiro, Professor Rubem Alves defendia profundas
mudanças na forma em que as matérias deveriam
ser repassadas aos alunos. Em diversos momentos
defendeu a atuação de um professor que ensine a
pensar e a estimular a curiosidade dos alunos, ao
invés de apenas “despejar” matéria sem a devida
aprendizagem.
O sistema atual tem demonstrado uma gama
significativa de alunos sem um mínimo necessário
de conhecimento e com altos índices de reprovações
em provas e avaliações institucionais. Embora
estejamos vivendo em uma época de inovações
pedagógicas e educacionais e de desenvolvimento
de novas tecnologias, os resultados nas avaliações
de qualidade são insatisfatórios.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) de 2018, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo INEP, demonstrou que o país não atingiu
as metas nos anos finais do ensino fundamental e
ensino médio. Mais de 70% dos alunos que finalizaram o ensino médio no Brasil não conseguiram
atingir níveis considerados básicos em matemática
e português.
Diante de tantos problemas diuturnamente
encontrados pelos professores, deveria haver um
processo contínuo de aperfeiçoamento dos currículos escolares, dos materiais didáticos e qualificação
de professores. Contudo, o que ocorre na prática
é formação de profissionais de forma superficial
sem o devido preparo para resolver os problemas
sociais de uma forma eficiente. Cada vez mais,
percebe-se que professores e alunos são reféns de
um mecanismo que ensina se obter o conhecimento
de fatos, mas não se ensina a capacidade de usar
esses fatos para resolver problemas, transferindo
conhecimento de forma acrítica.
Lutar contra este contexto é uma tarefa difícil,
porém não impossível! O que o saudoso pedagogo
Rubem Alves quis nos passar é a necessidade de
desenvolver um pensamento inovativo, criativo e

crítico, proporcionando um aprendizado contínuo
e prático, capaz de auxiliar os estudantes a desenvolver essas competências.
Precisamos preparar os jovens para o mercado
de trabalho que tenham condições de resolver os
problemas sociais de uma forma mais eficiente. Não
iremos alcançar este objetivo sem interdisciplinaridade, sem a provocação do aluno em encontrar a
curiosidade em se aprofundar em certa área e, ao
final, descobrir o que mais lhe traz felicidade em
fazer na sociedade.
Existe legitimidade em exigir a responsabilidade
dos professores, de todos os níveis de ensino, para
que promovam o aprendizado dos alunos de forma
consciente e autônoma. Falo enquanto professor,
que é um dever do docente preparar os alunos,
inspirado na liberdade de pensamento, deixando-os
apto ao exercício da cidadania e qualificados para
o mercado de trabalho (art. 2º da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional). Além disso, é
precisamos entender que a aprendizagem é mais
importante que o ensino, de forma que a “escola/
faculdade” precisa repensar a formação dos futuros
profissionais. E neste contexto, o professor é responsável pela aprendizagem, não sendo um simples
profissional que dá aulas, mas será o mentor da
revolução intelectual que deverá provocar reflexões
e curiosidades dos alunos.
Ao ganhar o Prêmio Nobel da Paz de 2014, Malala Yousafzai discursou no sentido de que: “uma
criança, um professor, uma caneta e um livro podem
mudar o mundo”. Bom, certo disso, o aprendizado
deve desenvolver nos estudantes suas habilidades
de resolução de problemas, isto é, cultivar uma educação orientada para ação, o que será fundamental
para mudança de postura educacional.
Em linhas gerais, a reflexão realizada no presente artigo não visa promover um embate ou
desiquilíbrio entre a tradição e a inovação, mas
sim de buscar formas que permita aos professores
condições de estimular pautas de inovação em suas
aulas, repassando os conteúdos e ao mesmo tempo
cultivando competências inovadoras.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.
heltonkramer.com
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Umuarama realiza audiência pública
para adoção de critérios ao Fila Única
Umuarama - A Secretaria Municipal de Educação convida a comunidade
para a audiência pública
sobre a adoção de novos
critérios para cadastro
de crianças no Programa
Fila Única, visando a
matrícula nas unidades
que oferecem Educação
Infantil (0 a 3 anos) no
município. A audiência
será na segunda-feira,
8/07, no teatro do Centro Cultural Vera Schubert, com início às 19h.
A audiência foi definida durante reunião
realizada em 19 de junho,
na sala de reuniões do
gabinete, na Prefeitura,
com a presença do prefeito Celso Pozzobom, das
secretárias municipais de
Educação, Mauriza Lima,
e sua equipe, e de Assistência Social, Izamara
Amado de Moura, além
da promotora pública Sílvia Leme Correa, a conselheira tutelar Azenilda
Barbosa, os vereadores
Júnior Ceranto e Ana Novaes – e representante da
vereadora Maria Ornelas
–, a procuradora parlamentar Rosane Meyer,
a diretora de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura,
Carolina Cicote Morei-

ra, e o coordenador no
Núcleo de Tecnologia
da Informação (NTI),
Rafael Moretto Barros.
O objetivo do encontro foi a apresentação
de alguns critérios que
devem ser inseridos para
aperfeiçoar o sistema de
cadastramento do Fila
Única. “Antes do programa, familiares das
crianças acampavam na
frente das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)
para conseguir uma vaga.
Com a instituição do Fila
Única, as filas acabaram
e a classificação para
a matrícula passou a
ser feita por ordem de
cadastro, favorecendo
quem está mais atento
ao prazo e conta com

internet mais rápida”,
lembrou Mauriza Lima.
Com a intenção de
readequar o sistema,
a secretária procurou
o Ministério Público e
discutiu a possibilidade
de adicionar novos critérios de classificação para
regulamentar o cadastramento para as vagas
ofertadas pelo município
na educação infantil. O
tema voltou à pauta em
outra reunião com Ministério Público Estadual, a
Defensoria Pública Estadual, a Procuradoria
do município e o juízo da
Vara da Juventude, que
apontou a necessidade
de um novo encontro com
toda a rede de proteção
municipal, para aprofundar as discussões.

Prefeito Celso Pozzobom participou da audiência

CRITÉRIOS
Entre os critérios propostos
pela Secretaria de Educação, que
serão discutidos na audiência
pública, estão renda familiar;
situação profissional dos pais
(se estão empregados ou não);
escolha de até três instituições
no momento do cadastro para
evitar a recusa sistemática de
vagas que não agradam aos pais

cadastrados, como tem ocorrido;
prioridade para matrícula de
gêmeos na mesma instituição,
bem como o favorecimento para
irmãos de idade diferente; exigência cumulativa de comprovações para avaliar a real situação
da família e o estabelecimento
de grupos econômicos, entre outros que poderão ser sugeridos.

“Por isso é muito importante a
presença da sociedade, dos pais
que têm filhos cadastrados no
sistema e da comunidade em
geral. O Fila Única é definitivo
por força de lei e por isso deve
ser aperfeiçoado com a aplicação prática e a experiência
adquirida no processo. A discussão é salutar e novas ideias

podem surgir para aperfeiçoar
ainda mais o funcionamento,
tornando o processo cada vez
mais justo e próximo da nossa
realidade educacional”, completou a secretária da Educação,
Mauriza Lima, reforçando o
convite para a audiência pública
desta segunda-feira, as 19h no
Centro Cultural Vera Schubert.

Umuarama é certificada por eliminar Estudantes da Unipar avaliam
a transmissão vertical do vírus HIV saúde bucal de crianças em Xambrê
Umuarama é a segunda
cidade do Brasil a receber a
Certificação de Eliminação
da Transmissão Vertical do
HIV, após análise de grupo
de especialistas responsável
por conceder o certificado
e avaliar o atendimento às
condições de impacto exigidas. O município recebeu a
certificação em 18 de junho,
em Brasília. A primeira cidade certificada no país foi
Curitiba, em 2017, que mantém a certificação em 2019.
São elegíveis à certificação municípios com mais de
100 mil habitantes que atendam aos seguintes critérios
estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde
(Opas) e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS):
qualidade dos programas e
serviços de saúde; vigilância
epidemiológica; laboratórios;
respeito aos direitos humanos, igualdade de gênero e a
participação da comunidade.
A assistente social do
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Maria de

Lourdes Gianini, informou
que Umuarama conta hoje
com certa de 330 pessoas
em tratamento de HIV/Aids.
Porém, há cerca de 8 anos
não é registrado um caso
de criança infectada pela
mãe, durante a gestação.
“Buscamos constantemente melhorar os serviços
prestados à população em
todas as áreas, especialmente a saúde, um setor que tem
melhorado muito nos últimos
dois anos, com a redução
das demandas represadas,
aumento da infraestrutura
e maior oferta de serviços.
Essa certificação vem coroar este trabalho e traz
também o compromisso
de manter a qualidade no
atendimento”, comentou o
prefeito Celso Pozzobom.
“É uma grande conquista
para Umuarama, que já é referência no tratamento a pessoas com HIV e poderá contribuir com outros municípios,
repassando técnicas, conhecimentos e experiências”,
disse a secretária municipal

de Saúde, Cecília Cividini.
Para obter a certificação
o município deve atingir os
indicadores de impacto nos
últimos três anos da análise,
como a taxa de incidência
de novas infecções de HIV
em criança, por ano de nascimento (menor ou igual
a 0,3) e a proporção anual
de crianças infectadas pelo
HIV entre as crianças expostas acompanhadas pela
rede SUS (menor que 2%).
Outros critérios são os
indicadores de metas e de
processo, de acordo com
os dois últimos anos, que
incluem cobertura mínima
de quatro consultas no prénatal (maior ou igual a 95%),
cobertura de gestantes com,
pelo menos, uma testagem
para o HIV no pré-natal
(maior ou igual a 95%), cobertura de gestantes infectadas pelo HIV em uso de terapia antirretroviral (maior
ou igual a 95%), cobertura de
crianças exposta ao HIV em
uso de profilaxia antirretroviral (maior ou igual a 95%).

PRIORIDADES
A eliminação da transmissão vertical
do HIV, com a redução da sífilis e da
hepatite B, é uma das cinco prioridades
do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis (DCCI) para os anos de
2019 e 2020. As outras são a redução
da mortalidade das pessoas vivendo
com HIV; redução das hepatites virais
com foco na hepatite C; ampliação do
acesso às ações de prevenção e atenção
à saúde em IST, HIV/Aids e hepatites
virais para populações-chave; e a redução dos casos de sífilis adquirida.
Para o diretor do DCCI, Gerson Pereira,
a transmissão vertical do HIV pode ser
reduzida a menos de 1% com a adoção de
medidas de prevenção. “O Brasil é signatário do compromisso mundial de eliminar
a transmissão vertical do HIV e optou
por adotar uma estratégia gradativa de

certificação de municípios que eliminaram
a transmissão vertical do HIV”, afirmou.
“O país busca incentivar e orientar a
adoção de práticas que visem atingir a certificação dos municípios, tendo como meta
futura a certificação dos Estados e do país,
de acordo com os critérios estabelecidos
pela OPAS”, completou. Com a certificação
é possível verificar a qualidade da assistência ao pré-natal, do parto, puerpério e
acompanhamento da criança e do fortalecimento das intervenções preventivas.
Ela representa, ainda, o reconhecimento do processo de trabalho de gestores,
profissionais de saúde e demais atores
envolvidos na eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil, sendo
este um grande desafio ao SUS. (Com
informações do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis – DIAHV)

