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Cruzeiro quer um milagre na última rodada

Previna dor no joelho ao praticar exercícios

Com o Flamengo campeão antecipado, o Brasileirão de 2020 termina neste domingo
com os dez jogos às 16 horas. A briga maior é na ponta de baixo da tabela. Cruzeiro
pega o Palmeiras e precisa vencer. O Ceará joga pelo empate. Páginas A7 e A8

Em entrevista ao Ilustrado, o ortopedista André Ogasawara (foto) esclarece
algumas dúvidas sobre as dores que afetam o joelho, principalmente na hora
de praticar exercícios físicos. A prevenção é fundamental. Página A5

Empresa que substituirá a Averama inicia
a coleta de currículos para a contratação
Quem pretende buscar uma vaga de emprego na Plusval, a empresa que é uma fusão da C. Vale com a Pluma Alimentos e assumiu o comando da Averama em Umuarama,
está iniciando o recebimento de currículos. O interessado terá de ir primeiro na Agência do Trabalhador fazer o cadastro e ganhar permissão para acessar o site que vai
receber o currículo e fará a seleção posteriormente. Contratações só devem ocorrer no próximo ano. Abatedouro está previsto para funcionar em março próximo. Página B1
UMUARAMA

Sem Casa
de Custódia,
cadeia velha
é remendada

DE ALTO PARAÍSO

Medalhas de
ouro e prata
na Olimpíada
de Matemática
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Os irmãos que moram em Alto
Paraíso, Agata Aparecida Tinti
(13 anos) e o Igor Antônio
Tinti (15 anos), mais uma
vez conquistaram medalhas
de ouro e prata na Olimpíada
Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (Obmep).
No caso de Igor, este é o
quarto ano que o adolescente conquista uma medalha
no evento nacional. O feito
chama a tenção de muitos
jovens, os quais gostariam de
saber o segredo do sucesso
dos estudantes.

Planta reduz
cortisol em
suínos, mostra
pesquisa
Página A4
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Umuarama
tem 26 casos
de dengue
confirmados
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Governo vai reformular Bolsa Família
e destinar benefício a jovens e crianças
Brasília, (AE) - O governo acerta os últimos
detalhes de uma reforma para turbinar o Bolsa
Família, o mais importante programa social do
País voltado para a população de baixa renda. A
pedido da Casa Civil, o Ministério da Cidadania
propôs a reformulação daquela que foi a principal
bandeira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, informa o jornal O Estado de S. Paulo. Para
imprimir a marca do governo Bolsonaro, pode até
mudar de nome e se chamar “Renda Brasil”. O que
já está definido é que será ampliado para atender
a jovens de até 21 anos e conceder valores maiores
aos beneficiários.
O benefício pago hoje pelo programa varia conforme a renda da família. Para aquelas na faixa da
pobreza e da extrema pobreza, o valor pode chegar
a R$ 205 mensais. Na folha de setembro, o benefício
médio pago às famílias pelo Bolsa Família foi de R$
189,21. A ideia do governo é aumentar esta média,
mas ainda não há uma meta definida.
A proposta apresentada pelo Ministério da
Cidadania está em análise na equipe econômica
para definição do volume de recursos adicionais
ao programa. O plano original da ala política do governo era aumentar em R$ 16,5 bilhões os recursos
para o programa - que tem um orçamento previsto
para 2020 de R$ 29,5 bilhões. São R$ 14,1 bilhões
adicionais ao que já é gasto anualmente e mais R$
2,4 bilhões para bancar, no ano que vem, o pagamento do 13.º salário. Segundo apurou o Estado,

a área econômica já avisou que pode garantir, por
ora, “no máximo” R$ 4 bilhões adicionais.
A ideia é dividir o programa em três: benefício
cidadania, dado às famílias de baixa renda; benefício primeira infância, para crianças de até 3
anos; e benefício a crianças e jovens, contemplando
jovens de até 21 anos. Além disso, a ideia é criar
um extra para valorizar a “meritocracia”: seria
um prêmio para crianças que tivessem sucesso em
olimpíada de conhecimento, passassem de ano e
se destacassem no esporte.
Reunião
A grande dúvida ainda é sobre a receita extra
para bancar o aumento das despesas. Uma reunião
técnica realizada ontem no Palácio do Planalto
terminou sem definir a origem dos recursos, já que
é preciso encontrar um espaço no teto de gastos
- regra que limita o crescimento das despesas à
variação da inflação. A equipe econômica pediu
mudanças no desenho previsto no projeto.
Um das propostas é direcionar ao Bolsa Família
parte do que o governo pretende arrecadar com o
fim da isenção de impostos sobre a cesta básica.
Cálculos do governo mostram que uma transferência de R$ 4 bilhões da arrecadação do imposto
que passará a ser cobrado sobre a cesta poderia
incrementar em R$ 24,10 extras, em média, o valor
do benefício para cada uma das 13,8 milhões de
famílias inscritas no programa.

Nepotismo e o mal que assola a Administração Pública
Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate
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Atualmente a sociedade vive em um
período em que as referências de se avaliar e julgar condutas humanas parece ter
enfraquecidas diante de tantos problemas
sociais. O aumento do poderio econômico
e a excessiva ânsia pelo consumismo têm
causado mudanças significativas nos
modos de se conceber condutas dentro da
sociedade.
Observe-se que nas últimas duas décadas o discurso político era da construção
de um país justo e democrático, no qual
os cidadãos teriam participação em todas
as decisões e atos do poder público. No
entanto o que se verifica é um país
mergulhado na miséria, falência das instituições pública, e injustiças sociais.
E quanto ao exercício das atividades
públicas tem-se detectado a dificuldade
em se implantar uma conduta ética de
forma a valorizar as boas gestões dos
bens públicos. E o que se testemunha é
o esvaziamento de instituições que não
conseguem mais corresponder aquele fim
para o qual foram criadas, qual seja: o
interesse público.
A partir da obra “O príncipe” de Nicolau
Maquiavel, considerada o manual do poder,
pode-se identificar mudanças no modo de
se analisar as atuações estatais sob um
prisma finalístico e não procedimental,
assim surgiu a frase: “os fins justificam
os meios”. Apesar de críticas, as ideias
de Maquiavel aparecem mais vivas do que
nunca na realidade política brasileira, uma
vez que no Brasil é difícil de se afirmar que
existiu uma postura ética estável. Desde
o descobrimento das terras brasileiras
pelos portugueses, o território brasileiro foi sempre utilizado para exploração
financeira, passando assim uma figura do
enriquecimento desmedido em detrimento
das regras sociais.
Somente com o constitucionalismo e
o amadurecimento democrático é que o
cidadão teve a legitimidade de efetuar um
controle sobre os atos públicos, apesar de
muitas vezes parecer insuficiente frente às
complexidades da organização do poder
público.
É diante deste cenário que se analisa a
nomeação de cargos em comissão pela Administração Pública, sob o viés do princípio
constitucional da moralidade. Para a Professora da USP, Odete Medauar, o cargo em
comissão pode ser entendido como aquele
que possui o aspecto de temporariedade e
confiança, sendo que este cargo é ocupado

por alguém que desfruta da confiança daquele que nomeia. Se ocorrer a quebra da
confiança ou a substituição da autoridade
que o nomeou, em regra o ocupante do
cargo de confiança não permanece.
É de se levar em conta que a carta constitucional quando previu a existência de
cargos em comissão destinados às funções
de chefia, direção e assessoramento, def i
ni ndo es t es c om o d e livre nomeação e
exoneração, era para obter uma eficiência
administrativa mediante a execução por
pessoas que esteja diretamente comprometidas com o plano governamental do
nomeante do cargo.
A dificuldade, mesmo após a aprovação
da Súmula Vinculante 13 pelo STF - onde
se proibiu a nomeação de parentes na
Administração Pública -, é de se definir a
perfeita aplicação do princípio da moralidade administrativa no caso de nomeação
para cargos governamentais, seja administrativo, seja político.
O princípio da moralidade administrativa não é norma de conceito vazio, mas sim,
se vale outros princípios para avaliação
da conduta da autoridade pública. Este
princípio deve refletir a moralidade comum
(social), isto é, aquela aplicada a toda
sociedade, para que possa ser utilizado de
baliza para análise dos atos dos gestores
públicos
O hábito em se conceder favores a
parentes que vem impregnado na história
brasileira, dirigida para o atendimento de
interesses pessoais da classe política que
detém o poder atenta contra os postulados do Estado Democrático de Direito. A
nomeação de familiares para cargos em
comissão, seja o cargo administrativo ou
político, ofende frontalmente os princípios
constitucionais da Administração Pública,
em especial o da moralidade.
O caminho trilhado pelas normas constitucionais e coroados pelos preceitos
da boa gestão pública exigem critérios
objetivos para a nomeação para cargos
comissionados (administrativo ou político),
havendo necessidade de coadunar com
a responsabilidade e tecnicidade que a
função pública exige.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
https://www.facebook.com/heltonkramerlustoza/
instagram: @profheltonkramer

Bancada ruralista cobra apoio
e se afasta do governo
(Agência Estado) - Aliada de Jair Bolsonaro desde
a campanha eleitoral, a Frente Parlamentar da Agricultura, a chamada bancada ruralista, vai endurecer a
relação com o governo, informa o jornal O Estado de S.
Paulo. Os motivos são a redução de recursos previstos
para a área no Orçamento do ano que vem e a falta de
apoio a projetos no Congresso considerados prioritários
para o setor.
“Seremos muito mais exigentes no trato com o
governo. A bancada dá sustentação política e tem de
ter o respeito que merece. Certamente, vamos subir o
volume da nossa voz para exigir do governo decisões
que defendemos”, disse ao Estadão/Broadcast, plataforma de notícias em tempo real da Agência Estado,
o presidente da frente parlamentar, o deputado Alceu
Moreira (MDB-RS). “Isso já começa com o Orçamento”,
afirmou Moreira.
Com 247 deputados e 40 senadores, a bancada ruralista foi um dos pilares da eleição de Bolsonaro. Ainda
no primeiro turno da disputa, Tereza Cristina (DEM-MS), deputada e líder da frente parlamentar na época,
entregou uma carta de apoio ao então candidato. Três
meses depois, ela foi nomeada ministra da Agricultura,
por indicação do grupo.
Para Moreira, sucessor de Tereza no comanda da
bancada, é inaceitável a redução de recursos para o
Ministério da Agricultura no ano que vem após todo o
respaldo dado pelo setor ao governo. Só na Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o corte
é de quase metade do que foi destinado em 2019 - a
proposta orçamentária do governo destina R$ 1,982
bilhão à estatal no próximo ano, redução de R$ 1,732
bilhão sobre o valor aprovado para este ano, de R$
3,634 bilhões.

Secretaria de governo
quer melhorar relaçã
com bancadas
O ministro da Secretaria de Governo, Luiz
Eduardo Ramos, admitiu
que é preciso melhorar a
relação com integrantes
de bancadas temáticas
que dão sustentação política ao presidente Jair
Bolsonaro no Congresso,
informa o jornal <b>O
Estado de S. Paulo.</b>.
“Isso tudo (reclamações)
de certa forma procede, mas não nessa intensidade”, disse Ramos
ao Estadão/Broadcast,
plataforma de notícias
em tempo real do Grupo
Estado. O ministro afirmou que o governo tem
tido uma “relação franca”
com o deputado Alceu
Moreira (MDB-RS), mas
que é preciso entender
as dificuldades orçamentárias do País. “Respeito
o posicionamento sobre
orçamento. É um pleito
justo e democrático ele
querer que aumente a

parte destinada à agricultura. Está dentro da
discussão democrática e
a gente reconhece isso”,
disse Ramos.
Correção - Em relação à Frente Parlamentar
da Segurança Pública,
a chamada bancada da
bala, o responsável pela
articulação política do Palácio do Planalto afirmou
que pretende procurar o
líder do grupo, deputado
Capitão Augusto (PL-SP),
para conversar. O deputado reclama que a frente
parlamentar que comanda
não se reuniu com Bolsonaro nenhuma vez desde
o início do ano. “Eu ainda
não tinha esse controle se
ele tinha sido chamado.
A gente pode conversar.
Realmente, as críticas procedem e temos de ouvir a
bancada da segurança em
relação a alguns projetos”,
admitiu Ramos. “Vamos
corrigir isso.”

Congresso Nacional do PSDB
debate gestões públicas,
emprego e democracia
Membros do PSDB estão reunidos em Brasília,
neste sábado, para debater a agenda do partido
no “Congresso Nacional 2019 - PSDB pelo Brasil”.
Em sua conta no Twitter, o presidente da legenda,
Bruno Araújo, disse que a democracia, a eficiência
das gestões públicas, o emprego e a redução de
desigualdades estariam no centro das discussões. “Pela primeira vez nossos líderes chegam
a Brasília para ouvir o que pensam centenas de
milhares de nossos filiados. Decisões de baixo para
cima”, afirmou na publicação. Segundo o tucano, o
encontro reúne mais de 700 delegados da legenda.
Na conta oficial do PSDB no Twitter, o partido
ressalta que o desemprego no Brasil, atualmente,
atinge sobretudo os jovens. “Um problema que
representa e alimenta o momento econômico do
País. Como inverter esse quadro?”, questiona.
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Casos confirmados de dengue já são
36 e região do Petrópolis é a mais crítica
Umuarama - A Coordenadoria de Vigilância em
Saúde (Covisa) e os serviços de Vigilância Ambiental
e Epidemiológica, divulgaram nesta sexta-feira, 6,
novo boletim atualizando
a situação da dengue em
Umuarama. O informe técnico nº 13 eleva para 36 o
número de casos confirmados da doença, aumentando
o nível de alerta para a
população – principalmente
na região do Parque San
Remo e jardins Petrópolis
e Porto Belo, considerados
os locais mais críticos no
momento.
Os três bairros são próximas e somam juntos 10
casos positivos, que tornam
a região responsável por
27,7% dos casos de dengue
em Umuarama. O distrito
de Serra dos Dourados, que
conta com 4 casos confirmados, é outra localidade
que merece atenção. Os
dados estão atualizados
até a última quarta-feira, 4.
Do final de julho – quando iniciou novo ano epidemiológico – até esta semana, foram notificados 183
casos suspeitos de dengue
do município, dos quais
144 foram descartados e
36 foram confirmados por
laudo laboratorial. Três
suspeitas de dengue ainda
permanecem em investigação. Não houve nenhum
caso de dengue com sinais
de alarme, com gravidade e

A limpeza dos quintais é um dos principais meios de combate à doença

nenhuma morte.
O informe aponta que
houve suspeitas em 66 localidades da cidade, porém
as confirmações ocorreram
em 21 bairros (apenas uma
aponta caso importado
de dengue). Os locais com
maior índice de registro são
o distrito de Serra dos Dou-

rados, Jardim Petrópolis e
Parque San Remo (4 casos
cada) e em 45 localidades
os casos suspeitos foram
descartados.
A Secretaria de Saúde
reforça à população que
redobre os cuidados nas localidades em que aparecem
casos positivos de dengue.

No último levantamento, o
Índice de Infestação Predial
(IIP) por larvas do mosquito
da dengue em Umuarama ficou em 1,4%, o que é
considerado médio risco
– o ideal é abaixo de 1% –,
com situação mais crítica
nos bairros Jabuticabeiras,
Panorama, Zona 2, Jardim

União (Cohapar II), Ouro
Branco e Vitória Régia,
todos com infestação acima
de 2% nos imóveis visitados.
Diante deste cenário, é
importante que a população
mantenha limpos os seus
quintais e imóveis, eliminando qualquer recipiente
que fique desprotegido e

possa acumular água parada, como tonéis, baldes,
bacias, pratinhos de plantas, potes, vidro, materiais
plásticos, brinquedos e recicláveis expostos no tempo. Também é importante
desobstruir as calhas, para
que não retenham água da
chuva.

Refugiados ganham o dobro de
Trabalho integrado das polícias
vagas no mercado formal neste ano reduz crimes contra o patrimônio
São Paulo, (AE) - O número de refugiados em
território brasileiro que
conseguiram entrar no
mercado formal de trabalho
aumentou no segundo quadrimestre de 2019, em comparação ao mesmo período
de 2018. Neste ano, foram
14,7 mil contratações, ante
7,6 mil do ano passado,
segundo o Relatório de
conjuntura - Tendências
da imigração de refúgio do
Brasil, recém-lançado pela
OBMigra (Observatório das
Migrações Internacionais).
Descontadas as demissões,
ainda assim 2019 se sobressai: o saldo é de 6,6 mil
contratados neste ano, ante
um saldo de 3,2 mil de 2018.
O maior crescimento
de admissões se deu entre venezuelanos (21,3%),
cubanos (14,1%) e haitianos (8,5%).
O movimento acompanha o crescimento de
emissões da carteira de
trabalho para solicitantes
em situação de refúgio 35,1 mil entre maio e agosto
-, que por sua vez reflete
a expectativa graças ao
aquecimento do mercado
nos últimos meses.
Em paralelo, o setor
privado vem se abrindo aos
profissionais. As vagas são
majoritariamente em serviços, comércio e produção
de bens industriais, totalizando 97,6% dos postos,
enquanto ocupações mais
qualificadas, como alta
gerência e profissionais de
ciências ou artes, sofreram
queda. “Temos feito ações
de sensibilização do setor
privado para a inserção
destes imigrantes”, explica
Carla Lorenzi, da OIM (Organização Internacional

para as Migrações). As
ações buscam apresentar
o passo a passo para a
contratação de refugiados,
desmistificando pontos que
ainda causam insegurança
para empresários, como
questões trabalhistas.
“Ainda há muito preconceito por falta de conhecimento frente à situação de
vulnerabilidade”, conclui
Carla.
Algumas companhias já
aderiram à ideia. Além de
se alinharem mais à bandeira da diversidade e da
empatia social, percebem
que o retorno do investimento pode ser valioso.
“São pessoas que acabam trazendo uma nova

cultura e competências
diferentes para a empresa”, atesta Chieko Aoki,
presidente da rede Blue
Tree Hotels, que comemorou no início do mês
a formatura da primeira
turma do programa “Viver
sem fronteiras, construindo
juntos o bem-receber”. O
projeto contou com o apoio
de instituições como Grupo
Mulheres do Brasil, Agência da ONU para Refugiados (Acnur), Programa de
Apoio para Recolocação de
Refugiados (PARR), Instituto Venezuela e Estou Refugiado. Cinco venezuelanas
e um congolês participaram
da capacitação e foram
contratados.

Barreira do idioma
Motivada pela crise na Venezuela, Johana
Garcia, de 33 anos, desembarcou no Brasil em
agosto de 2018. Em Caracas, trabalhava como
funcionária pública no Ministério da Educação.
Aqui, o emprego de arrumadeira no Blue Tree
veio depois de muitos currículos entregues. “O
idioma certamente foi o principal obstáculo”,
diz ela. Para Chieko, a oportunidade é questão
humanitária. “Meus pais também foram imigrantes e chegaram no Brasil sem falar uma
palavra de português.” Apesar de a língua
representar a principal barreira, o diferencial
do idioma nativo pode ser determinante na
contratação. “O conhecimento de idiomas
estrangeiros é um diferencial para locais com
grande circulação de turistas”, diz Clarice Martins Costa, diretora de Gente e Desenvolvimento
da Lojas Renner. Os refugiados contratados
pela varejista vêm do programa Empoderando
Refugiadas, criado em 2016 pelo Instituto Lojas
Renner em parceria com ONU Mulheres, Acnur
e Pacto Global. Mesmo com o foco feminino,
homens são incluídos nas turmas.
Uma das recomendações é a compreensão
intermediária do português para acompanhar
as aulas. Finalizado o curso, é possível entrar
no processo seletivo das lojas. A turma mais
recente tinha 20 participantes. Todas foram
contratadas.

