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RIVALIDADE EM CAMPO - O Flamengo já é campeão e o Palmeiras já está na

Libertadores do próximo ano. Mas o jogo de hoje entre os dois times promete ser dos
mais tensos, já que na semana houve trocas de insultos de ambos os lados. Página A8

O SUCESSO DOS PROFESSORES YOUTUBERS - Eles já são

vários. Os professores na Internet fazem sucesso com linguagem fácil
e mais direta para os adolescentes. E ganham bem. Página A6

UNIÃO

Conselhos de segurança vão criar
regional na luta contra a violência
CEEBJA

A história de
superação na
educação de
jovens e adultos
A aluna do CEEBJA de Umuarama, Caroline da Silva (foto), 24
anos, parou de estudar quando
tinha 15 anos, quando ela foi
diagnosticada com câncer de
ovário. Mas superou o problema, foi estudar no Ceebja e já
passou em dois vestibulares.
Este é um dos exemplos de
jovens e adultos que reescrevem suas histórias de vida pela
educação
Página B1

CIDADE

Criar uma Coordenadoria Regional que permita unir forças
dos Conselhos de Segurança
Pública (Conseg) de toda a
região para a busca de integração e comprometimento entre
a sociedade civil e as forças
de segurança e investimentos
para o setor é o objetivo de um
grupo de trabalho criado sob
a coordenação do Conseg de
Umuarama. A primeira reunião
já foi realizada e a proposta
ganhou mais força, já que vem
como importante aliado das
forças de segurança pública.
Página A6

UMUARAMA

Novo cadastro
no Fila Única
deve ser feito
a partir do dia 2
Página A3

SAÚDE

Assaltantes
Umuarama é
são presos pelo exemplo, mas
sinal de celular AIDS/HIV exige
roubado
atenção, ainda
Página A4
Página A3
Agradecimento e Missa de 7º dia
Ainda consternada pelo
falecimento prematuro de
PAULO ROBERTO
SEQUINEL FERNANDES,
o Paulinho, a família
agradece o apoio recebido
neste momento difícil e
convida a todos para a
Missa de Sétimo Dia que
será celebrada na próxima terça feira, dia 3, às
18h30, na Igreja São José
Operário de Umuarama.
Hoje:

16 páginas

Fechamento:

15:36 h

VERÃO VEM AI E PEDE ACADEMIA -

O
calor está forte e o Verão nem chegou ainda. Mas é
questão de semanas e para quem gosta de manter a
forma, é hora de praticar exercícios físicos. Página A4

ROLETA DO COMÉRCIO NA ILUSTRADA FM - A

semana começa com a quinta fase da Roleta do Comércio
na Ilustrada FM e agora com prêmio acumulado em R$ 1
mil. Participação é aberta a todos. Página A4
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TOMA LÁ, DÁ CÁ

Governo Federal libera R$ 2,2 bi
em emendas após sofrer ameaça
Brasília, (Agência Estado) - Sob ameaça de ver
sua agenda econômica ser travada no Congresso, o
governo cedeu à pressão de deputados e senadores
e acelerou a liberação de emendas em novembro.
Desde o início do mês, foram empenhados R$ 2,26
bilhões, informa o jornal O Estado de S. Paulo. É o
segundo maior repasse feito em um único mês desde
que o presidente Jair Bolsonaro assumiu. Em julho,
durante as discussões da reforma da Previdência,
foram desembolsados R$ 3 bilhões. O Palácio do
Planalto alega que o aumento no valor neste mês se
deve ao descontingenciamento de verbas, anunciado
pelo Ministério da Economia no último dia 18.
A liberação maior de recursos ocorreu após o
Centrão - formado por DEM, PP, Solidariedade, PL
e Republicanos - dar um ultimato ao Planalto: ou o
governo paga o que foi prometido durante as negociações das mudanças nas regras da aposentadoria
ou o Congresso não aprova mais nenhum projeto do
Executivo neste ano, nem mesmo o Orçamento para
o ano que vem, o que poderia levar a um “apagão”
no governo federal.
Foi preciso até que ministros entrassem em campo
para evitar novas derrotas em votações. Na última
terça-feira, o titular da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi ao plenário da Câmara negociar a aprovação
da medida provisória (MP) do programa Médicos pelo
Brasil, que substituiu o Mais Médicos.
Para dar um recado ao governo, os deputados
estavam dispostos a deixar o texto perder a validade,
o que iria inviabilizar a contratação de 14 mil profissionais de saúde no País. O ministro da Secretaria
de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também participou
das negociações, e o projeto passou.
No dia seguinte, o ministro da Saúde voltou à Casa
para discutir as emendas que seriam liberadas. O
Estado presenciou pelo menos quatro deputados

saindo do gabinete da liderança do DEM com papéis
na mão em que eram descritos os valores de emendas
empenhadas.
Barganha

Ainda há outros projetos na lista das barganhas
do Centrão, como a proposta de emenda à Constituição (PEC) da emergência fiscal e a MP do Programa
Verde e Amarelo. Há disposição do grupo de enterrar
outras medidas recentes enviadas por Bolsonaro ao
Congresso, como a carteira eletrônica estudantil e
o fim do seguro obrigatório para veículos, o DPVAT.
A justificativa do governo para o atraso na liberação dos recursos era o contingenciamento do
Orçamento. “O (ministro da Economia) Paulo Guedes
segurou ao máximo os recursos para que o ano fiscal fosse viável. Quando houve espaço suficiente no
orçamento ele liberou. Então, de julho até essa outra
(liberação, em novembro) não havia recursos financeiros para fazer isso”, afirmou Ramos ao Estado.
Segundo ele, haverá mais recursos autorizados nos
próximos dias. O Centrão deu até segunda-feira como
prazo para o governo quitar toda a “dívida” que, na
conta dos parlamentares, é de R$ 2,5 bilhões - sem
descontar o que foi pago.
Tensão

Na semana passada, o ministro Ramos se reuniu
com alguns líderes partidários no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Além
de cobrar o pagamento das emendas prometidas na
reforma da Previdência, os deputados reclamaram
do atraso nas nomeações de indicados políticos
nos Estados. Ramos pediu compreensão ao grupo,
afirmando que algumas promessas feitas no passado
eram inviáveis e que precisavam ser revistas. Um
assessor do ministro chegou a sugerir pagar apenas
metade dos R$ 40 milhões prometidos para cada
parlamentar e dar a dívida como quitada.

Impunidade: até quando vamos ter que viver com medo permanente?
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate
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Com o mestre Mo Tse surgiu na China, do
século quinto antes de Cristo, um movimento
filosófico voltado à prática e ao utilitarismo,
de uma forma extremamente explícita. Seu
lema era: “Promover o bem-estar geral e
combater o mal”. Mas, o que é o bem-estar
geral? De acordo com Mo Tse, os imperadores chineses viam o bem-estar geral
como o aumento das riquezas para o país
e o crescimento populacional. Tudo, então,
que colaborasse para estes dois propósitos
era considerado bom e o que ia contra,
mau. E ele dá o exemplo de uma regra geral
imbatível: “Que todos tratem outros países
como o próprio país e que todos tratem os
outros como a si mesmos”. Quando todos se
tratarem assim, diz o mestre Mo, haverá paz
e progresso para todos.
Nos ensinamentos de Roberto Motta,
que há muito trabalha para transformar
o Brasil em um país seguro, tem-se a seguinte reflexão a respeito da impunidade:
Primeiro criaram a “progressão de regime”,
reduzindo as penas dos criminosos a 1/6
da sentença, e nós ficamos calados. Depois
estenderam a “progressão de regime” aos
crimes hediondos. Achamos estranho, mas
continuamos em silêncio. Criaram a “visita
íntima” para que os criminosos fizessem sexo
na prisão, e ficamos quietos. “Eles também
têm direito”, nos disseram. Até mesmo os
estupradores. Criaram a “remissão de pena
por leitura” para reduzir ainda mais a pena
para cada livro “lido” pelo preso, e achamos
interessante. Depois criaram as “saidinhas
temporárias” em 7 feriados por ano, e nada
dissemos. Criaram o “auxilio reclusão”,
maior que um salário mínimo, a ser pago
aos criminosos presos, e muitos de nós o
defenderam como uma medida justa. Quando
o Conselho Nacional de Justiça criou a “audiência de custódia”, com a única finalidade
de verificar o bem-estar do preso e livrá-lo da
cadeia em 24 horas, nem fomos informados.
Depois criaram o ECA e a Lei do SINASE,
garantindo a impunidade dos criminosos com
menos de 18 anos. Nem ousamos sussurrar
qualquer protesto, temendo ser acusados de
querer “encarcerar nossas crianças”. Para
agravar a situação de impunidade, as ONGs
dos “Direitos Humanos” se uniram contra a
construção de presídios. Depois, diante das

celas superlotadas, pediram piedade para
os criminosos. “O Brasil prende demais”,
anunciaram em uma grande campanha.
Acreditamos em tudo isso, e, nos esquecemos
das vítimas. Em seguida, demonizaram a polícia, e assistimos passivos à caça aos policiais.
O mais grave disso tudo, é que ensinaram às
nossas crianças, por todos os meios possíveis
– até na escola – que drogas são inofensivas, e
fazem parte de um estilo de vida descolado e
moderno. Depois glamourizaram os traficante
“meros comerciante varejistas” – e continuamos
assistindo às novelas, minisséries e filmes com
apologia às drogas e aos traficantes sem protestar. Proibiram o cidadão de portar armas, ao
mesmo tempo em que facções passaram a portar
armamento de guerra – e nos convenceram que
assim estávamos mais seguros.
Enquanto destruíram nosso sistema de
justiça criminal estávamos ocupados trabalhando, criando nossos filhos e pagando
boletos. Até que passamos a viver com medo
permanente. Até o dia em que o Supremo
Tribunal Federal declara que só vai ser preso
quem não tem um bom advogado, diante de
tantos benefícios legais e recursos procrastinatórios. Até o dia em que soltam um político
criminoso que chegou ao mais alto cargo do
país e mergulhou a nação na lama, mesmo
diante de um conjunto robusto de provas e
participação criminosa. Esse dia chegou. E
os protagonistas somos nós, que emudecidos,
assistimos a tudo contemplativamente.
Mo Tse nos ensina que ao desvirtuar-se
a regra, cria-se a desordem, a pobreza e a
injustiça. Infelizmente é o que estamos vivendo, ou seja, o desemprego, a corrupção e
a violência urbana são frutos da impunidade.
Há muito estamos assistindo a desvalorização dos princípios básicos que sustentam
uma sociedade pujante, sem, contudo, esboçar qualquer reação contra esse movimento
perverso e imoral. Sejamos mais patriotas
e menos egoístas, e, façamos a nossa parte.
Fiscalizemos o trabalho e cobremos resultados dos políticos eleitos com a promessa de
fazer a faxina e iniciar as mudanças.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

DiCaprio rebate Bolsonaro:
‘Embora dignas de apoio, não
financiamos ONGs’
O ator Leonardo
DiCaprio se pronunciou neste sábado, 30,
sobre às acusações de
Jair Bolsonaro em relação a queimadas na
Amazônia. Na última
semana, Bolsonaro
afirmou que DiCaprio
financia ONGs responsáveis por ‘tacar
fogo na Amazônia’.
DiCaprio negou o fi-

nanciamento do WWF,
mas elogiou a organização: “Embora dignos
de apoio, não financiamos as organizações
visadas”, em tradução
livre. Em comunicado
enviado à Reuters, o
ator também elogiou
‘o povo do Brasil, que
trabalha para salvar
sua herança natural e
cultural”.

