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ATÉ O USO DE DRONE CONTRA A DENGUE - Um mutirão contra a DIRETORES DE ESCOLAS NA UNIPAR - O reitor da Unipar, Carlos Edudengue foi realizado sexta-feira passada no bairro San Remo, em Umuarama. Até
um drone foi utilizado para buscar imagens em quintais fechados. Objetivo é evitar
o aumento no número de casos da doença. Página A3

ardo Garcia (foto), recepcionou gestores de escolas estaduais para apresentar as
ações educativas da Universidade para as escolas, incluindo a proposta de auxiliar
na implantação de hortas nos estabelecimentos, entre outras. Página A7

ECONOMIA - Agricultura e pecuária lideram a geração de renda, mas precisam de mais produção e produtividade

Para avançar, região precisa de
mais investimento no agronegócio
O novo levantamento do Valor
Bruto da Produção (VBPM),divulgado pelo Deral/Seab exibe
os valores da produção dos 24
municípios da regional de Umuarama, e ao ser estudado, chama
a atenção para a necessidade de
investimentos no agronegócio,
visando o desenvolvimento econômico da região. É daí que sai
a garantia financeira para gerar
mais emprego e renda. A Pecuária lidera os números, seguida
pela soja. Mas tem outros que
podem crescer. Um dos fatores
que ainda preocupa muito é a
baixa produtividade em alguns
setores, incluindo a pecuária.
Página A4
SANEPAR AFIRMA

Volta a faltar água
em bairros de
Umuarama. Culpa
da seca e consumo
Página A2

• A pecuária lidera o setor do agronegócio, mas a produtividade ainda é questionada e Umuarama perde para regiões próximas

AMAZÔNIA

RODOVIA

Por trás do
desmate tem
quadrilhas e
corrupção

Buraco avança
sobre a PR-323
em Umuarama

Página A2

Uma nova cratera avança rapidamente sobre a pista da rodovia
PR-323 na saída de Umuarama para
Maringá logo após a entrada para
os pesqueiros. O DER pôs sacos de
areia para conter as águas pluviais
e diz que já lançou um edital de
licitação para escolher a empresa
que vai recuperar a área. Enquanto
isso, fica a torcida para o problema
não se alastrar logo.

GUAÍRA

Mais produtos
poderão ser
comercializados
na zona franca
Página A5
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QUADRILHAS E CORRUPÇÃO

Investigações revelam quadrilhas
e ganho milionário por trás do desmate

Ilustradas
Estiagem e alto consumo afetam
abastecimento em Umuarama
A Sanepar informa que a estiagem prolongada e o
alto consumo registrado neste sábado (31/08) podem
afetar o abastecimento ou provocar baixa pressão
na rede de distribuição em algumas regiões de Umuarama. A previsão é de que a normalização total do
sistema aconteça, gradativamente, no decorrer da
madrugada e manhã deste domingo (01/09).
Em situações como esta, a orientação é para que
os moradores usem racionalmente a água, evitando
desperdícios.
Lembramos que clientes que possuem caixa-d’água
domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade
para atender as necessidades dos moradores por,
no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve
armazenar pelo menos 500 litros.
O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é
feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24
horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o
número de sua matrícula.
No aplicativo Sanepar Mobile os clientes também
podem consultar falta d’água. É só baixar o aplicativo
e cadastrar a matrícula do imóvel.

Bolsonaro diz que Queiroz já
prestou depoimento por escrito
e eximiu seu filho
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro
disse que o ex-assessor
do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz,
já prestou depoimento
por escrito e isentou o
senador. “Pelo que eu sei,
ele já prestou depoimento
por escrito e, pelo que
fiquei sabendo, eximiu
meu filho de culpa”, afirmou. Bolsonaro falou
com a imprensa na porta
do Palácio do Alvorada,
antes de seguir para o Regimento de Cavalaria da
Polícia Militar do Distrito
Federal, onde acompanha
aula de montaria da filha.
O presidente disse ainda que as dúvidas em relação ao dinheiro movimentado nas contas de Queiroz
estão “resolvidos”. Ele
afirmou que Queiroz repassou uma conta que ti-

nha com uma construtora
para a Caixa. “Não tem
R$ 1 milhão, isso é uma
operação normal, isso está
resolvido”, afirmou.
Além disso, o presidente defendeu que os
depósitos de menos de R$
2 mil encontrados na conta
do assessor foram feitos
porque esse é o limite para
depósitos em envelopes
em caixas eletrônicos.
“Não é para fugir do Coaf,
que o limite é R$ 10 mil”,
acrescentou.
Bolsonaro também citou compras de imóveis
por Queiroz e completou:
“Se funcionários botavam
dinheiro na conta do Queiroz, é problema dele, ele
que responda”.
O presidente lembrou
que conhece o ex-assessor
desde 1984 e que nunca
teve problemas com ele.

Senadores já contam
27 assinaturas para
CPI da ‘Lava Toga’
Brasília, (AE) - Um grupo de senadores conseguiu
reunir na quinta-feira, 29,
as assinaturas necessárias para protocolar novo
pedido de criação da chamada CPI da ‘Lava Toga’.
A rubrica de Mara Gabrilli
(PSDB/SP) completou as
27 necessárias - um terço
da Casa - para a instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
para investigar integrantes do Supremo.
O novo requerimento
tem como principal alvo
o presidente da Corte,
ministro Dias Toffoli, e
a abertura do inquérito
das fake news. O pedido
deve ser protocolado na

próxima terça, 3, indica o
senador Alessandro Viera
(Cidadania), que assina o
requerimento e encabeça
a lista dos parlamentares
que pedem a investigação.
Caberá ao presidente do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP)autorizar a comissão. Trata-se da terceira tentativa dos senadores
de instalar uma CPI para
investigar integrantes do
Supremo. Alcolumbre já
engavetou a proposta em
ocasiões anteriores, apesar de apoio necessário na
Casa. A última vez foi em
abril, quando o senador
alegou não ser o ‘momento
oportuno’ para autorizar a
comissão.

Brasília, (Agência Estado) - Corrupção, formação de
quadrilha, trabalho escravo, violência, grilagem, roubo de
madeira. O desmatamento ilegal da Amazônia se insere em
um conjunto de crimes que vai muito além do ambiental e
envolve custos - e ganhos - milionários, informa a Agência
Estado.
Investigações da força-tarefa Amazônia, do Ministério
Público Federal, demonstram que há elaboradas organizações criminosas por trás do problema. Nesse processo,
as queimadas são apenas a sua face mais visível.
“Não vou ignorar que existe sim o desmatamento
da pobreza, que é para fins de subsistência, mas o que
realmente dá volume, o desmatamento de grandes proporções, que é o objeto de preocupação, é outro. No sul do
Amazonas vimos cortes de 200, 500, 1 mil hectares (cada
hectare equivale a cerca de um campo de futebol) de uma
só vez. E isso quem faz é o fazendeiro já com rebanho
considerável que quer expandir para uma área que não é
dele. É o grileiro que invade uma terra pública. Não tem
nada a ver com pobreza”, disse ao jornal O Estado de S.
Paulo o procurador Joel Bogo, no Amazonas.
O custo para fazer um desmatamento desses é alto.
Segundo ele, é de no mínimo R$ 800 por hectare, mas
pode chegar a R$ 2 mil. “Depende das condições. Se tem
muitas motosserras, por exemplo, ou se usa correntão.
Um trator esteira, para abrir os ramais (estradas), custa
centenas de milhares de reais. Em um desmate no Acre de
180 hectares, o Ibama encontrou 35 pessoas trabalhando
ao mesmo tempo. Em condições análogas à escravidão”,
relata.
Em pouco mais de um ano, o esforço da Procuradoria,
que envolveu o trabalho de 15 procuradores em Amazonas,
Rondônia, Amapá, Acre e Pará, resultou em seis operações com ações penais já ajuizadas Só no Amazonas, 33
pessoas foram denunciadas criminalmente.
Alguns dos casos investigados pela força-tarefa envolvem altas somas nos mais variados crimes ambientais. Um
caso é o de uma família denunciada por extrair ilegalmente
ouro ao longo de quase dez anos em garimpo no Amapá. A
Polícia Federal estimou que o grupo tenha lucrado cerca de
R$ 19 milhões. Em outro caso, de extração de madeira na

terra indígena Karipuna, em Rondônia, o dano ambiental
foi calculado em mais de R$ 22 milhões.
Nove pessoas e duas empresas foram denunciadas por
invadir e lotear a terra indígena. Laudo da Política Federal
descreveu grandes áreas desmatadas e construções sendo
feitas para ocupação humana, sob a falsa promessa de
regularização da área. A operação descreve que o desmate
no local saltou de 1.195,34 hectares (de 2016 a 2017) para
4.191,37 hectares no ano seguinte
Para Bogo, um dos casos mais exemplares foi o da
Operação Ojuara, na qual o MPF denunciou 22 pessoas por
corrupção, constituição de milícia privada, divulgação de
informações sigilosas, lavagem de dinheiro e associação
criminosa, em um processo que ocorria há anos no Acre
e no Amazonas.
“Para levar a cabo o desmatamento e a grilagem (apropriação de terra pública e falsificação de documentos para,
ilegalmente, tomar posse dessa terra), alguns fazendeiros
tinham ramificação até em órgãos públicos”, diz Bogo.
Segundo ele, havia crimes como falsidade em cartório e
corrupção de servidor público. “Era um grupo organizado,
que atuava até com georreferenciamento. Havia toda uma
divisão de tarefas que leva à conclusão de que se tratava
de crime feito de modo organizado.”

Grilagem
O desmate para especulação imobiliária é outra face do
problema. A floresta é derrubada apenas para poder ser
vendida. “Com floresta em pé, a terra vale pouco. O que
valoriza é a derrubada Área pronta para pasto é muito
mais cara”, resume Bogo. Estudo publicado em junho
na revista Environmental Research Letters mostra que
grande parte dos lucros da grilagem se dá com estímulos
da própria legislação. O trabalho avaliou o impacto de
uma lei de 2017 que facilitou a regularização fundiária de
terras da União ocupadas na Amazônia. A justificativa era
dar título de terra para os mais pobres e reparar injustiças históricas com pessoas que ocuparam a região após
chamado do governo federal na década de 1970 e nunca
tiveram sua situação legalizada. Para ambientalistas, isso
favoreceria grileiros.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

Liberdade de imprensa x privacidade dos agentes políticos
Acerca da imprensa, convém lembrar que já em 1776,
nos Estados Unidos, no art. 12 do Virginia Bill of Rights,
proclamava que a “liberdade de imprensa é um dos grandes
baluardes da liberdade e jamais pode ser restringida, senão
por um governo despótico”. O que foi repetido na Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, quando no seu
artigo 11 descreveu que “a livre manifestação do pensamento
e das opiniões é um dos direitos mais precisos do homem:
todo cidadão pode portanto falar, escrever e imprimir livremente, à exceção do abuso dessa liberdade pelo qual deverá
responder nos casos determinados pela lei”.
É claro que não se consegue implementar um pensar
livre sem a oportunidade de ouvir os outros, bem como sem
a fluência de informações que tenham caráter puramente
sério e de credibilidade. Observe-se que o direito fundamental
de divulgação de notícias e pensamentos divide-se em duas
espécies de liberdades. De um lado a liberdade de expressão
com índole subjetiva, ou seja, seria a manifestação de pensamentos, ideias e juízos de valor. E de outro, a liberdade de
comunicação de índole objetiva, a qual garante a divulgação
de fatos ou notícias.
A discussão sobre liberdade de comunicação teve várias
manifestações do Supremo Tribunal Federal, sendo que a
mais importante foi a decisão na ADPF 130/DF que declarou
que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) não era compatível com
a Constituição Federal, pois fora criada na égide do regime
militar sob um sistema de intimidação dos meios de comunicação. Entendeu o então Relator do processo, Min. Carlos
Britto afirmou que, em matéria de imprensa, não haveria
espaço para o meio-termo ou a contemporização, isto é, ou
ela seria inteiramente livre, ou dela já não se poderia cogitar
senão como jogo de aparência jurídica.
E na situação que envolva a atuação de agentes políticos
ainda é invocável a aplicação do princípio da publicidade,
positivado no caput do artigo 37 da Constituição Federal,
que tem uma função preponderante de controle de atuação
do poder público. Convém esclarecer que esse princípio não
se resume a mera divulgação oficial de fatos, vai, além disso,
visa propiciar a toda população a prestação de contas do que
foi realizado pelo governo, bem como manter um controle
sobre a conduta do agente político, pois ele não é nada mais
do que o administrador do bem público
Ocorre, que devemos reconhecer que essa liberdade
tem exceções, sendo que nem toda realidade social pode
ser considerado como um fato noticiável. Para se levar ao
conhecimento da opinião pública, o fato deve ser considerado de interesse social e não poderá abranger situações
condizentes exclusivamente à privacidade e intimidade dos
indivíduos envolvidos.
Com na interpretação da Carta Magna de 1988, é pos-

sível defender a tese de que os direitos fundamentais não
possuem um caráter absoluto, diante de situações em que
haverá necessidade de se restringir certos direitos para
prevalência de outros mais relevantes no caso concreto. Com
isso, entende-se que o agente político é um representante do
povo, o que torna ainda mais coerente que o patrão (povo)
tome conhecimento não somente dos atos praticados na
Administração Pública, mas também da sua conduta moral
na sociedade, para que possa passar pelo crivo da opinião
pública.
Tomando como paradigma, pode-se relembrar a decisão
do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o direito do
empregador de obter provas para justa causa com o rastreamento do e-mail de trabalho do empregado. O procedimento
foi adotado por uma instituição financeira depois de tomar
conhecimento da utilização, por um funcionário, do correio
eletrônico corporativo para envio de fotos de mulheres nuas
aos colegas. Entendeu-se que não houve violação à intimidade
e à privacidade do empregado e o empregador pode exercer
de forma moderada, generalizada e impessoal, o controle
sobre as mensagens enviadas e recebidas pela caixa de e-mail por ele fornecida.
Sem adentrar no mérito da questão, somente se quer
trazer a discussão que se é garantindo ao patrão o direito
de fiscalizar seus empregados, de igual forma deve ser
garantindo ao povo o direito de controlar as condutas dos
agentes políticos, o que será necessário é respeitar os limites
desse controle.
Se por um lado a Constituição Federal garantiu que a
atuação e conduta dos agentes políticos devam ser pautadas
no princípio da publicidade, por outro deve-se reconhecer que
todo individuo – seja político ou não - possui direitos que lhe
reservam uma certa intimidade. Em razão disso, não seria
uma medida legitima admitir integralmente a aplicação da
tese de que as figuras públicas devem suportar, como ônus
de seu próprio sucesso, a divulgação de dados íntimos, haja
vista, a necessidade de se averiguar a pertinência (interesse
público) na divulgação da informação.
Desta forma, a veiculação de notícias pessoais sobre
agentes políticos deve seguir alguns pressupostos, como
relevância da informação ou opinião referente as pessoas
citadas na notícia, também se deve ter respeito a veracidade
das informações divulgadas e evitar o uso de termos pejorativos, com intuito exclusivo de distorcer a opinião pública.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.heltonkramer.com
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Ação integrada reúne várias forças
para combater a dengue no San Remo
Umuarama - A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Secretaria
Municipal de Saúde realizou
na manhã de sexta-feira, 30,
uma ação integrada de combate ao mosquito da dengue
no Parque San Remo. A
iniciativa contou com os
esforços de 15 agentes de
combate a endemias (ACE),
12 agentes comunitários de
saúde (ACS), 24 atiradores
do Tiro de Guerra 05.012 e
membros da Defesa Civil, da
Secretaria da Agricultura e
Meio Ambiente, Vigilância
Sanitária e fiscais do Código
de Posturas do município.
O bairro foi escolhido
para as ações – que contaram inclusive com fiscalização através de drone, em
imóveis fechados – devido à
alta incidência de suspeitas
e casos confirmados de
dengue. A coordenadora
da Covisa, Maristela de
Azevedo Ribeiro, informou
que após o início do novo
ano epidemiológico, a região
do San Remo já conta com
10 pessoas contaminadas
pela dengue, de um total de
18 casos confirmados até a
tarde desta sexta-feira.
“Ao menos uma vez por
mês realizaremos ações
integradas nos bairros com
maior incidência da doença.
Em julho levamos a forçatarefa até a Praça dos Xetá
e agora é a vez do San Remo.
A Secretaria de Saúde está
com uma série de atividades
preventivas, educativas e
também ações de bloqueio
em caso de casos confirmados”, afirmou Maristela. Por
força de lei federal, estão