O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho

O trabalho conjunto das
forças policiais do Paraná
resultou na redução dos
principais índices de criminalidade do Estado nos nove
primeiros meses deste ano,
em comparação com o mesmo período do ano anterior.
O índice de crimes contra o patrimônio reduziu
em 7,2%. Todas as Áreas
Integradas de Segurança
Pública - como o Estado é
dividido para análise estatística - registraram queda
no índice de roubos, totalizando uma redução de
19,2%. Com relação a furtos,
a redução foi de 10,3%.
Em números absolutos,
foram registrados 32 roubos
a menos por dia em todo o
Estado: de janeiro a setembro de 2018 foram 46.255
ocorrências e no mesmo
período deste ano foram
37.335. A queda foi ainda
mais expressiva em relação
a furtos: 49 a menos por dia
(129.917 no ano passado
contra 116.419 neste ano).

O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho, destaca a redução no
número destes crimes como
resultado do trabalho integrado das forças policiais.
“Planejamento estratégico,
inteligência, boas práticas e
integração, como eu sempre
digo, são os quatro pilares
da segurança pública do
Paraná. Somente assim conseguiremos alcançar, cada
vez mais, melhores índices
de redução da criminalidade”, afirmou Marinho.
Além disso, para o secretário, a redução é também
resultado da forma com que
as polícias estão atuando. “A
Polícia Militar está o tempo
todo fazendo a prevenção
e o policiamento ostensivo
nas ruas. Já a Polícia Civil
passou a solucionar mais
casos, tendo em vista que a
transferência de presos das
delegacias para o Depen está
permitindo que os policiais
foquem mais na investigação”, explica Marinho.

“Temos também o reforço da Polícia Científica, que
tem ajudado muito com as
perícias e identificação de
suspeitos de forma mais
rápida. Com isso tudo, o
trabalho está mais eficiente
e eficaz”, completou.
ROUBOS
O crime de roubo apresentou redução em todas
as modalidades do relatório
no Paraná: veículo (-27%),
ambiente público (-16%), residência (-27,6%) e comércio
(-25,7%).
Curitiba apontou uma
queda de 21% nos roubos.
Foram 4.103 registros a
menos durante o período,
o que resultou em menos
15 casos de roubo por dia
na capital. Na 2ª AISP de
São José dos Pinhais, que
engloba 22 municípios da
Região Metropolitana de
Curitiba, a redução foi de
cinco casos a menos por dia,
um total de 1.578 roubos a
menos durante o período.
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Irmãos de Alto Paraíso conquistam medalha
de ouro e prata na Olimpíada de Matemática
Alto Paraíso – Os irmãos Agata Aparecida
Tinti (13 anos) e o Igor Antônio Tinti (15 anos) mais
uma vez conquistaram
medalhas de ouro e prata
na Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). No
caso de Igor, este é o quarto ano que o adolescente
conquista uma medalha
no evento nacional. O feito
chama a tenção de muitos
jovens, os quais gostariam
de saber o segredo do
sucesso dos moradores de
Alto Paraíso.
Na edição da Obmep
deste ano, Agata conquistou a medalha de ouro, porém em 2018 a estudante
já havia faturado o ouro na
olimpíada. Igor começou a
disputar em 2016, quando
ficou com a prata, em 2017
bronze, 2018 ouro e este
ano prata. Segundo a mãe
dos estudantes, Shyrleine
Aparecida Tinti, o segredo
é estudar com prazer, não
como obrigação.
Professora da rede Estadual de Ensino, Shyrleine contou a reportagem
que desde quando os filhos
começaram a vida escolar,
ela e o marido incentivam
os jovens a irem além do
tempo que permanecem estudando na escola. “Como
falo para os outros pais. O
que podemos fazer para
incentivar nossos filhos
irem além da escola? Como
podemos incentivar suas
potencialidades de forma
que o estudo se torne um
habito prazeroso”, disse.
Ainda segundo a entrevistada, criar uma rotina é
importante para o desenvolvimento educacional
dos filhos. “Sempre fui
exigente na questão da
educação, em criar uma
rotina. Precisamos verificar, enquanto pais, o

IObmep
I
A 15ª edição da Obmep registrou mais de
18 milhões de inscritos, de 54,8 mil escolas, de
99,71% dos municípios brasileiros. O torneio
é destinado a estudantes do 6º ano do ensino
fundamental a 3ª série do ensino médio.
Foram distribuídas 575 medalhas de ouro,
1.725 medalhas de prata, 5.175 de bronze e
51,9 mil menções honrosas. Todos os alunos
medalhistas serão convidados a participar do
Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), do
Instituto de Matemática Pura Aplicada (Impa),
como incentivo e promoção do desenvolvimento
acadêmico dos participantes.

que podemos fazer para
treinar as habilidades das
crianças? O que podemos
explorar em casa? Para
Agata e Igor estudar não
é um castigo”, explicou.
Para Agata, participar
das olimpíadas é uma forma de entender o que precisa ser melhorado em seu
conhecimento, além de ser
prazeroso chegar no fim
da caminhada e saber que
seguiu a estrada certa. “É
muito satisfatório e muito
legal ver que conseguimos,
que podemos fazer”, disse.
No 1º ano do Ensino
Médio, Igor fala que alguns estudantes têm uma
ideia errada de aprender o
conteúdo. “Estudar não é
ler várias vezes e memorizar aquilo. É mais gostoso
e prazeroso você ler e buscar entender o que está
escrito. Isso para mim é
estudar, adquirir conhecimento conteúdo e quando
estudamos desse jeito fica
bem legal”, finalizou.
Objetivo
Criada em 2005, a Obmep tem o objetivo de
estimular o estudo da
matemática e identificar
jovens talentos na área e

contribuir para a melhoria
da educação básica. A
olimpíada é realizada pelo
Impa e pelos ministérios da
Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC).

Os irmãos Agata Aparecida Tinti (13 anos) e o Igor Antônio Tinti (15 anos) mais uma vez
conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

Igor fala que estudar é entender o conteúdo e não apenas memorizar as informações

Pesquisa da Unipar avalia uso de plantas medicinais
na redução do nível de cortisol em suínos
Umuarama - Os cursos
de graduação e pós-graduação da Universidade
Paranaense – Unipar investem em diversos projetos de
pesquisa, colaborando para
a produção do conhecimento e solução de problemas
regionais. Um bom exemplo
é a do curso de Medicina
Veterinária, em Umuarama, que avalia o uso de
produtos fitoterápicos na
redução do nível de cortisol
em suínos.
Sob a coordenação do
professor doutor Luiz Sérgio Merlini, a pesquisa foi
iniciada em 2017. Ele conta
que decidiu pelo tema pensando no bem-estar animal,
mas há também a preocupação econômica a considerar. “Com a comprovação
científica de prejuízo em
decorrência de estresse dos
animais durante crescimento e pré-abate, que reduz o
peso vivo, o rendimento de
carcaça e a qualidade da
carne, precisamos pesquisar e propor novas técnicas
de manejo”, afirma.
Merlini informa que o
cortisol tem sido utilizado
como indicador biológico

Acadêmicos atuam no projeto: ampliação da bagagem de conhecimentos
e contato com problemas reais para buscar solução

do estresse em muitas espécies, mas em particular
no suíno. “Por esse motivo,
o objetivo do trabalho foi
revisar a literatura sobre o
cortisol e sua relação com o
estresse na suinocultura”,
destaca, lamentando que
em saúde animal o emprego
da fitoterapia é pouco abordado e explorado. “Com

este trabalho buscamos
proporcionar aos profissionais novos conhecimentos
para tratamentos”.
A equipe do professor
Merlini, composta por estudantes da graduação em
Medicina Veterinária e do
mestrado em Ciência Animal, já testou a Lippia alba,
também conhecida como

Pesquisa surgiu da preocupação com o bem-estar animal: repensar técnicas
de manejo é fundamental para evitar prejuízos

erva cidreira de arbusto
e o resulto mostrou uma
redução de 42% do nível de
cortisol, e o Curcuma longa,
ou açafrão-da-terra, que
não apresentou resultado
significativo. No ano que
vem os planos é estudar
e aplicar o Cymbopogon
citratus, conhecido como
capim-cidreira, capim li-

mão ou capim Santo. Os
experimentos são feitos no
setor de produção animal
do Hospital Veterinário.
“Essas foram as primeiras pesquisas no Brasil
que avaliaram o efeito da
suplementação com óleos
essenciais no nível de cortisol de suínos”, orgulha-se
o coordenador. Ele lem-

bra que o uso de plantas
medicinais vem ganhando
evidência pelos ótimos resultados no tratamento de
doenças, pela facilidade
de obtenção, baixo custo e
eficiência na prevenção. “É
uma alternativa viável para
a saúde humana e animal,
proporcionando melhoria de
qualidade de vida”, ressalta.
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Especialista esclarece dúvidas sobre
dores no joelho ao praticar exercícios
Umuarama - A prática de atividades físicas
proporciona melhora na
saúde, na qualidade de
vida, além de auxiliar no
alívio do estresse, entre
outros benefícios. Entretanto, para que o exercício
não se torne um problema
é necessário seguir critérios e cuidados na hora de
executar os movimentos,
principalmente em relação
aos joelhos.
Em algumas situações
a ansiedade por resultados rápidos em meio à
prática do exercício físico
pode nos levar a lesões.
Segundo o ortopedista e
traumatologista, André
Ogasawara, o joelho é um
das partes do corpo que
mais sofrem com a carga
excessiva de exercícios.
O ortopedista listou
algumas lesões que podem
causar dor nos joelhos,
como a condromalácia:
uma doença que altera
a cartilagem da patela e
pode proporcionar dor
durante as atividades do
dia a dia, principalmente
na hora de subir e descer
escadas. O problema está
relacionado a fatores anatômicos e a sobrecarga no
joelho, como nas corridas.
Conforme o especialista,
também existe a tendinite

patelar, um processo inflamatório do tendão patelar
e na maioria dos casos
está ligado a atividades
esportivas de saltos e desacelerações bruscas, como o
atletismo e o futebol.
Calçados inadequados
Escolher um calçado
adequado para a prática esportiva é um passo
importante, André Ogasawara ressaltou que a
síndrome da Banda Iliotibial (uma inflamação na
região lateral da coxa)
está relacionada ao uso
de calçados inadequados.
“Os principais sintomas
são: hipersensibilidade,
dor e sensação de queimação na região lateral
da coxa. As dores também
podem ser relacionadas
com a sobrecarga provocada por treinamentos,
competições e encurtamentos musculares”, disse
Ogasawara.
Lesões
Entre as patologias registradas por Ogasawara,
estão às famosas lesões
de menisco e ligamentares, ambas podem ser
ocasionadas por entorses
do joelho. “Uma lesão no
menisco causa dor na
linha articular e até tra-

vamentos. Já a lesão de
ligamentos podem gerar
dor, limitação funcional e
sintomas de instabilidade
do joelho”, explicou.
Como podemos prevenir?
Todo esporte pode ser
potencialmente prejudicial se não for feito com
critério, alertou o ortopedista e traumatologista
André Ogasawara. “Para
os joelhos, os exercícios
mais prejudiciais são os
que implicam em paradas
bruscas, saltos, mudança
de direção repentina, flexão e rotação”, ressaltou.
As orientações do especialista segue entre escolher exercícios adequados
para o nível de condicionamento físico e idade,
realizar alongamento e
aquecimento muscular,
fazer progressos graduais, ou seja, começando
com treinamento leve até
condicionar o corpo. “O
acompanhamento de um
especialista é recomendado. Um treinador, médico
do esporte ou personal
trainer pode aconselhar
e ajudar na evolução da
prática, além de prevenir
problemas por rotinas
inadequadas”, esclareceu
Ogasawara.

Segundo o especialista, André Ogasawara, o joelho é um das partes do corpo que mais
sofrem com a carga excessiva de exercícios

Tratamentos e alternativas
Quando ocorre uma lesão, André
Ogasawara aconselha imediatamente a realizar compressas de
gelo para diminuir o inchaço no
local. “A fisioterapia pode auxiliar
no tratamento em longo prazo. Porém em alguns casos o tratamento
é cirúrgico, como nas lesões de

menisco ou do ligamento cruzado
anterior. Quem sofre uma lesão
grave e fica incapacitado de retomar sua antiga prática esportiva
tem nos esportes dentro da água
uma boa opção, pois não oferecem
praticamente nenhum impacto aos
joelhos”, finalizou.

Projeto “Visão do Futuro” leva óculos a centenas de alunos de Umuarama
Umuarama - Por meio
da Secretaria Municipal
de Educação, em parceria
com o Rotary Club Despertar, a Prefeitura de
Umuarama e Secretaria
de Saúde realizaram o
projeto “Visão do Futuro” para atender alunos
que apresentam baixa
acuidade visual, a partir
de triagem realizada nas
escolas municipais. Todas as crianças do 1º ao
5º ano foram avaliadas
pela equipe da saúde, que
realizou o teste de visão
e detectou alunos que
precisavam dos óculos
para melhorar a visão.
O Rotary Club Despertar agendou as consultas
com médico oftalmologista, que atendeu aos
alunos nos dias 26, 27 e
28 de setembro e muitos
foram diagnosticados
c o m b a i x a v i s ã o. “ N o
final de novembro, dia
30, concluímos os trabalhos dessa importante
parceria com a entrega
de óculos para os alunos
que assim necessitavam
e isso ocorreu graças à
parceria firmada pelo
Rotary Club Despertar
com a Ótica Diniz e a Associação Paranaense de
Oftalmologia”, explicou
a secretária municipal
de Educação, Mauriza
Gonçalves de Lima Menegasso.

a avaliação da acuidade
visual nos alunos nas
instituições municipais
de ensino”, acrescentou
Mauriza Lima.
Em todas as etapas
do projeto a equipe da
Secretaria Municipal de
Educação orientou os
gestores escolares e toda
a comunidade envolvida
e deu apoio à equipe do
Rotary em todos os momentos. “Tivemos ainda
a presença do cartunista
Marcos Vaz, que doou
todos os gibis e livros que
as crianças receberam
junto com os óculos”,
finalizou Mauriza.

A entrega aconteceu no Rotary Club Umuarama, com a presença do prefeito Celso Luiz
Pozzobom e autoridades

Ao t o d o f o r a m a v a liados 4.235 alunos, dos
quais 495 foram encaminhados para consulta
mais aprofundada e cerca
de 300 receberam óculos.
A entrega aconteceu no
Rotary Club Umuarama,
com a presença do prefeito Celso Luiz Pozzobom,
da secretária Mauriza
Lima, do presidente do
Rotary Clube de Umua-

rama Despertar, Elizeu;
Silvio Sakamoto; o presidente do projeto, Rodrigo
Salvador Dias de Lima;
Dr. Arthur Schaefer, da
Associação Paranaense
de Oftalmologia (APO);
o S r. A n d r e i , d o n o d a
franquia da Óticas Diniz;
e representante do Laboratório de Lentes Zeiss.
“Nossos agradecimentos especiais aos

idealizadores do projeto,
Maurício de Souza e o Dr.
Jorge Hitochi Kumagai,
que também atuou como
oftalmologista e atendeu
sozinho às 495 crianças,
com apoio da equipe de
sua clínica. Agradecemos
ao diretor da Atenção
Primária, Elizeu Ampessan, e a toda equipe
da Secretaria Municipal
de Saúde, que realizou

ESCOLAS ATENDIDAS
Escola Municipal Ouro Branco
Escola Municipal Prof. Analides de Oliveira Caruso
Escola Municipal Manoel Bandeira
Escola Municipal São Francisco de Assis
Escola Municipal Sebastião de Matos
Escola Municipal Cândido Portinari
Escola Municipal Vinícius de Morais
Escola Municipal Paulo Freire
Escola Municipal São Cristóvão
Escola Municipal Angelo Moreira da Fonseca
Escola Municipal Jardim União
Escola Papa Pio XII
Escola Serra dos Dourados
Escola Municipal Senador Souza Naves
Escola Municipal José de Anchieta
Escola Municipal Tempo Integral
Escola Municipal Evangélica
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Enquanto Casa de Custódia não sai, cadeia
pública de Umuarama recebe remendos
Umuarama – Enquanto as obras para a
construção da Casa de
Custódia não começam, a
cadeia pública de Umuarama recebe remendos
emergenciais.
Nesta sexta-feira (6) a
equipe de trabalho começou a reforma da rede de
esgoto, com saídas individuais em cada cela para
facilitar desentupimento.
Também começaram a
aplicação de camada
extra de 15 centímetro
de concreto em todas as
galerias e no solário.
TRANSFERÊNCIAS
A reforma ocorre há
algumas semanas e para
permitir que ganhasse fôlego, recentemente
pelo menos 40 detentos
foram transferidos para
a Penitenciária Estadual
de Cruzeiro do Oeste
(Peco), justamente para
facilitar a entrada dos
trabalhadores. A capacidade da cadeia local é
de 64 presos. Hoje abriga
mais de 200.
A cadeia pública de
Umuarama foi construída há mais de 30 anos e
há mais de quatro anos
está parcialmente interditada por força de uma
ação civil pública promovida pelo Ministério
Público.

fique pronto em janeiro
de 2020. Por enquanto
se está ainda na fase de
aprovação de projetos.
A nova estrutura terá
capacidade para abrigar
753 presos provisórios,
ou seja, sem condenação.
A previsão é que fique
pronta em dois anos,
após o início da obra.

QUEBRA-QUEBRA
Em 2017 a estrutura
voltou a ser comprometida após uma rebelião
que resultou em quebraquebra geral também
na delegacia e em todo
o complexo da 7ª SDP,
por ocasião do assassinato da menina Tábata
Crespilho, então com seis
anos.
A confusão ocorreu
após a prisão do autor
do crime. No total foram
11 veículos queimados e
depredados, entre eles
viaturas policiais, carros
de órgãos de imprensa e
também do pai de Tábata.
DINAMITE
De lá para cá essa
é a segunda reforma
emergencial promovida
na estrutura da cadeia.
Esta última ocorre após
a apreensão de quase
dois quilos de dinamite
ocorrida no intervalo de
menos de sete dias. Nesta
ocasião o delegado-chefe
Osnildo Carneiro Lemes
chegou a pedir abertamente a interdição total
da estrutura da cadeia e
a remoção dos detentos.
CASA DE CUSTÓDIA
A previsão é que o
processo licitatório para
a construção da Casa de
Custódia de Umuarama

A reforma da cadeia chegou a rede de esgoto e também a reforço na concretagem das celas
e do solário (foto divulgação Polícia Civil)

INTERDIÇÕES
Recentemente o Grupo
de Atuação Especializada em Segurança Pública
(GAESP) do Ministério
Público do Paraná divulgou levantamento que
apontou que oito cadeias
da região de Umuarama
estão com pedidos de
interdição parcial. Deste
total, cinco das unidades
compõem a área de atuação da 7ª SDP, incluindo
a sede, Umuarama.
Estão ainda com processos desta natureza
Pérola, Goioerê, Iporã e
Cruzeiro do Oeste, que
está totalmente interditada há mais de dois anos.
Os presos em flagrante
são encaminhados para a
Penitenciária Estadual de
Cruzeiro do Oeste (Peco).
Outras comarcas onde
o Ministério Público também ajuizou ação civil
pública pedindo providências são Cidade Gaúcha, Terra Roxa e Guaíra.