Presos da Lava Jato
recorreram a médium
e pagaram ‘benfeitorias’
No segundo semestre de 2015, a advogada
Isabel Kugler, presidente do Conselho da Comunidade do Complexo
Médico Penal (CMP) de
Curitiba, estava preocupada com a saúde espiritual do ex-diretor de
Serviços da Petrobras
Renato Duque, preso
pela Operação Lava
Jato desde novembro
do ano anterior. Para
ajudar o empresário,
Isabel recorreu à ajuda
de um antigo colaborador de outros presídios
do Paraná: o líder espiritual Frei Bonifácio.
Ele, na verdade, era o
sírio Nassib Adbo Abage Filho, dono de um
tradicional antiquário,

em Curitiba, sede na
operação, que havia
feito fama na cidade
com seus atendimentos
mediúnicos. “O ex-diretor da Petrobras, que
chegou à cadeia dizendo
que não ficaria muito
tempo ali, já tinha percebido que não sairia tão
cedo e foi tomado por
profundo abatimento. A
melancolia do burocrata
preocupou a advogada,
que temia que ele desse
cabo da própria vida. A
dra. Isabel avaliou que
estava fora do mundo
terreno a ajuda a Duque”, relata o jornalista
Wálter Nunes no livro A
Elite Na Cadeia, O Dia a
Dia dos Presos da Lava
Jato.

Delegados da PF vão
ao Supremo contra ‘dano’ da
Lei do Abuso de Autoridade
A principal entidade
da classe dos delegados
de Polícia Federal (ADPF,
Associação Nacional dos
Delegados de Polícia
Federal) pediu ao Supremo Tribunal Federal
a suspensão da Lei de
Abuso de Autoridade (Lei
13.869/2019), aprovada
em agosto pelo Congresso e sancionada no mês
seguinte pelo presidente
Jair Bolsonaro.
O endurecimento da
lei contra autoridades
policiais e judiciais e o
Ministério Público foi
visto como uma retaliação da classe política
contra a Operação Lava

Jato - maior investigação já desencadeada no País contra a
corrupção, pegando
empreiteiros, doleiros,
ex-dirigentes da Petrobras, deputados, senadores e governadores
de partidos diversos.
Os delegados federais
alegam que a legislação
‘é genérica ao imputar
crimes a agentes’ e pode
‘prejudicar investigações futuras’. Segundo
os policiais, a lei pode
‘afetar negativamente’
as autoridades públicas
e colocar sob ‘irreparável dano’ a democracia
brasileira.

Em grampo da PF, desembargadora do TJ-BA orienta assessores a destruir provas
A desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, ex-presidente e atual 2.ª vice-presidente
do Tribunal de Justiça da Bahia, caiu no grampo da
Polícia Federal supostamente orientando assessores
a destruir ou ocultar provas da investigação sobre esquema de venda de sentenças na Corte em processos
de grilagem de 800 mil hectares de terras no oeste do
Estado. “Levou esse? Era pra pegar esse”, ela disse,
em ligação com Joenne Brito Souza Aragão, secretária que trabalha em seu gabinete no TJ. ‘Esse’, no
caso, era uma referência a um celular que ela queria,
segundo os investigadores, evitar a apreensão. O
diálogo foi grampeado no âmbito da Operação Joia
da Coroa, desdobramento da Operação Faroeste
que levou Maria do Socorro à prisão nesta sexta, 29,
por ordem do ministro Og Fernandes, do Superior
Tribunal de Justiça. No dia 7 de novembro, quando
a Faroeste foi deflagrada, o ministro decretou o
afastamento da desembargadora de suas funções
por 90 dias e a proibiu de manter contato com servidores da Corte. A medida foi extensiva a outros três
desembargadores, inclusive o presidente do Tribunal
de Justiça, Gesivaldo Britto, e dois juízes de primeira
instância, um deles já aprisionado. Mesmo alertada
sobre a proibição de se comunicar com funcionários
do TJ, Maria do Socorro caiu no grampo falando com
uma secretária de seu gabinete.
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Novos cadastros para o Fila Única
devem ser feitos a partir de segunda

Umuarama - A Secretaria Municipal da Educação informa que o Programa Fila Única passou
por modificações em seu
funcionamento, conforme
a Lei 4.390/2019 e o Decreto 265/2019. As principais alterações foram
a classificação conforme
critérios de prioridade para
atendimento (I – crianças
cujos pais ou responsáveis
trabalhem; II – crianças
atendidas por programas
sociais; III – crianças cuja
família tenha menor renda;
e IV – crianças cuja inscrição no programa tenha
antecedido a dos demais)
e a escolha de até três
unidades educacionais de
interesse para realizar a
matrícula, concorrendo
apenas pelas vagas nas
unidades escolhidas.
A partir desta segundafeira, 02/12, os interessados
em pleitear vaga na Educação Infantil (0 a 3 anos)
que ainda não possuem
cadastro no Fila Única realizar as inscrições de seus
filhos, através de plataforma http://filaunica.umuarama.pr.gov.br, onde estão
disponibilizadas todas as
informações necessárias. O
acesso será liberado às 12h.
A secretária de Educação, Mauriza Gonçalves
de Lima Menegasso, lembra que o cadastro deve
ser preenchido com todo
cuidado e sem pressa.
“Como foram definidos
critérios para a distribuição das vagas, os pais
ou responsáveis pelas
crianças não precisam se

apressar, preencher as
informações na correria.
Todos os cadastros serão
avaliados, conforme os
critérios estabelecidos
após audiência pública
e embasados em lei, e
pontuados para que as
crianças que mais necessitam sejam atendidas
com as vagas disponíveis”, informou.
As informações declaradas no momento da inscrição deverão ser comprovadas posteriormente
mediante documentação
comprobatória no momento
das convocações. “Havendo
qualquer irregularidade na
etapa documental, a vaga
poderá ser perdida”, alertou
a secretária Mauriza Lima.
Na última semana, a
Secretaria Municipal de
Educação convocou os pais
ou responsáveis pelas crianças já inscritas no Sistema
Fila Única e relacionadas
no edital nº 142/2019 para
validação dos dados e encaminhamento às instituições
que dispõem das vagas pretendidas. O atendimento foi
realizado no Centro Cultural
Vera Schubert e também
na sede da secretaria, no
Paço Municipal, conforme
as faixas etárias indicadas
no edital.
Quem não se apresentou
no dia e horário determinado perdeu o direito à vaga. Também serão
consideradas nulas as
inscrições – e também as
matrículas na Educação Infantil Municipal –efetuadas
com documentos falsos ou
adulterados.

ALERTA
A Secretaria de Educação
reforça que, caso a vaga
disponível em determinado
CMEI não atenda às necessidades da família, o responsável poderá declinar da opção

sem prejuízo de sua colocação na ordem cadastral, que
se manterá inalterada até
que a próxima vaga seja de
seu interesse. As inscrições
efetivadas antes da atualização na legislação permane-

Mesmo com Umuarama em destaque nacional
no combate, luta contra AIDS/HIV é necessária
Umuarama - No Dia
Mundial de Luta Contra
a Aids, celebrado hoje,
Umuarama comemora em
ser o segundo município
do Paraná a receber a Certificação de Eliminação da
Transmissão Vertical do
HIV. Porém a Secretaria
de Saúde ressalta que o
combate a doença nunca deve parar, pois ainda
existe muito a ser feito,
principalmente na questão
da conscientização.
Curitiba foi a primeira
cidade a receber a certificação em 2017 no Paraná e em
setembro Umuarama foi o
segundo município receber
o título de cidade livre da
transmissão de mãe para
filho do vírus causador da
aids.
Segundo dados da Secretaria de Saúde de Umuarama, o município conta
cera de 300 pessoas em
tratamento de HIV/Aids.
Porém, há cerca de 8 anos
não é registrado um caso de
criança infectada pela mãe,
durante a gestação.
São elegíveis à certificação municípios com mais
de 100 mil habitantes e que
atendam a critérios estabelecidos pela Organização
Pan-Americana de Saúde
(Opas) e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Entre esses critérios, estão a taxa de detecção de
HIV inferior a 0,3 casos
por mil nascidos vivos, e
proporção anual inferior a
2% de crianças expostas ao
vírus que soroconverteram
(quando tornam-se positi-

Umuarama foi o segundo município receber o título de cidade livre da transmissão de mãe
para filho do vírus causador da aids

vas para o HIV).
A eliminação da transmissão vertical do HIV,
juntamente com a redução
da transmissão vertical da
sífilis e da hepatite B, está
entre as prioridades do
Ministério da Saúde para
controle das infecções sexualmente transmissíveis

(IST) e das doenças de
condições crônicas.
As outras prioridades
são à redução da mortalidade das pessoas vivendo
com HIV e da co-infecção tuberculose/HIV, que
é responsável por 19% dos
óbitos por aids no Brasil;
e a redução das hepatites

virais com foco na hepatite
C. A ampliação do acesso às
ações de prevenção e atenção à saúde em IST, HIV/
aids e hepatites virais, com
a reestruturação dos Centros de Aconselhamento e
Testagem (CTA) em todo
país também está entre as
metas.

Fique Alerta
O Ministério da Saúde fez um
alerta: 135 mil pessoas no Brasil
convivem com o vírus HIV e não
sabem. Na avaliação do ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
houve ganhos importantes nos
últimos anos, mas ainda há uma
série de desafios. ”Temos uma
epidemia estabilizada em torno de
900 mil pessoas com casos de Aids,
e podemos observar uma epidemia,
principalmente em homens jovens,
na faixa etária de 25 a 39 anos. É

com essa população que precisamos
trabalhar prioritariamente”, disse.
De acordo com os dados apresentados, das 900 mil pessoas com HIV,
766 mil foram diagnosticadas, 594 mil
fazem tratamento com antirretroviral e 554 mil não transmitem o HIV.
O balanço aponta ainda que o
número de contaminados continua
subindo no país: há um ano, eram
866 mil pessoas. Somente no ano
passado, foram notificados 43,9 mil
novos casos.

cem válidas e concorrendo
de acordo com a legislação
anterior, pelo prazo de seis
meses. “Decorrido este prazo,
válido a partir da publicação
da nova lei, as inscrições anteriores perderão a validade,

devendo a criança ser novamente cadastrada no Fila
Única, por iniciativa de seu
responsável, para concorrer
às vagas de acordo com os
novos critérios”, alerta Mauriza Lima.