Professora Vanessa Rodrigues orienta acadêmicos nos atendimentos

Umuarama - O curso de Odontologia da
Universidade Paranaense fechou uma parceria
com o Ministério Público
de Xambrê para levar
saúde bucal às crianças do município. Com
a participação de 35
acadêmicos, uma grande ação já aconteceu. A
iniciativa veio do Promotor de Justiça Mario
Augusto de Lucena que,
ao realizar uma pesquisa
com os profissionais da
saúde da cidade sobre
as falhas na saúde básica, identificou a saúde
bucal como prioridade.
A partir do contato
com a professora Vanessa Rodrigues, estabeleceu-se a parceria com a
Unipar. Nessa primeira
etapa da ação, grupos
de acadêmicos estiveram

nas escolas da cidade
e distritos, onde realizaram avaliação bucal.
Foram contempladas 624
crianças do ensino fundamental e médio. Todo
o trabalho foi coordenado
pela professora Vanessa.
“Fizemos um levantamento de cada caso e,
aqueles que necessitam
de atendimento, serão
encaminhados para a
Clínica Odontológica da
Unipar”, informa. A acadêmica Karoline Prado,
que participou da ação,
conta que foi uma experiência gratificante:
“Foi uma oportunidade
de estar fora da sala de
aula, em contato com as
comunidades, vivenciando a realidade de cada
uma... Isso é fundamental
para nossa aprendizagem. Mais do que isso,

poder interagir e proporcionar benefícios para
pessoas que têm essa carência foi excepcional”.
A acadêmica Gabrielly
Vieira, que também estava na equipe da Unipar,
ressalta que essa experiência é um diferencial
na graduação: “Ações
como essa nos permitem
colocar em prática as
teorias adquiridas em
sala de aula e acrescentam muito conhecimento
à nossa formação, de
modo que saímos da universidade melhor preparados para o mercado
de trabalho”. Diante do
sucesso da ação, a assessora do promotor, Maiara
Gouveia, conta que o objetivo é expandir o atendimento odontológico,
tanto na cidade de Xambrê, quanto nos distritos.
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IUMUARAMA
I

Feira movimentará construção
civil e setor imobiliário em outubro

Umuarama - Uma ideia
que surgiu durante as comemorações dos 64 anos
da Capital da Amizade,
entre empresários e o prefeito Celso Pozzobom, foi
o ponto de partida para a
organização da 1ª Fecoum
– Feira da Construção de
Umuarama, que já ganhou
forma e data: será realizada
em outubro próximo, de 17 a
20, no Pavilhão de Indústria
e Comércio do Parque de
Exposições Dario Pimenta
Nóbrega. A partir de 2020,
a feira deve integrar o calendário de festividades do
aniversário da cidade.
Estão à frente do projeto
os empresários Ronie Perini
e Júlio Meloni, do ramo imobiliário, e o publicitário Leonardo Revesso. A Fecoum
será realizada em parceria
com a Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e
Turismo, com objetivo de
ser uma vitrine de produtos
e tendências para dois dos
setores mais importantes
da economia local, inclusive
com a geração de empregos – a construção civil e o
mercado imobiliário.
“Depois da ideia, fomos
a campo conversar com empresários e investidores, e a

Feira deve refletir o bom momento da construção civil na cidade

aprovação foi praticamente
unânime. Todos os segmentos nos apoiaram, afinal apesar da importância econômica o setor não contava com
uma feira deste porte para
apresentar as novidades e a
variedade que dispomos em

Umuarama”, disse Ronie Perini. Júlio Meloni lembra que
Umuarama é uma potência
regional e, ao atrair visitantes
e potenciais consumidores de
todo o Noroeste do Estado, a
feira reforçará ainda mais a
condição de polo da Capital

da Amizade.
O prefeito Celso Pozzobom parabenizou os empresários, pela iniciativa, e
reforçou a parceria com a
Prefeitura. “Precisamos estimular esse tipo de evento,
que envolve um setor econô-

mico tão importante e que
ajuda a desenvolver uma
de nossas características
marcantes – o turismo de
negócios. A feira deve atrair
muitos visitantes, pois será
um espaço para negócios
com o melhor da construção

civil, indústria moveleira,
arquitetura, decoração,
prestação de serviços especializados e o mercado
imobiliário que também se
destaca em Umuarama”,
apontou.
A feira visa ainda promover contatos, expandir mercados e criar oportunidades
comerciais através da apresentação, exposição e comercialização de máquinas,
equipamentos, produtos,
serviços e tecnologias para
habitação, construção e condomínios, atendendo desde
as etapas de planejamento
e projetos, até construção,
decoração, manutenção e
administração dos mais
diversos tipos de imóveis.
A Fecoum tem ainda
caráter filantrópico, pois
distribuirá alimentos para
atender entidades indicadas
pelo Rotary Club de Umuarama. “O visitante que doar
alimentos não perecíveis
concorrerá ao sorteio de
um banheiro completo”,
informou Perini. A Prefeitura terá um estande com
orientações e informações
nas áreas de Planejamento
Urbano, IPTU e demais
tributos e haverá ainda
participação da Casa do
Empreendedor.

PM flagra drogas e maus tratos a animais em casas no San Marino
Umuarama – A Polícia
Militar apreendeu 440 gramas de maconha e seis pássaros em situação de maus
tratos em duas residências
na rua Sebastião Armando

da Silva, no conjunto San
Marino, em Umuarama.
Uma mulher de 44 anos foi
presa e encaminhada para
a delegacia da Polícia Civil.
Segundo a PM, durante

o cumprimento de um mandado de busca e apreensão
na tarde de sexta-feira (5),
os policiais encontraram
um tablete de maconha
com a ajuda de um cão de

faro. A moradora foi presa
em flagrante acusada de
tráfico de drogas.
No cumprimento de outro mandado na mesma
rua, os policiais encon-

Caminhão de frango bate em moto, mata condutor e foge
Cruzeiro do Oeste – Um
caminhão usado no transporte de frango que seguia
pela PR-180 não parou no
trevo e invadiu a PR-323
no acesso a Mariluz, bateu
em uma moto que transitava pela rodovia e fugiu
sem prestar socorro, por
volta da 1h10 deste sábado (6), segundo a Polícia
Rodoviária Estadual.
O condutor da motocicleta de apenas 21 anos
não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no
local. O caminhão não foi
identificado pela Polícia
Rodoviária. A única informação dada por uma
testemunha é que seria
um caminhão branco e

A colisão ocorreu na PR-323 entre Cruzeiro do Oeste a
Umuarama (foto divulgação PRE Cruzeiro do Oeste)

usado para o transporte
de frangos. Informações
podem ser repassadas
pelo telefone 198.
Segundo a PRE, a coli-

são foi um abalroamento
lateral e uma testemunha
relatou aos policiais que
a moto Honda NX Falcon
seguia pela PR-323 sen-

tido Cruzeiro do Oeste a
Umuarama e ao chegar ao
cruzamento com a PR-180
um caminhão ainda não
identificado invadiu a pista e colidiu na motocicleta.
Ainda segundo a PRE, o
caminhão teria fugido do
local seguindo sentido a
Mariluz.
O condutor da moto
José Carlos dos Santos de
21 anos não resistiu aos
ferimentos e entrou em
óbito no local. O corpo foi
encaminhado ao Instituto
Médico Legal (I.M.L.) de
Umuarama. Segundo a
PRE, as causas do acidente
ainda estão sendo verificadas conforme dados levantados no local do acidente.

Sucesso dos conselhos tutelares
depende da proteção social do Estado
Na véspera do aniversário de 29 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente(ECA), comemorado no
dia 13 de julho, o presidente
da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito
Federal, Neliton Português,
afirma que o Brasil tem progredido quanto à estrutura
de proteção das crianças e
adolescentes. Ele diz que
o crédito pela evolução é
da sociedade civil, que tem
cobrado das autoridades o
aprimoramento do sistema
que salvaguarda os direitos
previstos no ECA.
Português comenta que,
apesar da transformação
geral, muitos conselhos
tutelares enfrentam insuficiência de recursos ou

tem seus esforços anulados
devido a falhas da rede de
proteção social do Estado.
A omissão do poder público,
ressalta, aprofunda fatores
de vulnerabilidade social,
como a pobreza.
“Hoje a gente tem avanços em relação a algumas
melhorias e equipamentos.
Até pouco tempo, no Brasil
inteiro, nós tínhamos um
sucateamento muito grande, mas a sociedade está
muito atenta à importância
do papel do conselheiro
tutelar. Nesse contexto, há
também uma compreensão
do Estado, que começa a
voltar o olhar para equipar
e dar as condições para o
conselho atuar de forma
legítima”.

Segundo o presidente da desse cenário. “Uma famíassociação, “ isto dificulta lia, às vezes, está precisano resultado final [dos con- do de uma cesta básica,
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
O senhor Remi Callegaro
torna público
que irá requerer não
ao IAP, atem
Licençao
Simplificada
para AviculturaAí,
a ser a
selheiros],
porque
muitas
que comer.
implantada na Estrada Helena, s/n - nos lotes 37, 38, 39A, 39A1 e 40R na Zona Rural da Cidade de IPORA - PR.
famílias que procuram o assistência só entrega uma
conselho tutelar precisam cesta básica daqui a três
ser encaminhadas para meses. Como é que uma
a assistência e a área de pessoa que está passando
assistência está sucateada. necessidade vai esperar
Isso, no Brasil inteiro. É três meses por uma cesta
nesse sentido que o Estado básica?”, indagou.
falha. O que precisa é ter
Pesquisa recente, encouma responsabilidade geral mendada pela Oxfam ao Dados gestores públicos, dos tafolha, mostrou a percepção
ministros, dos secretários dos brasileiros em relação
de Estado, de ter uma cons- à desigualdade social. Os
ciência do fortalecimento pesquisadores levantaram
dos direitos humanos”.
que a maioria da população
Ele disse que, em mui- (86%) diz que o progresso do
tos casos, os conselheiros país está diretamente ligado
tutelares “enxugam gelo”, à redução do desnível econôem razão das limitações mico entre ricos e pobres. .
que seu trabalho tem diante (Agência Brasil)

traram seis pássaros em
gaiolas com espaço muito
reduzido, comida e água
com sujeiras e frutas em
estado de decomposição,
segundo a PM. Uma vete-

rinária esteve no local e
confirmou os maus tratos
e os animais foram encaminhados para o Instituto Ambiental do Paraná
(IAP).

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O senhor Remi Callegaro torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para Avicultura a ser
implantada na Estrada Helena, s/n - nos lotes 37, 38, 39A, 39A1 e 40R na Zona Rural da Cidade de IPORA - PR.
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Com 64 anos, José Messias mostra muita garra e que tudo é possível com força de vontade

IRota
I
Sul

Ciclista de Icaraíma já percorreu mais de
2.500 km, chega a Maringá e segue ao MT
Umuarama – O morador
de Icaraíma, Luiz Pereira
de Oliveira, de 27 anos,
junto com seu parceiro de
Alta Floresta, cidade do
Mato Grosso, José Messias Gomes, de 64 anos, já
percorreram de bicicleta
metade de um percurso
de 5.250 km. A viagem iniciou em Cascavel no dia
20 de maio e nos próximos
dias os ciclistas chegam
em Cruzeiro do Oeste.
Com 30 quilos de bagagem os ciclistas já percorreram mais de 2.500 quilômetros, passando por cidades
do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. “Sempre gostei de pedalar e
essa viagem é uma aventura, pois é cansativa, pois
levamos muito peso, mas
é prazerosa. Conhecemos
pessoas e lugares, como a
Serra do Rastro e quando
termina uma serra aquilo
dá um alívio. São cenários
que só observamos andando de bicicleta”, disse Luiz,
conhecido como Luizinho.
Idealizada em 2018, a
viagem dos aventureiros
ainda tem muito chão para
ser rodado. Nesta semana
eles chegaram em Borrazópolis, a 255 km de Umuarama, e após percorrer as
cidades do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina parte
para o Mato Grosso ondem
finalizam a pedalada em
Alta Floresta. “Quando
chegarmos em Umuarama vão faltar mais 2 mil
quilômetros de viagem.
Ultimamente estamos rodando 100 quilômetros por
dia”, ressaltou Luizinho.
Enfrentando todas as
adversidades de tempo,
costumes e claro do próprio
equipamento, os viajantes

Ajuda
Com mais de 50 municípios percorridos
na primeira etapa, os ciclistas fizeram uma
parada de dois dias em Borrazópolis para recuperar as forças e seguir na aventura. Mesmo
planejando a viagem por um ano, eles contam
com a ajuda da comunidade para concluir o
percurso. Desta forma, quem quiser ajudar os
viajantes, os recursos podem ser depositados
na conta do Banco Bradesco número: 1001609-6
/ Agência 0209 / titular Luiz Pereira de Oliveira.