Comissão Interamericana de Direitos
Humanos critica ação policial em Paraisópolis
São Paulo, (AE) - A
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), cobrou uma
investigação imediata
e imparcial que leve à
punição dos responsáveis pelas mortes de nove
jovens durante um baile
funk em Paraisópolis, na
zona sul de São Paulo. A
comissão disse condenar
categoricamente a ação

policial que ocorreu no
local e instou o Estado “a
iniciar, sem demora, uma
investigação eficaz dos
fatos, orientada a determinar a verdade, assim
como a individualização,
julgamento e eventual
sanção dos responsáveis
por esses fatos”.
O comunicado sobre
o assunto foi divulgado
nesta sexta-feira, 6. Na
madrugada do domingo,
1, a Polícia Militar disse

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192
NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 321/2019
(republicada para retificação)

ter iniciado a uma perseguição na comunidade após ter sido alvo de
disparos por ocupantes
de uma moto. Essa moto
teria entrado no baile
para fugir dos policiais, o
que iniciou uma confusão.
Os agentes usaram bala
de borracha e bombas
de gás para dispersar
a multidão, que acabou
encurralada em vielas.
Os jovens que morreram
participavam da festa

e acabaram morrendo
nesses becos.
A comissão destaca
que “vítimas e testemunhas da tragédia afirmam
que os policiais teriam
fechado a rua onde estava
ocorrendo a festa, utilizando gás lacrimogêneo e
balas borracha contra as
pessoas presentes, sem
que houvesse um confronto”. “Segundo informações públicas e vídeos
disponíveis, os policiais

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192
NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 320/2019
Nomeação da funcionária
FERNANDA ALVES MONTEIRO ADORNO

Concede Adicional de Insalubridade à funcionária
FERNANDA ALVES MONTEIRO ADORNO

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

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

Art. 1º. Conceder à funcionária FERNANDA ALVES MONTEIRO ADORNO, portadora da
Cédula de Identidade R.G. sob nº 8.070.265-5 SSP PR, inscrita no CPF sob n° 058.764.989-55, nomeada
para o emprego público de MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 horas semanais, pelo regime CLT,
com lotação na base descentralizada desse serviço de urgências, na cidade de Goioerê - PR,
ADICIONAL INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo
federal vigente, em consonância com as disposições do artigo 192 da CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, para viger a partir de 09.12.2019.

Art. 1º. NOMEAR a Sra. FERNANDA ALVES MONTEIRO ADORNO,
portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.070.265-5 SSP PR, inscrita no CPF sob n° 058.764.989-55,
aprovada em Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital nº 001/2017, para ocupar cargo de
provimento efetivo de MÉDICO INTERVENCIONISTA – com carga horária de 24 horas semanais,
pelo regime CLT, com lotação na Base Descentralizada do Município de Goioerê - Pr, da 11ª Regional de
Saúde – Campo Mourão – PR, a contar o efetivo exercício a partir de 09 de Dezembro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 06 de Dezembro de 2019.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama-PR, 06 de Dezembro de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

PRESIDENTE DO CIUENP

cometeram maus tratos e
abusos de maneira indiscriminada contra jovens
que se dispersaram na
área de atividades culturais”, declarou o órgão.
Em diversas oportunidades, ressaltou a comissão, houve manifestação
do órgão contra o uso

excessivo da força policial, particularmente
no que diz respeito aos
altos níveis de letalidade policial, seu impacto
desproporcional sobre
as pessoas afrodescendentes e o uso da força
policial em contextos de
protestos pacíficos.
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Sem trio, mas com Thiago
Galhardo, Ceará faz “jogo
da vida” contra o Botafogo
Rio, (Agência Estado)
- Dependendo apenas de
suas próprias forças para se
segurar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará
está pronto para o “duelo
da vida” diante do Botafogo,
neste domingo, às 16 horas,
no Engenhão, pela última rodada. O técnico Argel Fucks
terá três desfalques, todos
por suspensão. São eles: o
lateral João Lucas, o volante
Fabinho e o meia Lima, este
expulso na derrota para o
Corinthians por 1 a 0.
Por outro lado, o treinador ganhou o retorno de William Oliveira, que cumpriu
suspensão automática. Ele
reassumirá o posto de titular,
assim como Cristovam, pelo
lado esquerdo de campo. A
última vaga deverá ficar com
Chico. Já Thiago Galhardo, liberado para resolver
problemas particulares no
Rio, está confirmado para o
duelo. Juninho Quixadá, por
sua vez, ficará como opção
no banco de reservas.
“O Cristovam fez um
bom jogo contra o Palmeiras. Podemos utilizar Brock
no setor também. Vamos
com a melhor equipe pos-

Equipe treinou forte para a decisão deste domingo no Rio

sível contra o Botafogo.
Sabemos o que precisamos
fazer para conquistar nosso objetivo. Dependemos
apenas da gente e vamos
fazer por onde”, disse o
técnico Argel Fucks.
Ricardinho deixou claro
que o time buscará a vitória: “De maneira nenhuma
podemos entrar em uma
partida decisiva sabendo
que resolverá a nossa situação pensando em empatar.

Eu vejo que é dessa maneira que as coisas podem
acontecer. Vamos ver que é
muito mais que só futebol.
Eu me sinto em casa aqui,
é a minha segunda casa. É
isso que a gente tem que
tentar transparecer. O Ceará
precisa e merece se manter
na primeira divisão, com
planejamento e sonhos que
tenho certeza que serão
alcançados muito em breve”,
concluiu.

Há seis jogos sem vencer, o Ceará precisa apenas de um empate para
se assegurar na primeira
divisão nacional. O time
tem 38 pontos, dois a mais
do que o Cruzeiro, que
enfrenta o Palmeiras, no
Mineirão. No número de
vitórias, soma dez, contra
sete da equipe celeste. Por
isso, o empate é suficiente
para seguir no Brasileirão
em 2020.

Em provável despedida de Sampaoli, Santos
encara Flamengo pelo vice-campeonato
Santos, (AE) - O jogo
contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, na Vila
Belmiro, não vai apenas
encerrar as atividades do
Santos em 2019. A partida
diante do campeão nacional, válida pela última
rodada do Campeonato
Brasileiro, provavelmente
será o encerramento de um
ciclo rápido, porém marcante: o de Jorge Sampaoli
como treinador da equipe
alvinegra.
O argentino tem contrato com o Santos até o
fim de 2020, mas os desentendimentos com a diretoria do clube têm sido
frequentes e, por essa
razão, sua saída é dada
como certa - o Palmeiras
j á é a po n t a d o como o
provável próximo empregador de Sampaoli. Sob a
batuta do ex-comandante da seleção argentina,
o Santos jogou desde o
início do ano um futebol
ousado e agressivo, o
que fez o técnico cair nas

O técnico Sampaoli está com um pé fora do Peixe para 2020

graças da torcida. Além
disso, mesmo tendo à sua
disposição um elenco pouco numeroso, o treinador
conseguiu fazer a equipe
chegar à última rodada do
Brasileirão lutando pelo
segundo lugar.
Basta ao Santos derrotar o Flamengo para
ser vice-campeão - empatada com o Palmeiras em
pontos, a equipe da Vila
Belmiro tem uma vitória a

mais. Em caso de empate
na Vila, os santistas terão
de torcer para os palmeirenses não vencerem o
Cruzeiro, em Belo Horizonte, no mesmo horário.
Se o resultado diante do
time rubro-negro for uma
derrota, o vice-campeonato
só será alvinegro se o rival
também perder.
A disputa entre Santos
e Palmeiras vale R$ 1,6
milhão. Essa é a diferença

entre o prêmio pago pela
CBF ao vice-campeão do
Brasileirão (R$ 31,3 milhões) e o que recebe o
terceiro colocado (R$ 29,7
milhões).
Embora seja praticamente um amistoso, o jogo
contra o Flamengo terá
ambiente de decisão na
Vila. Todos os ingressos
colocados à venda pela
diretoria (11,5 mil) já foram comercializados e
Sampaoli vai mandar a
campo praticamente o que
tem de melhor - na derrota
para o Athletico-PR, na
quarta-feira, alguns titulares ficaram no banco de
reservas.
Sem Luan Peres e Felipe Jonatan, que estão
suspensos, o argentino
deverá voltar a escalar o
lateral-esquerdo Jorge,
que ficou fora das quatro
últimas partidas da equipe.
O goleiro Everson e o meia
Evandro têm problemas físicos e podem ficar fora do
jogo diante do Flamengo.

Umuarama Futsal joga segunda-feira para ganhar a Taça da FPFS
Umuarama – A equipe do
Umuarama Futsal tem tudo
para faturar mais um importante
título neste ano. Vai decidir nesta
segunda-feira a Taça da Federação Paranaense de Futebol de
Salão (FPFS) em casa contra o
Ampére. O primeiro jogo da final,
na semana que passou, terminou
empatada em 2 gols.
Com o empate do primeiro
jogo, na segunda partida será
campeão quem vencer. Se houver novo empate a decisão vai
para as penalidades.
O jogo desta segunda-feira a
partir das 20h15 terá a parceria
com a igreja São José Operário,
pois para cada ingresso vendido
a R$ 10,00 o torcedor terá de levar
mais um quilo de alimento que
será doado para a igreja distribuir
às pessoas carentes.
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Fluminense decide
classificação para a
Copa Sul-Americana
contra o Corinthians
Rio, (AE) - Se em 2018 o Fluminense escapou do
rebaixamento para a Série B apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro, neste ano o clube
viverá um fim de competição mais ameno. Já livre
do risco de queda que o atormentou durante toda
a campanha, o time jogará neste domingo contra o
Corinthians, em São Paulo, às 16h, com o objetivo
de garantir um lugar na Copa Sul-Americana.
O Brasileirão deste ano dá vaga na segunda
competição mais importante do continente até ao
14.º colocado, que é justamente a condição atual
do Fluminense. A ameaça à classificação do time
tricolor é seu rival Botafogo, que tem um ponto a
menos (43 a 42).
Uma vitória na Arena Corinthians dará a classificação. Se empatar, o Fluminense terá de torcer
para que os botafoguenses não derrotem o Ceará,
no mesmo horário, no Engenhão. Em caso de derrota em São Paulo, a equipe das Laranjeiras só irá
à Sul-Americana se o Botafogo também perder.
O torneio continental é uma conta pendente
para o Fluminense, que foi vice-campeão em
2009 (perdeu o título para a LDU) e chegou à
semifinal no ano passado, tendo sido eliminado
pelo Athletico-PR.
Segundo o zagueiro Luccas Claro, o time
carioca será atrevido contra o Corinthians, mas
não pela necessidade de vencer. O jogador diz
que esse é o jeito natural de jogar da sua equipe.
“O Fluminense é um time que tenta manter o seu
estilo. Aqui temos uma identidade, que vem desde
o começo do ano. Vocês sabem que tentamos jogar
da mesma forma dentro ou fora de casa”, afirmou.
O zagueiro será uma das novidades de um time
muito desfalcado. Ele jogará no lugar de Digão,
que está suspenso. E o técnico Marcão não poderá
contar ainda com Dodi, Paulo Henrique Ganso e
Yony González, todos também suspensos, e Allan,
que está machucado.
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Diante do Palmeiras, Cruzeiro busca
milagre para não ser rebaixado pela 1.ª vez
Belo Horizonte, (Agência Estado) - Os jogadores
do Cruzeiro pisarão no
gramado do Mineirão na
tarde deste domingo com
uma missão espinhosa:
evitar o primeiro rebaixamento para a Série B
da história do clube. Para
isso, será preciso derrotar
o Palmeiras, às 16h, e ainda torcer por uma derrota
do Ceará para o Botafogo,
no mesmo horário, no Rio.
Essa é a única combinação
de resultados que salva o
clube mineiro da degola.
Caso se confirme, o rebaixamento será a consequência desastrosa de
uma temporada caótica
para o clube. Os primeiros
meses foram bons, mas
mostraram-se enganosos.
Ao longo de 2019, o Cruzeiro viveu um processo de
decadência que, não por
coincidência, começou com
uma denúncia de corrupção
de dirigentes celestes.
O título do Campeonato
Mineiro e a boa campanha na fase de grupos da
Libertadores fizeram o
time cruzeirense ser muito
elogiado no início do ano,
mais precisamente até o
mês de abril. Em maio,
começaram os problemas.
Uma investigação da Polícia Civil resultou em uma
denúncia de transações
irregulares e uso de empresas de fachada para
ocultar crimes cometidos
dentro do clube. Isso ge-

Classiﬁcação

Torcida deve empurrar o time neste domingo para não chorar no final

rou enorme instabilidade
na equipe e não demorou
para que os maus resultados aparecessem.
Após a Copa América, o
Cruzeiro foi eliminado da
Libertadores pelo River
Plate e da Copa do Brasil
pelo Internacional. A campanha no Brasileirão foi
ruim desde o início, mas
no clube sempre prevaleceu a certeza de que quando a equipe se dedicasse
com afinco à competição,
as vitórias surgiriam. Mas
não surgiram
A troca de Mano Menezes, bicampeão da Copa do
Brasil, por Rogério Ceni

Com time misto,
Athletico-PR enfrenta Avaí
com quarto lugar na mira

No primeiro turno o Athletico tinhar perdido para o
Avaí e o placar foi 1x0

Curitiba, (AE) - Com um time recheado de reservas, o Athletico Paranaense fechará sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Avaí neste
domingo, às 16 horas, no estádio da Ressacada,
pela última rodada. O técnico Eduardo Barros, em
comum acordo com a diretoria, liberou 16 atletas
antecipadamente para as férias, entre eles, o goleiro
Santos e o meia Bruno Guimarães.
O treinador também confirmou que contará com
o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho.
Ambos desfalcaram o clube por praticamente toda
temporada por doping. Eles terão a missão de passar experiência aos jovens atletas que completarão
a equipe para o duelo frente ao Avaí.
“Nós vamos para Florianópolis com uma equipe
bastante modificada, mas os que irão para lá vão
representar bem o Athletico, como assim foi em toda
a competição. Vai ser uma equipe jovem, com muitos
talentos, atletas que têm um futuro promissor pela
frente e sabem da responsabilidade de fazer um bom
jogo contra o Avaí. Thiago Heleno e Camacho jogam
por motivos óbvios”, falou o treinador.
Nos treinos que antecederam o duelo, Eduardo
Barros indicou duas dúvidas. A primeira entre Bruno Nazário e Tomás Andrade. O primeiro tem uma
leve vantagem. Já no ataque Vitinho, que retorna
após cumprir suspensão, disputará lugar com Pedrinho, ao lado de Braian Romero e Thonny Anderson.
Campeão da Copa do Brasil, o clube paranaense
defende uma invencibilidade de 12 jogos, sendo que
a última derrota foi para o Flamengo, por 2 a 0, em
13 de outubro, na Arena da Baixada. O Athletico é
o quinto colocado, com 63 pontos, dois a menos do
que o Grêmio, quarto colocado.

resultou em um desastre.
O jovem técnico não conseguiu domar as “feras”
do elenco, especialmente
Thiago Neves, e durou
pouco no cargo. A seguir,
chegou o veterano Abel
Braga, muito mais agradável para os atletas, mas
o carioca não foi capaz de
tirar o Cruzeiro do buraco.
A três rodadas do fim,
chegou Adilson Batista,
antigo ídolo da torcida celeste. E, por enquanto, não
adiantou nada. O Cruzeiro
só chegou à última rodada
com chance de escapar do
rebaixamento porque o
Ceará perdeu para o Corin-

thians na quarta-feira, mas
agora quer aproveitar o
“presente” que ganhou do
concorrente. O treinador,
porém, não terá Edilson,
Egídio e Ariel Cabral, todos suspensos, e Robinho,
machucado. Apesar disso,
ele acredita naquilo que
chama de milagre.
“Milagre existe, e a
gente precisa acreditar.
Tempo para treinar não
tem. Você precisar recuperar os jogadores, o
lado emocional é muito
importante. É repouso e
conversa para que a gente
faça um grande jogo e
vença o Palmeiras. É o

Mascote do Cruzeiro que
pela primeira vez pode ser
rebaixado

Jogos da rodada
Cruzeiro X Palmeiras
Botafogo X Ceará
Internacional X Atlético MG
Corinthians X Fluminense
Fortaleza X Bahia
Santos X Flamengo
Vasco X Chapecoense
Avaí X Athlético PR
Goiás X Grêmio
CSA X São Paulo

todos os jogos 16 horas

que nos resta. O torcedor
vai colocar a bola para
dentro no domingo”, disse
o treinador.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Flamengo ............90
Santos .................71
Palmeiras ............71
Grêmio.................65
Athlético...............63
São Paulo ............60
Corinthians ..........56
Internacional ........54
Fortaleza .............50
Goiás ...................49
Bahia ...................49
Atlético MG-.........48
Vasco...................48
Fluminense ..........43
Botafogo ..............42
Ceará...................38
Cruzeiro ...............36
CSA .....................32
Chapecoense ......31
Avaí .....................19

Com desfalques e técnico interino, Chapecoense
se despede da elite contra o Vasco no Maracanã
Chapecó, (AE) - A Chapecoense novamente sofrerá
com desfalques no Campeonato Brasileiro. Para o duelo
contra o Vasco, na despedida
do time da Série A, o clube
catarinense perdeu mais três
jogadores. São eles: Renato
Kayzer e Gustavo Campanharo, vetados pelo departamento médico, e Amaral, liberado para resolver problemas
particulares. Isso sem contar
o técnico Marquinhos Santos,
que se despediu após a vitória
por 3 a 0 sobre o CSA.
Com isso, o interino Emerson Cris trabalhou com a equipe nos últimos dias. Ele ganhou
dois reforços para o duelo. O
zagueiro Douglas cumpriu suspensão automática e a tendência é que forme dupla defensiva
com Maurício Ramos, que fez
uma de suas melhores partidas
com a camisa da Chapecoense
frente ao Ceará.
A outra novidade é o lateral Roberto. Ele treinou
normalmente, após se recuperar de lesão, e deverá
aparecer entre os titulares,

A Chapecoense entra na última rodada na penúltima colocação
do Brasileirão, com 31 pontos

com Eduardo, mesmo após
declarações polêmicas, na
direita. Elicarlos e Arthur Gomes são as outras alterações
em relação ao duelo contra o
clube alagoano.
“Estou aqui para ajudar.
Vamos colocará o que tem de
melhor para o jogo contra o
Vasco. Temos que terminar
o Brasileirão com dignidade,
com a cabeça erguida, pensando em dar a volta por cima
na próxima temporada. En-

cerrar com vitória deixaria a
dor do rebaixamento menos
dolorosa”, falou o treinador.
A Chapecoense entra na
última rodada na penúltima
colocação do Brasileirão,
com 31 pontos. O Ceará,
primeiro time fora da zona
de rebaixamento, tem 38. O
time catarinense soma sete
vitórias, dez empates e 20
derrotas no torneio.
Vasco espera festada torcida

Garantido na Copa Sul-Americana de 2020, o Vasco
espera uma grande festa da
torcida neste domingo, no Maracanã, quando encerra sua
participação no Campeonato
Brasileiro diante da rebaixada
Chapecoense. Mais de 50 mil
ingressos foram colocados à
venda pela diretoria.
A partida foi transferida
de São Januário para o Maracanã na esperança de que
o aumento relâmpago no
número de sócios-torcedores
possa ter um efeito prático.
Com uma campanha audaciosa, o clube quadruplicou o
quadro em dez dias e já ultrapassou 162 mil associados.
Na avaliação do jogador,
o elenco do Vasco provou o
seu valor no Brasileirão. A
equipe do técnico Vanderlei
Luxemburgo afastou o risco
de rebaixamento, que foi uma
ameaça real durante quase
todo o campeonato, e ainda
garantiu vaga na Copa Sul
-Americana. A equipe carioca
entra na última rodada na
13ª colocação, com 48 pontos.