Exames para diabetes
e doença renal terão
parâmetros nacionais
O diabetes e a doença renal agora contam com
marcadores bioquímicos brasileiros, ou seja, parâmetros nacionais para valores de referência laboratoriais. Isso vai ser possível porque, pela primeira
vez, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) incluiu a
coleta de amostras biológicas realizadas em quase
9 mil domicílios. Com isso, os novos exames poderão
ser feitos seguindo um padrão de avaliação nacional, uma vez que os marcadores bioquímicos, que
são utilizados para a conclusão desses testes, têm
como base o material coletado em brasileiros. Até
agora, os exames dessas doenças seguiam padrões
internacionais.
As avaliações dos resultados dos exames laboratoriais da PNS foram publicadas no suplemento
temático da Revista Brasileira de Epidemiologia,
lançada anteontem, que mostra estudos inéditos
sobre o diabetes na população adulta brasileira.
A PNS é uma parceria entre o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a Fiocruz, o Ministério da Saúde, a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e o Hospital Sírio-Libanês.
Diferença
Até agora, nunca tinha sido feita uma PNS que
buscasse resultados laboratoriais de hemoglobina
glicada e resultados referidos de diagnóstico de
diabetes, o que é fundamental para analisar a
prevalência da doença e avançar nos tratamentos.
Conforme o estudo, o diabetes foi identificado
em 6,6% dos adultos, enquanto em 76,5% não foi
encontrada qualquer alteração. Os pesquisadores
ponderam, no entanto, que incluindo as pessoas que
referiram ter diagnóstico de diabetes e/ou fazem
uso de medicamentos, a prevalência do diabetes é
de 8,4%. Isso ocorre porque esta proporção considera também as pessoas que estão com a doença
controlada. Já na população obesa, a prevalência
do diabetes é bem mais alta (17%).
“A gente pode comparar essas prevalências
de doenças com os fatores de risco e também encontramos valores de referência nacionais para a
população brasileira especificamente, que se torna muito importante não só no diagnóstico, mas
também no tratamento”, contou a coordenadora da
PNS 2013 e integrante do Instituto de Comunicação
e Informação em Saúde (Icict) da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), Célia Landmann Szwarcwald, em
entrevista à Agência Brasil.
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Quinta fase da Roleta do Comércio
começa com R$ 1.000,00 acumulado
Umuarama - A Roleta do
Comércio, uma exclusividade da Rádio ILUSTRADA
FM de Umuarama, entra
nesta segunda dia 02 na
sua quinta fase, com valor
de R$ 1.000,00 em prêmio
acumulado. O projeto já
premiou várias pessoas
e ganhou seguidores que
acompanham diariamente
a roleta pelas redes sociais da ILUSTRADA FM
e pessoalmente nas lojas
participantes. O projeto
acontece todos os dias de
segunda a sábado, dentro
do programa Junto e Misturado, das 12h00 às 14h00.
A Roleta do Comércio
foi lançada em agosto deste
ano e não parou mais. Hoje
é um dos projetos mais
populares da ILUSTRADA FM, que este ano teve
quatro de seus programas
premiados por pesquisas
locais, sendo a emissora
com maior aprovação de
público. Das quatro pesquisas realizadas em Umuarama, três premiaram a
emissora com prêmios.
Segundo o Instituto Brasil
de Pesquisas, é a Ilustrada
a emissora que está em
primeiro lugar e com maior
índice de credibilidade na
cidade e região. São 56 mil

Gerente da Jorrovi, Roberto Junior, participa do sorteio e
elogia a promoção

watts de potência e uma
área de abrangência de
mais de 200 cidades das
regiões Noroeste e Oeste do

Paraná, mais a fronteira do
Mato Grosso do Sul.
ROLETA DO COMÉRCIO: A Roleta do Comércio

Empresário diretor da Planeta Jeans, Ronaldo Dal Secco,
diz que a promoção ajuda a atrair mais clientes para a loja

foi lançada para movimentar as lojas participantes,
sendo cada uma de um
seguimento. Podem par-

O Verão vem chegando e com ele
o tempo de correr para academias
GB Edições - O final
de ano é sempre muito
esperado porque também
significa férias escolares,
férias do trabalho ou folgas prolongadas. Tempo
de verão e de mostrar
mais o corpo. É comum
aumentar a procura por
atividades físicas, já que a
luz e o calor dão um ânimo
extra.
Por que, então, não
aproveitar esse momento
do ano para caprichar no
treino? É preciso, no entanto, ter cautela para não
exagerar, pois o excesso
de atividade física também
pode resultar em lesões
dolorosas e na incapacidade temporária de praticar
exercícios físicos.
Para orientar quais
as boas medidas a serem
tomadas no verão, vamos
ver o que dizem os especialistas no assunto.
A primeira medida é
caprichar na hidratação
do corpo. O suor é um
mecanismo de regulação
da temperatura corporal,
por isso suamos mais no
verão. No entanto, perdemos mais água, que tem
necessidade de ser reposta com mais frequência.
Usar roupas leves é a
chave para não sofrer nos
treinos em dias de calor
intenso. Evite, porém, a
exposição ao sol e use
roupas com tecidos tecnológicos, com tratamento
para barrar os raios UVA e
UVB, que colaboram muito
para o bem-estar.
Devido às temperaturas altas, o ideal é optar
por treinar de manhã ou
no fim do dia. Com isso,
há um conforto maior e a
pessoa tende a ter mais
ânimo durante o treino.
Para quem não gosta de
sentir o suor escorrendo

mais indicado para sua
condição física.
Não custa repetir que a
caminhada faz muitíssimo
bem, principalmente se
você criar uma rotina
para você praticar a atividade. O segredo do sucesso da atividade física é
a regularidade da prática.
Vale também a dica de
usar roupa confortável e
calçado adequado para
amortecer o impacto nos
pés. Caminhar também
pode ser um momento de
se abastecer da Vitamina
D liberada pelo Sol, mas
preste atenção nos horários indicados e fuja do
período no qual os raios
solares ficam nocivos.
Se você tem algum problema de saúde, melhor
seria consultar seu médico antes de optar por
qualquer atividade física
regular.

O treino trará resultados melhores e compensadores se você
contar com a orientação de um educador esportivo. / GB Imagem

pelo corpo ao treinar em
um dia de calor intenso,
pode optar por fazer atividades dentro da água.
Hidroginástica e natação
proporcionam esse conforto, mas é preciso se hidratar como se estivesse fora
da água, afinal, mesmo
não percebendo, suamos
dentro da água.
OVERTRAINING
É importante dizer que
o verão é a época do ano
em que mais acontecem
os casos de overtraining,
que é quando a pessoa
deseja atingir um objetivo
e exagera no empenho

para alcançá-lo. Fadiga,
distúrbios de apetite e de
sono, por exemplo, são
sinais de alerta de que
o exercício está além da
capacidade do corpo.
Aceite que o corpo não
vai mudar completamente
em três meses, não adianta negligenciar a academia o ano todo e querer
compensar tudo no verão.
Uma boa dica é optar por
treinos curtos que queima
calorias e tonifica a musculatura.
Uma dica de ouro: busque sempre a orientação
de um educador físico
para orientar qual o treino

Alimentação
É certo que quem procura por atividade física,
também espera ver resultados em seu corpo.
A intenção geralmente é
perder peso, tonificar os
músculos e ganhar mais
disposição para vestir
uma roupa que deixe o
corpo mais à mostra. Paralelamente à intensificação dos exercícios, é
preciso prestar atenção
ao que se come. Daí a
reeducação alimentar
entra em cena porque ela
também é poderosa aliada
nessa tarefa de se sentir
bem e bonita. Movimentar
o corpo e alimentar-se
de modo natural faz bem
para a saúde e principalmente para o bom humor.
E, assim, a pele será mais
reluzente, o sorriso mais
bonito e a vida muito mais
leve.

ticipar qualquer pessoa
do Brasil, sendo maiores
de 18 anos de idade que
possuem conta bancária em

seu nome. A Roleta do Comércio paga ao acertador o
valor de R$ 100,00 por dia,
que não havendo acertador,
vai acumulando até sair o
ganhador.
O participante não tem
custo algum para concorrer
aos prêmios. Basta acessar
a fan page da Rádio ILUSTRADA FM no facebook,
deixar o palpite e torcer
para o sorteio de seu nome.
A pessoa pode participar
via on line e presencial.
Na forma on line, o participante deve escolher uma
das empresas identificadas
na Roleta do Comércio e
fazer seu comentário nas
postagens diárias citando o
nome da cidade, onde reside e o nome da empresa. Se
a roleta parar na empresa
escolhida pelo participante,
ele ganhará o prêmio em
dinheiro do dia.
Na forma presencial, o
participante deve ir até a
empresa onde está a roleta,
pegar uma senha numérica
e torcer para ser sorteado.
O horário do giro da roleta
é informado todos os dias
nas postagens da página e
pela programação da rádio.
A Roleta do Comércio tem
atraído cada dia mais pessoas por onde passa.

Assaltantes são presos
após roubar e agredir
vítimas em Umuarama
Umuarama – Três homens foram presos
suspeitos de participar de um roubo com
agressão a uma família no Jardim Firenze,
em Umuarama, na noite de sexta-feira (28),
segundo a Polícia Militar.
Os detidos foram entregues na delegacia
da Polícia Civil. Um dos envolvidos, identificado como Lucas, seria foragido da Cadeia
de Mandaguaçu, onde responde pelo crime
de homicídio.
As vítimas, duas mulheres e um homem,
foram agredidos e ameaçados durante o
assalto e precisaram ser encaminhadas em
uma ambulância do Samu até o Hospital
Uopeccan, onde receberam atendimento
médico. Uma das vítimas precisou suturar o
ferimento. Nenhum corre risco de vida.
Da residência os criminosos levaram
duas armas de fogo, aparelhos celulares, um
Toyota Corolla, uma motocicleta Kansinski
Mirage 150 vermelha, além de dinheiro e
eletrônicos. Segundo a PM, sinais emitidos
pelos aparelhos celulares foram fundamentais para chegar até os suspeitos, presos nos
bairros Patrimônio Umuarama e Sonho Meu.
Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas
contou que os criminosos escalaram o muro
da casa e renderam as três pessoas que
estavam na sala assistindo à televisão. Os
homens estavam armados e foram violentos
o tempo todo que mantiveram as vítimas sob
domínio.
A residência foi revirada e os criminosos
fugiram levando os veículos, além de eletrônicos. Equipes da Rotam, Canil e RPA foram
acionados. O primeiro a ser localizado foi
Lucas, no bairro Patrimônio Umuarama.
Quando abordado ele teria confessado
a participação no assalto e relatado que
conduziu o Toyota até uma terceira pessoa
responsável por esconder o carro. Com ele
a PM localizou um dos celulares levados das
vítimas.
Na sequência os policiais foram até a casa
de outros dois suspeitos, no bairro Sonho
Meu. A dupla estava em casa e não ofereceram resistência.
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Participaram da reunião representes de Consegs já criados de toda a região (foto divulgação
Conseg Umuarama)

ISEGURANÇA
I
PÚBLICA

Consegs se organizam para criar
Coordenadoria Regional de Umuarama
Umuarama – Criar
uma Coordenadoria Regional que permita unir
forças dos Conselhos de
Segurança Pública (Conseg) de toda a região
para a busca de integração e comprometimento
entre a sociedade civil e
as forças de segurança
e investimentos para o
setor é o objetivo de um
grupo de trabalho criado sob a coordenação
do Conseg de Umuarama. A primeira reunião
ocorreu no último dia
2 1 n a s e d e d a Po l í c i a
Ambiental, na Capital da
Amizade.
Segundo o presidente
do Conseg de Umuarama,
Eliseu Vital, a primeira
reunião foi para propor
a criação da Coordenadoria e incentivar e orientar
sobre os procedimentos para a instalação do
conselho nos municípios
que ainda não dispõe do
órgão. Já as localidades
onde o Conseg já está
em funcionamento, foram
orientados a realizar uma
adequação estatutária
que permita participar
dessa integração.
De acordo com Vital,
não foi definido um número mínimo e nem máximo
de municípios que podem

participar. Ele acredita
que isso será determinado em um segundo momento, mas salienta que
o convite para a reunião
foi estendido aos municípios de toda a região,
inclusive fora da área de
atuação da 7ª SDP. “Estamos ainda nos primeiros
passos”, salientou.
COMPROMETIMENTO
De acordo com o major
da Polícia Militar Willian
da Silveira, a maior importância do Conseg e
também a Coordenadoria
é a integração e o comprometimento entre a sociedade civil e os órgãos
de segurança pública,
fortalecendo vínculos e
formando parcerias que
melhoram a qualidade de
vida da população.
“O Conseg nos permite
unir forças não apenas
com órgãos da segurança pública, mas também
com a assistência social,
saúde, comunidade que
nos permite fazer um
trabalho conjunto para
a solução de problemas,
para elegermos prioridades no atendimento”,
explicou o major.
EXEMPLO
Ele deu como exemplo

a presença de um grande
número de andarilhos
no entorno da Estação
Rodoviária e do terminal
urbano de Umuarama.
“Os andarilhos vêm para
Umuarama porque sabem
que aqui conseguem esmolas. Os comerciantes
do local reclamam sobre
a importunação feita aos
seus clientes. A solução
não passa apenas pela
Polícia Militar e Guarda
Municipal, também envolve a Assistência Social
do Município, a Comunicação da Prefeitura,
que acabou criando uma
campanha orientando as
pessoas a não dar esmolas. Esse é apenas um
exemplo de um trabalho
em conjunto que começa
através do Conseg”, explicou.
INVESTIMENTOS
Nos últimos três anos
a atuação do Conseg em
parceria com o Ministério Público do Trabalho
permitiu a melhoria da
estrutura física do 25º
Batalhão da Polícia Militar, a construção da sede
da Polícia Ambiental e
a compra de veículos
e armamentos para a
Guarda Municipal de
Umuarama.