Luiz Pereira de Oliveira, de 27 anos, já planeja sua segunda viagem que será para o México

Com 30 quilos de bagagem os ciclistas já percorreram mais de 2.500 quilômetros

dormem em barracas nos
postos de combustíveis,
comem na beira da estrada
e também contam com a

bondade de quem encontram pelo caminho. “Temos
os problemas, como pneu
furar, a bicicleta acaba

quebrando alguma coisa,
mas isso não se compara
a beleza que vemos no
caminho”, ressaltou José.

Unipar prepara a quarta edição de seu Congresso
Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
Umuarama - Almejando
repetir o sucesso do ano
passado, quando mais de
dois mil e duzentos congressistas se reuniram em
Umuarama, a comissão
organizadora do 4º Congresso Internacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação e 18º Encontro Anual
de Iniciação Científica da
Universidade Paranaense
já trabalha em ritmo acelerado nos preparativos
do evento, agendado para
os dias 24 e 25 de outubro.
O Congresso, que integra o calendário oficial
de Umuarama, tem por
objetivo principal propor-

cionar ao universitário
a chance de apresentar
estudos científicos que desenvolvem, na graduação e
na pós-graduação. Integrar
pesquisadores discentes
e docentes das diferentes
áreas do conhecimento é
outro objetivo do evento,
realizado pela DEGPP (Diretoria Executiva de Gestão
da Pesquisa e da Pós-graduação) da Unipar. As inscrições já estão abertas e
os interessados em expor já
podem se inscrever; o prazo
vai até o dia 17 de agosto.
Também estão abertas as
inscrições para aqueles
que querem fazer parte

do quadro de consultores.
‘Educação, desenvolvimento sustentável e ética’ será
o tema central deste ano.
A programação científica é bem diversificada, composta por módulos
temáticos, comunicações
orais (realizadas por
acadêmicos indicados
pelos professores pesquisadores da Unipar),
sessões de painéis, oficinas práticas e teóricas
e mesas-redondas com a
participação de pesquisadores do Brasil e exterior.
“Por ser um dos mais
importantes eventos de
pesquisa da nossa região,

estamos otimistas quanto
ao sucesso desta edição. Queremos mais uma
vez dar oportunidade
para que pesquisadores
e estudantes da nossa
Universidade e de outras
instituições de ensino
troquem experiências e
apresentem os resultados
de suas pesquisas científicas”, afirma a diretora
de Pesquisa e Pós-Graduação da Unipar, professora Evellyn Wietzikoski.
Mais informações podem
ser obtidas no site da
Unipar, no link eventos,
onde também o interessado pode se inscrever.
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IBRASIL
I
X PERU

Na final da Copa América, atual geração
busca 1º título para se firmar na seleção
Rio, (Agência Estado)
- A galeria de jogadores
campeões com a camisa
da seleção brasileira pode
aumentar neste domingo
com a presença de nomes
jovens, badalados no futebol
europeu, com sucesso nas
categorias de base do Brasil
e ainda em busca de um
primeiro título pela equipe
pentacampeã do mundo.
Titulares como Alisson,
Gabriel Jesus, Arthur, Casemiro e Philippe Coutinho
têm menos de 28 anos e
esperam, às 17h, derrotar
o Peru na final da Copa
América, no Maracanã,
para se estabelecerem como
alicerces de uma nova era
vitoriosa da seleção.
Em uma caminhada no
torneio sem a presença da
grande estrela, Neymar,
coube aos demais companheiros o papel de conduzir
o time do técnico Tite à final
e tentar resgatar o Brasil de
duras derrotas recentes nos
últimos seis anos.
A seleção principal ganhou pela última vez um
título no mesmo Maracanã,
ao bater a Espanha na final
da Copa dos Confederações,
em 2013. Depois disso, o
Brasil amargou a decepção
na Copa sediada em casa ao

ESTRANGEIROS
O Brasil deve entrar em campo contra o
Peru com dez titulares que atuam na Europa
e apenas Éverton, do Grêmio, como representante do futebol nacional. Os “estrangeiros”
deixaram o País ainda cedo, com alguns nomes
sem mesmo terem experiência na Série A do
Brasileiro antes de se transferirem ao exterior,
como é o caso do atacante Roberto Firmino,
do Liverpool. Parte do grupo, portanto, passou
a ter mais contato com o torcedor depois de
ter vestido a camisa da seleção brasileira. Os
mais jovens esperam com a Copa América até
mesmo criar uma relação mais próxima com o
público e estreitar esses laços com a torcida da
melhor forma: com uma volta olímpica no Maracanã após enfrentar o Peru. “Estamos aqui
para defender nossa pátria, defender nossa
seleção de alguma forma. A gente vai procurar
fazer o máximo na final. Temos um grupo forte
e consolidado”, afirma Marquinhos.
Último treino da seleção antes do jogo decisivo deste domingo

levar de 7 a 1 da semifinal
da Alemanha e parou ainda
mais cedo na campanha
do Mundial da Rússia, ao
cair diante da Bélgica nas
quartas de final.
Em Copas Américas,
só foram frustrações nos
últimos anos, com direito
ao vexame de ser eliminado
na fase de grupos na edição
mais recente, em 2016, ao
ser eliminado pelo próprio

Peru, agora rival na final.
A chance de passar a limpo
toda essa história, portanto,
está sob responsabilidade
de uma nova e talentosa
geração, cujos integrantes
tiveram participação em
alguns desses tropeços.
EXPERIÊNCIA
O volante Casemiro é
um dos principais expoentes desse grupo. O jogador
integrou as categorias de

base da seleção brasileira,
é titular do Real Madrid e,
mesmo com vários títulos
de Liga dos Campeões, vê
a Copa América como fundamental para esse grupo.
“É uma competição muito
difícil e importante demais
para todos aqui, ainda mais
jogando no Brasil, dentro
do Maracanã. Não só para
mim, como para todos os
jogadores seria importante

essa conquista”, disse.
Aos 27 anos, Casemiro é
da mesma geração das categorias de base de nomes
como Neymar, Coutinho,
Alisson, Alex Sandro e
Allan. A turma representou o Brasil em Mundiais
como o sub-17 e sub-20
e busca, com o possível
título da Copa América,
ganhar mais peso dentro
da própria seleção. Nos
respectivos clubes, todos
já têm esse respaldo.

Uma geração até mais
jovem também integra a
seleção em busca do mesmo
objetivo. O zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel
Jesus foram campeões olímpicos os Jogos do Rio, em
2016, em uma experiência
que os impulsionou a ganhar
espaço na equipe principal.
A inspiração agora é repetir
essa mesma trilha e serem
novamente promovidos de
status dentro da seleção
graças a um título.

Brasil chega à final da Copa América sem sofrer gols
Rio, (Agência Estado) Se terminar a final deste
domingo sem ter o seu gol
vazado, a seleção brasileira
irá quebrar um jejum que
já perdura 18 anos e que
poucas vezes foi visto numa
edição de Copa América: o
de ser campeão continental sem sofrer gols. Nesse
caso, a defesa montada
pelo técnico Tite poderá
acrescentar um significado
à expressão “saída à francesa, já que três dos cinco
atletas que compõem o
setor foram companheiros
no Paris Saint-Germain.
O miolo de zaga é formado por Marquinhos e
Thiago Silva, enquanto
que o lado direito tem o
capitão Daniel Alves. O trio,
aliado a Filipe Luís ou Alex
Sandro, é a última linha de
defesa antes de chegar ao
gol defendido por Alisson,
que está há nove jogos sem
sofrer gols, incluindo aí
partidas pelo Liverpool.
A solidez da defesa é
enaltecida por Marquinhos,

que desde as Eliminatórias
para a Copa da Rússia é titular com Tite - mas na Copa
da Rússia acabou ficando
na reserva de Thiago Silva.
Na sexta-feira, o zagueiro
do PSG comentou sobre a
possibilidade de o Brasil
ser campeão sem sofrer
um único gol. “A gente está
trabalhando para isso. Em
competições rápidas assim,
de mata-mata, a gente sabe
o quanto é importante não
levar gol. Isso é um fator
que dá confiança para o
time”, disse Marquinhos.
“Não ter levado gols nessa
competição em casa, apesar
de alguns momentos difíceis
na disputa, é importante.”
Com a autoridade de
quem ostenta a braçadeira
de capitão, o lateral Daniel
Alves exalta o conjunto
defensivo como um todo.
Para ele, que decidiu não
prosseguir no PSG, mas
permanecerá no futebol europeu, o que é demonstrado
em campo, seja na defesa,
no meio ou no ataque, é re-

sultado do trabalho coletivo.
“O que a gente quer é
lutar até o fim e coroar esse
trabalho excepcional. Todo
o conjunto vem se dedicando
muito por um objetivo”, declarou, após a vitória sobre
a Argentina, a primeira, de
fato, em que o setor defensivo do Brasil foi testado.
Marquinhos também
ressaltou a força do elenco. “Temos consistência
e precisamos exaltar o
trabalho de todos, não só
da defesa. Todos ajudam na
marcação, e isso não é da
boca para fora Se pegar os
lances de algumas partidas,
todos ajudam a marcar e
isso facilita o trabalho lá
atrás”, comentou.
Thiago Silva tem o mesmo pensamento. “A solidez
defensiva começa na frente,
no ataque. Procuro frisar
isso. Quando a gente não
toma gol, falam que a defesa foi bem. Com a pressão
sendo feita no ataque, a
gente tem menos dificuldade do que o normal atrás”,

diz o defensor.
Aos 34 anos, Thiago
é um dos jogadores mais
regulares do Brasil, e insiste que o bom momento
da defesa não se resume
aos atletas que atuam na
primeira parte do campo.
“Fico feliz pelo trabalho de
todo o grupo, não é só meu
e do Marquinhos. Casemiro
dá proteção incrível, Firmino lá na frente ajuda, assim
como Coutinho e Jesus. A
equipe é completa, mas só
ganhando títulos ficaremos
marcados”, continuou Thiago Silva.
HISTÓRICO
O desempenho defensivo
é destacado desde que Tite
assumiu a seleção, em 2016.
Nesse período, o Brasil disputou 41 jogos e sofreu dez
gols. O problema é que 20%
deles saíram nas quartas
de final da Copa da Rússia,
quando o Brasil levou 2 a 1
da Bélgica e foi eliminado.
Toda zaga é cobrada para
ser efetiva nas grandes

partidas e nos jogos mais
decisivos. Há 30 anos, na
última vez em que o País

sediou a Copa América, em
1989, o Brasil também apresentou uma defesa eficiente.
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Ator comprometido

Joaquim Lopes em breve entrará novamente para o
time dos casados. O ator está noivo da cantora Marcella
Fogaça. Eles estão juntos há sete meses e decidiram trocar
as alianças de compromisso. O casamento parece que não
vai demorar muito para acontecer. Felicidades ao casal.
Quanto ao trabalho, atualmente Joaquim Lopes interpreta
o Joaquim, em “Malhação: Toda Forma de Amar”.