No ano epidemiológico encerrado no final de julho, Umuarama registrou 441 casos de dengue e houve ainda 1.355 notificações de casos suspeitos

integrados nas ações os
agentes de combate a endemias e os agentes de saúde.
No ano epidemiológico
encerrado no final de julho,
Umuarama registrou 441
casos de dengue e houve
ainda 1.355 notificações de
casos suspeitos. “Temos
de apertar a fiscalização
e contar com o apoio dos
moradores para manter
limpos os seus quintais. Se a
infestação do mosquito não

Bandeira tarifária continua
no patamar vermelho em
setembro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária para setembro de 2019
continuará na cor vermelha no Patamar 1, a mesma de
agosto. Isso significa que haverá uma cobrança extra
de R$ 4 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.
Em julho vigorou a cobrança da bandeira tarifária
amarela, na qual há um acréscimo de R$ 1,50 a cada
100 kWh consumidos.
De acordo com a Aneel, a decisão de manter a
bandeira no patamar vermelho 1 foi tomada devido
ao fato de uma parcela significante da energia ser
fornecida por meio de usinas termelétricas, que têm
custo de geração de energia mais alto. Também pesou
na decisão a diminuição do volume de chuvas, com a
intensificação da estação seca.
“Setembro é um mês típico do final da estação
seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema
Interligado Nacional (SIN). A previsão hidrológica para
o mês sinaliza permanência do quadro de estiagem,
com vazões abaixo da média histórica”, disse a Aneel.
Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias
sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando
aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O
funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as
cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1
e 2) indicam se a energia custará mais ou menos com
fbase nas condições de geração.
O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta, principalmente, dois fatores: o
risco hidrológico– GSF, na sigla em inglês, e o preço da
energia (PLD). Segundo a agência, o cenário favorável
reduziu o preço da energia para o patamar mínimo, o
que “diminui os custos relacionados ao risco hidrológico e à geração de energia de fontes termelétricas”,
possibilitando a manutenção dos níveis dos principais
reservatórios próximos à referência atual.
No dia 21 de maio, a agência aprovou um reajuste no
valor das bandeiras tarifárias. Com os novos valores,
caso haja o acionamento, o acréscimo cobrado na
conta pelo acionamento da bandeira amarela passou
de R$ 1 para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Já
a bandeira vermelha patamar 1 passou de R$ 3 para
R$ 4 a cada 100 kWh e, no patamar 2 da bandeira,
passou de R$ 5 para R$ 6 por 100 kWh consumidos. A
bandeira verde não tem cobrança extra.
Os recursos pagos pelos consumidores vão para
uma conta específica e depois são repassados às distribuidoras de energia para compensar o custo extra
da produção de energia em períodos de seca.

for contida, logo teremos
uma situação complicada
por causa da dengue. Esta é
a hora de unirmos esforços
e combater este mal. A Prefeitura e os seus parceiros
estão se desdobrando para
estender o trabalho a toda a
cidade”, disse a secretária
da Saúde, Cecília Cividini,
que acompanhou o início
da ação.
Além da visitas a todas
as residências do San Remo,

a equipe conta com o apoio
de um drone da Vigilância
Ambiental – regularizado junto à Anac (Agência
Nacional de Aviação Comercial) – com operadores
treinados e certificados
para vistoriar residências
desocupadas. Para isso, os
operadores informam os
vizinhos, que assinam termo
de ciência sobre a captação
exclusiva de imagens no
imóvel fechado.

IPalavra
I
da secretária
“Os moradores são orientados sobre os
cuidados e eventuais focos do mosquito da
dengue já são eliminados. Além disso, os
fiscais do Código de Posturas fiscalizaram
55 terrenos baldios identificados no bairro.
Havendo lixo descartado de forma irregular,
os proprietários serão notificados”, acrescentou a secretária Cecília Cividini, ao lado
do diretor de Meio Ambiente da Prefeitura,
Matheus Michelan Batista, que também
acompanhou os trabalhos.

Prefeitura reúne empresas de caçambas
para discutir funcionamento do serviço
Umuarama - Proprietários
e representantes de algumas
das empresas que prestam
serviço de coleta e descarte
de resíduos por meio de caçambas em todo o município
se reuniram na Prefeitura, na
manhã da última sexta-feira,
para discutir a destinação dos
resíduos, questões legais e o
estabelecimento de um protocolo de atuação. O encontro foi
conduzido pelo diretor de Meio
Ambiente do município, Matheus Michelan Batista, com
a presença de representantes
da Diretora de Planejamento
Urbano, do Instituto Ambiental
do Paraná (IAP), Felipe de
Oliveira Furquin, e do Ministério Público, promotor Paulo
Roberto Robles Estebon.
No encontro os empresários
foram orientados a regularizar
o funcionamento das empresas
conforme a legislação, que disciplina as responsabilidades do

No encontro os empresários foram orientados a regularizar
o funcionamento das empresas conforme a legislação

município, das empresas e de
quem contrata o serviço. “Os resíduos devem ser descartados
conforme sua natureza. As caçambas, no geral, destinam-se
apenas ao transbordo de terra
e entulho de construção. Outros

materiais exigem licença específica”, orientou o diretor.
Matheus Batista falou sobre
documentação, as licenças necessárias junto ao município e,
em alguns casos, ao IAP, tipos
de resíduos que podem ser

descartados no aterro sanitário
municipal, bem como seu horário de funcionamento (que será
das 7h30 às 18h, de segunda
a sexta), e a importância das
empresas orientarem os usuários do serviço sobre o descarte
correto.
Nas próximas semanas, a
Diretoria de Meio Ambiente colocará em funcionamento uma
usina de triagem e britagem de
resíduos de construção civil,
que vai transformar o material
coletado pelas caçambas em
cascalho para conservação de
estradas rurais.
“O equipamento está instalado, em fase de testes, e as empresas que vão utilizar o aterro
sanitário para o descarte de
entulhos devem se atentar para
a classificação dos resíduos,
pois apenas os resíduos de
construção serão processados
pela máquina”, acrescentou o
diretor de Meio Ambiente.

Banco Central implantará sistema de pagamentos instantâneos
O desenvolvimento do
sistema de pagamentos
instantâneos está avançando. Nesta semana, o Banco
Central (BC) anunciou que
será responsável por desenvolver a base de dados e a
administração do sistema.
A ideia é substituir as
transações com dinheiro
em espécie ou por meio
de transferências bancárias (TED - Transferência
Eletrônica Disponível - e
DOC - Documento de Ordem
de Crédito) e débitos por
transações entre pessoas.
Segundo o BC, os paga-

mentos instantâneos serão
feitos em alguns segundos e
funcionarão por 24h todos
os dias da semana.
A decisão de desenvolver o sistema vai permitir
que bancos e fintechs (empresas de tecnologia do
setor financeiro) possam
dar continuidade à definição de seus modelos de
negócios para o pagamento
instantâneo.
Atualmente, os pagamentos por transferência
são feitos por canais bancários e os valores chegam ao
destinatário no mesmo dia,

desde que a transferência
seja feita em dias úteis,
em horário definido pelos
bancos de 6h30 às 17h.
O custo da transferência
é definido pelos bancos para
cada operação ou tem o valor
incluído em um pacote de
serviços. Com o sistema de
pagamentos instantâneos,
a expectativa do Banco Central é que haja redução desses custos para os clientes.
Segundo o BC, também
haverá redução de custos
para empresas que recebem
as transferências. No caso
de um lojista, por exemplo,

a redução no número de
intermediários vai significar
menor custo de aceitação
em relação aos demais instrumentos de pagamento.
O BC diz que o estabelecimento comercial
precisará ter somente um
código único de identificação para permitir que seus
clientes façam a leitura
desse código por meio de
seus smartphones. Nesse
código estarão contidas
todas as informações necessárias para que os recursos sejam transferidos
instantaneamente.
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I

Agronegócio é a alavanca do desenvolvimento
econômico regional, aponta levantamento
Umuarama - O Departamento de Economia Rural
(Deral), órgão da Secretaria
Estadual da Agricultura e
do Abastecimento (SEAB),
liberou na primeira quinzena
de agosto o levantamento
do Valor Bruto da Produção
Municipal (VBPM). O documento traz os valores da produção dos 24 municípios da
regional de Umuarama, e ao
ser estudado, fica um alerta
para a necessidade de investimentos no agronegócio,
visando o desenvolvimento
econômico da região.
O valor bruto da produção
regional da safra 2017/2018
alcançou a cifra de R$ 3.905
milhões, sendo 8% maior em
relação à safra anterior que
foi de R$ 3.620 milhões. Entre as principais atividades
agropecuárias para a formação deste valor, encontramse a pecuária de corte (R$
992 milhões); soja (R$ 684
milhões); mandioca (R$ 536
milhões); frango de corte (R$
511 milhões); leite (R$ 274
milhões) e cana-de-açúcar
(R$ 368 milhões). As demais
atividades (fruticultura,
olericultura, piscicultura,
floricultura, madeira, arroz
irrigado, milho entre outras)
somaram R$ 536 milhões.
Os números apresentados desta forma são animadores. Porém, quando são
colocados e um comparativo da região Noroeste, são
preocupantes. Dentro de
uma perspectiva usando as
cidades polos; Umuarama,
mesmo tento maior área
cultivada, perde em número
de valor da produção para
Cianorte e Paranavaí.
Hoje Umuarama conta
com 101 mil hectares de área
cultivada e o valor bruto da
produção gira entre R$ 376
milhões. Já Paranavaí, com
96 mil hectares de área cultivada, fechou a safra de 2018
com R$ 456 milhões. Cianorte é a que tem mais valor
agregado em sua produção,
o município fechou 2018 com
R$ 715 milhões de VBPM na
melhor área cultivada: 73 mil
hectares.
O agrônomo do Deral de
Umuarama, Antonio Carlos
Fávaro, faz uma leitura dos
números e segundo ele, em
Umuarama mais da metade

da área cultivada fica para
pecuária de corte/leite e a
cana-de-açúcar, porém tais
culturas não estão sendo
eficientes. Além disso, os
aviários do município precisam entregar a produção
para outras cidades e a mandioca segue no mesmo rumo,
pois não existe fecularia no
município.
“Umuarama fica na produção primaria, a transformação é muito pequena
e estamos dependendo da
venda dessa matéria prima para outros municípios.
Acabamos perdendo o valor
adicionado, que gera mais
emprego e impostos. Somos
um fornecedor de matéria
-prima”, explicou.
I M P O RT Â N C I A D O
AGRONEGÓCIO
Segundo o economista do
Deral, Ático Luiz Ferreira,
o VBPM é um dos critérios
utilizados para se calcular
o índice de participação
do ICMS (Imposto sobre
circulação de mercadorias
e serviços) que é repassado
aos municípios proporcionalmente de acordo com a
sua contribuição. “Desta
forma, vemos a produção
agropecuária de Umuarama
contribuindo apenas 7%
para a arrecadação do ICMS
para o município. Mas essa
porcentagem poderia subir
para 20%, só com a produção
primária”, alertou.
Na visão do economista,
o investimento no agronegócio seria a forma para o
desenvolvimento econômico
de Umuarama, uma vez
que a cidade conta com um
comércio arrojado e pujante.
O agrônomo Fávaro ainda
ressaltou, que além do comércio, a cidade conta com
um ótimo setor de serviços,
desta forma, a agricultura
e a pecuária poderiam ser
a mola propulsora para a
economia municipal e regional. “Já temos um comércio
e setor de serviços fortes,
se comparado a outras cidades da região. Mas no
campo, temos uma média
de renda bruta de R$ 3.700
por hectare, sendo que a
média da regional é de R$ 4
mil por hectare. Umuarama

Ático Luiz Ferreira e Antonio Carlos Fávaro levantaram pontos importantes do Valor Bruto da Produção Municipal da regional
de Umuarama

perde para a média regional.
É necessário corrigir este
setor, tanto na produção primária quanto na industrial”,
alertou.
QUAL O CAMINHO?
Dentro do cenário do
agronegócio atual, Fávaro acredita que a região e
Umuarama tem a “galinha
dos ovos de ouro” na mão,
mas não bota. “Contamos
com região grande, condição
climática boa – temos sol 12
messes por ano e chuvas
regulares, além de localização estratégica. Porém isso
não é aproveitado em sua
totalidade”, noticiou.
Para o entrevistado, seria necessário investir na
cultura da vocação regional
em vez de buscar ideias
mirabolantes. “Não é preciso
inventar, a pecuária de corte
e leite é conhecida pelos
produtores, os quais contam
com experiência. O que precisa é evoluir. Evoluir geneticamente, em alimentação,

manejo, confinamento, abate
e exportação. É isso que vai
dar para Umuarama e a
região uma condição rápida
na evolução econômica e social, mas isso tá demorado”,
enfatizou.
Antonio Fávaro fala da
pecuária, pois o setor de corte representa 25% do VBP regional demonstrando quanto
esta atividade significa para
a economia e que somado
com a produção leiteira (7%
do VBP) totaliza o valor de
32% do valor da produção.
Esta atividade está presente em praticamente todos
os municípios do Núcleo
Regional, e ocupa uma área
de 490.000 ha de pastagens
de um total de 922.000 ha
agricultáveis.
EXEMPLO CERTEIRO
Os entrevistados finalizam dizendo que existem exemplos assertivos
ao lado, como Cianorte
que conta com o dobro do
VBPM de Umuarama em

O quadro abaixo demonstra o Valor Bruto da Produção de cada município e as cinco principais
atividades agropecuárias.

A soja está entre os produtos de destaque no agronegócio
regional

um menor território. “Não
é só o produtor, é preciso
políticas públicas, precisa
investimento do governo
em pesquisa, incentivo ao
crédito, com uma visão de
cooperativismo. É neces-

sário um olhar diferente,
discutir isso dentro da sociedade, para o produtor
ter confiança que pode
investir e não deixar cada
um seguindo seu caminho”,
finalizou Fávaro.

