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POLÍTICA

UMUARAMA

As propostas
do candidato
a prefeito
Nilton G. Tureta

Brecha na lei
pode ajudar
prefeito que
sair devendo
Página A2

O Ilustrado publica, a partir deste domingo,
entrevistas de uma página com os candidatos
a prefeito de Umuarama. O primeiro deles,
Nilton Giuliano Turetta, na foto com a candidata a vice Eneli Fabris, destaca algumas
propostas no plano que propõe “o caminho
da prosperidade para Umuarama”. E fala do
apoio que tem do Governo Federal. Página A5

AGRESSÕES

Mulher denuncia
marido após 15
anos sofrendo
Página A6

DER anuncia evento para debater a
duplicação da 323 a partir do Gauchão

A consulta pública com a comunidade de Umuarama foi marcada pelo
DER para ocorrer no próximo dia 21
pela Internet. Objetivo é apresentar
o projeto e discutir a duplicação do
trecho de 4,2 quilômetros partindo
do trevo do posto Gauchão até as
proximidades do trevo de saída para
Mariluz. O DER informou ainda que
a expectativa é abrir a licitação para
a obra ainda neste ano. Pelo site do
DER ou pelo Youtube todos os interessados poderão participar. Página A3
BALANÇO

Roubo no comércio
de Cruzeiro do Oeste
é um dos menores
da história
O movimento é cada vez mais intenso no trecho entre o Posto Gaúchão e a saída para Perobal com longas filas nos horários de pico

Página A6

Nesta Edição

CIGARREIRO CAPOTA - Um carro carregado com cigarros capotou na madrugada deste sábado entre Maria
Helena e Nova Olímpia. O motorista tentava fugir da
polícia, mas acabou ferido e depois preso. Página A6

Com a alta no preço do boi, pratos sem
carne e fáceis são uma boa alternativa
ANIMAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENÇÃO! - Aumentou o uso de produtos de limpeza em casa devido à pandemia
do coronavírus, mas é preciso ficar atento com os animais
de estimação em contato com esses produtos. Página A8
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O preço das carnes no açougue chegou a apresentar
alta de 40% em seis meses, o que vem reduzindo
o consumo desse tipo de alimento pelos umuaramenses. Neste novo cenário e para ajudar as pessoas que cozinham em casa, a chef vegetariana e
terapeuta ayurveda, Joana Brandalise, dá algumas

dicas para os leitores do Umuarama Ilustrado de
como preparar um almoço sem carne. Para um
almoço básico Joana Brandalise deu duas opções.
A chefe observou o calor dos últimos dias e utilizou
opções de alimentos que podem ser encontrados
nos mercados e feiras da cidade. Página A4
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ELEIÇÕES 2020

Portal da Justiça Eleitoral oferece
vários serviços e dicas ao eleitor
Brasília - O portal da Justiça Eleitoral está
de cara nova. Mais moderno e completo, para
que qualquer cidadão possa ter acesso ao maior
número de informações, e com transparência, a
tudo que se refere às eleições de 2020.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comprometido em fornecer serviços de forma prática e
ágil, implantou uma nova plataforma inserindo
três novos campos principais: Dicas e cuidados
para votar em segurança; Fato ou Boato e Tudo
sobre as Eleições 2020.
Uma novidade importante é que o conteúdo
digital do portal pode ser acessado sem que o
usuário utilize seu plano dados do celular. Portanto, qualquer usuário que tiver um telefone
móvel com acesso a internet poderá utilizar as
informações da página gratuitamente.
O foco do portal é levar o máximo de informação sobre, principalmente, a forma segura
do processo eleitoral – destacando normas
sanitárias por causa da pandemia de Covid-19
e segurança digital das urnas eletrônicas.
A sessão Fato ou Boato traz conteúdo de agências de checagem, que, em parceria com o TSE,
realizam trabalho de combate de desinformação
e desmistificação de boatos e/ou notícias falsas
(fake news).
Segundo o presidente do TSE, ministro Luís
Roberto Barroso, as eleições de novembro serão
marcadas não apenas pela proteção da saúde
dos eleitores, candidatos e agentes públicos, em

razão da pandemia da Covid-19, como também
pelo combate à desinformação.
O ministro Barroso lembrou que um outro
vírus ronda as eleições e que é capaz de comprometer a democracia. “Trata-se das notícias
falsas, das campanhas de desinformação e de
difamação. Uma causa que precise de mentiras,
de ódio ou de agressões não pode ser boa”,
ressaltou.
Novidades