24 horas de notícias

Em breve vai ao ar a nova Record News, que vem capengando desde sua estreia. O objetivo e ficar a altura e
concorrer com os canais de notícias que já existem.

O filme de artes marciais

No próximo episódio de “Cine Holliúdy”, Pitombas é
sacudida pela chegada de um ringue ambulante que tem
o terrível Quebra-Quengo (Fábio Gulart) como astro e
comandado pelo dono da caravana (Bruno Garcia). O esperto Francisgleydisson (Edmilson Filho) vê na situação
a oportunidade de ganhar uns trocados e aceita lutar
com Quebra-Quengo. E mais, a doce Marylin incentiva
Francis a produzir um filme sobre artes marciais.

Sem machismo

Anderson Di Rizzi, o mesmo que faz o Márcio, em “A
Dona do Pedaço”, não esconde a sua alegria com a paternidade. O ator é pai da pequena Helena, fruto do relacionamento com Taise Galante. O bonitão tem dito que está
educando a filha sem machismo e que os brinquedos não
devem ter gênero.

Preparando o futuro

Bruna Marquezine está mesmo fora das próximas produções globais. A decisão é de comum acordo entre a atriz
e a Globo que pretende que Bruna descanse sua imagem.
Atualmente Bruna está na Europa cumprindo alguns compromissos profissionais por lá e depois pretende morar
uma temporada nos Estados Unidos. Ela quer estudar e
se aperfeiçoar na arte da interpretação.

De bem
com a vida

Quem convive com Camila
Queiroz conta que no dia a dia
ela é uma pessoa muito tranquila e de fácil trato. Considerada moça de pé no chão
que não se deixa seduzir pela
fama, Camila cultiva o bom humor e encara os desafios com
seriedade, mas também com
muita leveza.

CNN Brasil

Só para lembrar ainda
neste segundo semestre
deve estrear a CNN Brasil,
canal com 24 horas de notícias com suporte da CNN
Internacional. Vale lembrar
que a Record News transmite em canal aberto e a CNN
Brasil irá ao ar em canal
pago.

A nova novela do
SBT

“Patinho Feio”, que deverá substituir “As Aventuras de Poliana” só deve
começar a ser gravada em
dezembro ou início de janeiro. Tudo com muita calma!

Trabalho
garantido

Alice Wegmann, protagonista de “Órfãos da Terra” tem emprego garantido
para os próximos tempos. A
bonitinha foi escalada para
“O Selvagem da Ópera”,
uma das próximas produções da Globo.

Polêmico sem
noção

Van Damme poderia ter
ficado com a boca fechada. Uma vez ele declarou
que as mulheres deveriam
deixar que os homens a
sustentassem e ficar em
casa e também comparou
o casamento gay à união
entre cachorros.

1) Em qual dessas novelas a saudosa atriz Nair
Bello não participou?
a) “Rainha da Sucata”
b) “Uga-Uga”
c) “Sassaricando”
d) “O Mapa da Mina”
2) Quem foi o autor
da novela “Estúpido
Cupido”, que foi exibida pela Rede Globo?
a) Mário Prata
b) Dias Gomes
c) Antônio Calmon
d) Lauro César Muniz
3) A música “Espere Por Mim Morena”, do saudoso
Gonzaguinha, fez parte da trilha sonora de qual novela da Rede Globo?
a) “Feijão Maravilha”
b) “Locomotiva”
c) “Livre Para Voar”
d) “A Pequena Órfã”
4) No total, quantas novelas Isis de Oliveira já fez?
Por falar na atriz, ela anda afastada da telinha desde
1997, quando participou de um episódio do “Você
Decide”.
a) Nove
b) Dez
c) Onze
d) Catorze
5) Qual era o tema central da novela “Ti-Ti-Ti”?
a) Política
b) Educação
c) Moda
d) Futebol
(Respostas: 1-C / 2-A / 3-B / 4-D / 5-C)

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

Rita afirma que não pensa em Filipe. Daniel elogia
a performance de Milena na luta. Jaqueline gosta de
saber que César voltou para a casa de Milena. Serginho
insinua que Rita é apaixonada por Filipe. César propõe
que Vânia e Jaqueline se mudem para Ipanema. Topete
questiona Cléber sobre Graveto. Rita acredita que Carla esteja envolvida com Marco. Raíssa, Anjinha e Rita
temem que Jaqueline se mude de Caxias. Filipe recebe
uma intimação judicial para manter distância de Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Dalila/Basma seduz Jamil, que acaba cedendo. Laila
tem um pesadelo com Dalila/Basma. Paul flagra Camila
no quarto de Dalila. Rania teme que sua neta Dalila
seja tão má quanto seu pai. Camila, Cibele e Benjamin
afirmam a Miguel e Rania que Paul e Dalila/Basma
estão a serviço da família de Aziz. Paul tem uma crise
de ciúmes de Dalila com Jamil. Raduan passa mal, e
Laila o leva para o hospital. Bruno afirma a Marie que
vê Laila apenas como amiga.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Candé conta a Quinzinho que o pai foi extraditado e
está preso. Dandara decide manter a agenda de shows
mesmo grávida. Lidiane e Quinzão resolvem ir morar
na cobertura com Mercedes, enquanto o acordo do
divórcio não sai. Otoniel comenta com Janaína que o
Baião de Dois foi invadido por mulheres que querem
ser atendidas por Raimundo. Na festa de inauguração
da Televendão, Mercedes e os convidados ficam surpresos ao descobrirem que Jerônimo é o empresário
misterioso, novo dono da emissora.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Luca Tuber posta um vídeo em seu canal para se
desculpar com Mirela, e pede a ajuda de seus seguidores na campanha #PerdoaMirela. Nadine descobre
que Waldisney está desviando dinheiro da O11O, e faz
uma proposta ao rapaz. Todos chegam para o jantar
de oficialização do casal Marcelo e Luisa na casa de
Glória, mas a própria anfitiã não se recorda do compromisso. Na casa de Glória, Verônica apresenta a
campanha com os cães abandonados para todos.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Maria da Paz diz a Amadeu que se casará com Régis. Chiclete afirma a Beatriz e Linda que se afastará
de Vivi. Maria da Paz convida Rock e Marlene para
serem seus padrinhos de casamento. Régis arma com
Josiane e pede dinheiro emprestado a Lyris para oferecer uma viagem a Maria da Paz. Fabiana se insinua
para Camilo. Vivi beija Camilo pensando em Chiclete.
Kim e Márcio descobrem que Maria da Paz foi vítima
de um golpe por parte do responsável pelo bufê de sua
festa de casamento.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Alícia conta para Vicente sobre seu encontro com
Flora. Vicente diz que com a volta da tia dos meninos,
eles teriam. Meire surpreende Alícia com um cesto de
roupas de crianças recém-lavadas. Alícia diz que está
fazendo um favor para Flora. As crianças Vaz contam
para Alícia que Flora pediu demissão do supermercado.
Isabela tenta bolar um plano para escapar do galpão e
encontrar com Raul. Mateus e Dóris contam para Fiorina que Omar é verdadeiro culpado pelo incidente com
os ovos. Isabela engana Navarro e consegue escapar do
galpão, porém a menina não consegue abrir o portão.

Trate a pessoa de quem gosta com
suavidade e compreensão. Os problemas do dia serão ultrapassados
de forma diplomática. O segredo é
sempre manter a calma em situações
difíceis.

Cuidado para não ceder mais do que
deve. Precisa ter mais força de vontade para contrariar algumas ideias que
não estão lhe agradando. Pense nisso
e tome decisões acertadas.

Dia muito movimentado. As suas iniciativas darão bons resultados. Use
de toda a habilidade para lidar com
questões econômicas. Poupar pode
ser o segredo para seu sucesso.

Embora discretamente não deixe
de ter gestos que manifestem tudo
o que sente, o tempo será escasso
para que cumpra todos os objetivos.
Por isso não perca tempo, realize
seus desejos.

Poderá colher benefícios da dedicação que tem mostrado a uma pessoa
ou a uma relação. Facilidade na obtenção de empréstimos. Mas só faça-os se realmente estiver precisando.

Boas manifestações sentimentais.
Está protegido, mas convém que tudo
seja sólido e ponderado. Dia favorável
às mudanças profissionais. Faça
cursos de atualização.

Enfrentar os problemas com um
sorriso pode ser a melhor forma de
melhorar as coisas. Tende a falar demais, cuidado! Mantenha em segredo
os seus projetos mais ambiciosos.

Bom momento para iniciar novas relações. Aproveite! Deve, rapidamente,
pôr fim a situações duvidosas que
envolvam sócios ou colegas. Sua vida
poderá melhorar bastante.

Mesmo que volte às costas para
alguns assuntos, eles acabarão por
ter de serem enfrentados. De forma
alguma deve tomar iniciativas precipitadas. Você deve analisar bem
cada caso.

Se sentir que foi mal entendido tente
esclarecer de imediato esse equívoco.
Algumas respostas que aguardava
chegarão e serão favoráveis. Hoje o
dia promete!

Poderá ser confrontado com situações inesperadas. Comportamentos
inovadores não darão resultados satisfatórios, por isso, tome as decisões
com muita calma. Não se precipite.

Uma estratégia pode não correr tão
bem como imaginava. Pode sentir-se
empurrado para uma decisão que não
corresponde aos seus anseios. Não se
precipite ao tomar decisões.
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Prefeitura executa mais uma
etapa da implantação de
parque no Poliesportivo
Umuarama - A construção do Parque dos Ipês,
onde antes existiu o Complexo Poliesportivo – na
Avenida Parigot de Souza –
está sendo feita por etapas,
conforme orientação do
prefeito Celso Pozzobom e
também como cuidado para
evitar que a erosão não volte a ameaçar a região. Cada
novo setor que é trabalhado
com a terraplenagem recebe gramado e só quando
está consolidado as máquinas da Prefeitura avançam para a área seguinte.
Desta forma, quando a
adequação do solo for executada em toda a extensão
do futuro parque, a maior
parte já estará gramada
e pronta para receber as
melhorias previstas no
projeto. “O parque será
construído com todos os
critérios de segurança e
qualidade. Vai ser uma nova
área de lazer para a população se encontrar, passear,
praticar esportes e se divertir, inclusive com seus
bichos de estimação”, disse
o prefeito Celso Pozzobom.
“Umuarama carece dessas áreas e este parque
está sendo construído para
dar mais uma opção, além
de sepultar de vez as ruínas do Poliesportivo, que
foi praticamente engolido
pela erosão e exigiu um
investimento vultuoso para
implantação de drenagem
pluvial”, lembrou o prefeito.
Na última semana, mais
uma etapa da terraplenagem foi realizada, com
a adequação de mais 4

A construção do Parque dos Ipês, onde antes existiu o Complexo Poliesportivo – na Avenida
Parigot de Souza – está sendo feita por etapas

mil m². “O espaço já está
praticamente pronto para
receber a grama. E já
adiantamos mais uma área
para a próxima etapa, além
de removermos parte dos
muros. Aos poucos o futuro
parque começa a ganha
forma e, até o final do ano,
creio que entraremos na
reta final”, estimou o secretário de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos, Isamu Oshima.
H I S T Ó R I A
Localizada na Zona Sete
e contornado pela Avenida Governador Parigot
de Souza e ruas Mogno,
Paineira, Capital da Amizade e Ibiaí, a região do

b3

Poliesportivo foi duramente
castigada pela erosão após
o rompimento da tubulação
ármica construída para
a drenagem pluvial. Em
efeito cascata, os tubos foram se rompendo, a erosão
engoliu o campo, parte das
arquibancadas, trechos
de ruas e da avenida. A
erosão foi contida com a
construção de aduelas em
concreto e um canal aberto, protegido por gabiões.
“Mesmo após a construção das aduelas, o rompimento de tubulações provoca estragos constantes na
avenida e exige atenção e
cuidado. A região é instável,
com uma grande rede de
galerias pluviais e as nas-

centes do córrego Pinhalzinho, por isso não pode
receber grandes edificações”, lembrou Pozzobom.
Por isso, a administração optou por recuperar
a área com um parque
gramado e arborizado, com
pistas de caminhada, ciclovias, quadras, banheiros,
um mirante e um barracão
coberto e aberto para a
realização de eventos e
o convívio da população.
“A reurbanização trará
um novo aspecto. Concebemos o projeto de uma
área verde, um parque
de lazer que privilegia a
natureza, o ar livre e a
contemplação”, pontuou o
secretário Isamu Oshima.