Mapa mostra a principal atividade agropecuária por município da região
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IGUAÍRA
I
ZONA FREE

Nova instrução normativa amplia os
itens que poderão ser comercializados
Guaíra – Na semana que
passou, a Receita Federal,
por meio da Instrução Normativa (IN) nº 1908 restabeleceu a autorização para a
comercialização de alguns
itens anteriormente restringidos. Entre os presentes na
lista, encontram-se pneus,
produtos de cesta básica,
maquinários agrícolas, derivados do tabaco, entre
outros.
É notório o quanto Guaíra
vem avançando em seu polo
comercial, iminente a isso, a
necessidade de estruturação
e equiparação monetária do
comércio fronteiriço brasileiro ao dos países de fronteira
estrangeira com o Brasil,
fez com que se iniciasse a
luta pela liberação e regularização das Lojas Francas
Terrestres no Brasil.
Em 2017, o Prefeito Heraldo Trento esteve participando do Seminário Nacional
sobre Instalações de Free
Shops em Cidades-Gêmeas
de Fronteira, que delimitou
algumas metas por parte
do Governo e da Receita
Federal a serem cumpridas
no ano de 2018. Contudo, a
ressalva feita pelo subsecretário de Aduana e Relações
Federais da Receita Federal,
Ronaldo Lázaro Medina, já
adiantou as dificuldades em

O prefeito Heraldo Trento é um dos entusiastas com a criação da zona livre

que se encontravam para a
regulamentação das operações na época.
A Receita Federal do Brasil lançou em 2018 a IN nº

1799, que veio para dispor,
em suma, das concessões,
aplicações e demais partes
burocráticas e legais acerca
do assunto. No mesmo ano,

a IN nº 1866 alterou algumas
normas e restringiu alguns
itens para comercialização.
Com a transição do Governo Federal no ano de

2019, junto a alteração de
alguns parlamentares federais e estaduais engajados
anteriormente no assunto,
o Prefeito Heraldo Trento

recebeu o apoio e o incentivo
dos demais representantes
das cidades fronteiriças
contempladas, sendo o escolhido para estar à frente na
formação de novas alianças,
a fim de dar andamento no
processo.
O Deputado Federal Ricardo Barros, apresentou
na quarta-feira (21/08) o
Requerimento nº 48/2019,
que solicitou à Comissão
de Fiscalização Financeira
e Controle uma autorização para reunir técnicos
especializados no assunto,
líderes do Governo Federal
e da Receita Federal do
Brasil, a fim de discutir e
delimitar as questões ainda
pendentes sobre a regularização e a aplicabilidade da
instalação das lojas francas
nas “cidades gêmeas” de
Fronteira, isto é, de cidades
que fazem divisa com países
estrangeiros.
A autorização foi concedida, e a audiência ainda não
tem uma data definida. A
estimativa é de que algumas
pautas fundamentais e ainda
não deliberadas recebam
a análise e as decisões necessárias para a garantia
legislativa aguardada dos
empresários, que já estão
interessados em desenvolver
seu comércio.

A6

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

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Cotidiano

policia@ilustrado.com.br

ISEM
I
FRONTEIRAS

Com 61 anos, mulher já rodou mais
de 20 mil km de bicicleta pelo mundo
São Paulo, 31 (AE) - A
vontade de descobrir o
mundo sempre rondou a
cabeça de Vera Marques,
de 61 anos. Casada e com
três filhos adultos, a mulher
nasceu na pequena cidade
de Echaporã, interior de
São Paulo, e sua curiosidade em saber mais sobre
a vida não cabia naquele
município de 6 mil pessoas.
O tempo passou, ela se
formou em enfermagem e
assumiu a administração
de um hospital em Araçatuba, no qual trabalhou por
12 anos. Até que decidiu
mudar completamente seus
rumos.
No final de 2014, Vera
pediu demissão do trabalho, se aposentou e resolveu
viajar de bicicleta. Até agora, foram 16 países e cinco
continentes, só faltou a
Antártida. “Essa mudança
me trouxe tranquilidade
e menos pressão. Quando
você comanda uma equipe
e toma decisões, você sente
estresse. Então foi uma
sensação de alívio, de ter
um tempo para mim”, explica ela, que trabalhava desde os 14 anos com carteira
assinada. “Achei na bike a
companhia perfeita, porque
ela me permite interagir
mais com as pessoas durante o caminho”, afirma.
NÃO É ATLETA
A ciclista conta que não
é atleta - e tampouco faz
exercícios de alta performance para conseguir pedalar tanto. Além disso,
nunca se intimidou por
estar na terceira idade e
seu segredo da longevidade
está no básico: caminha

se levar pelo momento.
Quanto mais lento, melhor:
vou parando, fotografando,
conhecendo pessoas. Planejamento e conhecer o lugar
é bem mais relevante”, explica ela, que tenta pedalar
no máximo 50 km por dia
de viagem - o equivalente à
distância do marco zero de
São Paulo, na praça da Sé,
até Rio grande da Serra,
na região metropolitana da
capital paulista.
Com esse pensamento,
Vera já percorreu mais

de 20 mil km e conheceu milhares de pessoas
e culturas, na maioria
das vezes sozinha. Sua
primeira aventura foi na
Estrada Real há cinco
anos, maior rota turística
do Brasil com mais de 1,6
mil km de extensão e com
trechos no Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais. A via foi construída
pela coroa portuguesa na
época do Brasil colonial
e hoje atrai ciclistas de
vários lugares.

Cuidados e um recado a
pessoas na terceira idade
Vera já percorreu mais de 20 mil km e conheceu milhares de pessoas e culturas, na maioria
das vezes sozinha

Vera resume seus últimos cinco anos de pedaladas ao redor do mundo como oportunidades
de nutrir empatia pelas tantas pessoas que conheceu mundo afora

todos os dias, pedala aos
fins de semana e segue uma
alimentação saudável.

“É errado pensar que
bicicleta exige de você um
condicionamento físico es-

petacular. O que menos
interessa em uma cicloviagem é o desempenho. Deixe

Vera diz que nunca passou por grandes apuros em suas viagens. O máximo que enfrentou
foi um pneu furado, um temporal inesperado
no interior da Inglaterra e os ventos de 90 km/h
nas longas estradas da Patagônia.
Isso porque ela sempre estuda muito a rota
para preparar um passeio seguro. “Carrego
uma caixinha de primeiros socorros, aprendi
noções de mecânica, não uso roupa de ciclista
para não chamar atenção, saio cedo para
chegar no destino antes de escurecer e evito
lugares isolados”, explica.
Assim, Vera resume seus últimos cinco
anos de pedaladas ao redor do mundo como
oportunidades de nutrir empatia pelas tantas
pessoas que conheceu mundo afora. “Quem está
na terceira idade igual a mim precisa interagir,
se permitir enxergar o novo, não se acomodar e
não olhar só para o próprio umbigo. Tem muita
coisa lá fora. A bicicleta aproxima as pessoas:
querem saber mais de você, as pessoas deixam
você entrar na vida delas e isso me atrai. Eu me
abri para o novo”, reflete.
Aos 61 anos, Vera não pretende parar de
pedalar e já tem em mente sua próxima empreitada: dia 13 de setembro viajará sozinha para a
Alemanha de avião e de lá vai para a República
Tcheca de bicicleta, margeando o Rio Danúbio.

‘Pedalar em outros países é mais fácil do que pensamos’
A ciclista fez várias viagens depois da primeira
experiência a duas rodas.
Dentre as tantas, percorreu
a Europa, Nova Zelândia,
Japão, Patagônia (no Chile
e na Argentina) e, mais
recentemente, a África do
Sul. Como não sabe falar inglês muito bem, ela sempre
comunicou com mímicas,
desenhos e com o pouco que
sabe da língua.
Ao seu ver, a aventura
mais interessante foi na
rede de estradas planejadas para ciclistas do Reino Unido (National Cycle
Network), que interliga a

Irlanda do Norte, Escócia,
País de Gales e a Inglaterra. São vias históricas e
vicinais que eram usadas
para pedestres e cavalos
no passado, mas que hoje
ganharam placas e sinalizações para quem quer se
aventurar de bike.
EUROVELO
Vera passou três meses pedalando por esse
circuito, cruzando zonas
rurais e florestas inglesas. E não parou por aí:
ela percorreu também a
Eurovelo, um conjunto de
19 rotas planejadas para

ciclistas compartilharem
com veículos em todo continente europeu. Algumas
beiram o litoral do mar
mediterrâneo, báltico e
o oceano atlântico. “As
trilhas para bicicletas
na Europa são muito
seguras. Têm mapa, estratégia de alojamento e
você encontra hostels [albergues] bons e baratos
em cada cidade”, conta.
A mulher lamenta que as
rotas brasileiras não sigam
a qualidade estrangeira,
mas destaca que isso não
é motivo para deixar de
viajar de bicicleta pelo País.

Segundo ela, o trajeto que
mais se aproxima dos padrões internacionais é o do
Vale Europeu Catarinense,
que passa por vilarejos
de colonização europeia.
“Gosto de viagens que me
acrescentam em cultura e
histórias ou percursos que
me trazem tranquilidade e
bem estar”, explica.
CAMINHO DAS MISSÕES
Vera Marques destaca
também o Caminho das
Missões, no Rio Grande
do Sul, que é a rota por
onde os jesuítas passa-

vam para catequizar os
índios; o Circuito do Lagamar, do litoral sul paulista ao Vale do Ribeira;
o Vale dos Vinhedos, na
serra gaúcha; e o Caminho da Fé, que percorre
as montanhas mineiras.
Essa última ela fez com
uma amiga sua também
na terceira idade. Todas
os diários de viagem de
Vera estão em seu blog
Viajar e Pedalar (acesse
aqui). Vale ressaltar que
a mulher oferece consultoria de viagem gratuita
para quem se interessa
em conhecer os lugares

que ela visitou. Só cobra
caso a pessoa peça trabalhos que demandem
mais tempo. “Se é uma
coisa simples e se eu tiver
o mapa para emprestar,
eu empresto, doo, tiro
foto, passo para frente. O
que eu puder fazer para
fomentar o cicloturismo,
eu faço”, diz. Ela destaca
que não sabe ao certo
quanto gasta em cada
aventura, mas calcula
uma média de 50 euros
por dia (cerca de R$ 230
na cotação atual), considerando hospedagem e
alimentação.

Soterramento deixa 4 operários mortos e um ferido no Paraná
Marilândia do Sul
– Um soterramento
deixou quatro operários mortos e um ferido
durante a abertura de
um canal de irrigação,
em propriedade rural
no distrito de São José,
em Marilândia do Sul,
a 80 km de Londrina.
O acidente ocorreu
por volta das 16 horas desta sexta-feira
(30) e os bombeiros de
Apucarana levaram
mais de cinco horas
para retirar todas as
vítimas. Os corpos ficaram 5 metros abaixo
da terra.
O operário sobrevivente teve fratura

no fêmur e contusão
no tórax, segundo os
bombeiros. O homem
foi levado no helicóptero do Samu para a
Santa Casa de Londrina, onde permanece
internado. A princípio
ele não corre risco de
vida.
De acordo com informações do Corpo
de Bombeiros de Apucarana a vítima foi
socorrida com vida
quase duas horas após
o início dos trabalhos.
A terra que a cobriu
seria úmida e permitiu
a abertura de uma fenda que criou um bolsão
de ar, permitindo que

o homem conseguisse
respirar até ser retirado.
Os corpos dos quatro operários que morreram foram levados
para o Instituto Médico Legal (IML) de
Apucarana e liberados
durante a manhã deste
sábado (31). Segundo
os bombeiros, as vítimas fatais tinham 17,
23, 31 e 38 anos. Ainda
segundo os bombeiros,
nenhuma das vítimas
utilizavam qualquer
equipamento de segurança individual e nem
ferramentas que possibilitassem tentativa de
sair do desabamento.

Os bombeiros levaram mais de cinco horas para conseguir retirar os corpos de todas as
vítimas. Apenas uma sobreviveu (foto divulgação Corpo de Bombeiros)
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IAÇÕES
I
EDUCATIVAS

Diretores de escolas
da região conhecem o
projeto ‘Unipar Social’
Umuarama - A Universidade Paranaense e o Núcleo Regional de Educação
realizaram um encontro
de gestores de escolas da
rede estadual de ensino. O
objetivo foi apresentar as
ações educativas da Unipar
que beneficiam estudantes
de Umuarama e região.
Uma das propostas
apresentadas foi a de implantação de hortas nas
escolas, com projeto do
curso de Engenharia Agronômica. A coordenadora do
curso, professora Lucimar
Bonett, falou sobre os benefícios que poderá gerar
a curto prazo, incentivando
os gestores a requisitá-lo.
O lançamento do site
‘Unipar Social’ foi o ponto
alto do evento. A chefe
do DCSU (Departamento
de Comunicação Social
Universitária) da Diretoria
Executiva de Gestão da
Comunicação, professora
Terezinha Aguiar, explicou
que se trata de um canal de
comunicação criado para
facilitar a interação entre
diretores das escolas e a
Unipar, além do objetivo
principal, que foi ampliar a
divulgação das ações.
Ela disse que o site vai
facilitar o contato para a
solicitação dos projetos que
são levados aos espaços
escolares. São mais de
cem projetos, todos formatados para socializar
conhecimentos e ampliar
a bagagem intelectual dos

Reitor Carlos Eduardo Garcia com todos os participantes do evento: parceria para a realização de atividades educativas foi o foco do encontro

alunos.
O ‘Unipar Social’ também foi a ênfase do discurso do Reitor Carlos Eduardo Garcia. Ele ressaltou a
importância da parceria
com o NRE, que, ao usufruir
do projeto, permite experiência prática aos acadêmicos da Unipar: “É um
laço forte, capaz de abrir
diversas oportunidades de
crescimento aos futuros
profissionais, que sairão da
graduação ainda mais preparados, não apenas nas
demandas técnicas, mas
também humanizados”.
A chefe do NRE de

Umuarama, professora
Gilmara Zanata, agradeceu
a parceria. Ela disse que o
debate do encontro foi produtivo e necessário: “Para
que a informação chegue
ao nosso aluno ela deve
passar pelos diretores, por
isso nos reunimos com os
diretores de escolas de 19
municípios, que demonstraram motivação para levar
adiante esse entrosamento
tão vantajoso para a comunidade”.
A programação também
contou com uma palestra do
coordenador do Pró-Magíster (Programa Institucional

da Valorização do Magistério Superior) da Unipar,
professor Luiz Roberto
Prandi. Ele abordou a tecnologia unida à educação e
como ela tem sido incluída
cada vez mais nos estudos,
ao mesmo tempo em que
ressaltou a importância da
humanização no ensino.
As diretoras da Unipar,
professoras Irinéia Baretta
[do Instituto de Ciências
Biológicas, Médicas e da
Saúde] e Giane Linde Colauto [do Instituto de Ciências Exatas, Agrárias, Tecnológicas e Geociências],
prestigiaram o encontro.