Major da Polícia Militar do 25º BPM de
Umuarama Willian da Silveira

CONQUISTA
De acordo com o delegado-chefe
da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes,
a criação de uma coordenadoria é
importante pois permite a orientação
correta sobre a finalidade de um Conseg, que é um órgão institucional ligado
à Secretaria de Segurança Pública.
“Ter uma coordenadoria permite
a busca por conquistas que são
comuns a todos. No nosso caso,
que estamos próximos a fronteira,

manutenção dentro do
triturador quando um
funcionário chegou e
ligou o equipamento,
sem saber que o patrão
e s t a v a n o i n t e r i o r. O
trabalhador ficou em
choque e precisou ser
retirado do local após
o acidente.
Jairson era bem conhecido no município
e s u a m o r t e d e i xo u a
população em choque. O
corpo foi encaminhado
ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama
e liberado para os familiares. O local do velório
não havia sido definido
até o fechamento da

a união fortalece a batalha por
problemas enfrentados por todos”,
salientou.
O presidente do Conseg de Alto
Piquiri, Washington D’Avila, também participou da reunião e salientou que o encontro foi importante
para orientar quem ainda não criou
o Conseg como fazer isso e também
como buscar recursos para o desenvolvimento de suas atividades.

Marido espanca companheira e deixa
homem pelado no Jardim Alvorada

A acidente de trabalho mata
empresário em Cafezal do Sul
Cafezal do Sul – O
empresário Jairson
Goularte, 56 anos, morreu quando realizava
a manutenção de uma
máquina de triturar
mandioca e o equipamento foi ligado por
engano. O acidente de
trabalho ocorreu na
manhã deste sábado,
em uma farinheira na
Estrada Mosquito, no
distrito de Guaiporã,
em Cafezal do Sul. A
vítima entrou em óbito
ainda no local.
Segundo informações do programa
Brandão Júnior, o empresário realizava a

O delegado-chefe da 7ª SDP de Umuarama
Osnildo Carneiro Lemes

edição.

O empresário Jairson Goularte morreu após acidente de
trabalho em maquinário de farinheira (foto redes sociais)

Umuarama – Um homem foi deixado inconsciente e pelado após ser
espancado por outro na
madrugada deste sábado
(30), no Jardim Alvorada,
em Umuarama, segundo a
Polícia Militar.
O agressor ainda bateu
na própria companheira
e fugiu na sequência. A
motivação dos crimes seria
ciúmes, segundo a PM. O
homem agredido não foi
identificado até a manhã
de sábado. As duas vítimas
foram socorridas ao Hospital Uopeccan.
Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou
que o homem espancado
teria ido até a residência do
casal para comprar drogas.

A mulher teria atendido o
comprador, mas seu companheiro teria se incomodado
com o tempo e a conversa
dos dois.
Ainda segundo relato
da testemunha à PM, o
agressor teria saído da
casa armado com uma
faca e agredido o homem
a pancadas e facadas e
rasgado as vestes da vítima, gritando que este “iria
morrer pelado”.
Após deixar a vítima
gravemente ferida e inconsciente, o agressor
passou a bater na cabeça
da companheira. A mulher
também ficou com ferimentos. O agressor fugiu. O
caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

A6

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 1º e 2 de Dezembro de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Cotidiano

policia@ilustrado.com.br

IA
I FORÇA DA INTERNET

Com criatividade, professores youtubers
atraem milhões de alunos seguidores
São Paulo, (Agência Estado) - Animações digitais
fazem letras subirem e
descerem da tela, enquanto
o professor ensina o que
são as palavras oxítonas.
No fim, ele canta o “funk da
acentuação”. A professora
jovem fala da 1.ª Guerra
Mundial como se estivesse batendo um papo, mas
com conteúdo na ponta
da língua, em um cenário
montado em um quarto de
adolescente.
Professores youtubers já chamados de edutubers
- fazem sucesso aproveitando-se justamente do que
os jovens sentem falta na
educação formal: agilidade,
linguagem fácil e próxima
dos adolescentes, estratégias para entreter o aluno.
Os canais com vídeo aulas
chegam a ter 5 milhões de
visualizações por mês. Nas
redes sociais, os professores são tratados como
estrelas e têm até fã-clube.
Só com a receita dos
vídeos, a chamada “monetização do Youtube”,
que leva em consideração
visualizações e publicidade,
os mais conhecidos ganham
cerca de U$ 2 mil (R$ 8,4
mil) por mês. O piso salarial
do professor é de R$ 2.455.
O salário do docente de
ensino médio na maioria
das escolas particulares
de São Paulo é de menos de
R$ 6 mil, segundo dados do
sindicato da categoria.
A popularidade dos vídeos faz com que eles vendam ainda cursos online,
posts patrocinados nas redes sociais e sejam chamados para aulões pelo País
por colégios e empresas. O
cachê pela participação é

Mudança

Professores chamam a atenção de alunos cada vez mais na Internet

de cerca de R$ 8 mil.
“A sala de aula ficou obsoleta, agora o aluno pode
voltar, pausar, ouvir de
novo a explicação que não
entendeu”, diz o curitibano
Noslen Borges de Oliveira,
de 40 anos, o professor Noslen. Recentemente ele se
demitiu do último dos sete
empregos que acumulava,
em escolas e cursinhos.
Hoje, só na internet, já
ganha mais. “Na escola,
o professor é aquele que
foi colocado lá e pronto. O
aluno gosta de mim porque
me escolheu.”
Seu canal de Português
e Literatura tem 2,4 milhões de inscritos, que é
como se chama quem o
acompanha com frequência
e recebe notificações quando um vídeo é publicado.
São alunos de São Paulo,
Rio e Nordeste, entre 17 e
24 anos. Bem humorado,
ele assoa o nariz no meio
da explicação sobre orações subordinadas e não

edita quando se confunde
ao falar. No período da
preparação para o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), foram 5,7 milhões
de visualizações no canal.
“As pessoas me param na
rua para me agradecer,
tiram fotos.”
Carreira
“É a valorização do professor, acostumado a ser
tão desprestigiado no Brasil”, diz a pedagoga Joana
Dourado, que pesquisa os
“professores influenciadores” para seu doutorado
na Universidade Federal
da Bahia. Estudos mostram
que só 2,4% dos jovens de
15 anos no País querem ser
professores porque a carreira passa a impressão de
pouca realização pessoal,
baixos salários, condições
de trabalho ruins. Mas,
para Joana, a “sedução do
aluno pelo espetáculo”, que
ocorre no YouTube, pode
ajudar a abrir os olhos do

professor tradicional para
o digital.
Segundo dados do YouTube Brasil, nove entre dez
usuários usam a plataforma
para estudar e buscar conteúdos de educação. “Aula
nem sempre é chata, as pessoas gostam de aprender se
o conteúdo está associado
ao entretenimento ou algo
de interesse”, diz Priscila Gonsales, fundadora
do Educadigital, que faz
projetos em educação na
cultura digital. Para ela,
não há prejuízo em usar
a internet para reforçar
o conteúdo aprendido em
sala. “O perfil dos estudantes é outro e o mundo
fora das escolas é tomado
pelo contexto digital. Mas
continua sendo importante
a escola ser o espaço de
debates e reflexões.” Lívia
Araújo, de 18 anos, não conseguia pagar um cursinho
presencial e estuda pelo
YouTube. “Parece que os
professores estão aqui em

O matemático Daniel Ferretto, de 44 anos,
tem mais o estilo de professor de cursinho convencional. Foi como ele começou em Santa Catarina, em 1998, quando chegou a dar 65 aulas
por semana em sete cidades. Em 2012, passou
em um concurso para papiloscopista na Polícia
Federal. Mas sentia falta das aulas e arriscou
gravar um vídeo sobre adição. “Em um quarto
de casa montei um estúdio, com cadeira, tripé
e lousinha.” Aprendeu sobre equipamentos de
vídeo, edição e fez tudo sozinho. “No começo
tinha quatro inscritos, achei que ia chegar a
no máximo 300.”
Hoje o canal tem 2,2 milhões de inscritos,
com vídeos que vão do básico da porcentagem
à matemática financeira. Trabalham com ele
17 pessoas, entre monitores e assessores.
Além do YouTube, ganha com pacotes de R$
22 mensais por cursos online. “Como está tudo
na internet, o professor não é mais o detentor
do conhecimento, não dá para continuar dando
aulas como em 1920.”
casa. É descontraído, não
sinto que é uma obrigação.”
A youtuber mineira Débora Aladim, de 21 anos, foi
uma das sensações de um
aulão para o Enem com 6
mil alunos. Ela ainda cursa
História na Universidade
Federal de Minas Gerais
e seu canal no YouTube,
em que faz vídeos como “A
revolução francesa em 5
minutos”, tem 2,3 milhões
de inscritos. Débora se
forma professora em breve
e não pensa em trabalhar
em escolas. “Como professora online tenho liberdade,
monto minhas aulas de
acordo com a demanda.”
Com o dinheiro das redes,
saiu da casa dos pais, alugou um apartamento e se
sustenta. Débora grava os
vídeos sozinha, em casa.

Mas sua equipe inclui empresário e assessores.
Filha de um veterinário
e uma dentista, ela virou
youtuber por acaso. Aos
15, escrevia resumos de
História para os colegas.
Certo dia, seu computador
quebrou e Débora fez o
resumo em vídeo, no celular, e pôs no YouTube. O
vídeo teve rapidamente mil
visualizações e ela percebeu que podia fazer mais.
Hoje, um dos campeões
do canal, com 3 milhões
de visualizações, chamase “Escrevendo redação
sem saber nada do tema”,
assunto que passou a ensinar. Débora é popular
também no Instagram,
onde publica viagens e faz
posts patrocinados pela
Uber Eats.