Sem Apodi e Jonatan Gomez, CSA
se despede da Série A contra o São Paulo
Maceió, (AE) - Rebaixado
à Série B, o CSA encerra sua
participação no Brasileirão
frente ao São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio
Rei Pelé. O técnico interino
Jacozinho terá quatro desfalques. São eles: o lateral Apodi,
lesionado, e os volantes João
Vitor e Jean Cleber, suspensos, além do meia-atacante
Jonatan Gómez, por questões
contratuais. O primeiro foi o
principal destaque do time na

competição.
O treinador, no entanto,
poderá contar com o zagueiro
Alan Costa, que formará
dupla defensiva com Luciano
Castán, e Euller, ambos retornando após ficarem de fora
por suspensão. O segundo
terá ao seu lado no meio de
campo nomes como Bruno Alves, Dawhan, Nilton e Hector
Bustamente. Ricardo Bueno
será a referência no ataque.
“Vamos poder contar com

Alan Costa e com o Euller, dois
jogadores que somam para a
nossa equipe. Vamos procurar jogar mais fechado para
tentar arrancar uma vitória
contra o São Paulo Queremos terminar com a cabeça
erguida”, falou o treinador,
que indicou a possibilidade de
testar jovens da base.
“Esses jogos servem
como experiência. Vamos
aproveitar o momento para
dar chance a alguns jogado-

res. Lucas Dias, por exemplo, entrou bem apesar da
derrota para a Chapecoense.
É um atleta que carrega o
futuro do CSA”, completou.
Vindo de duas derrotas
consecutivas, o CSA entra
na última rodada na 18ª
colocação, com 32 pontos.
O primeiro fora da zona de
rebaixamento, o Ceará soma
38. A equipe alagoana vem
de revés por 3 a 0 para a
Chapecoense.
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Está à procura de emprego? Abatedouro
de aves está captando currículos
Umuarama – Com a
promessa de gerar pelo
menos 1.800 vagas de
empregos em Umuarama
já a partir de março de
2020, a Plusval, empresa
que surgiu da união da
C-Vale e da Pluma, abriu
o período para captação
currículos.
PRÉ-CADASTRO
Para aproveitar a
oportunidade, o interessado deve ir até a
Agência do Trabalhador
onde fará um cadastro e
a partir daí deverá acessar um site da empresa
onde o currículo do candidato será inserido. E
a data de contratação
também não foi confirmada ainda, vai depender da empresa, mas
deve ocorrer somente no
começo do próximo ano.
A partir disso, todo
o processo de seleção
será de responsabilidade exclusiva da empresa, segundo a gerente
da Agência do Trabalhador em Umuarama,
Camila Orlandini. O
órgão está atuando apenas como intermediador entre candidatos e
empresa neste primeiro
momento.
DOCUMENTOS
Antes de ir até a Agência do Trabalhador, é
importante separar os
seguintes documentos:
Carteira de Trabalho,

Estão abertas as inscrições para a seleção de currículos para trabalhar na antiga Averama (foto arquivo Ilustrado)

RG e CPF. Na dúvida leve
também um comprovante
de endereço.
Depois de reunir esses
documentos, basta ir até
a Agência do Trabalhador, na avenida Av. Rio
Branco, 4211, quase em
frente ao Sindicato dos

Bancários, na área central de Umuarama. Fique
atento para o horário de
atendimento: de segunda
a sexta-feira, das 8 horas
até às 12 horas e das
13h30 até às 17 horas.
Dúvidas pelo telefone
(44) 3621-1100.

ARRENDAMENTO
A Plusval nasceu da
parceria entre a Cooperativa C-Vale, de Palotina e da Pluma Alimentos, do Mato Grosso
do Sul, com o intuito de
reativar a estrutura da
antiga Averama, fecha-

da há mais de dois anos.
O anúncio oficial da
criação da nova marca
ocorreu no início de
novembro.
A expectativa é que
pelo menos 1.800 empregos sejam gerados
de forma direta com o

abate de aves, sem contar as oportunidades
criadas de forma indireta, principalmente
para avicultores, que ficaram desfalcados com
o fechamento repentino
da Averama, em Umuarama.

Receita Estadual reforça
Brasil e Paraguai terão livre
fiscalização no setor de bebidas comércio de automóveis
A Receita Estadual
realiza nesta semana a
segunda fase da operação Dose Certa em todo
o Paraná. O alvo são
empresas do segmento
de bebidas, setor que
representa cerca de 7,5%
da arrecadação do Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado.
Até esta sexta-feira,
o volume de autuações
somava R$ 319,3 mil,
dos quais R$ 129,7 mil
já haviam sido pagos. O
resultado é preliminar
porque a documentação
é levada para as Delegacias Regionais da Receita
para ser auditada.
O setor vem sendo
acompanhado desde julho, quando aconteceu a
primeira fase da operação. O total de autuações
acumuladas já soma em
torno de R$ 18 milhões.
SONEGAÇÃO – “Esses

resultados ratificam o
empenho do fisco em
continuar dispensando
atenção especial à fiscalização do segmento de
bebidas no Paraná”, avalia o delegado regional de
Maringá, Clóvis Medeiros
de Souza.
Em função do volume
financeiro movimentado,
o setor de bebidas costuma apresentar muitas
tentativas de sonegação,
o que está exigindo atuação frequente da forçatarefa do fisco. Empresas
de fachada, comercialização de mercadorias sem
nota fiscal, tramitação
fictícia de notas e o não
pagamento do imposto
são irregularidades já
detectadas na primeira
fase da operação.
INTELIGÊNCIA

Desta vez, foram selecionados 29 estabelecimentos para averiguação

– são atacadistas e varejistas em várias cidades
do Estado. A Receita Estadual utiliza inteligência
fiscal e cruzamento de
dados para identificar os
locais que podem apresentar irregularidades.
Os auditores fiscais
trabalham na contagem
de estoques, certificação
da idoneidade dos documentos fiscais e comprovação do recolhimento
do imposto. Detectadas
irregularidades, são lavrados autos de infração
conforme a legislação
tributária.
“Embora o foco da
Operação Dose Certa
seja o setor de bebidas,
as operações de fiscalização no trânsito de
mercadorias abrangem
todo tipo de produtos”,
explica o inspetor-geral
de Fiscalização da Receita Estadual, Alexandre
de Souza explica.

Brasil e Paraguai terão
livre comércio entre produtos automotivos. Essa será
a regra que passará a valer
assim que for feito o acordo
entre os dois países.
O ministro da Economia
do Brasil, Paulo Guedes,
e a ministra da Indústria
e Comércio do Paraguai,
Liz Cramer, firmaram na
semana que passou, em
Bento Gonçalves (RS), entendimentos políticos que
permitirão o avanço das
negociações do Acordo Automotivo Brasil-Paraguai.
“Entre as linhas principais que deverão constar do
futuro Acordo Automotivo
bilateral, estabeleceu-se
que Brasil e Paraguai concederão mutuamente, como
regra geral, livre comércio
imediato para produtos
automotivos. Para algumas
exceções se aplicará um
cronograma de desgravação gradual e crescente
do Paraguai ao Brasil que
atingirá o livre comércio
até 2023”, disse o Ministério da Economia, em nota.
Como regra de origem
geral para veículos, de-

finiu-se que o Índice de
Conteúdo Regional (ICR)
a ser cumprido por ambas
as partes será de 50%.
Como forma de promover
o desenvolvimento e a comercialização de veículos
com motorizações alternativas, o compromisso prevê
condições de acesso preferencial, com margem de
preferência de 100%, para
10 mil unidades anuais,
desde que cumpram com
um ICR mínimo de 35%, no
caso do Brasil, e de 30%
a 35% nos próximos cinco
anos, no caso do Paraguai.
Ademais, estabeleceu-se
uma quota gradual que
chegará a 3 mil unidades
anuais de veículos em 3
anos, desde que cumpram
com um ICR de 35% ao final
do período.
No caso das autopeças
paraguaias produzidas sob
o regime de maquila, acordou-se que estas terão livre
acesso ao mercado brasileiro pelos próximos cinco
anos, desde que cumpram
com as regras de origem
do acordo, com um ICR
mínimo de 50% no compo-

nente de valor da fórmula,
quando aplicável. Foram
definidas ainda condições
diferenciadas de acesso
para as autopeças brasileiras e paraguaias com ICR
reduzido por um período
de cinco anos, informou o
ministério.
Tema de grande importância para o setor produtivo brasileiro, o Paraguai
se comprometeu a isentar
os produtos automotivos
originários do Brasil da
cobrança de taxas consulares, a partir do oitavo
ano da entrada em vigor do
futuro acordo.
Segundo o ministério, no
que diz respeito às tarifas
cobradas pelas partes na
importação de produtos
automotivos de terceiros
parceiros comerciais, estabeleceu-se que cada parte
continuará a aplicar suas
tarifas nacionais atualmente vigentes, até que se
implemente, no âmbito do
Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), a
aplicação da Tarifa Externa Comum (TEC) para os
produtos do setor.

Oxford Economics eleva previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2020 para 2%
São Paulo, (AE) - A consultoria inglesa Oxford
Economics melhorou as
projeções de crescimento
do Brasil. Para este ano, a
estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB)
foi elevada de 0,8% para
1,1%. A de 2020 subiu de
1,7% para 2%. Os econo-

mistas da casa avaliam
que as recentes tarifas
sobre o aço e alumínio
brasileiro anunciadas
pelo presidente norte-americano Donald Trump
não devem atrapalhar a
recuperação da atividade,
que vem ganhando fôlego.
A decisão de Trump

sobre a alta das tarifas
nos produtos brasileiros,
e também da Argentina, “nos lembra que o
presidente americano é
imprevisível e as tensões
comerciais estão longe de
serem resolvidas”, ressalta relatório da Oxford
neste sábado. “Dito isto,

nossas análises sugerem
que o impacto sobre o
crescimento do Brasil e
da Argentina será insignificante.”
Mesmo com a alta da
inflação em novembro,
puxada pelos preços da
carne, a Oxford Economics prevê novo corte de

juros pelo Banco Central
na reunião de política
monetária da próxima semana, dias 10 e 11. O IPCA
permanece bem abaixo da
meta de inflação do BC, de
4,25% este ano, observa a
consultoria.
A estimativa é que o
corte será de 0,50 ponto

porcentual, deixando a
Selic em 4,5% ao ano.
A Oxford espera novo
corte de 0,50 ponto em
2020, mas reconhece que
essa previsão está ficando
“menos provável”, principalmente porque indicadores de atividade estão
melhorando.
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Variedades
Só para mulheres

Aconteceu no Audio
Club, em São Paulo, o
prêmio WME Awards, um
evento musical dedicado
exclusivamente às mulheres. Fernanda Lima subiu
ao palco especialmente
para homenagear Gal Costa e Beth Carvalho. A apresentadora ainda dividiu
o palco com Luísa Sonza,
Preta Gil, Pitty e Titi Müller,
entre outras.

Prestigiando a
amada

Bruno Cabrerizo fez
questão de acompanhar a
sua amada Carol Castro no
lançamento do filme “O Juízo”, do qual ela é uma das
protagonistas. No elenco do
filme de terror estão também Felipe Camargo, Fernanda Montenegro, Lima
Duarte e Criolo. O casal
fez questão de posar para
fotos e ainda distribuiu
autógrafos.

canaldafama2@agenciagb.com.br

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

Joaquim afirma que está apaixonado por Aline, e
Lígia pede que o marido saia de sua casa. Marco pensa
em como contar para Anjinha a decisão de Cléber de
ir para a Bahia. Max é agressivo com Osório, e Regina
se preocupa com Meg. Joaquim culpa Rita por seu divórcio, e Filipe se espanta com o pai. Carla anuncia a
Anjinha sobre a partida de Cléber, e a menina acredita
que Marco seja o culpado. Lígia desabafa com Regina.

Aniversário

Só para lembrar, dia 12, quinta-feira, Silvio Santos
apaga mais uma velinha. Ele completará 89 anos e deverá
comemorar a data apenas com familiares e amigos muito
íntimos.

Chay Suede tem enfrentado uma verdadeira maratona de gravações das cenas de seu personagem
Danilo, em “Amor de Mãe”. É que sua mulher, a também atriz Laura Neiva dará à luz a filhinha do casal,
Maria, no final desse mês. E a intenção de Chay é
tirar licença-paternidade e ficar com pequena em seus
primeiros dias de vida.

Dividindo com os fãs

Gisele Itié mostrou em sua rede social foto do ultrassom
de seu primeiro filho. Ela está grávida de seis meses do
ator Guilherme Winter, com quem se relaciona há quatro
anos.

As férias de Silvio Santos

Todo mundo já sabe que final de ano é tempo de Silvio
Santos arrumar as malas e voar para os Estados Unidos
para passar férias em sua casa em Celebration. E ele
já marcou a data da viagem, será no próximo dia 20. O
problema é que com a morte de Gugu, Silvio deixou de
gravar vários dias e não terá programas inéditos para
exibir durante sua ausência. Reprises deverão entrar
no lugar dos programas inéditos.

Até que a Sorte nos Separe 2

(Até que a Sorte nos Separe 2) 15h10, na Globo,
Brasil, 2013. Direção de Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas, Rita
Elmôr, Arlete Salles, Charles Paraventi. Jane e Tio estão
de novo em dificuldades financeiras, mas recebem inesperada herança de tio Olavinho. O problema é quando
Tino perde todo o dinheiro no cassino.

Transformers: O Último Cavaleiro

(Transformers: The Last Knight) 22h25, na Globo,
EUA, 2017. Direção de Michael Bay. Com Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Isabela Moner.
Com os humanos em guerra contra os Transformers,
eles precisam se esconder. Optimus Prime viaja rumo a
Cybertron para entender porque foi destruído.

Coração Louco

(Crazy Heart) 02h00, na Globo, EUA, 2009. Direção de
Scott Cooper. Com Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall, Tom Bower, James Keane, Ryan Bingham.
Bad Blake é um cantor e compositor de música country.
Ele leva uma vida cheia de pequenos shows baratos que
realiza em cidades do interior.

Mente aberta

Em uma entrevista, Isabella Santoni contou que o
teatro e a carreira de atriz
a ajudaram a “abrir” seus
pensamentos e que antes tinha uma ideia muito fechado
do mundo, frequentemente
marcada pelo preconceito.

O enxoval da filha

A modelo Ana Paula Siebert está nos Estados Unidos. Grávida de Roberto Justus, ela viajou especialmente
com a missão de montar o
enxoval da filha e tem dividido com seus fãs a sua alegria
mostrando peças de roupas
que já comprou, não só para
o período de recém-nascida,
mas também para quando a
menina já estiver andando.

Estreia

Provavelmente no dia
26 de janeiro Sabrina Sato
estreia no novo “Domingo
Show”, nas tardes dominicais da Record TV. As gravações de vários quadros
da atração já estão bem
adiantadas.

Programa

E por falar em Record
TV, a emissora não descarta a possibilidade de
exibir um programa diario
de entrevistas no final da
noite. Essa seria mais uma
novidade para 2020. Agora
resta saber quem será o
apresentador ou apresentadora.

Umuarama Ilustrado
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ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa
a Lola que falará com o pai de Mabel sobre o namoro dos
dois. Carlos pensa em Inês. Alfredo e Adelaide trocam
olhares. Emília rasga os livros da filha mais nova. Inês lê
para Afonso as cartas que escreveu para ele. Afonso não
conta para Inês sobre Carlos. Neves oferece sociedade a
Zeca. Leontina se assusta com Justina, e Olga se irrita.
Elias cobra de Lola uma dívida de Júlio. Natália tenta
disfarçar o incômodo de receber os filhos de Almeida.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Gisele alerta a William que Diogo está no desfile
para atentar contra Alberto. Lulu pede ajuda a Ramon para encontrar Waguinho, que se afastou para
não atrapalhar o casamento dela com Tonho. Diogo
se mistura aos garçons para disfarçar sua presença
no evento. Marcos não acredita quando Gisele e Fábio
avisam que Diogo atentará contra a vida de Alberto.
Francisca e Ramon encontram Waguinho na escola.
Tonho resolve se separar de Lulu. Gabriela aceita substituir uma das modelos no desfile. Eliza dá dicas para
Gabriela desfilar. Gabriela se fere ao impedir que o
refletor manipulado por Diogo caia em cima de Alberto.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Em seu primeiro dia de aula na escola, Ester impressiona todos com suas habilidades. Luisa conhece
o pai de João. Raquel pede a ajuda de Jerry para
descobrir quem foi o organizador da festa na escola.
Gleyce conta a Helô que quer voltar a estudar. Com
a autorização de seu pai, Eric volta à escola e passa
a frequentar a Companhia de Dança. O pai de João o
encontra na escola e o menino fica apavorado.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo

Lurdes despista Ryan, que não percebe que a mãe
escondeu um celular no bolo para Sandro. Danilo pede
que Thelma o autorize a confrontar Vicente sobre a
sabotagem ao restaurante. Miriam permite que Betina
fale com o suposto assassino de Genilson. Amanda
garante a Danilo que foi Vicente quem sabotou o restaurante de Thelma, a pedido de Álvaro. Davi e Guará
registram as atitudes criminosas da empresa PWA.
Thelma não percebe o interesse de Durval por ela.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Bira acredita que Letícia deve estar falando no celular com algum namorado novo. Felipe e Julia dizem
que vão descobrir isso para Bira. Manuela começa a
serrar a grade, mas não consegue terminar. Dóris e
Mateus contam para o pastor que foi Omar que tocou
a música de rock durante o culto. O pastor diz que
irá conversar com Joel. Na On-Enterprise, Otávio
diz para Lurdinha dar uma chance para Frederico.
Tomas descobre que Rebeca e Otávio estão noivos e
conta para Safira. Júlia e Felipe revelam para Bira
que Letícia não está namorando. No haras, o pastor
Augusto conversa com Joel sobre o comportamento
arteiro de Omar.

Seus planos podem se frustrar, mas
não convém colocar a culpa nos outros. Analise primeiro em que pode ter
errado. Alguns de seus compromissos
podem ser adiados ou cancelados.