Prefeito Celso Pozzobom recebe diretores de Hospital

Prefeito Celso Pozzobom reunido com a equipe do Hospital e o vereador Junior Ceranto

Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom recebeu
nesta semana, em seu
gabinete, a visita do gestor
do Instituto Nossa Senhora Aparecida, Cristiano
Derenusson Nelli, dos médicos hemodinamicistas
Eder Voltolini e Edmilsom
Yano Ishii e do cirurgião
cardiovascular Edgar Vidotti, que passaram a integrar a equipe do hospital.
Ao apresentar a equipe
de cirurgia cardiovascular e hemodinamicistas, o
gestor Cristiano Nelli falou
sobre o credenciamento
da casa de saúde para cirurgia cardíaca, serviço de
hemodinâmica e de cirurgia

bariátrica, e pediu o apoio
do município para que o
serviço possa ser ainda
melhor nesta referência.
Também informou o prefeito sobre a ampla reforma
que modificou a estrutura
do atendimento de urgência
e emergência do hospital,
que tem agora uma entrada
exclusiva para ambulâncias ao lado de um novo
centro de diagnóstico por
imagem.
“Esse centro conta com
equipamentos de última
geração e exames que
antes só eram oferecidos
em serviços particulares,
agora estão liberados para
o SUS. A nova estrutura

do hospital atende às mais
recentes recomendações
do Ministério da Saúde e
da Secretaria de Estado
da Saúde, disponibilizando aos pacientes acesso a
complexos procedimentos
e tratamentos de saúde
com a rapidez e agilidade, uma necessidade dos
serviços de urgência e
emergência”, afirmou o
gestor.
Cristiano informou que
com a reforma, a porta da
urgência/ emergência foi
separada da recepção, dando acesso direto ao centro
de diagnóstico por imagem,
ao bloco cirúrgico e à Unidade de Terapia Intensiva
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(UTI). “Em emergências,
quanto antes o atendimento
for prestado maiores são as
chances de salvar a vida do
paciente”, completou.
O prefeito Celso Pozzobom parabenizou o
instituto pela nova equipe
e disse que município conta com a excelência dos
serviços do hospital para
proporcionar atendimento
de qualidade aos pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS), nos casos
de emergência. “Temos
um Pronto Atendimento bem estruturado, com
uma ótima equipe que em
breve terá uma infraestrutura ainda melhor no
novo prédio, já em fase de
acabamento”, lembrou.
“Mas quando os casos
são de maior gravidade, ou
as emergências acontecem
foram do horário de atendimento do PA, os pacientes
dependem do socorro dos
hospitais e as referências
que temos sobre o Nossa
Senhora Aparecida são
muito boas, ainda mais
agora com a nova equipe e
os investimentos que estão
sendo feitos”, comentou.
“É uma satisfação para
ao município receber profissionais tão qualificados
para cuidar da saúde da
nossa população”, completou Pozzobom.
A visita ao gabinete do
prefeito teve ainda as presenças do vereador Júnior
Ceranto e do ex-vereador
Marcelo Nelli.

Governador autoriza
avanço de carreira para 40
mil servidores do ensino
O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta sexta-feira (30) o pagamento de promoções e
progressões para quase 40 mil profissionais da área de
ensino, que abrange a educação básica e as universidades estaduais. Nesta etapa, estão contemplados 21 mil
professores do Quadro Próprio do Magistério, quase 14
mil funcionários da educação básica e 4.592 servidores
do ensino superior estadual. São R$ 40 milhões para o
pagamento de profissionais da educação básica e R$ 18,1
milhões para os do ensino superior.
Neste ano, até agora, 20 mil servidores do Executivo
foram contemplados com os benefícios, incluindo funcionário do Quadro Próprio, da Secretaria de Estado
da Saúde, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil
e Corpo de Bombeiros. O pagamento representa um
crescimento vegetativo médio de 2,3% ao ano na folha de
ativos. Somente para funcionários da educação, o Governo
do Estado reservou R$ 192 milhões para progressões e
promoções neste ano.
Ratinho Junior lembrou que o quadro da educação
representa o maior número de servidores do Estado. “É
uma área essencial, com profissionais que estão no dia a
dia das escolas cuidando do nosso futuro, dos jovens que
vão tocar o Estado e o País”, disse. “Esse recurso é importante porque vai diretamente para o servidor e contribui
com o seu bom desempenho, pois o motiva para melhorar
a educação do Paraná”, afirmou.
Vários programas e soluções, disse o governador, estão
sendo adotados na área para melhorar o desempenho dos
alunos paranaenses. Entre eles estão a Prova Paraná,
aplicativos para acompanhar a frequência escolar e as
notas dos estudantes, e o programa Escola Segura, que
leva mais tranquilidade para alunos, professores da rede
estadual e às famílias.
QUALIFICAÇÃO – O secretário de Estado da Educação
e do Esporte, Renato Feder, explicou que os pagamentos
das promoções são referentes aos cursos e qualificações
que os profissionais participam, o que também garante
a melhoria na qualidade do ensino da rede pública. “O
Paraná está focando na qualidade pedagógica, com a
valorização dos profissionais e ferramentas práticas que
os professores estão aplicando na rede estadual”, disse.
MAGISTÉRIO – As promoções e progressões representam importantes ganhos salariais ao magistério. A carreira
dos professores possui três níveis e 11 classes em cada
um. O valor inicial de ingresso na carreira é de R$ 2.831,
mais R$ 826 de auxílio-transporte, totalizando R$ 3.657.
A remuneração em final de carreira, no Nível III, chega a
R$ 10.686 (com auxílio-transporte).
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BRASILEIRÃO

Palmeiras quer estragar clima de festa
do Flamengo para superar crise
São Paulo, (Agência Estado) - Era para ser uma
possível prévia da semifinal
da Copa Libertadores. Mas
será um jogo importante
para abafar o momento
ruim. O Palmeiras visita o
Flamengo, neste domingo,
às 16h, no Maracanã, pelo
Campeonato Brasileiro,
para buscar acabar com
o clima triste no ambiente
do clube e tentar encerrar
a imensa euforia carioca
após uma semana de ótimos resultados.
O Flamengo conquistou no último domingo a
liderança do Campeonato
Brasileiro ao bater o Ceará
por 3 a 0, no Castelão, e
completou a jornada ao
passar pelo Internacional
na quarta-feira e voltar à
semifinal da Libertadores
após 35 anos. O êxtase
toma conta da torcida rubro-negra e o Maracanã
deve receber mais de 60 mil
torcedores para o jogo.
Por outro lado, o Palmeiras acumulou nos úl-

timos dias a eliminação
na Libertadores diante do
Grêmio e amargou nos dias
seguintes um ambiente
ruim. A torcida reclamou do
resultado, o elenco admite
a necessidade de melhorar
e a diretoria, pressionada,
convocou uma entrevista
coletiva para defender o
trabalho realizado no planejamento do elenco para
2019.
Para aumentar a tristeza alviverde, o encontro
com o Flamengo repete o
que seria a semifinal da
Libertadores caso tivesse
se classificado diante do
Grêmio. O compromisso
no Maracanã marca o início de uma nova fase na
temporada, com apenas
o Campeonato Brasileiro
para disputar e também
para salvar uma temporada
até agora sem títulos.
A partida traz ao Palmeiras o desafio de encarar o maior rival de outro
Estado. O Flamengo se
tornou nos últimos anos o

Domingo
Fortaleza X Goiás
Flamengo X Palmeiras
Cruzeiro X Vasco
Corinthians X Atlético MG

Segunda-feira
Fluminense X Avaí

principal adversário nacional fora do âmbito paulista,
ao polarizar com o clube as
disputas pelos títulos dos
Campeonatos Brasileiros
de 2016 e 2018, em concorrências marcadas por
muitas provocações entre
as torcidas e até entre os
próprios elencos.
A rivalidade se estendeu também ao mercado de transferências. Os
clubes ficaram marcados
nas últimas janelas por
investimentos elevados
em reforços, como foi o
caso do time carioca, que
aplicou mais de R$ 100
milhões em contratações

Felipão diz que o time vai com tudo para surpreender o Flamengo

para 2019. “O Palmeiras
tem uma grande equipe,
nós também. Dentro da
nossa casa, nós somos fortes. Nos 90 minutos, vence
quem estiver mais focado”,
disse o zagueiro Rodrigo

Caio, do Flamengo.
O técnico Luiz Felipe
Scolari terá como principal
novidade no Palmeiras a
presença do volante Felipe
Melo. O jogador conseguiu
efeito suspensivo, está livre

de cumprir uma punição de
quatro partidas no Campeonato Brasileiro e vai para o
jogo. A principal dúvida é o
meia Bruno Henrique, com
dores após ter sofrido uma
pancada no pé direito.

Contra o Atlético-MG, Corinthians Vasco desafia o Cruzeiro para ganhar corpo e “olhar mais para cima”
Horizonte, (AE) - pensamento de brigar con- que derrubou um jejum do Cruzeiro. O jogador
espera iniciar arrancada no BR DeBelo
ânimo renovado após tra o rebaixamento para de mais de 600 dias sem está recuperado de uma
São Paulo, (AE) - Após a
conquista inédita da vaga
na semifinal da Copa Sul
-Americana, o Corinthians
projeta um arrancada no
Campeonato Brasileiro.
Serão dois jogos em casa.
O primeiro deles é neste
domingo, diante do Atlético-MG, na partida festiva
que marca os 109 anos do
clube. A segunda partida
será diante do Ceará na
semana que vem, sábado,
às 11h.
“Temos dois jogos em
casa e nossa intenção e
entrar no grupo dos quatro primeiros. A vaga na
Sul-Americana pode dar
um embalo no Brasileirão”,
disse o goleiro Cássio.
O técnico Fábio Carille deve mexer pouco na
escalação. Satisfeito com
a produção da equipe no
empate por 1 a 1 diante
do Fluminense, resultado
que classificou a equipe à
semifinal da Copa Sul-Americana, o treinador deve
fazer mudanças, todas para
preservar o elenco.
Uma das alterações é
a entrada de Ralf no lugar
de Gabriel. Depois de negociação frustrada para o

Al-Hilal, no qual chegou a
viajar para a Arábia Saudita, mas o negócio não
se concretizou, o volante
será poupado por causa da
viagem.
Como referência na
área, Vagner Love deve ser
poupado para a entrada de
Boselli. Pelo lado direito, a
tendência é que Everaldo
seja escalado como titular,
mas Pedrinho garante que
está recuperado de dores
no quadril. “É um problema
que incomoda bastante ao
tossir, fazer movimentos de
mudar de direção. Aguentei
bem ontem [quinta]. Espero
estar bem para ajudar o
Corinthians no domingo”,
diz Pedrinho, autor do gol
diante do Flu.
O jogo será de festa pelo
aniversário do clube. A partida é o encerramento de
uma sequência de atrações
culturais, sociais e esportivas na Arena Corinthians
realizadas neste sábado
e domingo. Entre as atrações estão a presença de
ídolos de várias gerações
no camarote do clube, como
Ronaldo Giovanelli, Edilson, Tobias e Wilson Mano,
Christian e André Luiz.

a convincente vitória por
2 a 0 sobre o São Paulo
na última rodada, o Vasco
tenta manter o embalo no
Campeonato Brasileiro. O
adversário deste domingo,
às 19 horas, é o Cruzeiro,
fora de casa, no Mineirão,
em duelo da 17ª rodada.
O ambiente mudou com
o triunfo sobre uma das
equipes que briga pelo
título da competição e
que deixou o time cruzmaltino com 20 pontos,
longe, ao menos momentaneamente, do grupo dos
quatro piores. Tanto que
os jogadores já deixaram o

trás e começam a almejar
objetivos mais ambiciosos.
A missão, agora, é repetir fora de São Januário
o bom desempenho praticado em casa para que
a equipe carioca ganhe
corpo e passe a lutar, de
fato, por coisas maiores
no campeonato, ou “olhar
mais para cima”, nas palavras do goleiro Fernando
Miguel.
O desafio é grande,
uma vez que, longe de
seus domínios, o Vasco
venceu apenas uma vez no
torneio. Fez 1 a 0 no Goiás,
na 14ª rodada, triunfo

vencer como visitante no
Brasileirão.
“O Vanderlei (Luxemburgo) tem pregado de
jogar da mesma forma
dentro ou fora de São
Januário. Temos segurança do que temos feito
e esperamos evoluir cada
vez mais para oferecer
opções aos atacantes. São
duas equipes gigantes,
mas vamos confiantes”,
comentou o goleiro Fernando Miguel.
Testado entre os titulares nos últimos treinamentos, Rossi deve ser a
grande novidade diante

apendicite e voltou aos
gramados no último triunfo
sobre o São Paulo, mas vindo do banco de reservas.
Desta vez, será titular no
ataque ao lado dos jovens
Marrony e Talles
O zagueiro Leandro
Castán e o lateral-esquerdo
Henrique estão suspensos
pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe.
Werley é o mais cotado
para entrar na zaga. Ricardo, que se recupera de
torção no tornozelo e faz
tratamento, corre por fora
Na esquerda, é certa a presença de Danilo Barcelos.

Com desfalques, Fortaleza recebe Goiás para se afastar da zona da degola
Fortaleza, (AE) - Vindo de um surpreendente
empate com o Santos, então líder do Brasileirão,
o Fortaleza vai receber
o Goiás neste domingo,
às 16 horas, na Arena
Castelão, para testar a
confiança do grupo, em
duelo válido pela 17ª
rodada do Campeonato

Brasileiro.
Após a saída do técnico Rogério Ceni, o time
cearense manteve as
atuações irregulares.
Mas surpreendeu na rodada passada ao buscar
um importante empate
com o Santos por 3 a 3,
após estar perdendo por
3 a 0, na Vila Belmiro.

O resultado renovou a
confiança da equipe.
Para este “teste”, a
equipe terá baixas importantes. O lateral-esquerdo Carlinhos e o
meia Juninho vão cumprir suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo no duelo em
Santos. O treinador Zé

Ricardo deve promover
as entradas de Bruno
Melo e Mariano Vásquez.
A principal dúvida é o
atacante Edinho, que se
recupera de uma facite
plantar. No entanto, ele
voltou a participar das
atividades normalmente
na sexta-feira e está confirmado para a partida.
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Desbarrancamento começa a comer
pista no km 292 da rodovia PR-323
Umuarama - Comunidade que trafega pelo
km 292 da rodovia PR323, cerca de seis quilômetros de Umuarama,
está apreensiva com uma
erosão que se a próxima
da via. O buraco vinha
crescendo a meses e só
estagnou, pois a região
vem enfrentando um período de seca. Segundo
o Departamento de Estradas de Rodagem do
Paraná (DER/PR), um
edital de licitação para
recuperar o aterro já foi
emitido.
A erosão com mais
de dez metros de altura
vem comendo o aterro
da pista e já chegou no
acostamento. Sacos de
contenção foram colocados, porém por estar
localizado em uma curva os motoristas ficam
apreensivos com a situação. “A rodovia precisa
de melhorias, além dos
buracos e ondulações na
pista existe essa situação. Acredito que seria
mais vantajoso para o
governo arrumar antes
que a erosão aumente e
comece a comer a pista
por inteiro”, disse o promotor de Justiça inativo
Eliseu Auth.
Poucos metros da
erosão, outro desbarrancamento começa a
comer a pista. Em menor
extensão, essa erosão já
derrubou uma árvore e
caminha para a mesma
situação outra cratera.
Segundo nota encaminhada pelo DER/PR, existe um edital para licitar
a recuperação do aterro
atingido pelo deslizamento de terra na PR-323,
próximo a Umuarama.
Estão previstos cerca
de R$ 500 mil para realizar a obra, que deve ser
contratada emergencialmente. O texto enviado
pelo departamento não
informou datas para a
realização da obra.
Ainda segundo a assessoria do DER, o trecho
da PR-323 de Iporã a Maringá será contemplada
no programa Conservação e Recuperação com
Melhorias do Estado do
Pavimento (CREMEP)
do DER/PR. O programa
prevê reparos superficiais e profundos, além de
melhorias no sistema de
drenagem e sinalização,
sendo que os serviços já
estão em andamento no
trecho entre Cianorte e
Maringá.
Duplicação
da PR-323
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior

O deslisamento está localizado km 292 da rodovia PR-323, cerca de seis quilômetros de Umuarama

Segundo buraco come a surgir alguns metros do primeiro, na mesma curva

e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, assinaram na
primeira quinzena de
agosto, um memorando
de entendimento para
o início de um trabalho
conjunto de modelagem
do novo programa de
concessões de rodovias
que cortam o Paraná.
O novo programa de
concessões rodoviárias
passará a funcionar
seguindo a lógica dos
pedágios federais que

já funcionam no Estado,
unindo corredores em
formato de mosaico.
Entre as ligações, destaque para o elo Guaíra-União da Vitória e o
reforço na ligação com
São Paulo pelo Norte
Pioneiro. Outros pontos
importantes da lista de
concessões são as modernizações da PR-323,
entre Maringá e Guaíra,
uma demanda antiga
do setor produtivo do
Estado.
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Variedades
Centrada

Triste fim

As maldades praticadas por Fabiana (Nathalia
Dill) t tristes consequências na novela “A Dona
do Pedaço”. Fabiana será
esfaqueada dentro de
uma igreja em São Paulo.
A vilã será atraída até o
local através de uma ligação anônima e ali assassinada. A identidade do
matador vai ser revelada
somente no último capítulo da trama.