Rally da Pecuária
promove evento técnico
em Umuarama nesta
segunda-feira
Umuarama - O Rally
da Pecuária 2019, maior

expedição técnica privada sobre a pecuária bovina de corte no Brasil, estará em Umuarama nesta
segunda-feira às 18h30
na Sociedade Rural. A expedição realizará evento
técnico para produtores
e profissionais do setor
com o tema “É tempo de
colheita! A pecuária em
fase de alta”. Depois, a
Equipe 2 da expedição
seguirá para atividades
a campo no Mato Grosso do Sul. Na semana
anterior, os técnicos deram a largada do Rally e
avaliaram as condições
da pecuária de corte
no Rio Grande do Sul.
Esse ano, o Rally da
Pecuária começa com o
mercado em alta, consequência da redução da
oferta de animais em todo
país e das tendências de
exportações. O mercado
é favorável aos produtores, especialmente os
que operam com maiores
níveis de produtividade.
Os pecuaristas do Paraná, no entanto, passam por um momento de
preocupação quanto às
decisões do Governo. O
Estado discute antecipar
a retirada da vacinação
contra aftosa, antecipando o cronograma do
Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. A decisão coloca os
paranaenses na direção
inversa do restante do
país. Praticamente todos
os demais Estados estão
revendo e postergando
o cronograma do plano.
“Nas últimas edições
do Rally da Pecuária,

identificamos que 93%
dos técnicos entrevistados não concordam com a
execução do plano no cronograma que havia sido
proposto pelo Ministério
da Agricultura”, avalia
Maurício Palma Nogueira, diretor da Athenagro
e coordenador do Rally
da Pecuária. No Paraná,
o número de técnicos
que discordam do cronograma original para a
retirada sobre para 98%,
ainda de acordo com os
dados do Rally da Pecuária. “A decisão vai isolar o
Estado e causar impactos
irreversíveis na cadeia
produtiva de pecuária de
corte”, avalia Nogueira.
As conclusões de um
estudo conduzido pela
Athenagro sobre o tema,
com informações do Rally
da Pecuária, serão discutidas no evento regional
e nas oficinas realizadas no Estado durante a
equipe 2. Outros temas
tratados serão perspectivas de mercado, tendências e impactos nos
resultados das fazendas
de pecuária de corte.
Ao todo, ao longo do
trajeto das 7 equipes,
o Rally da Pecuária
terá 8 eventos com
o tema “É tempo de
c o l h e i t a ! A p e c u ária em fase de alta”,
além de 14 oficinas
da produtividade, encontros e debates com
produtores e técnicos
ao longo do trajeto.
O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição

poderão ser acompanhados pelo site www.
rallydapecuaria.br

Humano saiu antes da África, aponta estudo de pesquisadores brasileiros
Agência Estado - Uma
descoberta feita por pesquisadores brasileiros e
italianos traz uma nova
hipótese para a primeira
migração de humanos da
África para o restante do
mundo. Em expedições
pela Jordânia, no Oriente
Médio, o grupo de cientistas encontrou artefatos de
pedra lascada que indicam
que ancestrais do Homo
sapiens saíram do continente africano milhares
de anos antes do que se
acreditava e o primeiro
movimento migratório foi
de espécies mais primitivas do que se pensava.
Em quatro expedições
ao vale do Rio Zarka, no
norte da Jordânia, os pesquisadores das Universidades de São Paulo (USP),
Estadual Paulista (Unesp) e
Federal do Paraná (UFPR)

encontraram ferramentas
datadas de cerca de 2,4
milhões de anos atrás, as
mais antigas a ser achadas
fora da África. O tipo de
artefato, de pedra lascada,
é típico de indivíduos da
espécie Homo habilis, a primeira do gênero humano.
ÁFRICA
Até agora, acreditava-se
que os primeiros humanos
a sair da África migraram
há 1,9 milhão de anos e
seriam da espécie Homo
erectus, uma evolução do
Homo habilis. “Com as
nossas descobertas, demonstramos que o homem
saiu da África cerca de 500
mil anos antes e a transição
entre o Homo habilis e o
Homo erectus aconteceu no
Cáucaso e não na África”,
explica o biólogo, arqueólogo e antropólogo Walter

Neves, professor do Instituto de Estudos Avançados da
USP e um dos cientistas que
participaram do projeto.
Renomado pesquisador na área de evolução
humana, Neves foi um dos
responsáveis pelo estudo de Luzia, considerado o esqueleto humano
mais antigo das Américas
e danificado no incêndio do Museu Nacional.
NOVAS DESCOBERTAS
De acordo com o cientista, as novas descobertas
ajudarão a preencher algumas lacunas no campo da
Paleontologia, a principal
delas referente aos mais
antigos fósseis humanos encontrados no Cáucaso, datados de 1,8 milhão de anos.
Hoje, acredita-se que
esses fragmentos, achados
em Dmanisi, na Repúbli-

ca da Geórgia, eram do
Homo erectus, mas parte
dos crânios encontrados
apresentava características mais primitivas que
o erectus. “Pode ser que
a espécie encontrada no
Cáucaso, portanto, seja
Homo habilis ou uma intermediária entre o habilis
e o erectus”, explica Neves.
MÉTODOS
Para chegar a essas
conclusões, os pesquisadores fizeram quatro
expedições à Jordânia,
de 2013 a 2016, totalizando 80 dias de trabalho de
campo. Nas escavações,
encontraram centenas de
artefatos de pedra lascada,
que passaram por diversas
análises para que fosse estimada a idade dos objetos.
“Geralmente, em outras
pesquisas, usa-se apenas

um método de datação.
Nós usamos três métodos
diferentes e todos apontaram para os mesmos
resultados”, explica Giancarlo Scardia, professor
da Unesp e um dos autores
do estudo, que será publicado nesta semana no
periódico científico Quaternary Science Reviews.
Mesmo tendo adotado rigorosos métodos de
pesquisa para confirmar
a datação dos artefatos
e para comprovar que as
lascas foram produzidas
por humanos e não pela
natureza, os pesquisadores dizem já esperar contestações da comunidade
científica internacional.
“A gente vem de um país
que não tem tradição em
pesquisa paleoantropológica, então as nossas
contribuições são sem-

pre vistas com muito preconceito”, afirma Neves.
Para dar sequência aos
achados e avançar no estudo, parte dos cientistas
do grupo pretende voltar
à Jordânia no ano que
vem para dar sequência
às escavações. De acordo
com os pesquisadores,
a nova hipótese de evolução humana proposta
pelos brasileiros ganharia
ainda mais força caso
fósseis do Homo habilis
fossem encontrados na
região da Jordânia, comprovando a saída precoce do gênero da África.
“Os fósseis existem, mas
são raríssimos. Portanto
custa caro achar fósseis.
Mas raro não é impossível”, diz Fábio Parenti,
professor da UFPR. As
informações são do jornalO Estado de S Paulo.

Ministério proíbe venda de azeite de oliva
de seis marcas após descoberta de fraudes
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu a venda
de azeites de oliva de seis
marcas após a fiscalização de ter encontrado
produtos fraudados e impróprios ao consumo. Até
essa segunda-feira deverão ser recolhidos dos supermercados e atacados
de todo o país os azeites
das marcas Oliveiras do
Conde, Quinta Lusitana,

Quinta D’Oro, Évora, Costanera e Olivais do Porto.
O Ministério está intimando as redes varejistas
e atacadistas (onde foram
encontrados os produtos
fraudados) a informar
os estoques existentes,
sob pena de autuação em
caso de omissão de informações. Os responsáveis
pelas marcas são Rhaiza
do Brasil Ltda, Mundial
Distribuidora e Comercial

Quinta da Serra Ltda.
Os comerciantes que
forem flagrados vendendo os produtos, após as
advertências, serão denunciados ao MPF (Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidadão),
encaminhados à Polícia
Judiciária para eventual
responsabilização criminal e multados em R$ 5 mil
por ocorrência com acréscimo de 400% sobre o va-

lor comercial dos azeites.
A fiscalização do Mapa
encontrou os produtos
fraudados em oito estados, desde Alagoas até
Santa Catarina, em redes
de atacado, atacarejo e pequenos mercados. Foram
analisadas 19 amostras
do Oliveiras do Conde;
oito do Quinta Lusitana
e duas da marca Évora.
Da Costanera e Olivais do
Porto, foram encontrados

rótulos em uma fábrica
clandestina, em Guarulhos (SP).
Alertas
O Ministério alerta que
o consumidor deve desconfiar de azeites muito
baratos, pois, em geral,
são fraudados. Glauco
Bertoldo constata que os
produtos fraudados custam em média entre R$
7 e R$ 10, e o verdadeiro

azeite de oliva tem preço a partir de R$ 17. Em
2017, o Ministério desencadeou a Operação Isis
que detectou fraude que
consistia na mistura de
óleo de soja com óleo de
oliva lampante importado
(de péssima qualidade,
impróprio para o consumo
e usado em lamparinas).
Desde então, o Ministério conseguiu coibir a
importação do lampante.
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Prefeitura executa mais uma
etapa da implantação de
parque no Poliesportivo
Umuarama - A construção do Parque dos Ipês,
onde antes existiu o Complexo Poliesportivo – na
Avenida Parigot de Souza –
está sendo feita por etapas,
conforme orientação do
prefeito Celso Pozzobom e
também como cuidado para
evitar que a erosão não volte a ameaçar a região. Cada
novo setor que é trabalhado
com a terraplenagem recebe gramado e só quando
está consolidado as máquinas da Prefeitura avançam para a área seguinte.
Desta forma, quando a
adequação do solo for executada em toda a extensão
do futuro parque, a maior
parte já estará gramada
e pronta para receber as
melhorias previstas no
projeto. “O parque será
construído com todos os
critérios de segurança e
qualidade. Vai ser uma nova
área de lazer para a população se encontrar, passear,
praticar esportes e se divertir, inclusive com seus
bichos de estimação”, disse
o prefeito Celso Pozzobom.
“Umuarama carece dessas áreas e este parque
está sendo construído para
dar mais uma opção, além
de sepultar de vez as ruínas do Poliesportivo, que
foi praticamente engolido
pela erosão e exigiu um
investimento vultuoso para
implantação de drenagem
pluvial”, lembrou o prefeito.
Na última semana, mais
uma etapa da terraplenagem foi realizada, com
a adequação de mais 4

A construção do Parque dos Ipês, onde antes existiu o Complexo Poliesportivo – na Avenida
Parigot de Souza – está sendo feita por etapas

mil m². “O espaço já está
praticamente pronto para
receber a grama. E já
adiantamos mais uma área
para a próxima etapa, além
de removermos parte dos
muros. Aos poucos o futuro
parque começa a ganha
forma e, até o final do ano,
creio que entraremos na
reta final”, estimou o secretário de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos, Isamu Oshima.
H I S T Ó R I A
Localizada na Zona Sete
e contornado pela Avenida Governador Parigot
de Souza e ruas Mogno,
Paineira, Capital da Amizade e Ibiaí, a região do

b3

Poliesportivo foi duramente
castigada pela erosão após
o rompimento da tubulação
ármica construída para
a drenagem pluvial. Em
efeito cascata, os tubos foram se rompendo, a erosão
engoliu o campo, parte das
arquibancadas, trechos
de ruas e da avenida. A
erosão foi contida com a
construção de aduelas em
concreto e um canal aberto, protegido por gabiões.
“Mesmo após a construção das aduelas, o rompimento de tubulações provoca estragos constantes na
avenida e exige atenção e
cuidado. A região é instável,
com uma grande rede de
galerias pluviais e as nas-

centes do córrego Pinhalzinho, por isso não pode
receber grandes edificações”, lembrou Pozzobom.
Por isso, a administração optou por recuperar
a área com um parque
gramado e arborizado, com
pistas de caminhada, ciclovias, quadras, banheiros,
um mirante e um barracão
coberto e aberto para a
realização de eventos e
o convívio da população.
“A reurbanização trará
um novo aspecto. Concebemos o projeto de uma
área verde, um parque
de lazer que privilegia a
natureza, o ar livre e a
contemplação”, pontuou o
secretário Isamu Oshima.