Sua vida amorosa está recebendo as
melhores energias. No amor, se prepare para mudanças, boas surpresas
e reviravoltas! Nas amizades, tudo
também está em movimento.

Estará mais solto e comunicativo, se
sentindo livre e leve! No amor, sua
espontaneidade vai ajudar a chamar
a atenção. Nas amizades, cuidado
apenas para não parecer indiscreto.

Há possibilidade de alguns aborrecimentos ligados à sua vida profissional.
O que você tem a dar pode não ser
devidamente valorizado. Além disso,
tenha cuidado com perda de dados.

Encare as novas aventuras sem
medo! No amor, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cuidado
para não se perder. Nas amizades,
um romance pode surgir de repente.

Você pode ter perdas ou prejuízo por
causa de falsos amigos. Cuidado, por
causa de sua precipitação você corre o
risco de fazer maus negócios.

Sentirá necessidade de aperfeiçoar
seus conhecimentos para garantir a
sua posição no mercado em que atua.
Há sinal de tensão, por isso fique de
olho no espírito de competição.

Você vai perceber a importância de
se recolher, a fim de analisar algumas
questões do passado. O excesso de
sensibilidade pode alterar o seu humor. Eleve a sua autoestima.

Você está cheio de energia para
investir em seus planos e em seu
futuro. Otimismo é o que não falta!
No amor, muitas boas surpresas e
novidades. Aproveite!

Não perca a chance de selecionar
melhor suas amizades. Hoje, você vai
perceber que as aparências enganam.
Você poderá demonstrar maior segurança, determinação e capacidade.

Sua mente anda muito inspirada e
você terá ideias incríveis para se
divertir. No amor, vai se interessar
por pessoas inteligentes e com ideias
próprias. Vem amizade nova por aí!

O momento é de muito entusiasmo e fé
na vida. No amor, novidades estão surgindo e muitas coisas estão mudando.
Você está mais sensual. Cuidado pra
não expor demais sua vida.
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E vem chegando o Verão.
A pele exige cuidados
Este assunto é sempre
atual porque apesar de amplamente comentado, ainda
tem gente que não se protege corretamente contra os
raios nocivos do Sol. E se
perguntarmos porque isso
acontece, as respostas invariavelmente serão “passar
protetor a cada duas horas
dá muito trabalho”; “nossa, mas a cada duas horas,
quantos frascos de protetor
vou ter que comprar?!”; “ah,
a gente esquece porque está
se divertindo muito e nem
lembra do protetor”; “de manhã, eu passo uma camada
bem grossa na pele e isso
basta”; e assim por diante. E
quando o assunto é proteger
as crianças, fica ainda mais
complicado porque os adultos “têm que ficar em cima”
já que elas não conseguem
cuidar disso sozinhas.
Por isso, nunca é demais
falar sobre proteção solar,
principalmente nesta época
na qual vêm chegando os feriados prolongados e também
temporada de férias e junto
com isso o verão.
Os médicos dermatologistas explicam que exporse à luz solar em horários
apropriados é saudável, pois
ativa a síntese da vitamina D,
responsável pelo aumento da
absorção do cálcio e fósforo
pelo intestino, constituintes
fundamentais dos ossos. Mas,
o perigo é não utilizar proteção
para ter a pele
bronzeada.
Umuarama
Ilustrado
É sempre bom repetir
que o uso de protetor solar

deve ser diário, mesmo que
você more bem longe da
praia. O mais indicado são
os produtos FPS 15; mas se
a intenção é ir à piscina ou à
praia, mude para FPS 30, no
mínimo, sempre preferindo
aqueles cuja qualidade seja
comprovada.
Para proteger o rosto,
existem protetores com FPS
40 (ou mais), acrescidos de
outros ingredientes específicos para esta área do corpo.
E vale uma dica, os protetores
com cor são mais eficazes.
Por falta de cultura e até
mesmo informação, a maioria
das pessoas só aplica o filtro
solar quando estão expostas
diretamente aos raios solares, ou seja, durante as férias
na praia. Porém, assim como
a pasta de dente e o fio dental,
por exemplo, o protetor também deve fazer parte da sua
rotina de higiene e beleza.
E tem mais, o protetor
deve ser aplicado 30 minutos
antes de sair de casa e reaplicado a cada duas horas
ou sempre que houver necessidade. No dia a dia, passe
o produto nas regiões que
ficam mais expostas ao sol
(rosto, pescoço, colo, braços
e mãos) e quando estiver na
praia, em todo o corpo. Não
se esqueça de que depois naquele mergulho ou após secar
a pele com a toalha você deve
proteger a pele novamente.
Os primeiros problemas
da falta do uso de protetor
solar são as queimaduras.
Depois temos a vermelhidão,

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. AO HOTEL CAIUA – EDIF. COM. E RES.
PALLADIUM – COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA,
3797 - ZONA 01 - Àt. 309,600 m² e À. 107,10 m² 02 suítes( uma master
com hidromassagem e closet), 02 quartos, hall, salas estar e jantar, cozinha com armários planejados, espaço Gourmet com entrada privativa,
lavabo, bwc social e 02 garagens. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353
(OI) ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 - PROX. PÇA. MIGUEL ROSSAFA – EDIF. COM. E RES.
PEDRA BRANCA - 2º ANDAR FRENTE – R. JOSÉ H. RAMOS, 3929 ZONA 01 - Àt. 146,67 m² e À. 111,02 m² - Suíte, 02 quartos, sala estar/Jantar
c/sacada e churrasqueira, cozinha bwc social, área de serviço e garagem
- Móveis planejados na cozinha, sala e dormitório - condomínio c/ sistema
de aquecimento de água, portaria eletrônica 2 elevadores, churrasqueiras,
playground, salão de festas e brinquedoteca + Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353 (OI) ou digite cód. 1099 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600.000,00 - PROX. BOSQUE UIRAPURU – ED. MARQUÊS DE LAFAYETTE - 8º ANDAR FRENTE P/PISCINA – AV. BRASIL, 4522 - ZONA
01 – À.Tot. 206,032 m² e À. Priv. 130,00 m² - Suíte c/armários planejados e
sacada; 02 quartos c/sacada; Sala jantar/estar c/sacada fechada em vidro
temperado, churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha e lavanderia
c/armários Planejados, garagem p/02 carros, piso em porcelanato, sistema de aquecimento de água , ótimo acabamento. Condomínio c/sauna,
salão de festas, academia, brinquedoteca, piscinas, quadra esportiva, portaria - completa área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI)
ou digite cód. 266 em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

bolhas, sardas, manchas,
rugas e flacidez. Estudos
apontam que 90% dos casos
de envelhecimento da pele
do rosto é consequência do
abuso da exposição ao sol, e
não pela idade.
A exposição solar prolongada e de maneira inadequada pode também causar
câncer de pele. Por isso, os
cuidados com a pele devem
começar na infância a partir
dos seis meses. Este simples
cuidado diário pode reduzir
as chances de se contrair a
doença em até 85%.
As pessoas com peles
muito claras tendem a não
ficarem bronzeadas, por
causa da baixa presença de
melanina. Por isso, quando
expostas ao sol sem proteção
adequada ficam com a pele
avermelhada. A orientação
é aplicar um filtro com FPS
mais alto.
Os dermatologistas explicam ainda que a pele negra,
morena e a clara não deve
usar o mesmo tipo de protetor, pois cada uma delas têm
características distintas e
devem usar produtos diferentes.
Após a exposição ao sol,
é bom usar hidratantes e os
melhores são os chamados
“pós sol”, pois são hipoalergênicos, além de terem ação
calmante e refrescante que
aliviam o desconforto das
queimaduras de grau leve.
E tem
mais, hidratar a pele
www.ILUSTRADO.com.br
evita o descascamento da
pele e mantém o bronzeado.

SOBRADOS

R$ 680.000,00 – PROX. AO GINÁSIO AMARIO VIEIRA DA COSTA – RUA JOSE
BALAM, 4885 – JARDIM SOCIAL - À. Ter. 360,00 m², À. Constr. Aprox. 245,71
m²: - 1º Pavimento: 1 ambiente sendo escritório comercial, 1 sala de estar, cozinha com móveis embutidos, lavanderia, bwc, garagem coberta, área gourmet
com churrasqueira; 2º Pavimento: suíte, 2 quartos, sala de estar, despensa.
+ Detalhes: Plantão (44)9.9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1138 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

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS

E FAZENDAS

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

R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS PALMEIRAS - APTO 5° ANDAR BL 02 – R. JOSE D. LOPES, 4504, JD. S.
JOSÉ - À.Tot. 116,00 m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sacada em
vidro temperado, 02 Garag. – Piscina salão de festas - À. Lazer completa.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

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

R$ 130.000,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR –
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À. priv. Aprox.
46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 320,00)
+ Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 1071 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA
02 – Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar,
cozinha com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira, sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia,
garagem para vários veículos, quintal com área livre de aproximadamente
300 m² livre para construção de piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. + Detalhes – (44)3056-5555/9.99952111 ou digite o cód. 1143 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI
NISHIGAWA, 3011 – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet,
sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia
fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1141
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 –
JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte,
02 qtos, sala , cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 320.000,00 - 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 quarto, sala, cozinha com armários
planejados, Bwc com armários e box em vidro temperado , lavanderia,
despensa e garagem. Amplo espaço na frente do imóvel para ediﬁcação
comercial + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (TIM) ou digite o cód.
728 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO/ PÇA ANCHIETA – R.
IRATI, 3325 –ZONA V – Residência mista para desmanche + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1042 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr.
Aprox. 59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv.,
e área gourmet c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite
cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br

DIVERSOS

DIVERSOS

R$ 70.000,00 - PROX. UEM – RESTAURANTE CANTINA CAFÉ – AV.
BRASIL, 2131 - ZONA 07 Clientela formada, atuando no seguimento buffet
livre, prato feito e marmitex. Ponto comercial de grande ﬂuxo de veículos
e pedestres, ao lado do Supermercado Capiotto, imediações da U.EM em
Umuarama/PR, Instalado em um salão de aproximadamente 120 m ² com
cozinha industrial completa, semi nova, ambiente climatizado e demais
instalações, capacidade para ate 90 pessoas, com possibilidade, também
de locações para festas e eventos.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353
(OI) ou digite cód. 14 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS
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TERRENOS

R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt.
03-A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m),
topograﬁa plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 684 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. UOPECCAN - AV. JOSE INACIO DA PAIXAO, 3717
- PQ INTERLAGOS - Área 375,00 m², (frente 12,50 m² fundo 30,00 m²), Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança. quadras esportivas, salão de festas,
playground, portaria 24 h, câmeras de segurança, área nobre em Umuarama,
Topograﬁa plana, terreno residencial, sem benfeitorias.+ Detalhes: Plantão
(44)9 9.9995-2111 ou digite o cód. 1111 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e
Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 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: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód.1043 em www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES
– À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 880,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED.
CORDOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À.
Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 650
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$
290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód.
1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

B5

R$ 2.800,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N – ZONA 02-A – suíte, 02 quartos, sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1131 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.600,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA
06 - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social,
área de serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com
churrasqueira e despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.300,00 – PROX. AO BIG WALMART – R. WALDEMAR EVARISTO,
2266 – PQ DANIELE - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem, espaço gourmet e amplo quintal +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 160 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA
SILVA, 2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1119 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R.
MARTINHO PEDRANGELO, 1862 – JD IMPERIAL I - Alv/laje – suíte, 2
qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 590 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA,
1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

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$ 480,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 3546 – JARDIM
TROPICAL - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1145 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot.
79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 2º ANDAR - À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02
Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
450,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1085 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 400,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV.
CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 300,00 m² - Salão
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01
– À. priv. Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
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

RESIDÊNCIAS

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

SOBRELOJA

SOBRELOJA

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

B4

Residência
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R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

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

Residência
vENdAS

R$750.000,00

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

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

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

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

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio
Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .

Terrenos:

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

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

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

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

Sobrados

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

Salões Comercial

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

Apartamentos R$500,00 + Cond.

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

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

R$ 975.600,00

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.

LOCAÇÃO

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

R$ 225.000,00

vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Terrenos:
vENdAS
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IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

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

LOCAÇÃO

R$13.000,00 + seguro

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

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

LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro

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

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

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

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

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia e garagem coberta. Possibilidade de
ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com garagem
coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x 22,92) RUA
ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE RESIDENCIAL
MONTREAL - UMUARAMA/PR Valor : R$ 148.000,00
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00
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.

- 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

Sobrado com área construída de 153m², área total
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro social, sala, cozinha, garagem, área de lazer
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão
Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR.
Valor R$ 580.000,00.
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.
Sobrado com área total de 200m², área construída de
153m³, contendo 1 suíte, 3 quartos, 1 banheiro social, sala,
área de serviço, churrasqueira, piscina e garagem. Localizado na Rua Thelmo Galvão Moreira, n° 2436, Jardim Laguna,
Umuarama/PR. R$ 590.000,00. Obs.: para pagamentos a
vista R$ 550.000,00 promoção de Black Friday!

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/
forro com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem.
Localizada no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima
chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade de frutas, contendo uma residência de alvenaria/
laje de 100m², localizada na estrada 215 Serra dos
Dourados, Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Chácara com área total de 48.400m², contendo Poço
artesiano, abatedouro de frango de aprox. 60m²,
residência de alvenaria/forro de aproximadamente
100m², Obs.; a chácara é toda em pastagem. Localizada no Lote n° 171, há 5Km da Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. Valor R$ 380.000,00.