Marieta Severo tem 72
anos de idade, e mais de 50
anos de carreira, exibindo
fôlego invejável. A atriz
costuma dizer que a sua genética é boa e que ela também se cuida. Por exemplo,
Marieta não come alimentos
feitos com farinha branca e
tampouco frituras.

canaldafama2@agenciagb.com.br

E falando na atriz

Marieta Severo é sempre
muito discreta e dificilmente é vista em público, no
entanto ela foi vista acompanhada pela filha Helena
Buarque de Hollanda. Elas
estavam fazendo compras
num shopping e chamaram
a atenção principalmente
por causa da semelhança
física entre as duas.

Casadas

A novela “Órfãos da Terra” caminha para seus momentos finais e um dos desfechos será o casamento de Camila
(Anaju Dorigon) e Valéria (Bia Arantes). Tudo com direito
a cerimônia, vestido de noiva e o tradicional beijo.

2) O “Sítio do Picapau
Amarelo”, foi produzido por qual emissora
de televisão?
a) Globo
b) SBT
c) Record
d) CNT

Malvino Salvador não é ligado à tecnologia e a usa
apenas para facilitar a sua vida, sem ficar o tempo inteiro olhando para o celular, por exemplo. Atualmente, o
bonitão vive o personagem Agno em “A Dona do Pedaço”.

Alívio
Reflexologia & Massagem Corporal
Prof. Shigueru Saito 44.99831.2239
Cruzeiro do Oeste.PR

Pedalando
na praia

Fernanda Freitas adora
pedalar na orla da praia. A
atriz aproveita para relaxar
e livrar-se do estresse. Sem
contar, que pedalar é um
excelente exercício e ajuda
a manter a boa forma.

Amor aos
animais

Bruna Marquezine conta
que aprendeu a amar ainda
mais os animais, depois que
passou a conviver com Tatá
Werneck, quando as duas
estrelaram juntas “I Love
Paraisópolis”. Tanto que na
época Bruna adquiriu um
cãozinho de estimação e
aderiu às campanhas de
adoção de animais encabeçadas por Tatá. Bonito de
se ver.

Bom
de fogão

O bonitinho Maurício
Destri aproveita os seus
momentos de folga para ouvir música e pilotar o fogão.
Consta que ele é muito bom
nas receitas que prepara.

A receita da
bonitona

A modelo e atriz Thaiz
Schmitt está praticando
muay thai e assim melhorou ainda mais a sua forma
física. Ela pratica o esporte
duas vezes por semana.

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

Lara afirma a Rita que Nina jamais saberá sobre
ela. Guga ouve Max questionando sua sexualidade
em conversa com Regina. Lígia orienta Beto sobre
sua saúde. Cléber sugere que Anjinha ofereça flores
a Neide em nome de Marco.Thiago e Jaqueline se
entendem. Marquinhos arma para prejudicar o bazar
que Raíssa organiza para Camelo. Beto não entende
o mau-humor de Meg e desabafa com Filipe.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

1) Sueli foi personagem
a atriz Débora Nascimento, em qual dessas
novelas?
a) “O Rebu”
b) “Boogie Oogie”
c) “Alto Astral”
d) “Império”

Vida simples
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3) Em que ano foi ao ar a novela “Que Rei Sou Eu”,
que era exibida pela Globo, e que foi reprisada pelo
canal Viva?
a) 1989
b) 1987
c) 1988
d) 1982
4) Quem apresentava o programa “Milk Shake” que
foi ao ar pela extinta TV Manchete?
a) Xuxa
b) Simony
c) Eliana
d) Angélica
5) Em qual dessas novelas da Globo o ator Max Fercondini participou?
a) “Páginas da Vida”
b) “O Profeta”
c) “Sassaricando”
d) “Sonho Meu”
(Respostas: 1-c / 2-a / 3-a /4-d / 5-a)

Helena protege Laila do disparo de Dalila, e é
levada para o hospital. Dalila consegue fugir com
a ajuda de seu motorista. Fairouz, Fauze, Hamída
e Mágida depõem contra Dalila. Jamil avisa a
Almeidinha do atentado contra Laila. Missade se
surpreende com a atitude heroica de Helena. Dalila
se enfurece ao saber que Laila ainda está viva. Ali
e Muna tentam ajudar Mamede. Latifa se converte
ao judaísmo.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Ramon convida Alberto para conhecer o interior
da igreja onde ele e Paloma irão se casar. Diogo
escuta Marcos discutir com Silvana. Diogo manda Wallace avisar a Alberto que os livros foram
queimados. Alberto passa mal. Paloma comunica
a Marcos que Alberto foi internado. Marcos decide
ir para Búzios e promete voltar com uma solução.
Paloma e Nana se falam de forma cordial.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30,
no SBT

Fernanda revela qual foi o projeto escolhido para
ser patrocinado pela O11O. Furiosa com Afonso,
Débora cancela o casamento por ora. Poliana é a
grande vencedora do jogo e ganha o coração de
Vetherna.Sérgio chega ao Campo de Férias. As
crianças do Clubinho vêem Ester no laboratório de
Pendleton, fogem apavoradas, mas ficam presas no
subsolo. Após descobrir que Pendleton é o OTTO,
Jeff conversa com o empresário para descobrir o
mistério sobre a morte de seu pai. Luisa revela a
Poliana um fato importante sobre sua mãe.  Sozinha, Ester caminha pela mansão de Pendleton. O
misterioso jogador “VC” aparece e revela sua
identidade para todos.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Maria da Paz rejeita a proposta de Régis. Amadeu, Carlito e Sílvia descobrem que Gilda tem pouco
tempo de vida. Fabiana faz modificações na fábrica.
Kim se enfurece com Fabiana por encerrar contrato
com ela na fábrica. Régis afirma a Gladys e Lyris
que ama Maria da Paz. Cássia e Merlin acreditam
que Agno tenha uma namorada secreta. Otávio aconselha Agno a conversar abertamente com a filha.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Artur conta para Regina que não encontraram
Isabela e que show deve continuar com ou sem a
menina. Priscila canta sozinha a música “SuperStar” no show de estreia. Ofélio escuta barulho
no banheiro do camarim, abre aporta e encontra
Manuela, que se apressa para entrar no show, que
já está em sua segunda canção. Fiorina entra em
desespero com a notícia do desaparecimento de
Téo. Clara e Luís também ficam aflitos. As crianças
planejam saírem juntos pela expedição para que
Isabela, que finge ser Manuela, vá ao vilarejo em
segurança.

Você terá avanços maravilhosos.
Depois, é preciso um tempo de consolidação antes do próximo avanço, por
isso vá com calma em suas atitudes.
Pense bem antes de falar.

Não tenha medo das mudanças. Invista no seu trabalho e olhe as coisas
de frente. Não dê exagerada atenção
às discussões domésticas. Harmonia
com a pessoa amada.

Tenha cuidado com mal entendidos
em relação à pessoa amada. Procure
não ser possessivo. Favorável no trato
de assuntos de negócios. Aproveite o
período para se aprimorar.

Ótimo estado mental o que lhe dará
mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes. Muita atividade
profissional e êxito nos negócios.
Aproveite este bom período.

Use a diplomacia para conseguir o
que você deseja. Não tenha medo de
expor as suas opiniões. Cautela no
trato de assuntos relacionados com
dinheiro e trabalho.

Fase é excelente para cuidar da
saúde e de sua aparência. O período
favorece também o trato de assuntos
financeiros. Bom para as amizades e
para o relacionamento a dois.

Descansar é fundamental. Procure
livrar-se de todo o estresse possível.
Se não der, tente pelo menos levar
as coisas com menos seriedade.
Cuide-se. Relaxe um pouco para ser
mais feliz!

Deixe o ciúme de lado se quiser ter o
apoio da pessoa amada. Procure concentrar-se mais em seu trabalho e não
se disperse com problemas alheios. O
momento pede concentração.

Período muito movimentado principalmente para quem está só. No entanto
é preciso cuidado para não se deixar
levar pelo coração e pela emoção. Vá
com calma que tudo dará certo.

Você tem que se afastar um pouco das
pessoas para poder refletir melhor a
respeito de si mesmo e daquilo que
necessita ser aperfeiçoado. Aproveite
para viajar e descansar!

Procure concentrar-se mais no seu
trabalho. O reconhecimento pelo seu
esforço só depende de você. Não dê
ouvidos às opiniões alheias e acautele-se contra os falsos amigos.

No trabalho, procure agir com afinco
e defenda seus interesses. Tenha
cautela em assuntos relacionados
com aplicações financeiras. Saúde
excelente! Aproveite para fazer caminhadas.

www.ilustrado.com.br
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Publicações legais
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ – COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI

MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019
Processo: n.º 102/2019. Pregão Presencial nº 35/2019. Objeto: Registro de Preços, para aquisição de materiais
de limpeza para serem utilizados pelas Diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura
da Ata: 29/08/19. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: T RONQUI
DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
31.651.344/0001-94, estabelecida na Rua Lisboa, Sala 01, Quadra 18, Lote 01-B, n°3240, Centro, CEP 87501640, na cidade de Umuarama, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote

Item

Descrição

Unid

Quant

1

2

FRS

80

Marca/
Modelo
GOTA LIMPA

Valor
Unit
2,75

1

4

UN

1.780

GERMDERM

7,55

13.439,00

1

8

UN

130

VIDA

3,45

448,50

1

14

Água sanitária, à base de cloro.
Composição
química:
hipoclorito de sódio, hidróxido
de sódio, cloreto. Teor cloro
ativo variando de 2 a 2,50%, cor
levemente amarelo-esverdeada.
Aplicação:
alvejante
e
desinfetante de uso geral.
Frasco de 2 litros. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência, número do lote,
validade e número de registro
no Ministério da Saúde
Álcool em gel para antissepsia a
seco das mãos de profissionais
das
áreas
de
saúde
e
alimentos.Substancia:
Álcool
etílico extra fino 70% grau
Embalagem fornecidos em refil
contendo 800mL, Produto de
uso institucional, deve conter
registro/notificação do produto
na ANVISA.
Amaciante para roupa, aspecto
físico
líquido
viscoso
concentrado, perfumado. Frasco
de 2 litros com tampa abre e
fecha com lacre de rosquear. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
número do lote, validade e
número
do
registro
no
Ministério da Saúde.
Brilho
aluminio,
produto
utilizado para limpar e dar brilho
a alumínios e inox, com

Valor Total

UN

243

ORION

1,78

432,54

220,00

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br

1

19

1

20

1

26

1

31

1

33

1

40

1

48

1

49

1

61

1

67

1

71

1

72

1

77

1

78

1

79

1

81

1

87

1

88

1

90

1
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tensoativos
biodegradável.
Embalagem contendo 500ml
Cera
líquida
vermelha.
Autobrilho, aplicação em pisos
cerâmicos, granitos, mármore,
ardósia, pisos sintéticos e
paviflex. Cor: (a definir) Frasco
de 750 ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação, procedência,
número do lote, validade e
número
de
registro
no
Ministério da Saúde.
Cesto
com
tampa,
em
polietileno ou prolipopileno.
Dimensões
aproximadas:
44x34x70 cm. Capacidade de 50
litros. Cor branca
Desodorizador / aromatizador /
neutralizador de odores para
ambiente, em forma de aerosol,
sem CFC, fragrância agradável.
Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem contendo o nome
do fabricante data de fabricação
e prazo de validade. Frasco
cotendo no mínimo 360 ml
Detergente Neutro Pronto,
composto
de
tensoativos
aniônicos, usado para a limpeza
de hospitaiar em mobília,
artigos, pisos, paredes e
instrumentação
em
geral.
Aplicação em acrílicos, vidrados,
pinturas, revestimentos, inox,
porcelanas,
polietileno,
azulejos, linóleo, pisos, PVC e
Vinil. Embalagem contendo
500ml
Detergente
para
louças,
biodegradável,
consistente.
Aplicação: remoção de gorduras
de louças, talheres e panelas.
Neutro (sem perfume). Frasco
contendo 500 ml, com bico
regulador para uso econômico.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
número do lote, validade e

número
de
registro
no
Ministério da Saúde.
Escova para lavar roupas, com
cerdas
de
polipropileno
resistente e durável a base
plástica, indicada para lavar e
esfregar superfícies rústicas,
com pega confortável que
encaixe perfeitamente na mão,
tamanho aproximado: 10 cm
Flanela para limpeza, 100 %
algodão, para limpeza em geral,
bordas overloqueadas, medindo
no minimo 38x48cm
Hipoclorito de sódio e água, teor
de cloro ativo 2,0% a 2,5% P/P
princípio ativo, hipoclorito de
sódio, produto a base de cloro,
função alvejante desinfectante e
bactericida, cloro ativo, frasco
de 1 litro.
Lustra móveis, componentes
ceras naturais, aplicação em
móveis
e
superficies,
embalagem contendo 200ml
Palha de aço, gramatura grossa,
n° 2, composição: aço carbono,
peso 25g
Pano de prato; cor branca; com
acabamento
nas
bordas;
estampado; 100% algodão,
atoalhado.
Medidas
aproximadas: 46 x 62cm.
Pano de chão multiuso cru
medindo
aproximadamente
60x80cm
Rodo com base de alumínio,
com duas borrachas; com a base
medindo 50 centímetros; com
cabo de alumínio, de 120 (cento
e vinte) centímetros.
Rodo de borracha dupla, com
cabo de madeira, com base em
madeira de boa qualidade e
resistente de no mínimo 30 cm
de comprimento, cabo de 1,20
aproximado.
Rodo de borracha dupla, com
cabo de metal, com base em
metal
com
qualidade
e
resistente de no mínimo 40 cm
de comprimento, cabo de 1,40
aproximado.
Sabão em pedra dispositivos em
barras, embalados em sacos
plásticos com 5 unidades de 200
grs. Neutro (sem perfume).
Composição: sabão de ácidos
graxos de cebo sabão de ácidos
graxo de soja, coadjuvante,
glicerina,
agente
antiredepositante e água, testado
dermatologicamente Regsitro
na ANVISA/MS.Laudo analítico
do lote do produto. As
embalagens
devem
estar
protegidas em caixas de papelão
resistentes.
Sabonete Líquido Perfumado,
aspecto liso cremoso, com
fragancia a escolher. Aplicação:
para higienização das mãos, com
agentes emolientes, isento de
solventes, biodegradável, PH
neutro. Frasco contendo 5 litros.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
número do lote, validade e
número
do
registro
no
Ministério da Saúde.
Sabonete Líquido, anti-septico
biodegradável, utilizado para
limpeza e desinfeccção doas
mãos.
Característica
Físico
química:
Aspecto
liquido
viscoso, pH concentrado 7,0008,000, densidade (20 +/- 4º g /
ml ) 1, 010- 1,025...Embalagem
contendo 5 litros, produto de
uso institucional, apresentar
registro / notificação do produto
na ANVISA.
Saco duplo, alvejado, 100%
algodão. Medidas minimas
aproximadas: 100x60cm.
Toalha de chão listrada mais
escura, com 90% no minimo de
algodão. Tamanha 45x97cm.
Peso 110 gramas