Outro espaço importante no novo portal é o
destaque para as parcerias digitais feitas com as
plataformas de redes sociais e para os doadores
das Eleições 2020. Para garantir a segurança
e a saúde de mesários e eleitores nas Eleições
Municipais 2020, o TSE recebeu doações de
equipamentos de proteção, produtos e serviços
de empresas e instituições dos mais diversos
segmentos. São milhares de insumos doados por
empresas parceiras, citadas no espaço, que vão
garantir os cuidados necessários para prevenir
o contágio pelo novo coronavírus nos locais de
votação e nas seções eleitorais durante o pleito.
Navegação

Para acessar o Portal, basta digitar o endereço justicaeleitoral.jus.br ou, na página do TSE,
clicar no banner Portal da Justiça Eleitoral,
localizado em uma faixa horizontal de cards
coloridos na parte central da página inicial.

Missão da OEA vai acompanhar Eleições Municipais de 2020
Brasília - O Brasil receberá uma missão de observação da Organização dos Estados Americanos
(OEA) para acompanhar as eleições municipais de
novembro próximo. O acordo foi assinado nesta
sexta-feira (9), em Washington, pelo presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, e pelo secretário-geral da OEA,
Luis Almagro.
A exemplo das eleições gerais de 2018, os integrantes da Missão de Observação Eleitoral da OEA
terão livre acesso aos locais de votação e aos dados
gerais das eleições. Mas, desta vez, os observadores
seguirão o protocolo sanitário instituído pela Justiça
Eleitoral brasileira para prevenir e evitar transmissão da Covid-19 nos locais de votação.
O acompanhamento da comunidade internacional reforça a integridade e garante ainda mais

transparência ao processo eleitoral brasileiro. Na
eleição deste ano, mais de 147 milhões de eleitores
escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de
5568 municípios, números que conferem ao Brasil o
título de quarta maior democracia do mundo.
Após o término da eleição, a Missão emitirá
um relatório de auditoria que poderá ou não
conter recomendações. O relatório não tem como
finalidade julgar a eleição, mas aferir a sua qualidade, podendo eventualmente, conter sugestões
que aperfeiçoe o sistema. Ao longo das ultimas
décadas, a entidade efetuou dezenas de missões
do gênero em vários dos seus países-membros.
Viagem Oficial
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral está
nos Estados Unidos em viagem oficial que inclui
vários compromissos.

O SIGNIFICADO E A EXTENSÃO DA PALAVRA “GRATIDÃO”
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

São Lucas Evangelista, nasceu em Antioquia da
Síria. Pertencia a uma família culta e abastada. Tinha
talento para a pintura e exercia a profissão de médico.
Foi convertido pelo Apóstolo São Paulo do qual se tornou
inseparável e fiel companheiro de missão. Ambos fizeram
várias viagens apostólicas, tornando-se um dos primeiros
missionários do mundo greco-romano. Tornou-se excepcional para a vida da Igreja por ter sido dócil ao Espírito
Santo, que o capacitou com o carisma da inspiração e da
vivência comunitária. Do Evangelho segundo Lucas, extrai-se a seguinte passagem: “Cristo curou os dez leprosos
de sua doença; só um voltou para agradecer a Deus a saúde
recebida; Cristo perguntou: Onde estão os outros nove?”.
São Tomás de Aquino, em seu Tratado sobre Gratidão
nos brinda com o verdadeiro significado de gratidão. Esse
Tratado tem três níveis de gratidão: um nível superficial,
um nível intermédio e um nível mais profundo.
Antonio Nóvoa, parafraseando Tomás de Aquino
diz: “O nível superficial é o nível do reconhecimento, do
reconhecimento intelectual, do nível cerebral, do nível
cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do
agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse
alguém fez por nós. E o terceiro nível mais profundo do
agradecimento é o nível do vínculo, é o nível do sentirmos
vinculados e comprometidos com essas pessoas. Prossegue na sua explicação dizendo que descobriu uma coisa
na qual nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão
se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando
se diz ‘thank you’ ou quando se diz ‘zu danken’ estamos
a agradecer no plano intelectual. Descobriu também, que
na maior parte das outras línguas europeias, quando se
agradece, agradece-se no nível intermediário da gratidão.
Quando se diz ‘merci’ em francês, quer dizer dar uma
mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, estou-lhe
grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por
aquilo que me deu. Ou ‘gracias’ em espanhol, ou ‘grazie’
em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e
é nesse sentido que eu lhe agradeço, e é nesse sentido
que eu lhe estou grato. Continua Antonio Nóvoa, só em
português, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro
nível, o terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado
da gratidão. Nós dizemos Obrigado. E obrigado quer dizer
isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante

vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido
a um diálogo”.
No dia a dia custa pouco ser agradecido e, no entanto,
quanto se estima a gratidão! A gorjeta que você deixa
sobre a mesa do restaurante, sem dizer palavra, teria mais
sentido se você acrescentasse uma única palavrinha, tão
fácil de pronunciar: “Obrigado!” Esse pouco dinheiro, que
você deposita na mão daquele que lhe engraxa os sapatos,
seria recebido com maior alegria se o acompanhasse de
uma palavra que fizesse com que esse homem humilhado
a seus pés reconhecesse que seu trabalho é dignificante
e que por isso você lhe é muito grato. Essa carta que você
recebe, essa verdura que compra, esse telefonema a que
atende, esse serviço que o funcionário público lhe presta,
essa informação que lhe dão na estação rodoviária ou
no metrô... tudo isto e muitas outras coisas, se forem
salpicadas com a palavrinha “Obrigado!” e com um amável
sorriso, sincero, caloroso, certamente chegariam até o
coração dos demais e os tornariam mais abertos, mais
dispostos para a ajuda do próximo mais solícitos.
São Lucas nos ensina: “Se todos os dias você dissesse
“Obrigado!” a Deus por ter-lhe dado um novo dia e por
fazê-lo gozar de saúde e de tantas outras coisas, a vida
de seu espírito seria mais intensa e você a viveria com
outra visão das coisas”.
Há exatos dois anos atrás iniciávamos, eu e o meu
colega articulista desta coluna “Direito em Debate”, os
primeiros passos na publicação de artigos semanais neste
Jornal. Hoje comemoro o quinquagésimo artigo publicado.
Não poderia deixar de agradecer o espaço concedido aos
Diretores e funcionários desta empresa de comunicação
que fez, e, continua fazendo história junto com o crescimento de Umuarama e toda região. Se Umuarama é o
“local onde os amigos se encontram”, torna-se importante
agradecer nossos amigos e todos os leitores deste Jornal
que nos prestigiam e nos prestigiaram com sua atenção,
ora com críticas, ora com elogios, fazendo-nos crescer e
melhorar como pessoa humana. MUITO OBRIGADO!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Brecha na lei pode eliminar
punição a prefeito que deixar
caixa no vermelho
Um dispositivo inserido na lei de socorro a Estados
e municípios por causa da pandemia da covid-19 pode
ajudar prefeitos a “lavar” um eventual crime fiscal
às vésperas do fim do mandato, informa a Agência
Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
proíbe o gestor de, nos últimos oito meses do mandato, assumir despesas sem deixar caixa suficiente
para bancá-las. Na prática, é preciso deixar dinheiro
para honrar todas as obrigações assumidas, mesmo
que o efetivo desembolso só ocorra depois (por meio
dos chamados restos a pagar). Isso evita que o novo
eleito assuma já arcando com dívidas acumuladas
pelo antecessor.
Com a pandemia, porém, o Congresso afastou
essa regra da LRF e abriu a porteira para uma série
de interpretações. Embora especialistas entendam
que a exceção vale apenas para gastos diretamente
relacionados à calamidade, fontes da área econômica
veem risco de que o artigo sirva de pretexto para
“lavar” o crime fiscal, deixando prefeitos que já
haviam mergulhado o cofre municipal no vermelho
saírem incólumes.
Segundo levantamento, 1.008 municípios já tinham
caixa negativo no fim de 2019, o que indicava grande
risco de que essa cláusula fosse descumprida em
2020.
O maior rombo era registrado no caixa do município do Rio de Janeiro, que estava negativo em R$
4 bilhões no fim do ano passado. Em seguida vêm as
prefeituras de Duque de Caxias (RJ), Natal (RN), Rio
Claro (SP) e Diadema (SP).
Ordenar despesa em fim de mandato sem que
haja dinheiro em caixa é prática vedada pela LRF e
criminalizada no Código Penal, sujeita a pena de um
a quatro anos de reclusão, embora até hoje ninguém
tenha sido responsabilizado formalmente.