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

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

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

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

ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 119/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.
Aos 27(vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-Pr, o MUNICÍPIO DE
DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor João Jorge Sossai, brasileiro, casado,
agente público, portador da C. I. R. G. nº. 1.759.085 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente
e domiciliado na Rua Bússola, nº. 131, Jardim Leoni, nesta Cidade, e a empresa: 1) JANAÍNA A. S. FUCHS - ME,
inscrita no CNPJ sob nº 18.303.259/0001-77, sito na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 678, Centro, Térreo, CEP.
87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora Janaina Aparecida
da Silva Fuchs, portadora do CPF nº 012.962.521-32, RG nº 12.930.395-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Antonio Joaquim Fernandes, n.º 64, Parque Ana Laura, CEP. 87.485-000, cidade de Douradina, Estado do Paraná,
nos Termos do Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis
a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:
Fornecedor: JANAÍNA A. S. FUCHS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.303.259/0001-77, sito na Avenida Barão do Rio
Branco, n.º 678, Centro, Térreo, CEP. 87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, por seu representante
legal, ao final assinado, com o valor total de R$126.611,90(cento e vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e noventa
centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.
Lote
Ordem
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Va l o r
Total
1
1
Cabo Gaiola para rolo de pintura 23cm
Compel
Unidade
50,00
5,50
275,00
1
2
Lixa D’água nº 150, para superfícies lisas e rústica, alvenaria, madeira e metal, secas e
molhadas. Doble A
Unidade
100,00
1,35
135,00
1
3
Lixa Massa e Madeira nº 150, para superfícies lisas e rústicas, alvenaria ou madeira,
secas.
Doble A
Unidade
100,00
0,80
80,00
1
4
Lixa Massa e Madeira nº 180, para superfícies lisas.
Doble A
Unidade
100,00
0,80
80,00
1
5
Pincel 2 Polegadas Ref- 296, para pinturas com látex, esmaltes, vernizes etc.
Compel
Unidade
50,00
3,80
190,00
1
6
Pincel 3 Polegadas Ref- 296, para pinturas com látex, esmaltes, vernizes etc.
Compel
Unidade
50,00
6,80
340,00
1
7
Rolo de lã Antigota 23cm, para pintura em alvenaria , madeira, acabamento final, pouco
respingo.
Compel
Unidade
50,00
15,80
790,00
1
8
Rolo de Lã de Carneiro Ref- 328/22, Lã alta, para pintura em alvenaria e madeira.
Compel
Unidade
50,00
16,90
845,00
1
9
Rolo Antigota 10cm com Cabo, para pintura em alvenaria e madeira , recomendado
também para demarcação de faixas.
Compel
Unidade
30,00
12,50
375,00
1
10
TINTA ACRILICO ACETINADO PREMIUM, 18 LTS, tinta acrílica de alta lavabilidade
acabamento acetinado, uso em alvenaria, recomendado para ambientes que exijam maior higienização, padrão em
conformidade com as normas da ABNT
Lukscolor
Lata
28,00
373,00
10.444,00
1
11
TINTA ACRILICO FOSCO, 3,600 ML, tinta acrílica de acabamento fosco, uso em
alvenaria, em acordo com as normas da ABNT
Glasurit
Lata
35,00
62,00
2.170,00
1
12
TINTA ACRILICO STANDARD, 18 Lts, tinta acrílica acabamento fosco, uso em
alvenaria, ótimo rendimento, produto em acordo com as normas da ABNT.
Glasurit
Lata
130,00
145,00
18.850,00
1
13
TINTA ACRILICO FOSCO, 18 Lts, tinta acrílica com acabamento fosco, uso em
alvenaria, ótima resistência e rendimento, podendo ser usada também em piso ou calçada rústicos, em acordo com
as normas da ABNT.
Glasurit
Lata
60,00
155,00
9.300,00
1
14
MASSA ACRILICA, 25 kg, complemento acrílico para aperfeiçoamento de superfície
parede em alvenaria, uso interno e externo, conforme as normas da ABNT.
Lukscolor
Unidade
21,00
84,90
1.782,90
1
15
MASSA PVA, 25 kg, acabamento PVA para aperfeiçoamento em paredes alvenaria, uso
INTERNO, em acordo com as normas da ABNT.
Lukscolor
Unidade
30,00
48,90
1.467,00
1
16
TINTA ACRILICO PISO FOSCO, 18 lts, tinta acrílica acabamento fosco, uso interno e
externo, para alvenaria, em acordo com as normas da ABNT Lukscolor
Lata
168,00
140,00
23.520,00
1
18
FUNDO PREPARADOR PAREDE, 18 LTS, complemento acrílico, uso em alvenaria,
aplicação com rolo de lã, produto em acordo as normas da ABNT.
Lukscolor
Lata
100,00
118,00
11.800,00
1
20
RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE, 18 lts, impermeabilizante incolor base solvente
de alta performance para proteger a cor e proporcionar lavabilidade a pinturas acrílicas feitas em alvenaria, também
em pisos, pedras e tijolos. Produto normatizado pela ABNT Lukscolor
Lata
21,00
257,00
5.397,00
1
21
SELADOR ACRILICO, complemento acrílico usado para fundo em paredes de
alvenaria, proporciona maior rendimento das tintas acrílicas, produto em conformidade com a ABNT 18 Lts.
Lukscolor
Lata
21,00
75,00
1.575,00
1
22
VERNIZ COPAL, diluído em água ráz ou thinner, aplicável com rolo, pistola e pincel para
uso em madeira, uso interno 3,600 Lts
Lukscolor
Lata
56,00
50,00
2.800,00
1
23
AGUA RAZ, diluente para esmaltes e vernizes, produto em acordo com as normas da
ABNT 5 Lts. Luksnova
Lata
70,00
38,00
2.660,00
1
24
THINNER MULTI USO, solvente e diluente para esmaltes, vernizes e seladora madeira,
também usado em remoção de resíduos de tintas base solvente. Produto em acordo com a ABNT 5 Lts.
Luksnova
Lata
70,00
38,00
2.660,00
1
25
TINTA ESMALTE BRILHANTE SECAGEM RÁPIDA, base solvente, uso interno e
externo para madeira, metal e alvenaria, secagem rápida, diluição em thinner ou água rãs. Aplicação pode ser feita
com pincel, pistola e rolo de lã, produto em acordo com ABNT 18 Lts.
Universo
Lata
77,00
327,00
25.179,00
1
31
Micro Esfera de Vidro Drop On - Saco 25 kg, Utilizada juntamente com a tinta de
sinalização Viária, deve ser misturada diretamente na lata de tinta agregando característica de Refletividade e
Durabilidade a mesma.
Sferolux
Unidade
30,00
129,90
3.897,00
01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa
para fornecer tintas e materiais para pintura, dentre outros, destinados à Prefeitura Municipal de Douradina-Pr para
manutenção dos prédios públicos e correlatos, conforme a seguir:
01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração
à aquisição total.
02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da
Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.
03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados
a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em 30(trinta) dias, contados a partir da entrega do bem objeto
do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr.
05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da
Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser
substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de
participar de licitação de acordo com a legislação vigente;
05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.
06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues à Prefeitura do Município de Douradina-Pr, nos seguintes
termos:
06.1.1. A Prefeitura do Município de Douradina-Pr efetuará solicitação de fornecimento dos materiais licitados, em
qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico
para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX) do edital;
06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento dos itens licitados no endereço eletrônico informado na
Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX) do edital, as Empresas vencedoras
do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de considerarse automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;
06.1.3. O fornecimento dos itens em qualquer quantidade solicitada deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis
e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que
trata o item anterior;
06.1.4. Os itens solicitados deverão ser entregues no Pátio Rodoviário Municipal de Douradina-Pr, Rua Osvaldo
Ribeiro, n°. 235, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;
06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade e quantidade do
bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;
06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo
indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato
correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).
07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não
serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, alínea “d”, da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório
e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as
partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.
08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido,
quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir
as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital,
a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado
no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá
informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.
09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no Anexo V, será aplicável
à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do
objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.
09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer
os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.
09.3. As multas mencionadas nos itens 12.1 e 12.2 serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito
ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.
09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.
10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. 50/2019,
seus anexos e proposta da proponente.
Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente
ajuste.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove
(06/12/2019).
CONTRATADA
Janaina Aparecida da Silva Fuchs
JANAÍNA A. S. FUCHS - ME CONTRATANTE
João Jorge Sossai
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 119/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.
Aos 27(vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-Pr, o MUNICÍPIO DE
DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor João Jorge Sossai, brasileiro, casado,
agente público, portador da C. I. R. G. nº. 1.759.085 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e
domiciliado na Rua Bússola, nº. 131, Jardim Leoni, nesta Cidade, e a empresa: MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.889.115/0001-28, sito na Rodovia PR-218 nº. 04, Barracão 04,
Lotes da Rodovia Hermínio Antônio Pennacchi, CEP. 86.606-870, na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, neste
ato representado pelo Senhor Fabiano Zafalon Spinardi, portador do CPF. nº. 029.138.539-78, RG. nº. 7.055.302-3
SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Anhuma poco, nº. 44, Jardim Banoni, CEP. 86.703-230, cidade de Arapongas,
Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2006, Lei Federal 8.666/93 e demais
normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições
abaixo especificadas:
Fornecedor: MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.889.115/000128, sito na Rodovia PR-218 nº. 04, Barracão 04, Lotes da Rodovia Hermínio Antônio Pennacchi, CEP. 86.606-870,
na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de
R$20.925,00(vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais) com os preços dos itens abaixo relacionados.
Lote
Ordem
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Va l o r
Total
1
28
Tinta p/ Demarcação Viária Branca Balde 18 Litros, Estirenada a base de Solvente,
recomendado para Sinalização de Rodovias, Vias Urbanas e Aeroportos, Secagem Rápida, Ótima Resistencia a
abrasão forte aderência ao pavimento.
MANORT
Unidade
70,00
165,00
11.550,00
1
29
Tinta p/ Demarcação Viária Amarela Balde 18 Litros, Estirenada a base de Solvente,
recomendado para Sinalização de Rodovias, Vias Urbanas e Aeroportos, Secagem Rápida, Ótima Resistencia a
abrasão forte aderência ao pavimento.
MANORT
Unidade
35,00
165,00
5.775,00
1
30
Solvente Diluente 18 Litros, Utilizado em Tinta de Demarcação viária a base de Resina
Acrílica.
MANORT
Unidade
30,00
120,00
3.600,00
01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa
para fornecer tintas e materiais para pintura, dentre outros, destinados à Prefeitura Municipal de Douradina-Pr para
manutenção dos prédios públicos e correlatos, conforme a seguir:
01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração
à aquisição total.
02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da
Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.
03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados
a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em 30(trinta) dias, contados a partir da entrega do bem objeto
do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr.
05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da
Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser
substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de
participar de licitação de acordo com a legislação vigente;
05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.
06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues à Prefeitura do Município de Douradina-Pr, nos seguintes
termos:
06.1.1. A Prefeitura do Município de Douradina-Pr efetuará solicitação de fornecimento dos materiais licitados, em
qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico
para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX) do edital;
06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento dos itens licitados no endereço eletrônico informado na
Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX) do edital, as Empresas vencedoras
do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de considerarse automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;
06.1.3. O fornecimento dos itens em qualquer quantidade solicitada deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis
e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que
trata o item anterior;
06.1.4. Os itens solicitados deverão ser entregues no Pátio Rodoviário Municipal de Douradina-Pr, Rua Osvaldo
Ribeiro, n°. 235, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;
06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade e quantidade do
bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;
06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo
indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato
correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).
07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não
serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, alínea “d”, da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório
e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as
partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.
08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido,
quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir
as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital,
a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado
no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá
informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.
09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no Anexo V, será aplicável
à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do
objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.
09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer
os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.
09.3. As multas mencionadas nos itens 12.1 e 12.2 serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito
ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.
09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.
10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. 50/2019,
seus anexos e proposta da proponente.
Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente
ajuste.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove
(06/12/2019).
CONTRATADA
Fabiano Zafalon Spinardi
MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – EPP.
CONTRATANTE
João Jorge Sossai
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.
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TERMO DE REFERÊNCIA
REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL
E DEMAIS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE TERMO
População: 7 445 habitantes
1. OBJETO
Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM para o Município de Douradina
, que visa definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal, observado o contido no:
1.1 Estatuto da Cidade, com destaque para o artigo 2º na garantia:
1.1.1
do direito à cidade sustentável, que compreende os direitos à terra urbana,
moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços
públicos, trabalho e lazer; e,
1.1.2
da gestão democrática, que compreende a participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano.
2. ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS
A Equipe Técnica Municipal deverá desenvolver as atividades e elaborar os respectivos produtos, conforme a seguir:
1ª Fase – Mobilização
2.1 Cronograma físico
Elaborar cronograma físico de trabalho, com base nas atividades, produtos e cronograma previstos neste Termo de Referência,
identificando obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes, responsáveis e datas para entrega dos produtos e
realização e coordenação de audiências públicas, e conferência de revisão do Plano Diretor Municipal;
2.2 Metodologia de trabalho
Definir, justificar e apresentar os métodos e técnicas a serem adotados para a execução das atividades, e eventos integrantes dos
itens 2 (dois) e 3 (três) deste Termo de Referência.
2.3 Planejamento e gestão urbana do município
Avaliar a capacidade institucional da administração municipal, para desempenhar as funções pertinentes às áreas de planejamento
e gestão urbana, no que se refere aos seguintes aspectos:
i. objetivos, diretrizes e proposições do PDM vigente;
ii. implementação do Plano de Ação e Investimentos - PAI;
iii. regulamentação da legislação urbanística vigente;
iv. implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;
v. atividades de licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo, para fins urbanos, edificações e obras, e localização e
funcionamento das atividades econômicas, e ainda do cumprimento de demais posturas municipais;
vi. provisão de infraestrutura e equipamentos, e prestação de serviços públicos;
vii. sistema de planejamento e gestão do PDM vigente; e,
viii. desempenho do Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM.
2ª Fase – Análise Temática Integrada
Parte 1
2.4 Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos.
Mapear e analisar as áreas do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas consolidadas e áreas de expansão urbana (sejam
internas ou externas) ao(s) perímetro(s) urbano(s), visando à identificação das restrições ambientais, quanto às infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos, tendo em vista o uso e ocupação antrópica.
2.5 Uso e ocupação atual do solo.
Mapear e analisar o uso e ocupação atual do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas e áreas de expansão urbana, a
partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo.
2.6 Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos.
Avaliar o atendimento qualitativo e quantitativo, e distribuição espacial das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos,
visando garantir os direitos à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.
Parte 2
2.7 Uso e ocupação do solo atual, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos.
A partir dos resultados das atividades 2.4, 2.5 e 2.6, avaliar a adequação de uso e ocupação atual do território municipal, assim
como a pertinência da legislação vigente (lei de perímetro urbano e de expansão da área urbana (se houver expansão), lei de
parcelamento, lei de uso e ocupação do solo urbano, lei do sistema viário e outras leis pertinentes).
2.8 Expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de infraestruturas, equipamentos
e serviços públicos.
Avaliar a adequação de áreas não urbanizadas para expansão urbana, sejam internas ou externas ao(s) perímetro(s) urbano(s),
meio ambiente, o atendimento qualitativo e quantitativo e a viabilidade de investimentos para ampliação das infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos, frente às dinâmicas demográfica, imobiliária e das principais ou potenciais atividades produtivas
do município.
2.9 Condições gerais de moradia e fundiárias.
A partir dos resultados das atividades 2.6 e 2.7 e das condições socioeconômicas da população urbana, avaliar a regularidade
fundiária e suas condições de moradia, para garantir os direitos à terra urbana, à moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços
públicos e ao saneamento ambiental.
Parte 3
2.10
Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana.
Avaliar a adequação:
i. do sistema viário básico;
ii. do deslocamento individual não motorizado, observando às necessidades de circulação da população entre as áreas
residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais áreas de oferta de postos de trabalho; e,
iii. do deslocamento motorizado de cargas e serviços, de forma a garantir os direitos ao transporte, ao trabalho, aos serviços
públicos e ao lazer.
2.11
Capacidade de investimento do munícipio.
Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município visando à implementação do PDM a ser expresso no Plano de
Ação e Investimentos – PAI do PDM.
2.12
Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes.
Identificar os conselhos existentes que estão relacionados à temática do desenvolvimento urbano, de forma direta (por ex.:
Conselho do PLHIS, Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano/Municipal, do Plano Diretor, Habitação, Meio Ambiente,
Saneamento Ambiental, de Trânsito/Mobilidade Urbana) ou indireta (conselhos cujas temáticas de alguma forma rebatam sobre
o território, por exemplo: Conselho da Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, etc.) e avaliar as respectivas
naturezas, atribuições, composição, funcionamento e oportunidades de unificação.
2.13
Síntese da Análise Temática Integrada.
Sistematizar os resultados obtidos das atividades 2.4 a 2.12, de modo a indicar a definição de objetivos, diretrizes e propostas
para uma cidade sustentável.
2.14
Objetivos para o desenvolvimento municipal
A partir da síntese da Análise Temática Integrada, item 2.13, definir objetivos para o desenvolvimento municipal visando à garantia
dos direitos citados no item 1.1.
3ª Fase – Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável
2.15
(Re)ordenamento territorial.
Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada e os objetivos definidos, compreendendo
macrozoneamento municipal, perímetros urbanos e áreas de expansão urbana (se necessárias), macrozoneamento(s) urbano(s),
uso e ocupação do solo e zoneamento – com destaque das áreas para o desenvolvimento de atividades econômicas, sistema
viário e parcelamento do solo urbano.
2.16
Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável.
Definir propostas específicas, considerando a realidade diagnosticada e os objetivos e diretrizes definidos, de forma a garantir
os direitos à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer.
2.17
Instrumentos urbanísticos.
Definir instrumentos urbanísticos - dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros como concessão especial para fins de
moradia, concessão do direito real de uso, demarcação urbanística - que poderão ser aplicáveis à realidade municipal, podendo ser
utilizados para intervir na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidos, visando o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Juntamente com a definição destes instrumentos, deve ser feita a
delimitação das áreas onde estes serão aplicados.
4ª Fase – Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização do PDM.
2.18
Plano de Ação e Investimentos - PAI.
Definir as ações e investimentos prioritários, para a implementação do PDM, considerando as atividades das Fases anteriores,
contendo:
i. ação e/ou investimento;
ii. valor;
iii. prazo de execução;
iv. fontes de recursos;
v. indicação da(s) diretriz(es) prevista(s) no PDM em que a ação está vinculada;
vi. indicação do(s) ODS/Metas em que a ação está vinculada; e
vii. outros itens que poderão auxiliar quando da incorporação das ações e/ou investimentos no PPA, LDO e LOA, se julgados
necessários.
2.19
Institucionalização do PDM.
Elaborar minutas de anteprojetos de revisão e complementação dos seguintes instrumentos jurídicos, acompanhados de mapas,
em escalas apropriadas:
i. Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal, que disponha, no mínimo, de:
a) diretrizes para (re)ordenamento territorial (macrozoneamento municipal e urbanos);
b) diretrizes para garantir os direitos à cidade sustentável;
c) instrumentos urbanísticos, previstos na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, aplicáveis ao território municipal;
d) permanência ou (re)criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM,
e) sistema de acompanhamento e controle do plano.
ii. Anteprojeto de Lei do(s) Perímetro(s) Urbano(s) e de Área(s) de Expansão Urbana (se necessárias):
Observação 1: Compete ao município, quando necessário, efetivar e custear a materialização dos vértices do(s) polígono(s) que
delimita(m) o(s) Perímetro(s) Urbano(s) (monumentalização / implantação dos marcos).
Observação 2: Compete à Equipe Técnica Municipal executar o levantamento dos dados dos marcos do(s) perímetro(s) urbano(s),
contendo de forma detalhada o memorial descritivo da poligonal levantada, seus respectivos ângulos, rumos ou azimutes e
distâncias calculadas, bem como as informações de localização e as coordenadas de cada um dos vértices que deverão estar
referenciados à Rede de Alta Precisão do Estado do Paraná – SEMA/IBGE, acompanhada de mapa em escala apropriada.
iii. Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano;
iv. Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, utilizando a classificação de vias adotada pela Lei Federal nº 9.503/97 – Código de
Trânsito Brasileiro;
v. Anteprojeto de Lei do Parcelamento do Solo para fins Urbanos, em conformidade com a Lei Federal nº 6.766/79 e suas
respectivas alterações;
vi. Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras;
vii. Anteprojeto de Lei do Código de Posturas;
viii. Anteprojetos de Leis específicas para regulamentação dos instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto da
Cidade, aplicáveis à realidade municipal, e outros que se mostrarem necessários para implementação das propostas previstas no
PDM.
2.20
Sistema de planejamento e gestão do PDM.
Elaborar proposta de:
i. estrutura organizacional e atribuições das unidades administrativas competentes;
ii. sistema de informações municipais;
iii. perfil do grupo técnico permanente, vinculado à estrutura administrativa da Prefeitura;
iv. equipamentos e programas de informática;
v. estrutura física, veículos e instrumentos de trabalho; e,
vi. sistema de indicadores de monitoramento.
2.21
Estrutura organizacional.
A partir dos resultados da atividade 2.20 e visando somente os ajustes necessários à implementação do PDM, identificar e propor
alterações/ajustes/aprimoramento na legislação vigente referente a:
i. Estrutura Organizacional;
ii. Regimento Interno da Prefeitura Municipal;
iii. Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
iv. Regimento Interno do Conselho Municipal da Cidade;
v. Código Tributário;
vi. Decreto regulamentador dos procedimentos administrativos, fluxograma e formulários, necessários à organização dos trâmites
para licenciamento das atividades relacionadas ao uso e ocupação do solo urbano.
IMPORTANTE: Este tema (2.21) terá que ser desenvolvido apenas para os casos em que forem necessárias complementações,
para a efetiva implementação do Plano Diretor Municipal, não se trata de elaborar Minutas para a revisão geral dos temas ligados
ao município.
3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO
A Equipe Técnica Municipal deverá desenvolver as atividades e elaborar os produtos constantes do Item 2 do presente Termo,
respeitando:
i. a participação do Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo, população e
associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
ii. as atribuições estabelecidas no Anexo I deste Termo; e,
iii. os eventos definidos conforme a seguir:
3.1 FASES DA ESTRATÉGIA DE AÇÃO
1ª Fase – Mobilização e Capacitação
3.1.1 – 01 (uma) Reunião técnica preparatória para o início das atividades a serem desenvolvidas.
Realizar leitura analítica do Termo de Referência; reiterar os procedimentos administrativos estabelecidos, e as responsabilidades
e atribuições dos participantes durante o processo de revisão do PDM; e, solicitar os dados e informações necessárias ao
desenvolvimento das atividades, e dos eventos dos Itens 2 e 3 deste Termo de Referência, respectivamente.
Nesta reunião, a Equipe Técnica Municipal deverá transferir conhecimento no que concerne à:
i. cronograma (citado no item 2.1);
ii. metodologia de trabalho (citado no item 2.2);
iii. métodos e técnicas para avaliação do desempenho do planejamento, e gestão urbana do município (citado no item 2.3) e,
iv. métodos e técnicas para realização de 01 (uma) Reunião Técnica Preparatória (citado no item 3.1.2); 01 (uma) Oficina “Leitura
Técnica” (citado no item 3.1.3) e 1ª Audiência Pública (citado no item 3.1.4).
Responsável: Equipe Técnica Municipal (ETM);
Participantes: Prefeito Municipal; Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM;
Em até 30 (trinta) dias a partir da data do início das atividades, a Equipe Técnica Municipal deverá apresentar ao município:
 cópia do RRT/CAU e da ART/CREA dos profissionais integrantes da equipe técnica da Equipe Técnica Municipal, com
identificação do coordenador da revisão do PDM (arquiteto urbanista).
Também em até 30 (trinta) dias a partir da data do início das atividades, o município deverá providenciar:
 cópia do RRT/CAU ou da ART/CREA do(a) fiscal do município (coordenador(a) da ETM).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
3.1.2 - 01 (uma) Reunião Técnica Preparatória.
Definir formulários e amostra de pesquisados para avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana do município;
organizar e complementar os dados e informações solicitados para a realização das atividades da 1ª Fase; e definir os
procedimentos necessários à realização da:
i. avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana do município (citado no item 2.3);
ii. 01 (uma) Oficina(s) “Leitura Técnica” (citado no item 3.13); e,
iii. 1ª Audiência Pública (citado no item 3.14).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participante: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo e demais representantes do
poder executivo.
3.1.3 - 01 (uma) Oficina de “Leitura Técnica” - “Avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana do município”.
Analisar os dados e informações de modo a avaliar o desempenho do planejamento e gestão urbana do município (citado no
item 2.3);
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.4 - 1ª Audiência(s) Pública(s) – Apresentação do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal
Informar o início, os motivos, a importância, o cronograma, os métodos e técnicas previstas, e debater as questões relativas ao
processo de revisão do PDM, colocadas tanto pela administração municipal como pelos seus participantes.
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; representantes do poder
executivo; representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade,
representante da Coordenação da Região Metropolitana de Umuarama, se instituída.
2ª Fase - Análise Temática Integrada – (Partes 1, 2 e 3)
3.1.5 - 01(uma) Reunião Técnica de capacitação
Apresentar métodos e técnicas para:
i. mapear áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos (citado no item 2.4);
ii. mapear uso e ocupação atual do solo (citado no item 2.5);
iii. avaliar a capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.6);
iv. avaliar o uso e ocupação do solo atual, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.7);
v. avaliar a expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.8);
vi. avaliar as condições gerais de moradia e fundiárias (citado no item 2.9);
vii. avaliar as condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana (citado no item 2.10);
viii. avaliar a capacidade de investimento do município (citado no item 2.11);
ix. avaliar a estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes (citado no item 2.12);
x. 01 Oficina de “Leitura Técnica” – “Análise Temática Integrada” (citada no item 3.1.6);
xi. Realizar a 2ª Audiência Pública (citada no item 3.1.7).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo e representantes do poder
executivo.
3.1.6 1 (Uma) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Análise Temática Integrada”.
Caracterizar as condições quali-quantitativas da cidade e do município, considerando os conteúdos previstos na Análise Temática
Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM; representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.7 2ª Audiência(s) Pública(s) - “Análise Temática Integrada”.
Submeter à apreciação dos participantes a caracterização das condições quali-quantitativas da cidade e do município, conforme
os conteúdos previstos na Análise Temática Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14), considerando a Oficina de Leitura Técnica.
Responsável: Equipe Técnica Municipal
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Participantes Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; representantes do poder
executivo; representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade,
representante da Coordenação da Região Metropolitana de Umuarama, se instituída.
3ª Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável
3.1.8 - 01 (uma) Reunião Técnica de capacitação.
Apresentar métodos e técnicas para:
i. definir diretrizes de (re)ordenamento territorial (citado no item 2.15);
ii. definir propostas para garantir os direitos à cidade sustentável (citado no item 2.16);
iii. definir instrumentos urbanísticos (citado no item 2.17);
iv. organização de Oficina(s) de Leitura Técnica e da 3ª Audiência Pública. Nesta reunião a equipe técnica municipal deverá
solicitar as informações complementares para preparação desta 3ª fase.
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.9 - 01 (uma) Oficina de “Leitura Técnica” - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável”.
Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e propostas para garantir os direitos à cidade sustentável
(citado nos itens 2.15 a 2.17);
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.10 - 3ª Audiência(s) Pública(s) - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável”.
Submeter à apreciação dos participantes, a definição de diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e
soluções específicas, para garantir os direitos à cidade sustentável (citado nos itens 2.15 a 2.17).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; representantes do poder
executivo; representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade,
representante da Coordenação da Região Metropolitana, se instituída.
4ª Fase - Plano de Ação e Investimentos – PAI e Institucionalização do PDM
3.1.11 - 01 (uma) Reunião Técnica de capacitação.
Apresentar métodos e técnicas para:
i. definir o Plano de Ação e Investimentos (citado no item 2.18);
ii. institucionalizar o PDM (citado no item 2.19);
iii. propor o sistema de planejamento e gestão do PDM (citado no item 2.20);
iv. propor ajustes da estrutura organizacional (citado no item 2.21);
v. realizar 01 (uma) Oficina “Leitura Técnica” - “Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM” (citado no item
3.1.12);
vi. realizar a 4ª Audiência Pública e uma Conferência da revisão do PDM (citados nos itens 3.1.13 e 3.1.14);
vii. realizar 01 Reunião Técnica de Consolidação (citado no item 3.1.15);
viii. realizar 01 (uma) Reunião Técnica de coordenação e capacitação (citado no item 3.1.16).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.12 - 01(uma) Oficina de “Leitura Técnica” - “Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM”.
Definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM; analisar as minutas de anteprojetos de lei do PDM
e das leis urbanísticas; analisar proposta de sistema de planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional
(citado nos itens 2.18 a 2.21);
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.13 - 4ª Audiência(s) Pública(s) - “Plano de Ação e Investimentos - PAI e Institucionalização do PDM”.
Submeter à apreciação dos participantes, as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, as minutas
de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM, e os ajustes da estrutura
organizacional (citado nos itens 2.18 a 2.21).
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; representantes do poder
executivo; representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade,
representante da Coordenação da Região Metropolitana de Umuarama, se instituída.
3.1.14 - 1 (uma) Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal – “Pactuação do Plano Diretor Municipal”.
Submeter à apreciação dos participantes, a síntese da versão final preliminar do PDM revisado para pactuação.
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; representantes do poder legislativo; representantes do poder
executivo; representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade,
representante da Coordenação da Região Metropolitana de Umuarama, se instituída.
3.1.15 - 1 (uma) Reunião Técnica de Consolidação.
Ajustar as análises e respectivos documentos, relativos às atividades da 4ª Fase, em decorrência da 4ª Audiência Pública, e da
Conferência da Revisão do Plano Diretor Municipal.
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo; e representantes do poder
executivo.
3.1.16 - 1 (uma) Reunião Técnica de coordenação e de capacitação.
Para entrega formal dos documentos de revisão do PDM, pela equipe técnica municipal, e capacitação para os procedimentos
necessários à implementação do PDM.
Responsável: Equipe Técnica Municipal
Participantes: Prefeito Municipal, Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo; e
representantes do poder executivo.
3.2 Logística para a realização dos eventos
A logística para a realização de todos os eventos (reuniões, oficinas, audiências e conferência), integrantes do processo de revisão
do PDM é de responsabilidade do município.
A logística para a realização dos eventos compreende:
i. publicação oficial de convocação e expedição de convites, para as associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
ii. divulgação dos eventos: veículos de mídia local, internet, produção e reprodução de materiais de divulgação;
iii. disponibilização do material, elaborado pela equipe técnica municipal, com o conteúdo das respectivas temáticas;
iv. reserva e preparação de locais, com espaço físico adequado, que comporte a quantidade estimada de participantes;
v. disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de projeção, fotografia, filmagem, gravação,
microfones, caixas de som, entre outros;
vi. disponibilização de materiais de apoio, elaborados pela equipe técnica municipal, com o conteúdo das respectivas temáticas.
4 FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços técnicos da equipe técnica municipal, será de responsabilidade do município, por meio de profissional
legalmente habilitado, com formação em Engenharia Civil/ Arquitetura e Urbanismo. O técnico designado responsável pela
fiscalização dos serviços será o coordenador da ETM.
A equipe técnica municipal deverá encaminhar ao Coordenador da ETM, os produtos preliminares de cada uma das Fases. Com
os produtos, a equipe técnica municipal deverá entregar Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata,
pauta/programação, horário de início e fim, fotos, slides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc. relativo às Reuniões
Técnicas, Oficinas Técnicas, Audiências Públicas e Conferência.
É facultada à fiscalização dos serviços técnicos da equipe técnica municipal, a não aceitação dos produtos das atividades
desenvolvidas, em virtude de inconsistências, incompatibilidades com produtos entregues anteriormente, ou não adequação às
disposições deste Termo, bem como a solicitação de ajustes e/ou substituição dos mesmos. Do mesmo modo, a não observação
dos formatos dos produtos conforme estabelecido no Anexo I deste Termo, implica na não aceitação dos mesmos pela fiscalização
da revisão do PDM.
Todos os documentos das atividades concluídas, inclusive daquelas já medidas, deverão ser ajustados aos resultados das etapas
já entregues, das audiências públicas, conferência da revisão do PDM, sob pena de não aceitação das atividades/produtos
subsequentes ou finais.
5 CRONOGRAMA FÍSICO
O prazo máximo para execução dos serviços técnicos da equipe técnica municipal, é de 330 (trezentos e trinta) dias a partir da
data de assinatura do contrato. Os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados como subsídio em cada uma das
atividades desenvolvidas, em conformidade ao estabelecido no Item 2 do ANEXO I - Orientações Metodológicas Operacionais, em
anexo, deverão ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos a seguir:
CRONOGRAMA FÍSICO
Fases
Descrição
Meses/Dias
		