Divulgadores de fake news de saúde têm por trás loja de produtos naturais
(Agência Estado) Dois
dos maiores sites brasileiros divulgadores de notícias falsas sobre saúde,
responsáveis pela publicação de centenas de artigos
antivacina, têm por trás
um comércio de produtos
naturais com lojas física e
online. Os itens dessas lojas
são abertamente indicados
pelos administradores dos
portais como alternativas
a medicamentos e vacinas
criticados nos textos com
informações falsas.
Assim como nesse caso,
outras páginas na internet,
perfis no Facebook e canais
no YouTube têm disseminado informações falsas ou
imprecisas sobre doenças
ao mesmo tempo em que
vendem supostas curas milagrosas e consultas. A ligação
comercial entre sites de fake
news e venda de produtos
naturais foi descoberta por
investigação da organização
não governamental Avaaz
em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm) e confirmada pelo O
jornal O Estado de S. Paulo,
que encontrou outros indícios desse elo.
Estudo realizado pelas
duas instituições mapeou
as principais páginas divulgadoras de fake news no
País e o conteúdo divulgado
por elas. Foram analisados oito sites, que, juntos,
divulgaram 1 613 notícias
falsas ou imprecisas sobre
saúde entre 2014 e 2019. A
estimativa do estudo é de

Mercado
Segundo Nana Queiroz, coordenadora de
campanhas da Avaaz, o modus operandi dos
canais brasileiros que divulgam fake news muitas vezes com intuito de lucrar com isso - é
inspirado em experiências dos Estados Unidos.
“É um mercado de fake news que alimenta
o medo da ciência tradicional para lucrar com
a venda de livros e curas milagrosas Alguns
artigos nos sites brasileiros são cópia exata
de textos publicados em sites americanos. Lá,
algumas dessas plataformas já foram banidas.
Aqui, os textos continuam circulando livremente e com grande alcance.”
A investigação da Avaaz descobriu que
pelo menos 32% das 1.613 notícias incorretas
divulgadas nos oito sites eram traduções de
conteúdo de fora. “Em saúde, muitas vezes
as pessoas estão em busca de milagres e isso
(oferecer curas sem comprovação científica) é
uma maneira fácil de conquistar as pessoas.
Essas pessoas falam com uma certeza dos dados que, se você não domina o assunto, parece
ter lógica, mas é uma lógica falsa”, destaca a
vice-presidente da SBIm, Isabella Ballalai.
que essas notícias tenham
sido compartilhadas 489 mil
vezes no Facebook.
Entre as fake news disseminadas estão as que
relacionam a vacina tríplice
viral à ocorrência de autismo, textos que questionam
a segurança da imunização
contra HPV, além de teorias
da conspiração que indicam
que a indústria farmacêutica
atua para não achar a cura
do câncer. Essas informações não têm base científica.
Do total de sites analisados, dois foram os campeões

de publicações: Notícias
Naturais e Anti Nova Ordem
Mundial. Juntos, foram responsáveis pela publicação
de 979 artigos. Em todas
as publicações, observa-se
como anunciante único do
site a loja Tudo Saudável,
com sede em Florianópolis,
que vende produtos naturais
em loja física e pela internet.
Procuradas, as empresas
não se manifestaram.
Apuração do Estado
mostra que a ligação entre os sites e a empresa
não é apenas publicitária.

Utilizando ferramentas de
análise de páginas web, a
reportagem descobriu que
os três sites compartilham
o mesmo código do Google Analytics (serviço que
mede audiência nos sites).
Ou seja, as três páginas
estão vinculadas a uma
mesma conta e, portanto,
são administradas por uma
mesma pessoa ou empresa.
Além disso, em fórum criado dentro do site Notícias
Naturais, a reportagem
encontrou o administrador da página de notícias
recomendando a leitores a
compra de produtos no site
Tudo Saudável.
Possíveis interesses comerciais na divulgação de
informações pseudocientíficas ficam ainda mais
evidentes em canais no

YouTube como o do autointitulado terapeuta naturista
Jaime Bruning. Para 596
mil seguidores, ele divulga
vídeos criticando vacinas e
apresentando curas naturais para diversas doenças.
Na mesma plataforma, aproveita para divulgar seus
produtos. Os principais são
um livro sobre medicina natural por R$ 67 e consultas
em que oferece “avaliação
bioenergética a distância”
por R$ 110.
Outro canal, o Saúde Alternativa, tem vídeos com “tratamentos naturais” para várias
doenças e divulga terapias
vendidas no site de mesmo
nome. Nele, há promessas
de cura até para a aids por
meio de uma terapia com
base em “mudança radical na
alimentação e no psicológico

do indivíduo”.
Resposta
A reportagem tentou por
quatro dias falar com a dona
da empresa Tudo Saudável,
Mayara Cristina Modesti,
mas não obteve resposta. A
reportagem também procurou Bruning, que não quis se
pronunciar. Em seu canal no
YouTube, diz ser vítima de
perseguição. Já o responsável pelo canal e site Saúde
Alternativa, o fisioterapeuta
Paulo Makiyama, afirmou
que a terapia que indica é
pautada na crença de que
todos os problemas que o
ser humano desenvolve têm
causa emocional. Makiyama
afirmou que “não existe
nenhuma imposição para
a pessoa deixar de fazer o
tratamento tradicional”.
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MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR –
17h45, na Globo

Mania

Saiu na imprensa internacional que Katy Perry tem
uma mania de colecionar cabelos de amigos e celebridades. Uma das primeiras mechas que guardou foi de
Miley Cyrus e Taylor Swift. A artista não revela quantas
mechas já tem em sua coleção, mas garante que são
centenas.

Mansão para hóspedes

Ainda sobre Katy Perry, ela tem numa mansão em Los
Angeles, nos Estados Unidos. O imóvel é avaliado em cerca
de vinte e sete milhões de reais e foi adquirida para abrigar
os hóspedes da artista. Katy adora mimar os seus amigos.

Bom de cozinha

Quem convive com Diogo Nogueira conta que o cantor
e apresentador é muito bom de cozinha e seu passatempo
preferido é reunir os amigos para degustarem as suas
receitas. E mais, consta que a especialidade dele é a
bacalhoada.

Galã romântico

Sérgio Guizé tem sido apontado como o galã romântico
do casting global. Ele namorou Nathalia Dill a partir da
novela “Alto Astral”, na qual contracenaram. Agora, o ator
está casado com Bianca Bin, que foi sua colega em “Êta
Mundo Bom!” e depois em “O Outro Lado do Paraíso”.

Rui garante a Rita que Isaura mudará seu depoimento, e pede que ela não conte nada para Filipe. Leila
insinua a Filipe que Rita e Rui têm uma forte conexão.
Rui e Rita convencem Isaura a contar a verdade para
o juiz. Nanda afirma para Anjinha que foi ela quem
beijou Cléber. Cida se preocupa com a aproximação
de Leila e Filipe. Cléber e Anjinha reatam o namoro.
Rita e Rui são sequestrados por homens armados.
Leila brinca com Nina, e Lígia a convida para jantar
com sua família.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

Começa a transfusão de sangue de Alfredo para
Júlio, que agradece ao filho. João e Shirley acreditam que Inês perdoará os dois. Alfredo comemora o
sucesso da transfusão de sangue, e Lola e seus filhos
se emocionam. Emília sofre com o comportamento
de Adelaide. Júlio não resiste e falece diante de Lola
e seus filhos. O corpo de Júlio é velado pela família
e amigos. Marcelo avisa a Mabel da morte de Júlio.
Almeida desabafa com Clotilde. Zeca conta a Olga,
Candoca e Dona Maria sobre o falecimento de Júlio.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Marcos fica intrigado com a revelação de Vera.
Ramon e Francisca ganham o concurso de dança.
Diogo escuta Mauri comentar que Paloma é essencial
para a recuperação de Alberto. Francisca e Ramon
decidem levar Alice, Gabriela e Peter para a viagem
que ganharam como vencedores da dança de salão.
Toshi e Léo dormem juntos. Alberto diz a Paloma que
ela o faz ser uma pessoa melhor. Alberto recupera a
memória. Marcos questiona Alberto sobre seus sentimentos por Paloma.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Vida real

A talentosa Flávia
Alessandra na vida real
é formada em Direito e
chegou a trabalhar como
advogada. No entanto,
em 1997 recebeu convite
para estrear como atriz
na Globo, na novela “A
Indomada” e desde então
não largou mais a profissão.

Elogios ao amado

Através das redes sociais,
Marília Mendonça se desmanchou em elogios ao seu amado, Murilo Huff, e afirmou que
ele tem sido grande companheiro. “Meu relacionamento
foi se tornando cada vez mais
forte, envolvido por esse amor.
Filho não segura homem, viu?
Pelo contrário. Bendito seja
aquele que aguenta até o fim
uma mulher grávida, mãe
de primeira, pessoa pública,
lidando com uma reviravolta
na vida, no corpo, na alma! Te
amo”, arrematou a cantora
que está no fim da gravidez
de uma menino que vai se
chamar Léo.

Solidário

O músico Alok fez uma
doação no valor de R$ 250
mil para a construção de
uma escola na África. E
mais, o artista contou com
o apoio da mulher, a médica
Romana Novais.

Mística

Bruna Marquezine não
esconde que é muito ligada
aos temas místicos e que estuda a influencia da natureza em sua vida. E mais, ela
não resiste ao mapa astral.

De bem com a vida

Betty Faria está mais em
forma do que nunca. A atriz
confessa que adora ouvir
elogios e explica que a sua
beleza reflete o seu interior.
E está dito!

Yasmin fala para o pai que quer morar com ele.
Hugo fica chateado após a saída de Eric da escola. Gabriela desconfia que Raquel seja a Dark Lady. Ester faz
os testes de nivelamento para entrar na escola. Luca
sugere que Mirela poste uma foto o beijando para gerar
mais engajamento nas redes da menina. Gabi acha que
Mirela é a autora da Dark Lady, e arma um plano contra a menina. Raquel recebe uma mensagem anônima
de alguém que afirma saber que ela é a Dark Lady.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo

Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi sobre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica receosa
quando Vicente a procura. Clóvis aconselha Lurdes
a aceitar a morte de Domênico. Belizário vê Magno
com Betina e reconhece o rapaz. Ryan, Magno, Érica
e Camila planejam presentear Lurdes. Davi garante
a Vitória que deseja cuidar do bebê. Lurdes visita o
túmulo de Domênico, e Thelma apoia a amiga. Lurdes se emociona com a atitude de seus filhos. Danilo
discute com Thelma e pede demissão do restaurante.
Wesley questiona Magno sobre o desaparecimento de
Genilson. Kátia revela a Lurdes que seu filho está vivo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Arthur pergunta para Geraldo o que ele acha de
contratarem Regina para trabalhar com o marketing
da empresa. Geraldo diz que não sabe se seria algo
bom trabalhar com a irmã. Todos recebem Isabela
no Vilarejo com carinho pela apresentação, feita pela
Manuela verdadeira. Isabela se pergunta sozinha o
motivo de Manuela conseguir conquistar a todos e
porque mesmo sendo gêmeas, são tão diferentes.

É hora de investir em suas metas e
de tomar as primeiras iniciativas para
concretizá-las. É grande o otimismo
em sua volta, e a pessoa amada
estará mais interessada em você.

Contenha a ansiedade. Tudo tem o
seu tempo de amadurecimento. Momento positivo, mas ainda é preciso
formular os detalhes de seus planos.
Tome cuidado para não gastar à toa
seu dinheiro.

Você poderá ter imprevistos e oportunidades de mudanças hoje. Se sentir
que o clima com a pessoa amada está
suscetível a brigas, seja hábil e faça
uma retirada estratégica.

Momento favorecido para todas as
iniciativas, demandas e exposições de
ideias. Se você tem um exame ou teste
para fazer, confie em sua excelente
agilidade mental.

Não há razão para se preocupar ou se
precipitar. É preciso equilíbrio e bom
senso em suas relações familiares. Se
exigir demais dos outros vai acabar
criando conflitos desnecessários.

Há grandes chances de ser surpreendido por acontecimentos imprevistos
mais promissores. Novos conhecimentos podem ampliar seu círculo de contatos. Seja cauteloso, vá com calma!

Resoluções, convites e boas oportunidades poderão surgir hoje, inesperadamente. Negócios interessantes irão
surgir de onde menos se espera. Mas
não tenha pressa de aproveitá-los.

Todos estão sob boas influências. Poderá reivindicar melhores condições
em seu trabalho ou marcar logo suas
férias. Cuidado para não brigar com
familiares mais exaltados.

Estará com muita disposição para mudar de vida, mas vá com calma. Nem
tudo deve ser descartado ou trocado
por novas situações. No trabalho,
pleiteie uma promoção. Você merece!

Foque nas possibilidades positivas
que estão reservadas para você no
dia de hoje e invista em seus planos.
O clima no trabalho será bom, favorecendo promoções e recompensas.

O entendimento com as pessoas
poderá ser facilitado pelas boas
vibrações do dia. Fique de olho
em uma situação profissional que
aparentemente pode lhe parecer
desinteressante.