Rally da Pecuária
promove evento técnico
em Umuarama nesta
segunda-feira
Umuarama - O Rally
da Pecuária 2019, maior

expedição técnica privada sobre a pecuária bovina de corte no Brasil, estará em Umuarama nesta
segunda-feira às 18h30
na Sociedade Rural. A expedição realizará evento
técnico para produtores
e profissionais do setor
com o tema “É tempo de
colheita! A pecuária em
fase de alta”. Depois, a
Equipe 2 da expedição
seguirá para atividades
a campo no Mato Grosso do Sul. Na semana
anterior, os técnicos deram a largada do Rally e
avaliaram as condições
da pecuária de corte
no Rio Grande do Sul.
Esse ano, o Rally da
Pecuária começa com o
mercado em alta, consequência da redução da
oferta de animais em todo
país e das tendências de
exportações. O mercado
é favorável aos produtores, especialmente os
que operam com maiores
níveis de produtividade.
Os pecuaristas do Paraná, no entanto, passam por um momento de
preocupação quanto às
decisões do Governo. O
Estado discute antecipar
a retirada da vacinação
contra aftosa, antecipando o cronograma do
Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. A decisão coloca os
paranaenses na direção
inversa do restante do
país. Praticamente todos
os demais Estados estão
revendo e postergando
o cronograma do plano.
“Nas últimas edições
do Rally da Pecuária,

identificamos que 93%
dos técnicos entrevistados não concordam com a
execução do plano no cronograma que havia sido
proposto pelo Ministério
da Agricultura”, avalia
Maurício Palma Nogueira, diretor da Athenagro
e coordenador do Rally
da Pecuária. No Paraná,
o número de técnicos
que discordam do cronograma original para a
retirada sobre para 98%,
ainda de acordo com os
dados do Rally da Pecuária. “A decisão vai isolar o
Estado e causar impactos
irreversíveis na cadeia
produtiva de pecuária de
corte”, avalia Nogueira.
As conclusões de um
estudo conduzido pela
Athenagro sobre o tema,
com informações do Rally
da Pecuária, serão discutidas no evento regional
e nas oficinas realizadas no Estado durante a
equipe 2. Outros temas
tratados serão perspectivas de mercado, tendências e impactos nos
resultados das fazendas
de pecuária de corte.
Ao todo, ao longo do
trajeto das 7 equipes,
o Rally da Pecuária
terá 8 eventos com
o tema “É tempo de
c o l h e i t a ! A p e c u ária em fase de alta”,
além de 14 oficinas
da produtividade, encontros e debates com
produtores e técnicos
ao longo do trajeto.
O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição

poderão ser acompanhados pelo site www.
rallydapecuaria.br

Humano saiu antes da África, aponta estudo de pesquisadores brasileiros
Agência Estado - Uma
descoberta feita por pesquisadores brasileiros e
italianos traz uma nova
hipótese para a primeira
migração de humanos da
África para o restante do
mundo. Em expedições
pela Jordânia, no Oriente
Médio, o grupo de cientistas encontrou artefatos de
pedra lascada que indicam
que ancestrais do Homo
sapiens saíram do continente africano milhares
de anos antes do que se
acreditava e o primeiro
movimento migratório foi
de espécies mais primitivas do que se pensava.
Em quatro expedições
ao vale do Rio Zarka, no
norte da Jordânia, os pesquisadores das Universidades de São Paulo (USP),
Estadual Paulista (Unesp) e
Federal do Paraná (UFPR)

encontraram ferramentas
datadas de cerca de 2,4
milhões de anos atrás, as
mais antigas a ser achadas
fora da África. O tipo de
artefato, de pedra lascada,
é típico de indivíduos da
espécie Homo habilis, a primeira do gênero humano.
ÁFRICA
Até agora, acreditava-se
que os primeiros humanos
a sair da África migraram
há 1,9 milhão de anos e
seriam da espécie Homo
erectus, uma evolução do
Homo habilis. “Com as
nossas descobertas, demonstramos que o homem
saiu da África cerca de 500
mil anos antes e a transição
entre o Homo habilis e o
Homo erectus aconteceu no
Cáucaso e não na África”,
explica o biólogo, arqueólogo e antropólogo Walter

Neves, professor do Instituto de Estudos Avançados da
USP e um dos cientistas que
participaram do projeto.
Renomado pesquisador na área de evolução
humana, Neves foi um dos
responsáveis pelo estudo de Luzia, considerado o esqueleto humano
mais antigo das Américas
e danificado no incêndio do Museu Nacional.
NOVAS DESCOBERTAS
De acordo com o cientista, as novas descobertas
ajudarão a preencher algumas lacunas no campo da
Paleontologia, a principal
delas referente aos mais
antigos fósseis humanos encontrados no Cáucaso, datados de 1,8 milhão de anos.
Hoje, acredita-se que
esses fragmentos, achados
em Dmanisi, na Repúbli-

ca da Geórgia, eram do
Homo erectus, mas parte
dos crânios encontrados
apresentava características mais primitivas que
o erectus. “Pode ser que
a espécie encontrada no
Cáucaso, portanto, seja
Homo habilis ou uma intermediária entre o habilis
e o erectus”, explica Neves.
MÉTODOS
Para chegar a essas
conclusões, os pesquisadores fizeram quatro
expedições à Jordânia,
de 2013 a 2016, totalizando 80 dias de trabalho de
campo. Nas escavações,
encontraram centenas de
artefatos de pedra lascada,
que passaram por diversas
análises para que fosse estimada a idade dos objetos.
“Geralmente, em outras
pesquisas, usa-se apenas

um método de datação.
Nós usamos três métodos
diferentes e todos apontaram para os mesmos
resultados”, explica Giancarlo Scardia, professor
da Unesp e um dos autores
do estudo, que será publicado nesta semana no
periódico científico Quaternary Science Reviews.
Mesmo tendo adotado rigorosos métodos de
pesquisa para confirmar
a datação dos artefatos
e para comprovar que as
lascas foram produzidas
por humanos e não pela
natureza, os pesquisadores dizem já esperar contestações da comunidade
científica internacional.
“A gente vem de um país
que não tem tradição em
pesquisa paleoantropológica, então as nossas
contribuições são sem-

pre vistas com muito preconceito”, afirma Neves.
Para dar sequência aos
achados e avançar no estudo, parte dos cientistas
do grupo pretende voltar
à Jordânia no ano que
vem para dar sequência
às escavações. De acordo
com os pesquisadores,
a nova hipótese de evolução humana proposta
pelos brasileiros ganharia
ainda mais força caso
fósseis do Homo habilis
fossem encontrados na
região da Jordânia, comprovando a saída precoce do gênero da África.
“Os fósseis existem, mas
são raríssimos. Portanto
custa caro achar fósseis.
Mas raro não é impossível”, diz Fábio Parenti,
professor da UFPR. As
informações são do jornalO Estado de S Paulo.

Ministério proíbe venda de azeite de oliva
de seis marcas após descoberta de fraudes
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu a venda
de azeites de oliva de seis
marcas após a fiscalização de ter encontrado
produtos fraudados e impróprios ao consumo. Até
essa segunda-feira deverão ser recolhidos dos supermercados e atacados
de todo o país os azeites
das marcas Oliveiras do
Conde, Quinta Lusitana,

Quinta D’Oro, Évora, Costanera e Olivais do Porto.
O Ministério está intimando as redes varejistas
e atacadistas (onde foram
encontrados os produtos
fraudados) a informar
os estoques existentes,
sob pena de autuação em
caso de omissão de informações. Os responsáveis
pelas marcas são Rhaiza
do Brasil Ltda, Mundial
Distribuidora e Comercial

Quinta da Serra Ltda.
Os comerciantes que
forem flagrados vendendo os produtos, após as
advertências, serão denunciados ao MPF (Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidadão),
encaminhados à Polícia
Judiciária para eventual
responsabilização criminal e multados em R$ 5 mil
por ocorrência com acréscimo de 400% sobre o va-

lor comercial dos azeites.
A fiscalização do Mapa
encontrou os produtos
fraudados em oito estados, desde Alagoas até
Santa Catarina, em redes
de atacado, atacarejo e pequenos mercados. Foram
analisadas 19 amostras
do Oliveiras do Conde;
oito do Quinta Lusitana
e duas da marca Évora.
Da Costanera e Olivais do
Porto, foram encontrados

rótulos em uma fábrica
clandestina, em Guarulhos (SP).
Alertas
O Ministério alerta que
o consumidor deve desconfiar de azeites muito
baratos, pois, em geral,
são fraudados. Glauco
Bertoldo constata que os
produtos fraudados custam em média entre R$
7 e R$ 10, e o verdadeiro

azeite de oliva tem preço a partir de R$ 17. Em
2017, o Ministério desencadeou a Operação Isis
que detectou fraude que
consistia na mistura de
óleo de soja com óleo de
oliva lampante importado
(de péssima qualidade,
impróprio para o consumo
e usado em lamparinas).
Desde então, o Ministério conseguiu coibir a
importação do lampante.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida

EdifícioResidencial

LANÇAMENTO

Malibu.

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

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

Edifício Residencial Malibu.
Av. Parigot de Souza, Serão 16 pavimentos com 02 tipos de plantas - PLANTA 01 103 m² de área total e 63 m² de
área privativa, sendo 01 suíte, 01 quarto, cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, bwc social, lavanderia e 01
vaga de garagem. Planta 02: 131,50 m² de área total e 76 m² de área privativa sendo 01 suite, 02 quartos, cozinha,
sala de jantar, sala de TV com sacada e bwc social, lavanderia e uma garagem . A partir de R$ 165.000.000,00.
Brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos área gourmet, piscina e salão de festas. Entrega para setembro de 2022.

AV. ALVORADA
R$ 200.000,00 – Lote 18-A da quadra 41, contendo
uma residência em alvenaria, medindo 79,64m², situada na Av. Alvorada, 830 em Brasilândia do Sul-PR.