UN

204

BRY

2,95

601,80

UN

30

JAGUAR

59,80

1.794,00

UN

337

ULTRAFRESH

5,75

1.937,75

UN

750

YPÊ

1,70

1.275,00

UN

1.944

BERTOLINI

1,00

1.944,00

2
UN

77

FRICCI

1,35

103,95

UN

474

KN

1,35

639,90

UN

758

BERTOLINI

1,33

1.008,14

UN

86

GIÓCA

2,99

257,14

UN

86

RELUZ

0,69

59,34

UN

130

PÉ DE GALINHA

2,00

260,00

UN

180

TEXTILMAX

3,45

621,00

UN

27

RODOS 2000

18,80

507,60

UN

15

DOURADOS

3,35

50,25

UN

6

RODOS 2000

18,40

110,40

3

PCT

167

ALPES

3,75

626,25

Gl

245

CLARALUX

14,85

3.638,25

Gl

220

CLARALUX

27,34

6.014,80

UN

765

TEXTILMAX

4,85

3.710,25

UN

38

CATARINENSE

2,90

110,20

Toalha de mesa em tecido, nas
UN
14
CL
49,80
697,20 4
medidas aproximadas de 2,5mt
comprimento
X 1,5mt de
largura; com 63 % algodão e 37%
poliester. Diversas Cores.
1
98
Toalha de rosto 100% algodão
UN
143
CATARINENSE
4,65
664,95
nas medidas aproximada de
50x80cm, varias cores
1
101
Vassoura, com cepa e cerdas de
UN
193
PALHA
7,50
1.447,50
palha, tipo 05 fios, amarração
com arame, cabo madeira
medindo 1,20m, comprimento
das cerdas 60cm
TOTAL DO LOTE - 01
42.619,71
VALOR TOTAL DA ATA = R$42.619,71 (Quarenta e dois mil seiscentos e dezenove reais e setenta e um
centavos).
1

96

JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:87.501-200 - Fone: (44) 36218402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0000926-24.2003.8.16.0173
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Compra e Venda
Valor da Causa: R$80.257,00
Exequente(s):ESPÓLIO DE ALICE MARINO (CPF/CNPJ: 106.435.169-72) Representada por MÁRIO MARINO (CPF/
CNPJ: 152.149.829-68)
Executado(s):ADALTO FERNANDES DA SILVA (CPF/CNPJ: 361.480.599-91)
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR.
O MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA/PR DR. MARCELO PIMENTEL
BERTASSO, na forma da lei...
FAZ SABER, aos que o presente Edital vir ou dele tiverem conhecimento e interessar, que foi designada a alienação
por iniciativa particular do bem descrito abaixo e avaliado nos autos acima descritos, de acordo com as regras
expostas a seguir:
DOS BENS:
01) LOTE 49-A, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 05 ALQUEIRES, com as seguintes
divisas e confrontações: “Começa num marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado; daí segue o rumo NE
63º41’ numa distância de 1.175 metros, onde confronta com terras do lote nº 50, até outro marco cravado na margem
de uma estrada de rodagem; daí segue por essa estrada numa distância de 125, metros, até outro marco cravado na
divisa do lote nº 49; daí segue com o rumo SO 63º411 numa distância de 1.315 metros onde confronta com terras do
lote nº 49, até o outro marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado; daí segue por este Ribeirão, abaixo até
atingir o ponto de partida”- Imóvel com matrícula nº 65.521 do CRI do 1º de Umuarama – PR;
02) LOTES 50 E 50-A, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 24,20 HECTARES, com
as seguintes divisas e confrontações: “Começa num marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado, junto
a divisa do lote nº 49/A; daí segue rumo SO 63º41’ numa distância de 1.175,00 metros, confrontando com o lote nº
49/A, até atingir um marco cravado na margem de uma estrada de rodagem; daí, defletindo a esquerda, segue por
essa estrada numa distância de 288,00 metros, até atingir marco cravado na divisa do lote nº 51; daí segue rumo NE
63º41’ numa distância de 1.050,00 metros, confrontando om o lote nº 51, até atingir um marco cravado na margem do
córrego inicialmente referido; daí segue por esse córrego, acima até atingir o marco ponto inicial de partida” – Imóvel
com matrícula nº 13.089 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR;
03) LOTES 51, 51-A E 51-B, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 10 ALQUEIRES, com
as seguintes divisas e confrontações: “Começa num marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado, junto a
divisa do lote nº 50/A; daí segue rumo SO 63º41’ numa distância de 1.050,00 metros, confrontando com o lote nº 50/A,
até atingir um marco cravado na margem de uma estrada de rodagem; daí, defletindo à esquerda, segue por essa
estrada numa distância de 300,00 metros, até atingir um marco cravado na divisa do lote nº 52; daí segue rumo NE
63º41’ numa distância de 1.030,00 metros, confrontando com o lote nº 52, até atingir um marco cravado na margem
do Ribeirão, inicialmente referido; daí segue por esse Ribeirão, acima, até atingir o marco inicial da partida” – Imóvel
com matrícula nº 13.494 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR;
04) LOTE 52, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 10 ALQUEIRES, com as seguintes
divisas e confrontações: “Começa num marco na margem do Ribeirão do Veado, na divisa do lote nº 51/B; daí segue
rumo SO 63º41’ numa distância de 1.030,00 metros, confrontando com o lote nº 51/B até atingir a margem de uma
estrada de rodagem; daí defletindo à esquerda segue por essa estrada numa distância de 331,00 metros, até atingir o
marco cravado na divisa do lote nº 53; daí segue rumo NE 63º 41 numa distância de 855,00 metros, confrontado com
o lote nº 53 até atingir a margem direita do Ribeirão do
Veado, inicialmente referido; daí segue por esse Ribeirão acima até atingir o marco ponto inicial de partida” – Imóvel
com matrícula nº 13.090 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR.
DESCRIÇÕES: Área Rural com boa topografia, estando localizada a menos de 5km de Santa Eliza/PR e a 30km de
distância de Umuarama/PR. Estradas Rurais de boa qualidade, facilitando o acesso. A região onde estão localizados
os imóveis são tipicamente voltados para o agronegócio ou plantio de cana, ponto fundamental para o comparativo
de valores para a região do Estado.
ÔNUS SOBRE OS IMÓVEIS: penhora dos presentes autos;
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.275.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) – de 08/05/2019
– (seq. 355.2).
VALOR DA DÍVIDA: R$ 521.906,76 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos) –
atualizado até 01/04/2019 - seq. 326.1.
DATA DE REALIZAÇÃO DA PENHORA: 26/10/2017 –seq. 199.1 – “Direitos e ações dos Embargantes sobre o
imóvel objeto da promessa de compra e venda inadimplida pelo Executado, com consequente sub-rogação do credor
Exequente em todos os direitos e ações decorrentes do contrato firmado, até a concorrência de seu crédito, o que faz
com fundamento no art. 855, inc. XIII e art. 857 do CPC”.
CONDIÇÕES PARA A ALIENAÇÃO:
a)Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a contar da diligência inicial de venda; b)Forma de publicidade: anúncios por pelo
menos 15 (quinze) dias nos classificados de dois jornais de grande circulação em âmbito regional, sendo facultada a
contratação particular de corretor de imóveis ou imobiliária pelo exequente, observando-se os requisitos estabelecidos
no item 5.8.13.10 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça; c)Preço mínimo: 60% (sessenta por cento)
do valor de avaliação, devidamente atualizado pelo INPC à época da proposta; d)Condições de pagamento: entrada
de 20% (vinte por cento) e pagamento do restante em cinco prestações mensais, iguais e sucessivas, atualizadas
pelo INPC. e)Comissão de corretagem: prejudicada, pois não houve indicação de corretor; f)Formalização da
alienação: o interessado na alienação deverá formular proposta nos autos, que será devidamente homologada; após
o adimplemento de todas as parcelas (que serão depositadas em juízo), será expedida carta de alienação do imóvel,
na forma do art. 880, § 2º, do Código de Processo Civil.
A alienação poderá ser tornada sem efeito nas seguintes hipóteses: se não forem prestadas as garantias exigidas
pelo juízo; se o proponente provar, nos cinco dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a existência de ônus
real ou gravame, até então não mencionado; e nos casos de ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio
direto, ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte
na execução (CPC, art. 698);
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boafé, mando expedir o presente que será publicado no Diário da Justiça, bem como nos classificados de dois jornais de
grande circulação em âmbito regional pelo menos 15 (quinze) dias e afixado na forma da Lei.
Umuarama/PR, data da assinatura digital.
(Assinado Digitalmente)
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/
OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6UA D2R8R HMVPG 2JC2U
PROJUDI - Processo: 0000926-24.2003.8.16.0173 - Ref. mov. 374.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel
Bertasso:12732
26/08/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital
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Veículos
ITEST-DRIVE

Nova Ford Ranger 2020 chega como
atração na feira agropecuária Expointer
A Ford faz a primeira
exibição pública da nova
Ranger 2020 na Expointer, uma das principais
feiras agropecuárias do
Brasil, de 24 de agosto a
1° de setembro em Esteio,
RS. Os visitantes poderão
dirigir a picape em uma
pista especial de test-drive e conhecer novidades
como a frenagem autônoma com detecção de
pedestres e o sistema de
reconhecimento de sinais
de trânsito, tecnologias
inéditas na categoria.
Além de chegar sem
aumento de preço, a Ranger 2020 conta com as
facilidades dos planos especiais de financiamento
para produtores rurais,
disponíveis na feira.
“A Ranger é apontada hoje como a melhor
compra da categoria,
combinando qualidade,
desempenho, tecnologia,
equipamentos, preço e
custo de posse. A Expointer é uma excelente
oportunidade de conferir
tudo o que ela oferece”,
diz Fabrizzia Borsari,
gerente de Marketing do
U

Produto da Ford.
O design dianteiro, a
suspensão e o sistema de
assistência que facilita a
abertura e fechamento
da tampa da caçamba
são outras novidades da
Ranger 2020. Ela parte
de R$128.250 na versão
2.2 XLS 4x2 automática, que já vem com ar-condicionado digital de
duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela
de 8 polegadas, painel
configurável com duas
telas de 4,2 polegadas,
novos faróis de neblina,
sete airbags, câmera de
ré e rodas de liga leve de
17 polegadas. A 2.2 XLS
dispõe também das opções 4x4 com transmissão
manual (R$147.520) ou
automática (R$154.610).
A versão 3.2 XLT, com
tração 4x4, transmissão
automática, bancos de
couro, sensor de chuva,
monitoramento individual
de pressão dos pneus,
faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados, sai por
R$176.420.
A versão de topo 3.2
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O design dianteiro, a suspensão e o sistema de assistência que facilita a abertura e fechamento da tampa da caçamba são
outras novidades da Ranger 2020

Limited é a única da
categoria com sistema
autônomo de frenagem
com detecção de pedestres, reconhecimento de
sinais de trânsito, piloto
automático adaptativo e
sistema de permanência
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em faixa. Por R$188.990,
oferece ainda faróis baixos de xênon com luz
diurna de LED, farol alto
automático, sistema de
acesso sem chave e botão
de partida Ford Power,
tampa traseira com traP
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UNIPAR

DIA D – AGOSTO AZUL

Acadêmicos da Unipar colaboram
Mais de trinta foram escalados para prestar
serviços aos homens que participaram
Professores e acadêmicos de cursos da área da saúde
da Universidade Paranaense colaboraram no ‘Dia D’ da
campanha ‘Agosto Azul’, em parceria com equipes do Rotary,
de laboratórios, hospitais, escolas profissionalizantes e da
Secretaria Municipal da Saúde, realizadora do evento que
focou a importância da prevenção de doenças. Com apoio
do SAMU, ensinar procedimentos de primeiros socorros foi
um dos serviços prestados pelo curso de Medicina; o outro
foi exame de vista. Odontologia realizou exame bucal, com o
objetivo de detectar câncer, e também orientou sobre uso de
protetor labial com filtro solar. Acadêmicos também auxiliaram
as equipes de Enfermagem e de Nutrição; os de Educação
Física orientaram sobre os benefícios do alongamento. O
prefeito Celso Pozzobom acompanhou os trabalhos.

A

vamento elétrico e rodas
de 18 polegadas com acabamento exclusivo.
Toda a linha tem cinco anos de garantia e o
AdvanceTrac, composto
por controle eletrônico
de estabilidade e tração,

Atendimentos
incluíram orientação
e serviços: foram
horas de aprendizado
e procedimentos de
prevenção de doenças

N

S

assistente de partida em
rampa, controle automático de descida, assistência
de frenagem de emergência, controle de oscilação
de reboque, sistema anticapotamento e controle
adaptativo de carga.
E
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ATÉ O USO DE DRONE CONTRA A DENGUE - Um mutirão contra a DIRETORES DE ESCOLAS NA UNIPAR - O reitor da Unipar, Carlos Edudengue foi realizado sexta-feira passada no bairro San Remo, em Umuarama. Até
um drone foi utilizado para buscar imagens em quintais fechados. Objetivo é evitar
o aumento no número de casos da doença. Página A3

ardo Garcia (foto), recepcionou gestores de escolas estaduais para apresentar as
ações educativas da Universidade para as escolas, incluindo a proposta de auxiliar
na implantação de hortas nos estabelecimentos, entre outras. Página A7

ECONOMIA - Agricultura e pecuária lideram a geração de renda, mas precisam de mais produção e produtividade

Para avançar, região precisa de
mais investimento no agronegócio
O novo levantamento do Valor
Bruto da Produção (VBPM),divulgado pelo Deral/Seab exibe
os valores da produção dos 24
municípios da regional de Umuarama, e ao ser estudado, chama
a atenção para a necessidade de
investimentos no agronegócio,
visando o desenvolvimento econômico da região. É daí que sai
a garantia financeira para gerar
mais emprego e renda. A Pecuária lidera os números, seguida
pela soja. Mas tem outros que
podem crescer. Um dos fatores
que ainda preocupa muito é a
baixa produtividade em alguns
setores, incluindo a pecuária.
Página A4
SANEPAR AFIRMA

Volta a faltar água
em bairros de
Umuarama. Culpa
da seca e consumo
Página A2

• A pecuária lidera o setor do agronegócio, mas a produtividade ainda é questionada e Umuarama perde para regiões próximas

AMAZÔNIA

RODOVIA

Por trás do
desmate tem
quadrilhas e
corrupção

Buraco avança
sobre a PR-323
em Umuarama

Página A2

Uma nova cratera avança rapidamente sobre a pista da rodovia
PR-323 na saída de Umuarama para
Maringá logo após a entrada para
os pesqueiros. O DER pôs sacos de
areia para conter as águas pluviais
e diz que já lançou um edital de
licitação para escolher a empresa
que vai recuperar a área. Enquanto
isso, fica a torcida para o problema
não se alastrar logo.