Relaxe e aproveite as novidades. A
sensibilidade excessiva causa mal-entendidos. É melhor ser objetivo e claro.
Curta o romance seja muito feliz ao
lado de quem ama e admira.
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Com nervos à ﬂor da pele, Palmeiras
busca “carimbar faixa” do Flamengo
São Paulo, 30 (AE) - Um
jogo com o Campeonato
Brasileiro já decidido tem
a expectativa de ser um
dos mais tensos e carregados de rivalidade. Mesmo
com o título assegurado,
o Flamengo visita neste
domingo o Palmeiras, às 16
horas, no Allianz Parque,
em uma partida marcada
pela polêmica adoção da
torcida única e pelas frequentes provocações entre
os dois clubes. A rixa cada
vez mais acirrada entre as
duas equipes extrapolou
o âmbito de torcidas, jogadores e dirigentes para
se tornar um problema de
segurança pública em São
Paulo. Depois de a Polícia
Militar detectar o risco de
brigas de organizadas e
emboscadas a ônibus, o
Ministério Público de São
Paulo recomendou que o
jogo seja disputado sem a
presença de torcida visitante.
A CBF acatou o pedido
e irritou profundamente o
Flamengo. Em nota oficial,
a diretoria do time carioca

para expressar o otimismo
pelo título.
A animosidade aumentou em 2017, quando seis
jogadores foram expulsos
em partidas no Allianz
Parque. No ano passado, o
Palmeiras garantiu o título
nacional ao bater o Vasco,
no Rio. No retorno para São
Paulo os jogadores passaram em frente à loja oficial
do Flamengo no Aeroporto
Santos Dumont e gravaram
vídeo para tirar sarro.

REVANCHE

Jogo promete ser um dos mais disputados na rodada
defendeu que a partida seja
disputada com os portões
fechados. “A não permissão
da convivência de rubronegros e alviverdes decreta
a falência da segurança
pública e a morte da cultura de arquibancada do

futebol brasileiro”, diz o
texto. O Palmeiras não se
manifestou
A tensão entre os clubes
começou a se intensificar
em 2016. Naquele ano, os
dois foram concorrentes
diretos ao título brasileiro

e tiveram encontros tumultuados. O jogo com mando
de campo do Flamengo foi
em Brasília e teve briga de
torcidas. A temporada marcou ainda as piadas sobre o
“cheirinho”, expressão utilizada pelos rubro-negros

A relevância do encontro com o Flamengo fez
o técnico do Palmeiras,
Mano Menezes, poupar
alguns titulares na partida
de quinta-feira, contra o
Fluminense. A equipe alviverde luta para terminar na
segunda posição da tabela
e trava disputa direta com
o Santos. Mas a motivação
vai além. O jogo serve para
“carimbar a faixa” do rival.
No primeiro turno o encontro entre os dois terminou 3 a 0 para o Flamengo,

no Maracanã. O resultado
causou no dia seguinte a
demissão do técnico Luiz
Felipe Scolari.
“É importante ressaltar
que as duas equipes pouparam, os dois têm preocupação pelo jogo de domingo. O
Flamengo também tem. Se
não tivesse, não pouparia
(contra o Ceará)”, avaliou.
Caso não perca para o
Palmeiras, o Flamengo vai
acumular 23 jogos de invencibilidade no Brasileiro
e igualar o recorde obtido
pelo time alviverde no ano
passado.

Jogos de Domingo
Palmeiras X Flamengo
Avaí X Fluminense
Goiás X Fortaleza
Atlético MG X Corinthians
CSA X Bahia
Grêmio X São Paulo
Santos X Chapecoense

Jogos Segunda
Vasco X Cruzeiro

Corinthians visita Atlético-MG para garantir vaga na Libertadores
São Paulo, (AE) - O Corinthians tem a oportunidade de garantir vaga na Copa
Libertadores da próxima
temporada neste domingo.
Para isso, precisa vencer o
Atlético-MG, às 18 horas,
no estádio Independência,
em Belo Horizonte, e torcer
para que o Goiás perca
para o Fortaleza nesta 36ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. Se essa com-

binação acontecer, o time
abre sete pontos para o
nono colocado, faltando
apenas duas rodadas para
o término da competição.
O problema é que a equipe comandada pelo interino
Dyego Coelho terá pela
frente um time que ainda
precisa se garantir matematicamente na elite do
futebol nacional. Apesar de
não viver situação desespe-

radora, o Atlético-MG corre
o risco de ser rebaixado
para a segunda divisão.
“Nesses últimos jogos
que faltam, nós estamos
trabalhando e queremos
a vitória para conseguir
nosso objetivo que é estar
na Libertadores, trabalhando a cada dia que passa,
entendendo cada vez mais
o que o Coelho passa para
nós, chegar no jogo e ir

Umuarama Futsal decide vaga
na final de Taça estadual
O Umuarama Futsal
saiu vitorioso pelo placar
de 3 a 0 na primeira partida
da seminal da Taça FPFS
2019, que é realizada pela
Federação Paranaense de
Futsal, fora de casa contra
o São José dos Pinhais
Futsal, em jogo realizado
no ginásio Ney Braga às
20h15.
Os gols da AFSU foram
marcados pelos atletas
Caça, Guti e Foguinho. A
segunda partida de volta
valendo vaga na final, será
realizada em Umuarama
no ginásio Amário Vieira
da Costa, neste domingo(01/12) às 11h15.
O campeão da Taça
FPFS, além de premiação,
também irá representar
a Federação do Paraná
na Liga Sul em 2020, que
contará com os times do
sul representantes do seu
estado em local e data a
serem definidos.

Torcida é convidada para ajudar o time neste domingo às
11 horas

bem”, disse o atacante
Janderson.
Coelho ainda não deu
pistas da escalação. Quem
não deve ir para o jogo é
o lateral-esquerdo Danilo
Avelar, que se recupera de
problema no ombro direito.
Carlos Augusto será o substituto. Pedrinho é dúvida
também por causa de um
problema no ombro. E no
ataque há a indefinição

sobre quem começará como
centroavante: Gustavo ou
Boselli.
O Corinthians vem de
vitória sobre o Avaí por
3 a 0 e ocupa a sétima
colocação na tabela do
Brasileirão com 53 pontos, quatro a mais do que
o Goiás, o nono e primeiro
time fora da zona de classificação para a Libertadores. O time também

tem a oportunidade de
diminuir a distância em
relação ao São Paulo, que
tem 57 pontos, e está em
sexto, com vaga provisória à fase de grupos.
O Atlético está há quatro
jogos sem vencer na competição e ocupa o 14º lugar
na tabela com 42 pontos,
a seis do arquirrival Cruzeiro, que abre a zona de
rebaixamento.

Desfalcado, Santos confia em força na
Vila para evitar surpresa da Chapecoense
São Paulo, (AE) - A
força que tem exibido como mandante
é a inspiração para
o Santos sustentar
a vice-liderança do
Campeonato Brasileiro. Desfalcado pela
suspensão de vários
jogadores advertidos
na derrota para o Fortaleza - e até do técnico Jorge Sampaoli -,
o time recebe a Chapecoense, às 19 horas
deste domingo, na Vila
Belmiro, pela antepenúltima rodada.
O tropeço no Castelão não tirou o Santos
do segundo lugar do
Brasileirão porque
o Palmeiras também
perdeu na quinta-feira, para o Fluminense,
mas manteve os times
separados na tabela
de classificação apenas pelo número de
vitórias, com o alvinegro tendo uma a mais
- 20 a 19. E embora

já esteja assegurado
na fase de grupos da
próxima Copa Libertadores, o segundo
lugar é importante
especialmente pelo
aspecto financeiro, em
função da premiação
distribuída pela CBF,
até pelas restrições de
recursos do clube da
Baixada.
Com o Palmeiras enfrentando o campeão
Flamengo neste domingo, o duelo com um
time já rebaixado pode
ser ótima oportunidade para o Santos abrir
vantagem na segunda
posição. Porém, para
isso, precisará superar
os desfalques provocados pelo excesso de
cartões recebidos na
derrota no Castelão.
O Santos perdeu dois
titulares para o duelo
com a Chapecoense, o
atacante venezuelano
Soteldo e o lateraldireito Pará, ambos

suspensos por causa
de advertências, assim
como dois suplentes
acionados com alguma
frequência, casos do
zagueiro Luan Peres
e do meia Jean Mota.
Além disso, Sampaoli
também vai cumprir
gancho, não podendo
dirigir a equipe da área
técnica, onde estará o
auxiliar Jorge Desio.
A reposição para
Soteldo é óbvia, pois
Marinho voltou a ficar
à disposição após estar suspenso do duelo com o Fortaleza.
E outro que retorna
ao time é o zagueiro Gustavo Henrique,
para compor a zaga
com Lucas Veríssimo,
único remanescente
do quarteto defensivo
que iniciou o duelo no
Castelão.
Até a derrota de
quinta, o Santos ostentava uma invencibilidade de sete jogos.

Com Maicon, Grêmio recebe São Paulo para confirmar vaga direta na Libertadores
Porto Alegre, (AE) Com o retorno de Maicon,
poupado do último jogo, o
Grêmio recebe o São Paulo
neste domingo, às 19 horas,
em Porto Alegre, pela 36ª
rodada do Campeonato
Brasileiro, para confirmar
a vaga na fase de grupos da
Copa Libertadores.
O time gaúcho tem 59

pontos e precisa de uma
vitória neste domingo para
cravar seu lugar na fase de
grupos do torneio continental do qual é tricampeão e
o qual disputou nos últimos
quatro anos. O Grêmio
tem 19 participações na
Libertadores e é, ao lado
do Palmeiras, o clube brasileiro que mais jogou a

competição.
Maicon deve ser titular
do Grêmio neste domingo.
Ele volta a ficar à disposição, assim como o veterano
Léo Moura, que também
deve estar entre os 11 que
iniciam a partida. A dupla desfalcou a equipe na
derrota por 2 a 0 para o
Athletico-PR.

Maicon está apto a jogar
a reta final da temporada.
No entanto, revelou que
vem atuando com dores há
algum tempo e disse que é
provável que seja submetido a uma artroscopia no
joelho esquerdo em janeiro,
o que deve tirá-lo da prétemporada do Grêmio.
Renato Gaúcho tem

como baixas certas o volante Matheus Henrique e
o atacante Diego Tardelli.
O primeiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão
amarelo e o segundo por
ter sido expulso contra o
Athletico-PR. Em processo
final de recuperação física,
Jean Pyerre e Thaciano
apenas correram ao redor

do gramado no último treinamento e seguem fora de
combate.
Na frente, sem Tardelli
e com a instabilidade de
André, a tendência é de que
Renato opte por escalar
Felipe Vizeu, que se recuperou de lesão há pouco tempo. Uma outra alternativa é
usar o jovem Pepê,
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Jovens e Adultos reescrevem a história
de vida pela educação no CEEBJA
Umuarama – Para algumas pessoas existe um
tempo para as coisas acontecerem e a Educação de
Jovens e Adultos (EJA)
vem auxiliando aqueles
umuaramenses que não
conseguiram concluir os
estudos no tempo comum,
mas querem algo a mais
para o futuro. Com exemplos de superação, alunos
do CEEBJA de Umuarama
mostram como é possível
vencer os desafios, em busca de qualidade de vida por
meio do conhecimento.
A aluna do CEEBJA de
Umuarama, Caroline da
Silva, 24 anos, parou de estudar quando tinha 15 anos,
quando ela foi diagnosticada com câncer de ovário.
Segundo ela, o tratamento
com a quimioterapia, demais remédios e a situação
de ter um câncer tirou dela
a vontade de estudar. “Eu
não tinha forças e acabei
parando com os estudos,
mas meu sonho era fazer
uma faculdade”, disse.
Após vencer a luta contra o câncer e se reestabelecer Carolina voltou a sonhar e fez a prova do Enem,
quando eliminou algumas
matérias. Neste momento a
estudante decidiu procurar
o CEEBJA para concluir
o estudo. “Comecei a frequentar o CEEBJA, pois as
pessoas me incentivaram a
volta a estudar, hoje estou
finalizando minha última
matéria que é matemática”,
explicou.
Mesmo antes de concluir
o ensino no CEEBJA a força
de vontade da entrevistada
já surtiu resultado, Caroline passou em dois vestibulares para os cursos de
Direito e Serviços Judiciais
e ainda espera o resultado
do teste do curso de Arquitetura do Instituto Federal
do Parana (IFPR) campus
de Umuarama.
“Estou esperando esse
último resultado, mas meu
sonho mesmo é fazer Di-