JD. ESTANCIA II
Lote 25-A da quadra 02, localizado no Jd. Estancia II,
medindo 6,63 x 29,75m² = 197,25 m², situado no R. Helio
Birelo, 2871, contendo uma residência em alvenaria medindo 97,00m², com 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem coberta. R$ 250.000,00

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

INACIO GOUVEIA
L.11, Q. 01, localizado na Rua Inacio Gouveia 6093
Loteamento Moradias Vitoria II, medindo 236,50m²
contendo uma residência em alvenaria medindo
130,00m², sendo 62,98m² averbado e 67,02m² sem
averbação 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

CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73 m².
R$ 200.000,00

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

GLEBA PATRIMÔNIO XAMBRE
Lote 170-C da subdivisão do lote rural n° 170 da
Gleba Patrimônio Xambre, medindo 5.161,80m² R$
161.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00

COND. MONET, MARINGÁ - PR
DATA DE TERRAS NO L. P-21 com 541,38 m². R$
480.000,00

PARQUE RESIDENCIAL PARANÁ
(terreno) L.20 Q.A, localizado no Parque residencial
Paraná, medindo 202,50m², situado no município
de Xambre, contendo uma residência em alvenaria
medindo 55,00m² R$ 145.000,00

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 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

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
PARQUE METROPOLITANO
R$ 75.000,00 - L.37 Q.18, localizado no Parque
Metropolitano, medindo 10,00 x 22,00= 220,00m²
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$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25, Q.15, L.
26, Q.15, medindo 255,22m². R$ 67.000,00
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
DATA DE TERRA L. 12, Q. 07; medindo 10 X 20,00 =
200 m². R$ 50.000,00 cada

R$ 890.000,00

Residência no Condomínio Village do Bosque n° 04, na Rua do
bosque N° 4752. Prox. a Tutubarão
Terreno: 387,00 m²
Construção: 217,96 m²

VIENA III
Lote 25-A da quadra 15, medindo 133,50m², contendo uma residência em alvenaria medindo 70,00 m²
localizado no loteamento Viena III, situado na rua
projetada C. R$ 140.000,00
VIENA III
Lotes no Viena III situado na Rua projetada B, no lote
10-A Q. 17; L. 10-B, Q.17. R$ 30.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m². R$
30.000,00
AV. ALVORADA
R$ 18-B da quadra 41, contendo uma residência em
alvenaria, medindo 93,90m², situada na Av. Alvorada,
ao lado do N° 830 em Brasilândia do Sul-Pr.

RURAL
CHACARA SAÍDA PARA XAMBRE
Chacara Lote 22/H4, medindo 6.000 metros, fração
ideal de 25% situada na Pr-489, Saída para Xambre. R$ 120.000,00

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

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA
2.4 08/08
Prata, automático. R$
37.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CELTA SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 14.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

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

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LT 13/13

Prata, automático, 50Mkm.
R$ 47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LT 13/13

Cinza, automático. R$
43.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA 07/07

Branca, ﬂex, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ONIX LTZ 14/14

Branca, mecânica. R$
38.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563

PICAPE CORSA
1.4 96/96

Trio, direção, branca. R$
11.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VECTRA CD
97/98

Branco, completo. R$
12.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

Prata, R$ 32.000,00 T (44)
3622-3292 / 9 9976-0563

ALUGA-SE BARRACÃO

20X40=800m², Excelente para
Comércio ou Indústria,
Localizado na Rodovia 323,
Após a
Exposição.
Fones: (440 9 8809-3576 / 3621-6950

FIATFIAT
PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

Branco, completo, 04
portas, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

UNO MILLE FIRE
2003

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

UNO WAY 12/13

04 portas, completo. R$
25.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY 12/13

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

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CLASSIC 1.0 LS

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 28.900,00

COBALT 1.4 LT

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

COBALT 1.8 ELITE

16/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FIESTA 1.0 FLEX

13/14

PRATA

BASICO

R$ 23.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

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

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

COROLLA XLI
06/06

PRISMA 1.4 LT

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 44.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 39.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 53.900,00

TRACKER LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

VOYAGE 1.0 COMFORTLINE

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

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

FORD
FORD
FIESTA 1.6 11/11

Vermelho, completo, c/
computador de bordo.
R$ 24.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KA 16/17

COMUNICADO

Prata, modelo F.E, 1.0
completo.
R$27.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

A PRO AGRICOLA UMUARAMA, situada
na Av Brasil 3617 na cidade de Umuarama, por motivo de mudança de endereço,
solicita a todos os clientes que se dirijam
ao endereço da empresa, a ﬁm de retirar
ate dia 25/07/2019 seus equipamentos
que estejam la localizados, principamente
aqueles cujo conserto nao fora autorizado.
Contamos com a compreensão de todos.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

Pro Agrícola Umuarama Ltda
44 3622 1039/ 44 3622 1588

CARROS

COROLLA XEI
13/13

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

DUSTER 1.6
12/13

Prata, mecanica, R$
40.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

ETIOS CROSS
14/14

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

HB20 SEDAN
PREMIUM 14/15

1.6, preto, automático. R$
47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILLUX SRX
10/10

Prata, automático. R$
85.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

HONDA CIVIC
LXS

Prata, completo, automático.
R$ 35.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SANDERO
EXPRESSION
12/12

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

SANTA FÉ 2.7
GLS 09/10

Prata, automático. R$
42.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SW4 13/14

Branco, 7 lugares. R$
140.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 1.6
07/08

Prata, completo. R$
26.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
VENDE-SE CG
150

Prata, Flex 2011/2012
completa. R$5.500,00
Telefone: (44) 98403-8010
/ (44) 99856-5632.

DIVERSOS
DIVERSOS
BOLRADE
NEGÓCIOS

Agende aqui seu próximo
negócio. Caminhões,
carros, motos.Telefone:
(44) 99856-5632 / (44)
98403-8010

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

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

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

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

a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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.
IMÓVEL DESOCUPADO
+ Detalhes: Plantão 44)9
9995-2111 (TIM) ou digite
o cód. 979 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

HOJE : CEMIL - (44) 3621-9200
AMANHÃ: SÃO PAULO - (44) 3621-1299
ORIENTADOR DE ATIVIDADES
PILATES
Vaga nº 129/19 para Umuarama
Pré-Requisitos: Superior completo em
Bacharelado em Educação Física, Curso de
Formação Específica em Pilates Estúdio , com
carga horária mínima de 120h teórico-práticas e
30h de estágio supervisionado ,registro ativo no
CREF/PR e experiência profissional comprovada
com Pilates Estúdio.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até
14/07/2019.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 440.000,00 – PROX.
PRAÇA 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

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$-90.000,00 – Parque das
Jabuticabeiras, Rua Flor do
Ipe, próximo ao COLEGIO
ESTADUAL E ESCOLA
MUNICIÁL, Residência
em alvenaria com área
de 82,20m² de construção,
área terreno 320m², com 2
dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço para 2 veículos,
lavanderia e quintal nos
fundos, fones - 99103-2617
ou 99763-0860;

VENDE-SE
CASA NO JD
IRENE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.180,00. Prox. Unipar
Sede, Ed. Res. Ravel Tower
Rua Ministro Oliveira Salazar,
5037 -2º Andar Zona 03
Mobiliado à. Aprox. Priv.
65,00 m² - 2 Quart., Sala
estar/jantar, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 1065 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 620,00 . Próx. Antiga
Renault Ed. Res. Santa
Helena Rua Santa Helena,
1200 Jd Paraíso À. Tot.
Aprox. 76,00 m² - Suíte,
2 Quart., Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$
190,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
821 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 Prox. Unipar
Sede Ed. Lavoisier Av.
Maringa, 5325 Apt°. 3º
Andar/Frente Zona 3 À.
Tot. Aprox. 52,74 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 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

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00 Prédio
Comercial Prox. Praça
Santos Dumond Av. Rio De
Janeiro, 4142 Zona I À.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²;

Edícula com aprox.: 91,00
m² e 10 vagas de garagens
com aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por
andar); com área de
aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc
social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ÁREA PARA
SOJA

Vendo área 40 Alq., Municipio
Perobal, plantado soja há
04 anos, plana e cercada
preço R$ 1.700,00 sacas
de Soja por Alqueires,
parcelo. Fones: (44) 9
8441-5684 Marcos.

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7 e 8 de julho de 2019

C3

painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111

Umuarama
ou digite o cód. Ilustrado
893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

www.ILUSTRADO.com.br

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
a serem
com de
estrutura
UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
7 ereformadas,
8 de julho
2019para motel; com área de 19.358,00m². +
– ZONA 2 - Const. Aprox.
198,00m², Ter. Aprox.
150,25 -Alv./laje
- Térreo.:
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldeSala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou
mirimoveis.com.br

C4

nosso site www.aldemirimoveis.com.br
UMUARAMA,
SEXTA-FEIRA, 7 de junho de 2019

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

Classificados

A3

R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
espaço nos fundos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Umuarama Ilustrado

Residencia
emAlvenária/Laje
Alvenária/Laje
Rolandia
n. 3666,
Residencia em
na na
Av. Av.
Rolandia
n. 3666,
ResiResidencial/Comercial,
prox.
Big Planalto.
dencial/Comercial, prox. ao
Big ao
Planalto.
Terreno:
30.00
= 525.00
Mts2.
- Contrução:
Terreno: 17.5
17.5 xx30.00
= 525.00
Mts2.
- Contrução:
263,12
263,12
suite, 3wc
quartos,
social,
2 salas,
Mts2. 1Mts2.
suite, 31quartos,
social, 2wc
salas,
cozinha
c/Despencozinha
c/Despensa,
edícula c/garagem
sa, lavanderia
e edícula lavanderia
c/garagem e echurrasqueira.
e churrasqueira.

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

Apartamento n.
n. 1202,
1202,Edificio
Edificio TheApartamento
Theodoro Bay na Rua Otavio
odoro
na Rua com
Otavio
Perioto
PeriotoBay
esquina
Rua
Santos
esquina
com
Rua
Santos
Dumont
Dumont prox. Ao Parque do Ingá
em Maringá-Pr.
- Área
297.00
prox.
Ao Parque do
Ingátotal
em MaMts2: 03- suites
e 03297.00
vagas Mts2:
de
ringá-Pr.
Área total
garagem. ACEITA PAGAMENTO
03
suites e 03
de garagem.
A PRAZO
EMvagas
SACAS
DE SOJA.

Classificados
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Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
Residência
R$ 680.000,00
VENDAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construídade53,12m²contendo2quartos,sala,cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

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

Terreno- Localizado no Parque
Residencial Interlagos, com área total aprox.mada
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Corretor Caetano .