GUAÍRA

Mais produtos
poderão ser
comercializados
na zona franca
Página A5
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 01/01

Prata, vidro elétrico, R$
9.800,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CELTA SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 13.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COBALT LTZ 1.8
13/13

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LT 13/13

PRISMA MAXX
1.4 10/11

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

Preto, completo, placa
a, ótimo estado. R$
21.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
98431-3089 / 3639-6163.

CRUZE LTZ
13/13

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

Sedan, Branco, Automatico,
70.000 km rodados. R$
45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CORSA HATCH
1.4 09 / 09

MERIVA
PREMIUM 12/12

Completo, premium. R$
20.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

ONIX LTZ 14/14

Branco, manual, completo.
R$ 38.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

Preto. R$ 26.000,00.
Interessados tratar pelo
telefone (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

ZAFIRA 08/09

Prata, 7 lugares, Automatica,
Air Bag, ABS, Flex. R$
27.000.
Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA ELITE
2.0 10/11

Prata, completa, automática.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT
PALIO WEEKEND
ADVENTURE

12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO FIRE 03/04
1.0

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

UNO MILLE WAY
10/11

Modelo Economy, 4 portas,
1.0 - ótimo estado, branco,
trava e alarme, ﬂex, particular,
com 105 mil Km. 1.000,00
+ 34x 826,00. Transferir
ﬁnanciamento. Fone: (44)
9 9825-1556.

FORD
FORD
FIESTA 1.6 11/11

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

FORD CLX 97/97

Prata, quatro portas,
completo. R$ 9.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD FOCUS
14/15

Branco,2.0, S.E, Automatico,
Completo. R$ 54.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

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

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CITROEN C3
EXCLUSIVE 1.6

11/12, Flex, Automático,
Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CIVIC LXS 1.8
12/13

Preto, Completo, 2ºdono,
Perfeito Estado. R$ 51.500,00.
FONE: (44) 98431-3089
/ 3639-6163.

DUSTER 1.6
12/13

Prata, mecanica, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

CARROS
COBALT 1.4 LTZ

ANO
15/15

COR
BRANCO

OPCIONAIS
COMPLETO

VALOR
R$ 39.900,00

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

EQUINOX PREMIER

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 136.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT

17/18

PRATA

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.4 LT

15/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 37.900,00

ONIX 1.4 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LT

16/17

PRATA

COMPLETO

R$ 48.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 ADVANTAGE FLEX 4X2

16/17

BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 75.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 116.900,00

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 14/15

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 125.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 1.6
2008

Prata, completo. R$
23.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

FOX 1.0
09/10

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

GOL G6 1.6
15/16

Branco, completo, 60mil
km rodados. R$ 35.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GOL TREND
17/17

Preto,1.0 completo, 4 portas.
R$30.000 mil. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
JETTA COMFORTLINE 2014 2.0 FLEX CARRO IMPECAVEL
R$57.500,00
CROSS FOX 1.6 COMPLETA 2013 BEM CONSERVADA
R$36.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSERVADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E
PNEUS NOVOS R$ 23.900,00
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA
E PNEUS NOVOS R$ 25.500,00
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS
SUPER CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS
NOVOS 4P 14.800,00
CHEVROLET
ONIX LS 1.0 COMPLETO 2016 REVISADO PNEUS NOVOS
R$ 36.000,00
POLO COMFORTLINE 1.6 COMPLETO R$ 32.000,00WORKING
GOL G5 1.6 COMPLETO 2012 BRANCO R$ 28.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL
PNEUS NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS
E REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO PNEUS NOVOS
E REVISADO R$ 12.700,00

MOTOS
MOTOS
BIZ 125 EX
12/13

Vermelha, R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

BIZ 125I 18/18

Preta, ótimo estado. Troco
menor valor. R$ 9.500,00.
Fone: (44) 98431-3089 /
3639-6163

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria
com área de 165 m²,

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VECTRA GT 2011 COMPLETO COM MULTIMIDIA PNEUS
NOVOS E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
STRADA ADVENTURE LOCKER 2014 1.8 COMPLETA
R$42.800,00
STRADA WORKING 1.4 2011 DUPLA COMPLETA PNEUS
NOVOS REVISADA R$36.800,00
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO E CONSERVADO R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS
E REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS
R$ 21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISAO
EM DIA R$ 19.800,00
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO R$ 24.900,00
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO R$ 12.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2009 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS REVISADO
R$ 38.500,00
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE
COURO AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06 XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS
BONS REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE
COURO 4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

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

ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria
com área do pavimento
superior de 184,54 m² e
térreo de 257,11 m² contendo
Sala de estar, Sala de
jantar, Cozinha, Escritório,
Espaço gourmet, Área de
serviços Piscina ( 31,25 m²
) Lavabo e Garagem para
03 veículos. No pavimento
superior contém 01 suíte
presidencial ,02 suíte máster
,Sala e Varanda .Obs.:
Em fase de acabamento.
Localizado no Residencial
Europark – Umuarama/

PR. Valor R$ 2.900.000,0.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(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$ 350.000,00. Prox. Aabb,
Av. Rotary- 2727 Zona
2-A - À. Ter. 397,00m²,
À. Constr. Aprox. 189,80
m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto,
sala , cozinha, bwc social,
edícula, garagem. + Detalhes:
Plantão (44) 9 9911 5353
(OI) ou digite o cód. 898
em www.aldemirimoveis.
com.br

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 220.000,00. Prox. Ao
Parque De Exposições - R.
Pedro Zulianelli, 3831 Jd
Tokio - alv/laje – casa em
fase ﬁnal de construção,
região de crescimento e
valorização, suíte, 02 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A.
serv. e gar. + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite
cód. 1084 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 195.000,00 – Prox. Dep.
Guarani– R. Stª. Eﬁgenia,
4547 – Jd. Guarani 2 - À.
Ter. 200,04 m², À. Constr.
Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/
forro – Suíte, 01 Quart,
Sala, Coz., Bwc soc., gar. e
piscina. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 881 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.

SOBRADO
MARINGÁ
PERMUTO

Área construida 550m²,
terreno 1.100m², alto padrão,
Condominio Parte Nonn.
Troco por área rural região
próxima à Umuarama ou
Maringá. R$ 3.500.000,00.
Permuto 80% do valor.
Fones: (44) 9 8860-8555
/ 9 9943-6921.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.150,00. Prox. Pça
Do Japão - Ed. Res. Minas
Gerais – R. Minas Gerais,
4670. Zona 02, À. Aprox.
Priv. 90,44 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 300,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1076 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 880,00. 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$ 680,00. Prox. Sanepar - Ed.
Res. Atenas. Av. Manaus,
3975 - Apt. 03, Terreo, Zona
I - À. Tot. Aprox. 100,74
m², À. Aprox. Priv. 89,27
m² - Suíte, 2 Quart., Sala
estar/jantar c/sac, Coz.,
A. serviço, Bwc soc. e
Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$
600,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 877 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. Unipar
Sede - Ed. Res. Ravel
Tower. Rua Ministro Oliveira
Salazar, 5037 -2º Andar –
Zona 03 – Mobiliado - À.
Aprox. Priv. 65,00 m² - 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 450,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA

Apto. 81, 8° Andar (de frente,
desocupado, baixo custo
de condomínio), Rua Piúna,
3.825. Área Central, próx. ao
I.N.S.S., sendo: 3 quartos,
sala/copa, cozinha, BWC

social, área de serviço,
garagem e elevador. Área
total 73,40 m2. Tratar no
(44) 99983-9751.

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

VENDO

Lote no Parque Metropolitano,
lote 41 quadra 18 com 220
m2. Quitado e escriturado
aceito veículo como parte
do pagamento. Fone: (11)

9 9935-6525 Roberto

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial, Prox. Praça
Santos Dumond, Av. Rio
De Janeiro, 4142 Zona I - À.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial com
aprox.: 248,00 m²; Edícula
com aprox.: 91,00 m² e 10
vagas de garagens com
aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por andar);
com área de aprox.: 130,00
m² cada, sendo: sala, coz.,
bwc social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão 44)9 9995-2111

(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5
tanques com capacidade
para 20.000 tilápias
e
quiosque
com
churrasqueira, área total
3.37 alqueires. Localizada
estrada primavera, lote
11-1/C próxima a torre
Eiffel – Umuarama/PR.

Valor R$ 680.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

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

uma área nobre nas
imediações da chácara
betel e reguinga saída
para Maria Helena. Valor
Sob consulta. Para mais
informações entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

VENDE-SE
CHÁCARA

Entre Umuarama e Maria
Helena, com dois alqueires
e meio, com energia, água
e toda em curva de nível.
Fone: (44) 9 8458-8663.

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
ou2019
digite cód. 1076 em nosso site www.
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,(44)3056-5555/9.9844-3338
1º e 2 de Setembro de
aldemirimoveis.com.br
com.br

C4

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida: Salão comercial frente
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despensa, 2 garagens, edícula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área construída: 02 suites, 02 quartos, wc social, 02 salas, copa e cozinha e área
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.

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

R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

Classificados

RINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina.
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1087 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Umuarama Ilustrado

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?
Então venha para GR
corretora de Imóveis

Classificados

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 1º e 2 de Setembro de 2019
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NÃO PERCA! EXCELENTES IMÓVEIS E VEÍCULOS, EM ATÉ 30 PARCELAS COM ENTRADA DE 25% OU À VISTA.
Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Datas:

1º Leilão: 03 / setembro / 2019 às 14:00 horas
2º Leilão: 17 / setembro / 2019 às 14:00 horas
LOCAL: Auditório do Hotel Caiuá - Avenida Presidente Castelo Branco, 3745 – Centro - Umuarama – PR
FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA

- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
44-99907-8268 / 41- 99991-9477 / 41-3354-5608

www.leiloeiroqueiroz.com.br

Leilão

Presencial

IMPORTANTE

- FICA CONSIGNADO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO NO PRIMEIRO LEILÃO,
OBSERVANDO-SE O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO, SOMENTE
À VISTA OU PARCELADO PELO PREÇO MÍNIMO DO VALOR DA AVALIAÇÃO (CONSULTE)
- NO SEGUNDO LEILÃO, OBSERVANDO O PREÇO MÍNIMO DE 60%
DO VALOR DA AVALIAÇÃO, PODERÁ SER PARCELADO OU À VISTA (CONSULTE)

- As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
Observações: de
pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.
- A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.

EXCELENTES IMÓVEIS EM UMUARAMA E VEÍCULOS - VERIFIQUE!
LOTE 05
DOIS IMÓVEIS CONTÍGUOS, ÀS MARGENS DA PR-323,
PRÓXIMOS AO AEROPORTO, COM ÁREA TOTAL DE
TERRENO DE APROXIMADAMENTE 39.211,64 M², EM
UMUARAMA, CONTENDO BARRACÕES E OUTRAS
BENFEITORIAS
01- Lote E-1, da subdivisão do lote E, este da subdivisão do
lote 14-K/14-L-remanescente da subdivisão dos lotes nº 14-K e
14-L, este da subdivisão do lote n°14, da Gleba 12-Jaborandi,
Colônia Núcleo Cruzeiro, possuindo uma área de 20.811,64
m². Matrícula n° 23.074 do 1º CRI de Umuarama.02- Lote nº 14M-1, da subdivisão do Lote nº 14-M, este da subdivisão do
Lote nº 14, da Gleba 12-Jaborandi, Colônia Núcleo Cruzeiro,
com a área de 1,84 hectares, correspondentes a 18.400,00 m².
Matrícula nº 3.857 do 1° CRI de Umuarama. Benfeitorias: a) Um
salão de alvenaria com telhado de zinco e piso rústico
possuindo uma área de 3.500 m². b) Um salão em alvenaria com
piso de cimento queimado possuindo varias repartições que
faz uso para escritórios possuindo uma área de 1.200 m². c) Um
salão de telha de Eternit possuindo a metade fechado que fazia
uso para depósito de algodão (tulha) possuindo uma área de
673,00 m². d) Uma casa de alvenaria, contendo telhado de
Eternit, possuindo área total de 194,00 m². Os lotes estão
localizados às margens da PR-323, próximo ao aeroporto,
onde atualmente é a Indústria de Confecções Toninato.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 772-54.2013.8.16.0173
EF.- Valor da Avaliação: R$ 21.545.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 12.927.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 12.927.000,00
LOTE 06
IMÓVEL COM ÁREA DE 21.740,00 M² NA AVENIDA
CAMPO MOURÃO, S/N, CONTENDO VÁRIAS
BENFEITORIAS (CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
DE UMUARAMA)
Lote de terras sob n° 7-Z-9, da subdivisão do Lote nº 07, da
Gleba nº 14-Figueira, do Núcleo Cruzeiro, com área de 2,174
hectares, ou seja, 21.740,00 m², situado na Av. Campo
Mourão, s/n. Matrícula nº 3.122 do 2º CRI de Umuarama.
Benfeitorias: 1) um salão do clube, edificado em concreto,

com os devidos acabamentos em alvenaria, possuindo área
total de 2.157,20 m², contendo: a) no subsolo: área total de
434,00 m²; b) no piso térreo: área total de 811,60 m²; c) no piso
superior: área total de 811,60 m². 2) um ginásio de esportes,
edificado em alvenaria, coberto por telhas de Eternit,
possuindo área total de 1.325,48 m². 3) uma piscina de
tamanho olímpica. 4) duas piscinas infantis, totalizando
80,00 m². 5) dois quiosques em alvenaria, com churrasqueira,
totalizando 60,00 m². 6) duas quadras de esporte abertas, que
totalizam 750,00 m². 7) uma quadra de esportes aberta,
revestida com areia, possuindo cerca de 15 metros de largura e
25 metros de comprimento. O clube ainda dispõe de dois
campos de futebol suíço, devidamente delimitado por cerca de
arame trançado, que totalizam 5.600,00 m². O imóvel está
localizado próximo à entrada e saída de veículos da cidade, de
acesso à Rodovia PR-482, sendo este ponto de referência,
estando ainda próximo ao Centro Cívico da cidade e ainda
próximo a avenidas muito importantes da cidade. Suas
construções são antigas, necessitando de reforma. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 705-21.2015.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 12.308.800,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 7.385.280,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 7.385.280,00
LOTE 07
SALA DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES
MARES, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DA
CIDADE DE UMUARAMA
Sala n° 805, situado no 8° andar, Edifício Centro Empresarial
Verdes Mares, possuindo área bruta de 52,24 m², área para uso
exclusivo de 43,31 m². Matrícula n° 22.327 do 1° CRI de
Umuarama. Apartamento do Edifício Verdes Mares que está
localizado na área central da cidade, próximo aos Correios,
de fácil acesso ao comércio e ao Centro Cívico, ótima
localização. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 100755.2012.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00

LOTE 08
RESIDÊNCIA NA RUA RAUL DESTRO, 3938, NO JARDIM
PARIS, EM UMUARAMA
Lote de terras sob n° 03-A, da Quadra nº 01, com área total de
133,10 m², Jardim Paris. Matrícula n° 33.162 do 1º CRI de
Umuarama. Sobre o lote está edificada uma residência de
alvenaria, com aproximadamente 12 anos de construção, em
regular estado, com área total de 90,00 m². Observação: Venda Ad
corpus. Autos: 1489-03.2012.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 150.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 90.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00
LOTE 17
VEÍCULO GM CORSA MILENIUM, ANO/MOD 2001/2001
Veículo/Automóvel marca/modelo GM Corsa Milenium,
ano/modelo 2001/2001, Placa AGE-7655; renavam nº
00774525002. Veiculo em estado de funcionamento. Autos: 330629.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 10.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 6.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 6.000,00
LOTE 18
VEÍCULO PEUGEOT/207 SW XR, ANO/MOD 2008/2009
Veículo/Automóvel marca/modelo Peugeot/207 SW XR, prata,
ano/modelo 2008/2009, chassi 9362PKFW09B023899, placa
AEN-7002. Autos: 7623-12.2013.8.16.0173 ET.
Valor da Avaliação: R$ 17.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 10.200,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 10.200,00
LOTE 19
HONDA CG 150 TITAN KS, ANO/MOD 2006
Honda CG 150 Titan KS, placa AJV 4477, cor prata, ano/modelo:
2006, renavam nº 894216406, chassi Nº 9C2KC08106R979677,
em regular estado de funcionamento e conservação. Autos: 1010202.2018.8.16.0173 CS.- Valor da Avaliação: R$ 3.900,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 2.340,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 2.340,00
Observação: OS lotes 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e
20 foram suspensos do Leilão.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
vENdAS

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
Residência
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$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro
Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construídade53,12m²contendo2quartos,sala,cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

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

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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,

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

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.