Professora Rosa Proença da Silva Pataro diz que o EJA de Umuarama tem um público variado, com adolescentes, dona de casa, trabalhadores, alunos da
educação especial e também os idosos

Rosa.
Segundo a professora, a
unidade de Umuarama conta com alunos que querem
concluir o ensino médio
para buscar um vestibular e
cursos técnicos. “Eles querem melhorar a qualidade
de vida e a edução tem esse
poder. Ou simplesmente
alguns buscam romper
barreiras que a muito tempo surgiram em sua vida.
A educação de Jovens e
Adulto é uma porta para a
melhoria de vida para mui-

Caroline passou em dois vestibulares para os cursos de Direito e Serviços Judiciais e ainda
espera o resultado do teste do curso de Arquitetura do IFPR

reito. Minha mãe também
sempre quis ter um filho
advogado, mas eu quero é
ser Promotora. Vou esperar
e decidir o que fazer no
futuro. Só tenho uma coisa
a dizer, nunca é tarde para
começar a estudar e vale
apena”, contou.

O EJA
Segundo a professora
de Matemática e diretora
auxiliar do CEEBJAa, Rosa
Proença da Silva Pataro,
o EJA de Umuarama tem
um público variado, com
adolescentes, dona de casa,
trabalhadores, alunos da

educação especial e também os idosos. “Temos
alunos que por alguma
situação não conseguiram
concluir os estudos e ficaram muito tempo longe da
educação. Esses alunos têm
no CEEBJA a oportunidade
de concluir o ensino”, disse

tas pessoas, pois promove
oportunidade de empregabilidade e perfeiçoamento
profissional”, noticiou a
professora.
Serviço
CEEBJA
O CEEBJA de Umuarama fica na avenida Maringá, na antiga escola Isa
Mesquita, e as matrículas
para as próximas turmas
começam nos próximos
dias. Mais informações no
telefone 3623-1566.

A Educação de
Jovens e Adultos

A EJA é uma modalidade de ensino que
perpassa todos os níveis da Educação Básica do País, destinada aos jovens, adultos e
idosos que não tiveram acesso à educação
na escola convencional na idade apropriada.
Permite que o aluno retome os estudos e os
conclua em menos tempo e, dessa forma,
possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado
de trabalho.

Educação Infantil do Colégio Global
A Educação Infantil é uma
das etapas mais importantes
da formação das crianças, pois
é onde elas fazem novos amigos, aprendem a conviver com
pessoas fora do núcleo familiar,
compreendem as diferenças
e fazem novas e importantes
descobertas em diversas áreas
do conhecimento.
Nesses primeiros anos escolares, as crianças aprendem de
forma lúdica, recebem estímulos motores, afetivos e sociais,
desenvolvem habilidades; favorecendo assim a construção
dos alicerces da personalidade
e do conhecimento que serão
necessários para toda vida.
A Escola Global Júnior oferece um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos nossos
alunos, com atividades enriquecedoras, materiais didáticos de
excelente qualidade, profissionais preparados e espaços onde
as crianças possam progredir
ainda mais, tais como: salas
com multimídia, biblioteca,
laboratórios, parque de areia,
piscina, playground, entre outros.
3621-4700
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Ex-aluno da Unipar é promovido
a gerente da controladoria de
empresa nacional
Umuarama - O sonho de
todo profissional de uma
grande empresa é construir
uma carreira sólida e subir
muitos degraus. O ex-aluno
da Universidade Paranaense, Fernando Graci, é um
exemplo. Depois de 15 anos
de extrema dedicação no
que faz, acaba de ser promovido a gerente da controladoria do Grupo Gazin, que
administra, de Douradina,
uma das maiores redes de
lojas de varejo do Brasil.
E a trajetória de sucesso
do rapaz de família humilde
começou ainda na adolescência. Ele fazia o curso de
técnico em contabilidade no
Pedro II, quando soube que
o colégio tinha convênio
com a Unipar para contemplar o aluno que alcançasse
a melhor média com uma
bolsa de estudos. “Como
não tinha condições de
pagar uma faculdade, mas
queria ingressar no curso
superior, já no primeiro ano
prometi a mim mesmo que
iria ganhar essa bolsa. Com
muita dedicação, consegui.
A partir daí me apaixonei
pela contabilidade”, descreve o egresso, diplomado
em 2003. Durante os quatro anos da graduação,
Graci trabalhou na Viação
Umuarama. “Entrei na
Gazin recém-formado, em
Umuarama
Ilustrado
2004,
exercendo
a função

Fernando Graci e o coordenador do curso de Ciências Contábeis
da Unipar, professor Clóvis Uliana, seu grande incentivador

de auxiliar contábil, depois
passei para supervisor e fui
abraçando outras oportunidades que surgiam”.
Aproveitando que a Gazin estimula os funcionários a estudar para ampliar
os conhecimentos, decidiu
fazer uma segunda graduação e em 2017 se formou em
Direito, também pela Unipar. Segundo ele, assumir a
gerência da Controladoria
do grupo significa “uma
enorme responsabilidade,
mas uma grande conquista,
resultado de muito trabalho, de comprometimento e
entrega”. O novo controller
da Gazin hoje comanda
uma equipe de 48 pessoas.

Pós-graduado em Controladoria e Gestão Financeira e
também em Direito Tributário, continua sonhando alto.
Quem também está orgulhoso desta conquista é
o coordenador do curso de
Ciências Contábeis da Unipar, professor Clóvis Uliana: “O Fernando merece
essa promoção! O sucesso
do nosso aluno ou ex-aluno
está diretamente ligado ao
comprometimento, à busca pelo desenvolvimento
contínuo, à capacidade
de superar obstáculos, de
compartilhar ideias, conhecimentos e de ter confiança
e ética; tudo isso o Fernandowww.ILUSTRADO.com.br
fez”.
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APARTAMENTOS

R$ 120.000,00 – PROXIMO ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RUA JAÇANÃ, 2827 – PQ ALPHAVILLE 1 – Área
259,20 m², (frente 10,80 m² x 24,00 m²) – Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana com ótima localização + Detalhes: Plantão
(44)3056-5555 ou digite o cód. 1123 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R.
ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02
Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 320,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1108 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)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1119 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS
- APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - À.Tot. 100,75
m² e À. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha,
lavanderia estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911
5353(OI) ou digite cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 70.294,77 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERARIO – JARDIM
MELHORAMENTOS – ZONA V – Terrenos com 180m2 a 368,00m²
/ Parcelamento acima de 36 meses Escritura paga pela Loteadora.
+ Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o cód. 878 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 590 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED.
VILLAGIO DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE
FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv.,
Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555/9.9911-5353 ou
digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

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

R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA
01 – ED. RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/
ELEVADOR – À. Priv. 64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc
soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite
cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

VENDAS

R$ 110.000,00 – PROX. CLUBE HARMONIA - ED. OURO VERDE I – R. MARIALVA, 5860 – À. Tot. 52,61 m², À. Priv. 47,23
m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1002 em
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIA

R$ 635.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL RUA MARABÁ,
3245 – ZONA 1-A - À. Ter. 308,28 m², À. Constr. 190,06 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, Sala estar/jantar, Coz., 02 bwc área de serviço e garagem p/ 02 veículos + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
ou digite o cód.1067 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 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
R$ 320.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO,
1972 – JD. MONACO - À. Ter. Aprox. 196,80 m², À. Constr. Aprox.
118,80 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart., sala, copa, coz c/armários planejados., Bwc soc., A. serv. Disp, churrasqueira
e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 80.000,00 - PROX. PAROQUIA SANTA LUZIA– R. SÃO
JUDAS TADEU, 3469 – PARQUE DOM PEDRO 2 – Ter. 135,00
m², Const. 95,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço e garagem + Detalhes – plantão (44)3056-5555 ou digite
o cód. 1118 em www.aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA
SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr.
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc
social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq.,
lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

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

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$ 900,00 - 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)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1000
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – 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. 1035 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED.
VILLAGIO DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE
FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc
soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA
– RUA SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox.
95,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 360,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot.
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA
FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart.,
Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE À.
Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1085 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 780,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO – R. ANUMAI, 2725 – ZONA
04 - Alv/laje – suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 810 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – PROX AO IBIS HOTEL – R. LEONILDO STECCA, 17
– JARDIM CRUZEIRO – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A.
serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1091 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2264
– JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –suíte, 02 qtos, sala, coz. Bwc
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1116 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com
closet, sala, cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser., garagem,
lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO
– EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos.,
sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 3.300,00 – 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$ 400,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
– R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25
m², Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC
social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,
2130 – JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1133 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

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

R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120 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)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 422 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)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 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

R$ 1.300,00 – PROX. AO BIG WALMART – R. WALDEMAR
EVARISTO, 2266 – PQ DANIELE - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem, espaço gourmet e amplo quintal
+Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 160 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

SOBRELOJA

SOBRELOJA

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 1º e 2 de Dezembro de 2019

www.ILUSTRADO.com.br
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cidades@ilustrado.com.br

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

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

Residência
vENdAS

R$750.000,00

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

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

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

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

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

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

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

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

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

Sobrados

Sobrados

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Salões Comercial

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

Apartamentos R$500,00 + Cond.

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

R$ 2.500,00 + seguro

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

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

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

R$ 225.000,00

Apartamentos R$ 1.000,00

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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Veículos
LANÇAMENTO

Novo Onix Hatch chega mais esportivo
e eﬁciente, segundo Chevrolet
Depois do Novo Onix Plus,
é a vez da Chevrolet lançar a
versão hatch. Além do design
mais esportivo, o Novo Onix
se diferencia pelo acerto
dinâmico exclusivo, que amplifica a sensação de prazer
ao dirigir tão valorizada
pelos consumidores deste
segmento.
Isso foi possível pois o
hatch utiliza-se de uma moderna arquitetura global
modular, em dimensões que
potencializam a dirigibilidade. A direção elétrica está
mais responsiva, enquanto
os amortecedores ganharam
carga adicional, tudo sem
comprometer o conforto.
Já em relação ao modelo
de geração anterior, o Novo
Onix está maior, mais refinado e tecnológico - sem
cobrar mais por isso. Traz,
por exemplo, soluções inéditas de segurança para a
categoria, como os airbags
frontais, laterais e de cortina, o controle eletrônico de
estabilidade, o assistente
de partida em rampa e o
limitador de velocidade de
série em todas as versões,
que, somado a sua estrutura
reforçada, garantiu nota
máxima no teste de colisão.
O Novo Onix inova também com a oferta de Wi-Fi
nativo, sensor de ponto cego
e assistente de estacionamento semiautônomo.
Completam esta lista o
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um veículo inovador em sua
plenitude - do conceito ao
processo fabril. Isso permitiu que a Chevrolet criasse
um veículo que antecipasse
tendências, fosse superior
nos aspectos mais relevantes
para o consumidor e ainda
continuasse mais acessível
que concorrentes.