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
1ª Fase
Mobilização
em até 30 dias
2ª Fase
Análise
Temática
Integrada
(Parte 1)
em até 120 dias
Análise
Temática
Integrada
(Parte 2)
em até 180 dias
Análise
Temática
Integrada
(Parte 3)								
em até 240 dias
3ª Fase
Diretrizes e
Propostas para uma Cidade Sustentável						
				
em até 300 dias
4ª Fase
Plano de Ação e Investimentos - PAI
e Institucionalização do PDM
em até 330 dias
7. DIREITO DE PROPRIEDADE
Todo o material produzido, decorrente da execução do objeto do presente Termo, ficará de posse e será propriedade do Município.
ANEXO I - ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS OPERACIONAIS
A Equipe Técnica Municipal deverá desenvolver as atividades, e elaborar os produtos constantes dos Itens 2 e 3 do presente
Termo, garantindo a participação, Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, representantes do poder legislativo, população
e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
1. ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES
1.1 ETM
Deverá ser constituída por representantes das unidades organizacionais, da estrutura administrativa da prefeitura municipal, por
exemplo: administração; finanças; contabilidade; tributação; orçamento; obras; planejamento; jurídico; saúde; educação; promoção
social; meio ambiente; agricultura; serviços urbanos.
Entre os integrantes da ETM, deverá ser designado um profissional formado em Arquitetura e Urbanismo ou em Engenharia Civil,
para ser o Coordenador da ETM.
Esta equipe participará ao longo de todo processo de revisão do PDM, e dará suporte para a realização de todas as tarefas e
atividades previstas.
A ETM tem como atribuições:
i. assegurar a construção do processo de revisão do PDM, de acordo com os fins propostos no Termo de Referência, com dados,
informações e apoio logístico para a realização dos eventos;
ii. avaliar e validar junto com o CDM, a programação de atividades e eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas para a
revisão do PDM;
iii. recomendar a convocação de outros órgãos do poder público (municipal, estadual ou federal), e/ou convidar associações
representativas dos vários segmentos da comunidade, para subsidiar a análise dos documentos referentes à revisão do PDM;
iv. emitir análises técnicas, propondo alterações, exclusões e/ou complementações nos documentos entregues ao longo das
diversas fases do processo de revisão do PDM, tendo por base este Termo de Referência;
v. dar aceitação da versão final dos produtos relativos a cada uma das fases conforme o Termo de Referência;
vi. conduzir e participar das reuniões técnicas de capacitação, preparação e consolidação, oficinas, audiências públicas e
conferência municipal.
1.2 COORDENADOR DA ETM
O Coordenador da ETM, tem como atribuições:
i. coordenar e fiscalizar o processo de revisão do PDM;
ii. aprovar a versão final dos produtos elaborados pela equipe técnica municipal, relativos a cada uma das fases, conforme o
Termo de Referência após aceitação da ETM;
iii. efetuar o recebimento (conforme modelo apresentado em anexo) dos produtos de cada fase, por meio de laudo de
acompanhamento, conforme modelo fornecido, após aprovação pela ETM;
iv. emitir parecer técnico, e solicitar parecer jurídico à procuradoria geral do município, referente a pedidos que possam surgir;
v. emitir parecer técnico, e solicitar parecer jurídico à procuradoria geral do município, referente a pedidos de solicitação de
substituição do coordenador ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica municipal;
vi. dar conhecimento e solicitar providências ao Prefeito e demais gestores da administração municipal, para o encaminhamento
do processo de revisão do PDM;
vii. mediar e fazer a interlocução entre o poder executivo municipal e a equipe técnica municipal;
viii. tornar público o processo de revisão do PDM, instrumentalizando os meios de comunicação com informações.
1.3 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (CDM)
O Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM ,juntamente com a ETM, deverá acompanhar e opinar nas diferentes fases do
processo da revisão do PDM, e posteriormente, contribuir para a revisão dos instrumentos legais de sua criação, no que se refere
às suas atribuições, composição e funcionamento.
O Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, deverá ter como atribuições, sem prejuízo das competências asseguradas em
seus atos de criação:
i. acompanhar as reuniões, audiências públicas e conferência da revisão do PDM;
ii. participar de reuniões técnicas de capacitação, oficinas de leitu
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Veículos
LANÇAMENTO

Chevrolet Equinox Midnight estreia
com o inédito motor 1.5 turbo
Além da sofisticação, o
Equinox ficou conhecido
pela excepcional performance do motor 2.0 Turbo
de 262 cavalos. Para a linha
2020, o SUV de médio porte
da Chevrolet passa a oferecer mais uma opção de
motorização. É a 1.5 Turbo,
para quem busca o melhor
balanço entre desempenho
e eficiência energética,
principalmente em trechos
urbanos.
A novidade mecânica estreia com a versão especial
Midnight, de acabamento
interno e externo todo escurecido, dando um toque
esportivo e customizado
ao modelo. O preto predomina. Aparece na pintura
da carroceria, na grade
frontal, nas máscaras das
luzes auxiliares, nas rodas
aro 19. Os tons metálico,
brilhante e fosco se misturam para tornar o conjunto
mais harmonioso. Até a
gravata Chevrolet recebeu
cobertura diferenciada. Já
o conteúdo é baseado no
da versão LT, com destaque
para o banco do motorista
com ajuste elétrico, arcondicionado “dual zone”
e faróis de xenônio.
O novo motor 1.5 Turbo

U

N

está disponível também
para a versão topo de linha
Premier, que soma diversos
itens de segurança, como
sistemas autônomos de
detecção de pedestre com
auxílio de frenagem e de
permanência na faixa - com
alerta tátil no banco. Teto
solar elétrico panorâmico,
sistema de som premium,
partida por controle remoto
e acionamento da tampa
do porta-malas por sensor
de movimento fazem parte
dos itens de conveniência.
Já a tração integral (AWD)
com assistente de declive
é outra exclusividade da
versão, ofertada também
na configuração 2.0 Turbo.
“O Equinox 2.0 Turbo é
o líder de vendas em sua
faixa de potência. O modelo 1.5 Turbo estreia com o
mesmo nível de conteúdo e
marca o ingresso do SUV
da Chevrolet na porção
mais procurada pelo consumidor”, destaca Rodrigo
Fioco, diretor de Marketing
de Produto da GM América
do Sul.
PERFORMANCE
COM EFICIÊNCIA
O Equinox é atualmente
o carro de passeio mais

I

V

E

R

S

divididas em três níveis de
acabamento (LT, Midnight
e Premier), duas opções de
motorização (1.5 Turbo e
2.0 Turbo) e duas de tração
(FWD e AWD).

Para a linha 2020, o SUV de médio porte da Chevrolet passa a oferecer mais uma opção
de motorização

vendido da Chevrolet no
mundo, enquanto as configurações 1.5 Turbo representam cerca de dois terços
do mix global em virtude do
balanço entre performance
e eficiência energética que
este motor oferece.
No Brasil, o Equinox
1.5 Turbo desenvolve 172
cavalos de potência e 27,8
kgfm de força, números superiores aos dos principais

I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

rivais. O SUV de médio porte da Chevrolet se destaca
ainda em performance.
A aceleração de 0 a 100
km/h é feita em apenas 9,2
segundos.
Além de surpreender
pela agilidade no trânsito, o
Equinox 1.5 Turbo também
chega como referência em
economia. De acordo com
dados do Inmetro, o modelo
percorre com gasolina no

P

A

R

A

tanque 11,7 km/l na estrada
e 9,5 km/l na cidade – médias até 8,3% melhores que
o modelo 2.0 Turbo, que é
equipado com transmissão
automática de nove marchas de trocas rápidas e
bastante suaves.
A linha 2020 do Equinox
estreia nas concessionárias da Chevrolet a partir
do início do próximo ano
em quatro configurações,
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UNIPAR

FESTIVAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

Homenagem ao
professor Carlos Berti
Marcado por muita emoção, o Festival de
Ginástica Rítmica ‘Carlos Berti - a história
de um grande mestre’ prestou bonita
homenagem ao saudoso professor do
curso de Educação Física da Unipar. O
show de movimentos, ritmo e beleza foi
protagonizado pelas meninas do projeto
Oficina da Ginástica, que reúne alunas de
escolas municipais e outras na iniciação
do esporte, e da Equipe de Rendimento
[de competição]. E foi prestigiado pelo
prefeito Celso Pozzobom, pelo Reitor
Carlos Eduardo Garcia e pela família do
homenageado. Foram muitos aplausos
pela desenvoltura das ginastas e pela
iniciativa de lembrar a vida e obra do ‘tio
Carlinhos’, como muitos carinhosamente
o chamavam. Ele faleceu em 2017 e
trabalhava na Unipar desde os 16 anos
[entrou em 1976].

N

S

DESIGN ATLÉTICO
O Equinox é um utilitário esportivo caracterizado por um design atlético,
robusto e refinado, com o
conforto e funcionalidades
condizentes com sua proposta predominantemente
urbana e familiar. São
4.652 mm de comprimento, 1.843 mm de largura
e 1.697 mm de altura.
Destaca-se o excelente
espaço interno. Tanto que
o entre-eixos de 2.725 mm
é um dos maiores e o mais
bem aproveitados de todo
o segmento, permitindo
acomodar confortavelmente até cinco ocupantes
com bagagens. A sensação
de amplitude é potencializada pelo teto solar panorâmico e pela disposição
dos elementos, pensados
para a máxima ergonomia
e funcionalidade. O painel
frontal, por exemplo, é
desassociado do console
central, trazendo mais
conforto e espaço.
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https://www.instagram.com/paulosergioimobiliaria
https://www.facebook.com/Paulosergio.imobiliaria/

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

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

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

MA
IS D
E
75%
VEN
DID
O

ORION RESIDENCE. SITUADO NA AV. MARINGÁ
Apartamento cobertura triplex no Orion Residence. situado
na Av. Maringá, com 432m2 de área privativa, possuindo, 03
suítes, 01 suíte master, piscina, área gourmet, 04 vagas de
garagem n° 141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00
EDIFICIO RESIDENCIAL UIRAPURU
Apartamento no Edificio Residencial Uirapuru, Localizado na
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alenca, com 325,37 m² de área
total, sendo 268,86 m² de área privativa, contendo 3 vagas de
garagem. R$ 600.000,00

JARDIM VIENA III
Casa localizada no Jardim Viena III situada na rua
projetada C. Em alvenaria medindo 70,00m2

Edifício
Malibu.
Edifício Residencial
Residencial Malibu.