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

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

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

- 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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

APARTAMENTOS
R$ 650.000,00 - PROX. PÇA. MIGUEL ROSSAFA – EDIF. COM.
E RES. PEDRA BRANCA - 2º ANDAR FRENTE – R. JOSÉ H.
RAMOS, 3929 - ZONA 01 - Àt. 146,67 m² e À. 111,02 m² - Suíte,
02 quartos, sala estar/Jantar c/sacada e churrasqueira, cozinha
bwc social, área de serviço e garagem - Móveis planejados na
cozinha, sala e dormitório - condomínio c/ sistema de aquecimento de água, portaria eletrônica 2 elevadores, churrasqueiras, playground, salão de festas e brinquedoteca + Detalhes:
Plantão (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 1099 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 600.000,00 - PROX. BOSQUE UIRAPURU – ED. MARQUÊS DE LAFAYETTE - 8º ANDAR FRENTE P/PISCINA –
AV. BRASIL, 4522 - ZONA 01 – À.Tot. 206,032 m² e À. Priv.
130,00 m² - Suíte c/armários planejados e sacada; 02 quartos c/
sacada; Sala jantar/estar c/sacada fechada em vidro temperado,
churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha e lavanderia
c/armários Planejados, garagem p/02 carros, piso em porcelanato, sistema de aquecimento de água , ótimo acabamento.
Condomínio c/sauna, salão de festas, academia, brinquedoteca,
piscinas, quadra esportiva, portaria - completa área de lazer. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 266 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS
PALMEIRAS - APTO 5° ANDAR BL 02 – R. JOSE D. LOPES,
4504, JD. S. JOSÉ - À.Tot. 116,00 m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte,
2 Quart. Sacada em vidro temperado, 02 Garag. – Piscina salão
de festas - À. Lazer completa. + Detalhes: Plantão (44)9 9911
5353(OI) ou digite cód. 640 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIA

$ 360.000,00 – PROX. PÇA. BRASILIA – TRAV. SUMARÉ 3920 – ZONA 07 - À. Ter. 263,83 m², À. Constr. Aprox. 140,00 m²
- Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala estar e jantar, cozinha, bwc social e
de serv., A. serv., despensa, garagem e edícula c/ churrasqueira
+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (TIM) ou digite o cód.
1101 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV.
RIO GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m²,
À. Constr. Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 quarto, sala, cozinha com armários planejados, Bwc com armários e box em vidro
temperado , lavanderia, despensa e garagem. Amplo espaço na
frente do imóvel para ediﬁcação comercial + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (TIM) ou digite o cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. BELO HORIZONTE, 2486 – JD. CRISTAL - À. Ter. Aprox. 187,00 m², À. Constr.
Aprox. 99,97 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart., sala, copa, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite cód. 888 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox.
61,00 m², À. Constr. Aprox. 59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala,
cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira
+ Detalhes: (44)9 9854-9515 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 163.000,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033
– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44)9 9995-2111 ou digite o
cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz.,
A. serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$
460,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 1092 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 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. 1103 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 880,00 - 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)30565555 ou digite cód. 1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.
br
R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA
MARIALVA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv.
69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). +
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 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$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA
– R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL
– À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e
Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS,
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
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R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY,
3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER –
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03
– À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1065 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
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 sitewww.aldemirimoveis.
com.br

R$ 850,00 – PROX. CHAC. SÃO FRANCISCO – R. MARCELO MONTANHA DA SILVA, 2278 – JD AZALEIA– suíte, 2 qtos, sala, cozinha,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1098 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ – R.
SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2272 –
JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv.
e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1090 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 - 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$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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$ 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)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.000,00 – PROX. AO COLEGIO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL –
TRAV. SUMARÉ, 3920 – ZONA 07 - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem, despensa, edícula c/ churrasqueira + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 326 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. HOSPITAL UOPECAN – R. OLIMPIOSPINA,
3570 – PQ RES. INTRLAGOS - suíte, qto, sala,/coz. c/ armários,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1105 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 880,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 4023
– JD VITÓRIA– suíte, qto, sala, cozinha com armários planejados,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1047 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 6.500,00 - PROX. AO LAR SÃO VICENTE DE PAULA ÁS MARGENS DA PR 323 – SALÃO COMERCIAL– ROD. PR 323, KM 305
UMUARAMA SENTIDO MARINGÁ, LT 1 - À. Total 790,00 m² - Salão
comercial às margens da PR 323, Imóvel Novo, pé direito de 6 m de
frente para a rodovia com ótima visibilidade. Excelente estrutura ,
amplo espaço para manobra interna de caminhões de grande porte
c/ escritório em 02 pavimento, distribuído em 1 sala no pvto superior,
mais 02 salas, 3 bwc e cozinha no térreo + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1086 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR.
RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 - ZONA 01 – À. priv. Aprox.
390,00 m² - Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e 02 vagas de
garagem. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV.
CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 300,00 m² Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço
para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094 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
SOBRELOJA

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À.
Tot. Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha
planejada, lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo
01 master com closet e banheira.+ Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1104 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

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

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00

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

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida: Salão comercial frente
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, Casa
1 despensa,
2 garagens,
edíde alvenaria de alto
padrão em fase de
acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi- sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
dência
contém uma
suíte,Superior:
dois quartos, três250
banheiros,
Paulo.
Piso
Mts2dede
área construída: 02 sui01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo
lavanderia
e BWC, espaço
pronto para
localizada
Jardim
Tangará na Rua
n° 2920.
tes, no02
quartos,
wcMimosa
social,
02 salas,
copa efechada
cozinha
e área
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.

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

Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

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

Apartamento localizado no 1° pavimento do Residencial Cecilia Meireles, com área total 76.31m²,
área privativa 65,66m², contendo 3 quartos, BWC
social, sala de jantar, sala de estar, cozinha,
lavanderia e uma vaga de garagem . Valor R$
220.000,00 (aceita carro de menor valor e casa até
R$ 150.000,00). Valor:R$ 220.000,00

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00
= aproximadamente
525.00 Mts2.
- Con- Sitio
2,35 alqueires
localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
de lazer
no Parque
Azul com área de
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
3 situada
quartos,
wcLagosocial,
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos.
Valor: R$ 1.450.000,00
2 salas,cozinha c/Despensa,
lavanderia
e edícula
c/garagem e churrasqueira.

- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento
do Residencial Santiago, área total 125m², área
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha
planejada, sala de jantar, sala de estar, BWC social,
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de garagem. Imóvel todo mobiliado, com ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes. AV.
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UMUARAMA/
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00

Terreno localizado no condomínio Residencial Essenza Paysage, em frente ao shopping, com área
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado
no melhor local do condomínio bem de frente para

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

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

de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
Terreno n. 5 da quadra n.-m²,Sobrado
2área
doconstruída
Jardim
247.95 Castelo
m², contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
Então venha para GR
cozinha, lavado,
edícula,
lavanderia exgaragem, contém
Branco,
Rualaje,Akira
área
de:
23.50
Residência
de alvenaria
contendoSaito
1 suí- com
te máster, 2 quartos, sala com pé direito du- uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
corretora de Imóveis
plo, cozinha
conjugada
com espaço
gourmet,
42.60
=
1.001,10
Mts2.
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros. - Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
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RESIDÊNCIAS

APARTAMENTOS

COBERTURA
DUPLEX
ED. PALADIUM
R$ 880.000 - DUPLEX C/
310m², localizado na Rua
José Teixeira D´ávila,
3797 - Defronte Justiça
Federal. Semi-mobiliado,
com amplo e moderno
espaço gourmet. Projeto
totalmente modernizado.
Oportunidade, confira!

AV. DUQUE DE CAXIAS
Residência localizada na Av. Duque de Caxias - Com
547,50m² de terreno, contendo uma residência em
alvenaria com 272m², sendo 2 suítes e 01 demisuíte. Área nobre da cidade, à 200m do Cidade
Canção. Em construção/reforma, com amplo espaço
gourmet. Conclusão: 6 meses.
R$ 1.250.000

VENDA

JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m²
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

IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO
R$ 970 mil - Traga sua empresa para a região de
maior valorização da cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e
13 da Quadra 02, contendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção,
próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO
R$ 920 mil - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco Parque Metropolitano - Umuarama/PR, Salão
Comercial, com área de 432 m² e área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo escritório com
132m², contendo 2 banheiros, copa, depósito e
recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO
R$ 920 mil - Salão Comercial localizado no
Parque Metropolitano, no lote 06 da quadra 01
com 600m², contendo 132,00m² de escritório e
300,00m² de salão. Totalmente pronto! Excelente ponto comercial.
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195 mil - Sala comercial nº 18, excelente
localização, no Edifício Burle Marx, em frente à
Praça Miguel Rossafa. Com área total de 64,80
m², contendo um banheiro privativo. Ótima
oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.

RESIDÊNCIAS
JD. IRANI
(PRÓX. SORVETES GURI)
R$ 170.000 - Residência localizada na Rua
Antonio Zanolo Fernandes, 1169, sendo
64,83m² de área construída e 175m² de área
total, contendo 02 quartos e demais dependências. Novíssima, ótima localização.
JD. IRANI
(PRÓX. SORVETES GURI)
R$ 170.000 - Residência localizada na Rua
Antonio Zanolo Fernandes, 1175, sendo
62,89² de área construída e 175m² de área total, contendo 02 quartos e demais dependências. Novíssima, ótima localização.

APARTAMENTOS
ED. SERRANO
R$ 285 mil - Apto 201, 2º andar. Localizado
no Jardim dos Príncipes. Contendo 01 suíte,
02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha,
lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula nº
11.940, 2º CRI Umuarama/PR.

JARDIM ATLÂNTICO
Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra
4, Lote 3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno com
240,00m². Casa nova, em alvenaria com 130m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira, área de
serviço coberta e garagem.Totalmente reformada!
R$ 290.000

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²

TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE 10/11/12 - 100M 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.
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 49.900 - Qda 22, Lote 29-30-B - com 146,66m²
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Excelente ponto comercial.
À 02 QUADRAS DA AMPLIAÇO
ÓTIMA LOCALIZAÇÂO
R$ 53.000 - Qda 14 - Lote 7/8-A - com 146,66m²
(6,66x22,00)
R$ 53.000 - Qda 14 - Lote 7/8-B - com 146,66m²
(6,66x22,00)
R$ 53.000 - Qda 14 - Lote 7/8-C - com 146,66m²
(6,66x22,00)
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$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m²
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²

BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²
AV. GOIÂNIA - ZONA VI
R$ 245.000 - Localizado na Av. Goiânia, 3934,
com 525m² de área total, contendo uma residência em alvenaria com aprox. 150m² e uma
em madeira com aprox. 70m². À 50m da Avenida Castelo Branco.
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
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
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 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-A
com 794,92m²
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m²
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m²
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².

PQ. METROPOLITANO
Localizada no Parque Metropolitano I, excelente
localização, bem pertinho do Shopping. Casa
contendo 03 quartos, sala, copa, cozinha com
balcão, espaço gourmet, banheiro social com
armário, vaga de garagem coberta e espaço nos
fundos. Com 144m² de área total, sendo 108m² de
construção. Excelente investimento.
R$ 195.000

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X
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.
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42m²
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo
à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m²
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m²
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m
do portão da entrada da Zaeli, pronto para
construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m²
JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m²
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 235.000 - Chácara Lagoa Dourada, lote nº 60.
Situada nesta cidade de Umuarama, saída para
Serra dos Dourados, com 5.015m² conforme matrícula 53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.
CRUZEIRO D’OESTE
Av. Palmas, Bairro da Luz, próx. ao INSS.
R$ 65.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-A - 185,10m²
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-B - 177,10m²
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-C - 177,10m²
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-D - 177,10m²
VAGA GS-21 - CEMED SUBSOLO
R$ 29.500 - Vaga de Garagem localizada no subsolo do Edifício Cemed, com 35m². Oportunidade de pagar o valor da prestação igual ao valor
da locação.

PARA INVESTIR!
DOURADOS/MS
R$: 850.000 - Condomínio Residencial
em Dourados/MS - Terreno com 800,00m²
contendo: 04 casas com garagem de
aprox. 60m² cada, 02 kitnets e 01 escritório com 351m² de construção. Construção nova, sem uso, completamente cercada com muro. Aluguel por R$ 3.600,00.
Grande oportunidade para investimento
na região do Mato Grosso do Sul!

LOCAÇÃO
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 8.900 - SALA 02 - TÉRREA Sala térrea de frente com Av. Paraná, com
376,320m² de área total, com 06 vagas de garagem descobertas. Excelente oportunidade.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 4.500 - SALA 03 TÉRREA - Sala térrea com 155m² de área total + 72m² mezanino.
Com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500 - (a partir) - Espaço em torre
com ampla abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com Box refrigerado 24 horas, para colocação de transmissor.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 2.000 - Sala comercial nº 304, com
aproximadamente 105,00 m², situada no terceiro andar, com 01 vaga de garagem. Localizada
no Centro Médico Higienópolis, na Av. Valdomiro Frederico, defronte ao UOPECCAN.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 1.500 + condomínio - Salas privativas superiores, defronte ao UOPECCAN,
excelentes para consultórios/escritórios.