multimídia MyLink de nova
geração, o carregador sem
fio para smartphones, o
ar-condicionado digital, o
acendimento automático dos
faróis, chave eletrônica e as
lanternas de LED com efeito
de assinatura luminosa.
Um novo aplicativo para
smartphone permite ao
motorista desde consultar
informações do computador
de bordo até iniciar a climatização da cabine à distância.
Esta função também está
disponível para smart watch.
Motorização
Outra importante novidade é a nova família de
motores 1.0 Flex Ecotec de
alta performance e elevada
eficiência energética tanto
nas opções turbo como na
aspirada, que colocam as
versões hatch e sedã do Novo
Onix hatch como os carros a
combustão mais econômicos
do país, de acordo com o
ranking do Inmetro. O consumo médio na estrada com
gasolina chega a 17,7 km/l.
Já no caso do Novo Onix
turbo, a aceleração de 0 a
100 km/h também é surpreendente para a categoria. São 10,1s segundos,
tanto na configuração com
transmissão manual quanto
na automática. Isto denota o equilibrado acerto do
conjunto, que também se
destaca pelo funcionamento
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O Novo Onix traz design completamente inédito e alinhado com a nova linguagem estética
dos veículos globais da Chevrolet

silencioso e suave.
LT e LZT
O Novo Onix Hatch chega
nas opções de acabamento
Onix, LT, LTZ e a inédita
Premier, sinônimo de máxima sofisticação na gama
Chevrolet. Seu caráter aspiracional agrega valor à marca para atrair um perfil de
consumidor complementar.
Para o consumidor que
busca um visual mais personalizado, a Chevrolet está
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disponibilizando três pacotes de acessórios originais:
Adventure, Sport e Elegance.
O Kit Adventure caracteriza-se pelas rodas diferenciadas, rack de teto e
protetores de para-choques,
enquanto o Kit Sport é marcado principalmente pelos
spoliers frontais traseiros e
laterais, além das rodas escurecidas. Já o Elegance traz
peças cromadas que deixam
o carro com uma aparência
ainda mais sofisticada.
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Todos os acessórios foram desenvolvidos juntos
com o veículo para que fossem realmente uma extensão
do produto. Neste conceito,
os itens podem ser adquiridos individualmente ou em
pacotes que complementam
a estratégia de versões.
Envolvimento
Pesquisas e clínicas com
clientes tiveram papel fundamental para aperfeiçoar
o projeto. O resultado foi

N

A

E

N

S

Visual esportivo
e sofisticado
O Novo Onix traz design
completamente inédito e alinhado com a nova linguagem
estética dos veículos globais
da Chevrolet. É caracterizado por proporções marcantes
e linhas atléticas que criam
um visual contemporâneo,
refinado e ao mesmo tempo
dinâmico para a carroceria.
Tanto o hatch quanto o sedã
carregam consigo o DNA que
permeou o design do Novo
Onix, marcado pelo caráter
esportivo e dinâmico ao
mesmo tempo. Mas da coluna
central para trás, cada um
ganha personalidade própria
e dimensões distintas. É
perceptível que as medidas
do Novo Onix estão maiores,
principalmente na largura, distância entre-eixos e
comprimento. No caso do
hatch, esse incremento foi
de 41 mm, 23 mm e 230 mm,
respectivamente. Com isso,
o carro ultrapassa os quatro metros de comprimento
(4.163 mm).

E

UNIPAR
NOVEMBRO AZUL

Exames para prevenção
A Unipar aderiu ao Novembro Azul, o mês do
homem. Equipes da Unidade Básica de Saúde
– Centro de Saúde Escola prestaram serviços
sobre cuidados básicos para prevenção de
doenças, incluindo coleta de sangue para o
exame PSA (diagnóstico de câncer de próstata).
Com programação mais ampla, o Dia D
envolveu estagiários de Enfermagem, Estética
e Cosmética, Farmácia, Nutrição, Odontologia
e Educação Física. Eles informaram sobre
controle de pressão arterial e de glicemia,
alimentação saudável, doenças bucais,
combate ao estresse [todos ganharam sessão
de massagem] e importância da atividade
física. A ação contou com o apoio da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

INCLUSÃO PELO ESPORTE

Nadando na Frente em Umuarama
Chegou a Umuarama o projeto Nadando na Frente, do
Instituto de Esportes, com apoio da Federação Paranaense de
Desportos Aquáticos e apadrinhamento de Fernando Scherer,
o famoso nadador Xuxa. Funcionando em várias cidades,
beneficia crianças de famílias de baixa renda. A Unipar é
parceira. O coordenador do projeto no Paraná, Thiago Torres,
veio de Maringá para a cerimônia de lançamento do projeto,
no sábado, 23, no Câmpus III. Além
do espaço físico [a piscina aquecida
do complexo esportivo da Unipar],
a Unipar coloca à disposição
professores e estagiários do curso
de Educação Física para ministrar
as aulas, que começam
na próxima quinta, 5. A
cerimônia foi prestigiada
pelo Reitor Carlos Eduardo
Garcia, pelo diretor da
Unipar, José Maria
de Oliveira, pelo
deputado Fernando
Martins e outras
lideranças da cidade.
Também participaram
empresários
patrocinadores e os
pais das crianças.

DOAÇÃO DE LEITE

900 litros para
a Uopeccan
Estudantes dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e
Engenharias Civil, Mecânica
e Agronômica da Unipar
arrecadaram 900 litros de
leite para doar à Uopeccan.
A ação incentivada pelo
professor Audrew Demozzi
foi realizada por meio da
Legião Feminina de Combate
ao Câncer. O professor conta
que os alunos não conheciam
a grandiosidade do projeto
e ficaram sensibilizados:
“Cerca de 70 acadêmicos
participaram da doação;
foi gratificante ver neles a
vontade de colaborar”.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

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

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
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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
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total ee 76,00
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m² de
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área privativa,
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sacada,
o preço
preço de
de lançamento
lançamento aa partir
partir de
de R$
R$ 270.000,00
270.000,00––R$
R$73.500,00
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sacada,banheiro
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(corrigidos aa 0,80%
0,80% ao
ao mês)
mês) ee R$
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.
Fones: (44) 3622-3292 /

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

CRUZE LT 12/12

SPIN LTZ 14/14

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

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

MONTANA
CONQUEST 2006

VECTRA GLS
00/00

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

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

PRISMA LTZ 1.4
2018

VECTRA GLS
2001

CELTA SUPER
1.0 04/05

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

Alarme, trava. R$ 13.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

S10 EXECUTIVA
09/09

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

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.

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. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

300 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE
PRESENCIAL

E ONLINE

LANCES SIMULTÂNEOS

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

Verde, completo, 50.000,00Km.
R$ 30,000,00. 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.

LEILÃO DE VEÍCULOS
LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 UMBARÁ. CURITIBA/PR.

STRADA
ESTENDIDA 1.4
11/12

04/12
QUARTA

10:00
HORAS

INF: www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111
Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 03/12

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

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

FORD KÁ 2009
Flex, preto, trava elétrica,
alarme. R$ 13.500,00. Fone:
(44) 9 9876-7144

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.

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

HILLUX SW4
11/11
07 lugares, automática,
prata. R$ 98.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563.

HONDA CIVIC
LXS 08/08

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

IX35 14/14

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 1.0 LT

17/17

CINZA

COMPELTO

R$ 39.900,00

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

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. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

RENAULT
SANDERO
PREVILEGE 1.6
12/13

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

TOYOTA
FIELDER XEI
06/06
Preto, automático,completo.
R$ 24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VERA CRUZ 3.8
2010

GOL TREND 1.0
12/13

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

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

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

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

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

PARATI 1.8 97/97

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

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
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

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.

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.

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
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE

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.

R$ 80.000,00. Prox.
Paróquia Santa Luzia.
R. São Judas Tadeu, 3469.
Parque Dom Pedro 2 –
Ter. 135,00 m², Const.
95,00 m² - 02 qtos., sala,
cozinha, BWC social,
A. serviço e garagem
+ Detalhes – plantão
(44)3056-5555 ou digite
o cód. 1118 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
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

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 150.000,00. Próximo
Ao Aeroporto. R. Victorio
Faneco, 1677 – Jd Viena
- à. Constr. Aprox. 65,17
m² - Alv/Laje 03 qtos,
sala, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem
descoberta + Detalhes:
Interessados tratar pelo
telefone (44)9 9911-5353
ou digite cód. 1053 em
www. aldemirimoveis.
com.br

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE
R$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$ 260.000,00. Prox.
Unipar Campus 3, Zona
02. Ed. Villagio Di Roma.
R. Santa Catarina, 3585
Apto De Frente, À. Priv.
65,92 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc
soc. e gar. + Detalhes
- (44)3056-5555/9.99115353 ou digite cód. 1115
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 300,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1076 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)3056-5555/9.98443338 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

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.
Interessados tratar pelo
telefone: (44) 9 9763-0860
ou 99103-2617.

C3

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

VENDE-SE
APTO. EDF.
ASTON PARK
Rua Japurá, 3601. Com
150m² área total. Cont.
01 suite, 02 quartos, sala
copa, cozinha com movéis
planejados, sacada c/
churrasqueira, 02 vagas
garagem. Ótimo estado
de conservação. Fone:
(44) 9 9975-0440.

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.

TERREN
TERRENOS
OS
ALDEMIR
IMOVEIS VENDE
R$ 65.000,00. Prox. Igreja
Presbiteriana Renovada,
Lote 03, Quadra 05 s/n°.
– Jd Real – Á. T. 204,34
m² (10,00 m² x 20,00
m²) Bairro Residencial,
fácil acesso, pronto para
construir, terreno Plano,
sem benfeitorias, saída
para Maringá, sub esquina
com a Estrada Canelinha,
loteamento liberado para
construção, com boa
localização e fácil acesso
ao centro. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555
ou digite o cód. 1124 em
www.aldemirimoveis.com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ELIAS

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.250,00. Prox. Harmonia
Clube Campo - Ed. Res.
Solar Das Palmeiras 2 – R.
Jose Dias Lopes, 4445 – Jd
Bandeirantes – à. Aprox.
Priv. 90,00 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e 02 vagas de garagem.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$
460,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite cód. 1092 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.000,00. Prox. Pça
Do Japão - Ed. Res. Minas
Gerais – R. Minas Gerais,
4670. Zona 02, À. Aprox.
Priv. 90,44 m² - Suíte, 2

ED. SERRANO

JD. BELO MONTE

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!

Próx. Sorvetes Guri.
Excelente localização e topograﬁa.

R$ 265.000

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$ 46.900 - Lote 7, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00)

R$ 135.000 - Lote 7 e 8, Quadra 14

R$ 29.900 - Lotes 3-B e 3-C, Qd. 10
Com 126m² (6,00x21,00)

R$ 22.500 - 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$ 125.000
EDIFÍCIO BELA VIDA
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.

Com 440m² (20,00x22,00)

R$ 95.900

JD. ITÁLIA III

JD. BELO HORIZONTE

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

R$ 22.500

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.

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 1º e 2 de Dezembro de 2019

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

R$ 31.500

RESIDÊNCIA - AV. ROTARY

ENTE
TOTALM ADA
NIZ
MODER

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
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$ 140.000

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

ESCRITURAS DE IMEDIATO

RES. JD. ATLÂNTICO

ED. PALLADIUM - DUPLEX

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.

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$ 285.000

R$ 950.000 • PREÇO ESPECIAL!
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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.

ENTE
TOTALM ADA
NIZ
R
E
D
O
M

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

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

RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 285.000 - Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx.
Alto São Francisco. Terreno com 240,00m².
Casa nova, em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada, pronta
para morar.

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

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.

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$ 95.000

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
BELO MONTE - SAÍDA PARA XAMBRÊ
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

JARDIM MODELO
R$ 39.000 - 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.
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$ 98.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m².