RESIDENCIAS/SOBRADOS

RUA MARIA PELIER DE SOUZA
Jardim Aeroporto contendo uma residência de aproximadamente
95,00 m², situada na Rua Maria Pelier de Souza. R$ 280.000,00
JARDIM SAN FERNANDO
Residência localizada no Jardim San Fernando, contendo uma
residência em madeira com 96,00m² R$ 150.000,00
RUA PROJETADA B
Casa no Jd. Bela Casa II, na rua projetada B, com 51,00 m² de
construção e 135,45 m² de área total. R$ 135.000,00
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², L.01-B - Q.
25. R$ 120.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$
6.500.000,00
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
RESIDENCIAL AGUAS DO PARANÁ
Lote 02 da quadra 128, situado no condomínio residencial
Aguas do Paraná, localizado no município de Porto Rico,
Comarca de Loanda-Pr, medindo 428,80m² R$ 130.000,00
JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com 255,22
m². R$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25, Q.15, L. 26,
Q.15, medindo 255,22m². R$ 67.000,00
JARDIM SAN MARTINS
Lote 05 da quadra 06 do loteamento Jardim SAN Martins,
medindo 269,10m2 R$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00 m² R$
50.000,00
PROJETADA C
Lote 1B da quadra 03 localizada na rua Projetada C, Jardim
Estância I, medindo 187,00m2 R$ 45.000,00
JD. UNIÃO LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO
Jd. União localizado na Rua Afranio Peixoto, 245 – Perola-PR
medindo 240 m² R$ 45.000,00

Edifício
ao lado
lado do
do Condomínio
Condomínio Residencial
Residencial Mont
Mont Blanc.
Blanc. Excelente
Excelente
Edifício Residencial
Residencial Malibu,
Malibu, na
na Avenida
Avenida Parigot
Parigot de
de Souza,
Souza, ao
localização,
pensando na
na qualidade
qualidade de
de vida
vida para
para você
você ee sua
sua família.
família.Com
Com
localização, um
um empreendimento
empreendimento com
com toda
toda aa infraestrutura,
infraestrutura, pensando
brinquedoteca,
piscina ee salão
salão de
de festas.
festas. Serão
Serão 16
16 pavimentos
pavimentos planta
planta02
02com
com
brinquedoteca, sala
sala de
de cinema,
cinema, sala
sala de
de jogos,
jogos, área
área gourmet,
gourmet, piscina
01 suíte,
suíte, 02
02 quartos,
quartos, cozinha,
cozinha, sala
sala de
de jantar,
jantar, sala
sala de
de TV
TV com
com
131,50
sendo 01
131,50 m²
m² de
de área
área total
total ee 76,00
76,00 m²
m² de
de área
área privativa,
privativa, sendo
sacada,
o preço
preço de
de lançamento
lançamento aa partir
partir de
de R$
R$ 270.000,00
270.000,00––R$
R$73.500,00
73.500,00
sacada,banheiro
banheirosocial,
social, lavanderia
lavanderia ee 01
01 vaga
vaga de
de garagem
garagem com
com o
++48
para aa entrega
entrega da
da chave
chave (CUB-PR).
(CUB-PR).
48parcelas
parcelasde
deR$
R$1.500,00
1.500,00 (corrigidos
(corrigidos aa 0,80%
0,80% ao
ao mês)
mês) ee R$
R$ 109.500,00
109.500,00 para
JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Totalizando 277,00
m² R$ 40.000,00
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

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

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

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

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

Em Xambrê-Pr
²
R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

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

CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE

06/07, completo, ﬂex,
branco. R$ 21.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292 /

CELTA 01/01 1.0
Prata, 02 portas, vidro e trava.
R$ 7.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

CORSA HATCH
1.4 09/09
Premium, prata, completo.
R$ 19.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

CRUZE LT 12/12
Branco, automático, banco
de couro, multimidia. R$
45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MONTANA
CONQUEST 2006
Prata, Só direção hidráulica,
Revisada. Valor R$ 15.000,00.
Fone: (44) 9 9861-4974
whatsapp Warritom

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

S10 EXECUTIVA
09/09
4X4, dupla, prata. R$
53.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

S10 LT DUPLA
2.4 13/14

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

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

SPIN LTZ
14/14
Preta, completo, automático,
07 lugares, automático.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

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

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

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

STRADA
ESTENDIDA 1.4
11/12
Verde, completo, 50.000,00Km.
R$ 30,000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563

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

UNO ELETRONIC
94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

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

FORD
FORD
ECOSPORT 1.6
12/12
Branca. R$ 49.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563

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

FORD FOCUS
14/15
Branco,2.0, S.E, plus,
Automatico, Completo,
banco de couro. R$
49.500.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12
Preto, completo. 16.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

PAMPA 1.8 90
Gasolina, prata. R$ 8.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CIVIC LXS 12/13
Preto, completo, automático.
R$ 50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLA XEI
11/12 2.0
Prata, câmbio borboleta.
R$ 49.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

AGILE 1.4 LTZ

11/12

BRANCO

COMPLETO

R$ 27.900,00

ASTRA HATCH 2.0 ADVANTAGE

10/11

PRETO

COMPLETO

R$ 29.900,00

CLASSIC LS

16/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 29.900,00

COBALT 1.4 LT

12/12

BRANCO

COMPLETO

R$ 31.900,00

COBALT 1.8 LTZ AT

17/17

CINZA

COMPLETO, AUT

R$ 53.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 52.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

15/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 63.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

F1000 XLT MWM

93/94

CINZA

COMPLETO

R$ 45.900,00

HB20 1.0 COMFORT

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

ONIX 1.0 LS

14/14

BRANCO

DH,LIMP,DS

R$ 31.900.00

ONIX 1.0 LT

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

PEUGEOT 2008 ALURE

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 54.900.00

PRISMA 1.4 LT

15/16

CINZA

COMPLETO

R$ 42.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800

R$ 64.900,00

S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX

16/17

CINZA

COMPLETO

R$ 79.900,00

S10 HIGH COUNTRY 2.8 DIESEL

18/18

PRETO

COMPELTO, AUT, COURO, KM 15.000

R$ 152.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/13

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 34.900,00

SPIN LT 1.8

14/14

PRATA

COMPLETO

R$ 37.900,00

SPIN LTZ 1.8

15/16

PRATA

COMPLETO, 7L

R$ 48.900,00

TRACKER 1.8 LT AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, TS

R$ 64.900.00

TRACKER PREMIER TURBO

18/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 86.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ

16/17

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 124.900,00

COROLLA
ALTUS 10/11
Prata. R$ 49.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

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

HONDA CIVIC
LXS 08/08

Preto, ﬂex, R$ 32.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IX35 14/14
Prata, R$ 60.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

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

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

RENAULT
SANDERO
PREVILEGE 1.6
12/13

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 2011
Vermelho, R$ 31.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

GOL 02/02

Prata, ﬂex, completo. R$
28.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

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

TOYOTA
FIELDER XEI
06/06

GOL TREND 1.0
12/13

Preto, automático,completo.
R$ 24.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

Completo, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PARATI 1.8 97/97
Verde, 02 portas, ar +
direção.
Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 1.6
FLEX 07/08
Branca, completa, roda
de liga. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
VW
PARATI 1.6 TRACK-FIELD 2007 PRETA COMPLETA R$ 24.500,00
PARATI 1.6 TRACK-FIELD 2008 PRETA BANCOS EM COURO
COMPLETA R$25.500,00
PARATI 97 PRATA 1.6 GASOLINA 2 PORTAS COMPLETA
R$14.900,00
PARATI 99 VERDE 1.6 COMPLETA 4 PORTA GASOLINA R$15.500,00
GOL 1.0 G5 PRATA 2013 COMPLETO R$26.800,00
GOL 1.0 G4 CINZA, 2006 TRAVA ALARME E AR CONDICIONADO
R$17.500,00
GOLF 1.6 CONFORTILINE 2010 PRETO COMPLETO R$33.900,00
GOL 2007 1.6 POWER PRATA MENOS AR R$19.800,00
GOL 2002 1.6 BRANCO ALCOOL COM DIREÇÃO HIDRÁULICA
R$15.500,00
GOL 1.8 BRANCO G3 COMPLETO R$16.800,00
GOL 1.0 PRATA G5 2012 COMPLETO R$24.900,00
GOL 1.0 G4 2007 PRATA BASICO R$15.800,00
VOYAGE 2014 1.6 BRANCO CONFORTLINE COMPLETO R$36.800,00
CROSS FOX 2005 AMARELO 1.6 COMPLETO R$25.800,00
SANTANA QUANTUM 1992 VERDE TODA REFORMADA COM
RODAS 17 PNEUS NOVOS R$14.600,00
FIAT
UNO 2003 MILLE FIRE 4P. CINZA VIDRO TRAVA E ALARME
R$11.500,00
UNO VIVACE 4 PT 2011 COM DIREÇÃO HIDRÁULICA R$22.800,00
UNO 2013 MILLE BRANCO 4P. BASICO R$20.000,00
UNO VIVACE 1.4 PRATA 2013 COMPLETO R$27.800,00
STRADA 1.4 CE 2008 AZUL MENOS AR R$24.500,00
STRADA 2014 CD ADVENTURE COMPLETO. PRATA 1.8 DUALOGIC R$45.000,00
UNO 94 BORDO 4 PORTAS R$7.800,00
PALIO 2010 CINZA 1.0 FIRE COMPLETO R$20.800,00
PALIO 2004 AZUL 4 PORTAS AR E VIDRO TRAVA E ALARME LIMP.
DESEMB. R$16.300,00
PALIO 98 BORDO 4 PORTAS DIREÇÃO VIDRO TRAVA E ALARME
DESEMB. R$11.000,00

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

SAVEIRO 14/15
Vermelho, completo, cab.
simples. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SAVEIRO CROSS
ESTENDIDA
14/14, branca. 60.000,00Km.
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

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

SAVEIRO
TRENLINE 14/15
Vermelha, completa. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
KAWASAKI
Z800 2013
Placa: Mercosul, Pneus
novos, Lâmpada super
led, Pastilhas de disco
trocados, Revisão feita
a pouco tempo, Óleo
motul. Interessados entrar
em contato 99861-4974
whatsapp Warritom

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

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

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

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

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 8 e 9 de Dezembro de 2019

C3

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

NOSSA SENHORA APARECIDA - (44) 3621-2177
CEMIL - (44) 3621-9200

R$110.000,00. BAIRRO
SÃO
CRISTÓVÃO.
Rua Estevam dos Stos
Silva, 1721 residência em
Alvenaria, Terreno área
156 m2 (6,50m X 24,00m)
com área construída de
50,00M2, possuindo, 02
quartos, sala/ copa cozinha,
banheiro social, área garagem
para 1 veículos, corredor
ao lado com entrada para o
fundo, Interessados contatar
com fones 99763-0860 ou
99858-6165;

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 170.000,00. Próximo A
Praça Dos Xetas. R. José
Pereira da Silva, 3611 –
Jd Das Garças Ii - À. Ter.
Aprox. 126,00 m², À. Constr.
Aprox. 62,00 m² - Alv/Laje
– 03 qtos, sala, cozinha,
bwc social, lavanderia e
garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111
ou digite cód. 1054 em
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Res. de Alvenaria/forro
área construída de
100m², área total do
terreno 127.50m² sendo
(7.50X17.00), contendo
2 quartos, sala, cozinha,

1 banheiro social, área
de serviço e garagem
coberta. Localizada na
Rua Caetés n° 2781,
Zona VI, Umuarama/
PR. Valor R$ 150.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-610
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 435.000,00. Próximo
Ao Colégio – Rua Laguna,
3868 – Jardim Europa - À.
Ter. 227,00m², À. Constr.
Aprox. 112,68 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, sala ,
cozinha, bwc social, lav. e
garagem descoberta, ainda
uma sala comercial com
bwc. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 ou digite
o cód. 1066 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE
R$ 690.000,00 – PROX.
AO RESTAURANTE
BAOBA – AV. RIO DE
JANEIRO, 4997 – ZONA
II - À. Ter. 220,77 m², À.
Constr. 158,65 m² - Alv/
laje, 02 Suíte, 1 Quart,
Sala estar/jantar, Coz.,
Lavand., Bwc soc., desp.,
Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 975 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.250,00. Prox. Harmonia
Clube Campo - Ed. Res.
Solar Das Palmeiras 2 – R.
Jose Dias Lopes, 4445
– Jd Bandeirantes – à.
Aprox. Priv. 90,00 m² Suíte, 2 Quart., Sala estar/

jantar, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e 02 vagas de
garagem. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1092
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 500,00. Prox. Harmonia
Clube De Campo - Ed.
Ouro Verde 1 R. Marialva,
5860. Apto 2º Andar/ Bloco
03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv.
48,53m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 834 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00. Prox. Unipar
Sede. Ed. Lavoisier, Av.
Maringa, 5325. Apt°. 3º
Andar/Frente Zona 3. À. Tot.
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 Incluso
água e gás) + Detalhes
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1038 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

OPORTUNIDADE
!!
Vende-se Apto no Residencial
Solar das Palmeiras, torre 01,
7º andar, de frente, todo em
porcelanato, teto rebaixado
em gesso e iluminação em
led, tubulação de cobre
para ar condicionado.
Contém 01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala de
estar e jantar, cozinha,
lavandeira e sacada, 01
vaga na garagem, salão
de festa e piscina, com
porteiro 24 hrs para maior
segurança. R$ 359.000,00.
Fones: (44) 9 9892-1099
/ 44 9 9741-7212.

VENDO APTO
Localizado no condomínio
Novo Horizonte, Próximo
ao Campus II- Unipar, com
03 quartos, salão de festa,

play, piscina, garagem
coberta. Informações no
Fone: (44) 3639-2475 /
9 8850-6257.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ELIAS
CORRETOR DE

IMOVEIS VENDE
R$ 120.000,00. Chácara
de 5.000m2, na saída
para Xambrê a 7 km da
UEM, a 500 metros do
asfalto com água e toda
cercada em arame lizo,
com o eucalipto plantado
nas dividas, ao lado
de vizinhos residindo.

Fones: (44) 9 9763-0860
ou 99103-2617.

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

Res. de Alvenaria, área
construída de 68.98m²,
área total do terreno
165m², contendo 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha,
1 banheiro social, área
de serviço e garagem
coberta. Localizada na
Rua Califórnia, esquina
com a Rua Londres, Jardim
San Martin, Umuarama/
PR. Valor R$ 150.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-610
ou (44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ED. SERRANO

JD. ITÁLIA III

EDIFÍCIO BELA VIDA

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

Lotes 20 e 21, Quadra 05 - Com 147m²
(7,00x21,00) Próx. Sonho Meu. Excelente
topograﬁa.

Apto 303, 1º andar, bloco 03,
localizado no Residencial Bela Vida,
próximo ao Sorvetes Guri. Com 52m²
de área total e 46m² de área privativa,
contendo 02 quartos, BWC social,
sala, cozinha e 01 vaga de garagem
descoberta.

JD. ITAPUÃ
Quadra 3, Lote 04 e 05, com 1.793,76m²
(35,00x51,22). Excelente localização e
topograﬁa, próximo ao Colégio
Geração Cima.
R$ 890.000

METROPOLITANO I
Terrenos à 150m da Ampliaço, com excelente localização e topograﬁa.
R$ 46.500 - Lote 7/8-A, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00)
R$ 46.500 - Lote 7/8-B, Quadra 14
Com 440m² (6,66x22,00)

R$ 28.000
JD. BELO MONTE
Próx. Sorvetes Guri.
Excelente localização e topograﬁa.
R$ 38.000 - Lotes 3-B e 3-C, Qd. 10
Com 126m² (6,00x21,00).
R$ 29.000 - Lotes 8-B, Quadra 04 - Com
150,30m² (6,68x22,50).
RESIDÊNCIA NO JD. IRANI
(PRÓX. SORVETES GURI)
Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175.
Residência com 63m², com 01 suíte
e 01 quarto, e demais dependências.
Terreno com 175,00m². Novíssima, sem
uso em ótima localização, pronta para
ampliação!

R$ 105.000
RESIDÊNCIA - AV. ROTARY
Residência localizada na Av. Rotary
- Com 364,47m² de área total, contendo uma residência em alvenaria com
185,96m², sendo 01 suíte, 02 quartos
amplos, sala de estar/jantar e cozinha
integrados, BWC social, garagem para
02 carros, edícula com churrasqueira,
pia e lavandeira. Umuarama/PR. Em
fase de reforma total.
R$ 650.000
PAYSAGE ESSENZA

Lotes 11/12-B, Quadra 22
Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

Quadra 3, Lote 13 - Localizado no Condomínio Residencial Paysage Essenza,
com 251,42m² (12,92x20). Condomínio
contendo quadra de tênis e poliesportiva, campo de futebol society, playground, duas piscinas, academia com
vestiários e segurança 24h. Condomínio
com completa estrutura, pronto para
construir. Conheça!

R$ 39.000

R$ 140.000

R$ 125.000
JD. BELO HORIZONTE

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

RES. JD. 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. Residência recém-reformada,
pronta para morar.

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL OURO VERDE I
Apto 003 - Bloco A5. Sendo 52,61m² de
área privativa, contendo 02 quartos,
sala, cozinha, BWC e 01 vaga de
garagem. Em boas condições. Excelente
oportunidade!
R$ 95.000

R$ 295.000

ESCRITURAS DE IMEDIATO
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TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA UOPECCAN - Terreno comercial com
39,01m de frente para Av. Valdomiro Frederico. Área total de 1.726,27m². Excelente oportunidade de investimento. Alta valorização.
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ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!
R$ 950.000 - COBERTURA com 310m²,
localizado na Rua José Teixeira D´ávila,
3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 dormitórios,
BWC social, todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, salão de festas/ jogos,
cozinha/churrasqueira, terraço descoberto com pergolado e deck em madeira.
Localização privilegiada, no Centro da cidade. Grande oportunidade para adquirir
sua moradia com conforto e soﬁsticação.
Para mais informações, ligue e agende
uma visita.

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

RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 295.000 - Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx.
Alto São Francisco. Terreno com 240,00m².
Casa nova, em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada, pronta
para morar.

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

AV. DUQUE DE CAXIAS

EDIFÍCIO BELA VIDA

R$ 46.500 - Lote 7/8-A, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00);
R$ 46.500 - Lote 7/8-B, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00);
R$ 53.000 - Qda 29-B, Lote 2/3-A - 160m²
R$ 59.400 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
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
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.

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

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

R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
Consulte mais lotes disponíveis!

Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado
no Residencial Bela Vida, próximo ao
Sorvetes Guri. Com 52m² de área total
e 46m² de área privativa, contendo 02
quartos, BWC social, sala, cozinha e 01
vaga de garagem descoberta. Agende
uma visita para conhecer!

R$ 105.000

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

R$ 940.000

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

R$ 940.000

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.
PAYSAGE ESSENZA
R$ 140.000 - QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado
no Condomínio Residencial Paysage Essenza,
com 251,42m² (12,92x20). Condomínio contendo quadra de tênis e poliesportiva, campo
de futebol society, playground, duas piscinas,
academia com vestiários e segurança 24h.
Condomínio com completa estrutura, pronto
para construir. Conheça!
JD. TRIANON
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²
JARDIM MODELO
R$ 95.000 - Próximo a Subestação da Copel Quadra 2 - Lote 4 - 126,00m².

JD. BELO HORIZONTE
Excelente topograﬁa e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m².
BELO MONTE - SAÍDA PARA XAMBRÊ
Próx. Sorvetes Guri.
Excelente localização e topograﬁa.
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 38.000 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 38.000 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 38.000 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²
JD. ITALIA III
Próximo ao Sorvetes Guri.
Terrenos de 147,00m² (7,00x21,00).
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 04;
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 04;
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 12.
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização e ótima topograﬁa.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 39.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²
JD. FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topograﬁa.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²;
R$ 64.100 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²;
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²;
R$ 82.100 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²;
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo
à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 39.900 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m².
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-B - 595,40m²;
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A com 615,61m²;
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-C.
JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topograﬁa.
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X
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.