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.
Terrenos:
R$ 160.000,00
VENDAS Terreno – Lote de terra nº 01, quadra
nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano
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Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

Edifício Residencial Villagio Di
Roma - apartamento 704, bloco 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585,
Jardim dos Príncipes. Contendo: 01 Suíte, 02
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia,
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviços, garagem e edícula com
churrasqueira, na Rua Paulo Mulato Netto, nº
2256, Jd. Bandeirantes. Corretor: Caetano.
R$ 850,00 + seguro

Residencias
LOCAÇÃO Residência

em
madeira,
contendo 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo.
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO
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Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo
do Cemil, com área construída aprox.mada
de 300m², todo reformado, pronto para
alugar. Contém várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais
dependências. Corretor Caetano.
R$3.000,00 + seguro

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.
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R$ 280.000,00 – PROX. AO COLÉGIO
INDIRA GHANDI, S/N
- ZONA 04 - Área 280,00 m², (frente 8,00 m² fundo 35,00 m²), Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. Próximo a colégio, supermercado, academia, posto de
combustível, igreja. + Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód. 1064
em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS

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

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

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 99952111 (TIM) ou digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 320.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO, 1972 – JD. MONACO - À. Ter. Aprox. 196,80 m², À. Constr. Aprox. 118,80 m² - Alv/Laje – Suite,
02 quart., sala, copa, coz c/armários planejados., Bwc soc., A. serv. Disp,
churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em
www. aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO DE JANEIRO,
4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65 m² - Alv/laje, 02 Suíte,
1 Quart, Sala estar/jantar, Coz., Lavand., Bwc soc., desp., Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 635.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL RUA MARABÁ, 3245 – ZONA
1-A - À. Ter. 308,28 m², À. Constr. 190,06 m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, Sala estar/
jantar, Coz., 02 bwc área de serviço e garagem p/ 02 veículos + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 ou digite o cód.1067 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 435.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO – RUA LAGUNA, 3868 – JARDIM
EUROPA - À. Ter. 227,00m², À. Constr. Aprox. 112,68 m² - Alv/laje, Suíte, 02
qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem descoberta, ainda uma sala
comercial com bwc. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 ou digite o cód.
1066 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr.
Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 380.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos,
sala , cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV. RIO GRANDE
DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m², À. Constr. Aprox. 111,16 m²
- Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha c/ armários planejados, bwc social, lav.,
despensa e garagem.+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – R. ARLINDO LIBERO DA SILVA, S/N - PROX. AO LAGO ARATIMBO – 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

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

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

R$ 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$ 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. – IMÓVEL DESOCUPADO
+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIA

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

R$ 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$ 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 99952111 (TIM) ou digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS

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

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$ 4.900.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323 TREVO PRÓX
AO PQ DE EXPOSIÇÃO , KM 302 – Área 11.718,79 m², Imóvel comercial e industrial, localizado no entroncamento da PR 323 com a principal via de acesso ao novo
shopping e rodoviária de Umuarama. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 955 em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS
CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 1.100.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323 – Área 2.100 m²,
Imóvel comercial, às margens da rodovia nas dimensões de 30 m de frente por 70
m de profundidade - A 15 minutos do centro de Umuarama/PR - Sem Benfeitorias.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 925 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$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 – Km
315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². + Detalhes:
Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.
com.br

LOCAÇÃO

R$ 770.000,00 – PROX. COCAMAR – TERRENO COND. GREVILHA EMPRESARIAL - ROD. PR 323 – Área 2308,11m², Terreno com frente comercial para a
PR 323 , topografia plana, ótima visibilidade e acesso pela marginal da rodovia.
Condomínio em construção com guarita, administração, recepção, sala de reunião,
sala de treinamento, refeitório interno e externo, área de lazer com churrasqueira,
campo de futebol, quadra de areia. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou
digite o cód. 963 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n – Z. 03 – Área
490,00 m², topografia plana, estuda-se venda de meio lote. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt. 03-A,
Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m), topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 684 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 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$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A.
serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód.
580 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 – Imóvel de fácil acesso, com área 2.592,00m², topografia plana, ampla área verde e
arborizada, contendo uma residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9
9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 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)999115353 ou digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 440.000,00 – 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
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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$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt.
03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 600,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 877 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 620,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA – RUA
SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 821 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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$ 680,00 – 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 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

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

SOBRELOJA

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

R$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MOBILIADO - À.
Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e
Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

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

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

Apartamento localizado no 1° pavimento do Residencial Cecilia Meireles, com área total 76.31m²,
área privativa 65,66m², contendo 3 quartos, BWC
social, sala de jantar, sala de estar, cozinha,
lavanderia e uma vaga de garagem . Valor R$
220.000,00 (aceita carro de menor valor e casa até
R$ 150.000,00). Valor:R$ 220.000,00
- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento
do Residencial Santiago, área total 125m², área
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha
planejada, sala de jantar, sala de estar, BWC social,
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de garagem. Imóvel todo mobiliado, com ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes. AV.
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UMUARAMA/
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.
de alvenaria
de alto padrão
em fase de acabamento,
Terreno: 17.5 x 30.00 =Casa
525.00
Mts2.
- Contrução:
263,12 Mts2.
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
Casa com 1
142,50
m², e terreno
com 182,32 m².wc
Resi- social,
suite,
3 quartos,
2 salas,
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros, de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
escolher,
edícula
planejados, Terreno localizado no condomínio Residencial Es01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
cozinha c/Despensa, lavanderiacom
e churrasqueira
edículae armários
c/garagem
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para senza Paysage, em frente ao shopping, com área
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado
e churrasqueira.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
no melhor local do condomínio bem de frente para
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.

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

- Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
m², área construída 247.95 m², contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
cozinha, lavado, edícula, lavanderia e garagem, contém
uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.

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

Residência de alvenaria laje, contendo 1 suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros.
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

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

o shopping. Valor: R$155.000,00
Terreno situado no Parque Bandeirantes, sendo 252,00
m² lote 08 quadra 17. RUA ARLINDO LIBERO, LOTE
08 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - UMUARAMA/
PR Valor:R$130.000,00.
Terrenos comerciais, denominados lotes 01 e 05 da
quadra n° 02, com área de 600.00 m² cada, com área
total de 1200.00 m². Imóveis em localização comercial
privilegiada, localizada na Rua Galdino Silva, esquina
com a AV. Projetada "A", Parque Metropolitano II de
frente ao Hospital Veterinário da Unipar próximo a
nova Rodoviária e Shopping. Na cidade de Umuarama/
PR. ( Imóvel pode desmembrado para ser vendido
separadamente) Valor total :R$1.200.000,00.
Terreno comercial, com área total de 4.709,50 m²
localizado no lote de terras n° 07 da quadra 01, na Rua
Industrial, do loteamento parque Industrial I, contendo
um barracão em alvenaria pré-moldado com área de
1000 m². Valor:R$ 2.000.000,00.
- Sitio aproximadamente 2,35 alqueires localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
de lazer situada no Parque Lago Azul com área de
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos. Valor: R$ 1.450.000,00

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

Apartamento n. 1202, Edificio
Theodoro Bay na Rua Otavio
Perioto esquina com Rua Santos Dumont prox. Ao Parque do Ingá em Maringá-Pr. - Área total 297.00 Mts2: 03
suites e 03 vagas de
garagem. ACEITA PAGAMENTO
A PRAZO EM SACAS DE SOJA.
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OPORTUNIDADES
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

RES. PRÓX.
COLÉGIO GLOBAL

ED. JACQUES COSTEAU

ED. SERRANO

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.

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.

R$ 175.000

R$ 285.000

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL - ANTIGO CHAPELÃO
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. PREÇO A CONSULTAR.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 970.000 - Traga sua empresa para a região de maior
valorização da cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção, próximo a futura Estação Rodoviária,
Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
R$ 920.000 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque Metropolitano - Umuarama/PR, Salão Comercial, com área
de 432 m² e área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo escritório com 132m², contendo 2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e
Hospital Veterinário.
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195.000 - Sala comercial nº 18, excelente localização,
no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa. Com área total de 64,80 m², contendo um banheiro
privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala
encontra-se locada.
SALA COMERCIAL
EDIFICIO ITÁLIA
R$ 149.000 - 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.

TERRENOS
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m² (20x30).
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m² (10x22).
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m² (14x22).
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m² (10x30).
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m² (14x30).
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m² (20x30).
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m² (27,73x30).
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m² (6,67x24,40).
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m² (10x24,50)
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m² (14x24,40)
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m² (20x30)
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² (6,67x24,00).
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m² (7x24,60)
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m² (10x24,60)
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m² (29,01x22,71)

Rua Camboriú, 2506 - Próx. Colégio
Global, residência em alvenaria com
aprox. 120m², contendo: 01 suíte,
02 dormitórios, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço e garagem.
Matrícula 19.966 DO 2º CRI. Totalmente reformada.

R$ 265.000

JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m² (8,00x24,38)
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m² (18,75x34,50)
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m² (25x24)
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m² (24,13x24,07)
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m² (16,57x41,89)
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m² (22,93x30,97)
PQ. DAS NAÇÕES
À 100M DA PRAÇA SANTOS DUMONT
R$ 32.500 - Qda 5, Lote 22 - 128,02m² (9,00x15,19)
R$ 32.500,00 - Qda 7, Lote 6 - 126,00m² (7,00x18,00)
R$ 32.500,00 - Qda 11, Lote 18 - 126,00m² (7,00x18,00)
JD. DAS CEREJEIRAS
PRÓX. A PRAÇA 7 DE SETEMBRO
R$ 36.000 - Qda 9, Lote 8 - 126m² (7,00x18,00)
R$ 37.500 - Qda 7, Lote 18 - 126m² (7,00x18,00)
R$ 37.500 - Qda 8, Lote 6 - 126m² (7,00x18,00)
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m² (6,68x22,50)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m² (6,00X21,00)

AV. DUQUE DE CAXIAS
Residência localizada na Av. Duque
de Caxias - Com 547,50m² de área
total, contendo uma residência
alvenaria com aprox. 250m². Matrícula 12.173 DO 1º CRI - Umuarama/
PR. Área nobre da cidade, à 200m
do Cidade Canção.

R$ 980.000

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

PQ. METROPOLITANO
Localizada no Parque Metropolitano I, excelente localização,
bem pertinho do Shopping. Casa
contendo 03 quartos, sala, copa,
cozinha com balcão, espaço gourmet, banheiro social com armário,
vaga de garagem coberta e espaço
nos fundos.

R$ 290.000

R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m² (12,00x19,00).
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m² (9x18)
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m² (9,00x29,75)

R$ 195.000

TERRENO COMERCIAL
(AO LADO REST. CHAPELÃO)
R$ 2.300.000 - Terreno com 601,00m². Av. Castelo Branco
- a 100 metros da Praça Santos Dumont. Excelente ponto
comercial e topografia.

LOCAÇÃO

JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo à Fábrica
de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m² (12,50x15,00)

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

SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m do portão da
entrada da Zaeli, pronto para construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m² (12,50x29,84)
RUA MANDAGUARI

SALA COMERCIAL
Aluguel: R$ 4.500 - SALA 03 TÉRREA - Sala térrea com
155m² de área total + 72m² mezanino. Com 03 vagas de garagem privativas cobertas.

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 351.000,00 - 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. Oportunidade única
para adquirir um excelente terreno dentro do Condomínio.
INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área
total de 653,76m² (13,62x48,00). Região de alta valorização
e ótima localização.
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização. Atrás da Havan.
R$ 39.000,00 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m² (6,67X20,00)
R$ 39.500,00 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m² (6,66X20,00)
R$ 60.000,00 - Qda 20, Lote 11 - 200m² (10X20)
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com excelente localização e
ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m² (10,70x25,00)
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m² (13,66x25,00)
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m² (13,00x25,00)
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m² (16,00x40,00)
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m² (16,00x40,00)
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim. Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688,00 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m² (20,29x43,45)
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 615,61m² (20,29x55,92)
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 794,92m² (50,38x30,98).
AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA UOPECCAN - Terreno comercial com 39,01m de frente para Av.
Valdomiro Frederico. Área total de 1.726,27m². Excelente
oportunidade de investimento. Alta valorização.
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m² (6,00x30,00).
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m² (6,00x30,00).
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²

SALÕES COMERCIAIS EM FRENTE À NOVA RODOVIÁRIA
SITUADOS NA AV. ROMEU ZOLIM

MODERNO PROJETO ARQUITETÔNICO,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RENTABILIDADE
01 Sala de esquina, com 214,61m² de terreno, 317,79m² de construção. Sendo térreo com
148,48m², subsolo com 89,65m² e mezanino com 79,66m². Com 03 vagas exclusivas descobertas.
02 Salas com 136,57m² de terreno cada, 139,07m² de construção. Sendo térreo com 92,44m²
e mezanino com 46,63m². Com 02 vagas exclusivas descobertas cada.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS ESPECIAIS. CONSULTE-NOS!
Previsão de entrega para agosto/2020.

JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m² (35,00x51,22)

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

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

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

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

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

(PRÓXIMO AO SUPERMERCADO VIVIAN)
R$ 320.000 - Qda 70, Lote 18 - 507,50m² (14,50x35,00)