Ministro Luiz Eduardo Ramos
é diagnosticado com covid-19
O ministro-chefe da Secretaria de Governo da
Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, foi
diagnosticado com o novo coronavírus neste sábado
(10). A informação foi divulgada pela pasta. Segundo
a Secretaria de Governo, o ministro está “apenas com
sintomas gripais leves”, e ficará em isolamento, trabalhando de forma remota. Ele é o décimo integrante
do primeiro escalão do governo a ser contaminado
pela covid-19.
“Informamos que o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República Luiz
Eduardo Ramos testou positivo para covid-19 hoje.
O ministro está apenas com sintomas gripais leves
Ramos ficará em isolamento trabalhando de forma
remota”, afirmou.
Com o diagnóstico de Ramos, todos os quatro ministros que despacham no Palácio do Planalto já se
contaminaram com a nova doença. Além de Ramos,
trabalham no mesmo prédio que o presidente Jair
Bolsonaro os ministros da Casa Civil, Walter Braga
Netto, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),
Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.
O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado
com a covid-19 no dia 7 de julho. Por mais de duas
semanas, ele mudou a rotina e permaneceu isolado
no Palácio da Alvorada, com despachos e reuniões
por videoconferência.

Justiça manda Olavo de
Carvalho pagar R$ 2,9 mi
a Caetano Veloso em 15 dias
O escritor Olavo de Carvalho foi condenado a pagar
em até 15 dias R$ 2,9 milhões a Caetano Veloso, pela
juíza Renata Gomes Casanova de Oliveira e Castro, da
50ª Vara Cível, do Rio de Janeiro. A multa se deve ao
não cumprimento de uma liminar para que Carvalho
removesse as acusações de pedofilia postadas em
suas redes sociais contra o cantor, em 2017, e pelas
quais acabou condenado.
Se não houver o pagamento voluntário, haverá
acréscimo de multa de 10%, bem como protesto de
título judicial, informou o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJRJ).
A liminar para a remoção das postagens nas
redes sociais foi deferida em novembro de 2017. A
ordem deveria ser cumprida em 48 horas, sob pena
de multa diária de R$ 10 mil. Mas, apesar de ter sido
pessoalmente intimado em sua casa, nos Estados
Unidos, em fevereiro do ano passado, o escritor não
apagou as publicações.
A ação movida por Caetano Veloso foi julgada
procedente em setembro do ano passado. O chamado
“guru da direita brasileira”, que ganhou maior notoriedade pela proximidade com a família do presidente
Jair Bolsonaro, foi condenado a retirar as postagens
ofensivas e a pagar, na época da sentença, R$ 40 mil
por danos morais. A ação já transitou em julgado - não
cabendo mais recursos quanto ao seu mérito.
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Eﬆão previﬆas obras de duplicação e melhorias no trecho de 4,2 quilômetros entre o Gauchão e o trevo de acesso para Mariluz

IPR323

DER fará consulta pública para duplicar do
Gauchão até o trevo de saída para Mariluz
efetivo com as partes, o que
minimiza eventuais impactos negativos das obras. A
reunião será ao vivo e o link
para acesso à consulta pública será disponibilizado
no site do DER (www.der.
pr.gov.br).
OBRAS
Estão previstas obras
de duplicação e melhorias
no trecho de 4,2 quilômetros da PR-323, que vai
do trevo da avenida de
acesso a Umuarama, pela
avenida Ângelo Moreira da
Fonseca até o trevo para a
rodovia PR-468 de acesso
a Mariluz. Conforme assessoria do DER, além da
duplicação, está prevista a
implementação de 3 km de
vias marginais no trecho e
duas interseções em desnível - uma para cada acesso.
CRONOGRAMA
Ainda segundo o DER, o
cronograma prevê a publica-

ção da licitação da obra ainda
em 2020, sendo que as etapas
da obra serão definidas pelo
cronograma da empresa vencedora da licitação.
O trecho da duplicação
da PR-323, está incluído no
Programa Estratégico de
Infraestrutura e Logística
de Transportes do Paraná e será financiada pelo
Banco Interamericano do
Desenvolvimento (BID),
que firmou parceria com o
governo estadual. O valor
de referência para a melhoria é de R$ 60 milhões
a R$ 70 milhões, porém o
projeto está passando por
revisões, o que pode alterar os valores, informou o
departamento.
DOUTOR CAMARGO
No inicio do mês, o Governo do Estado publicou
o edital de licitação que
irá selecionar a empresa
responsável por duplicar o
trecho da rodovia que vai de

Evento anual da Unipar acontece no
final do mês com mais de dois mil inscritos

Cena do Encontro no ano passado: meta deﬆe é superar os resultados

Umuarama - A comissão
organizadora do 19º Encontro Anual de Iniciação
Científica da Universidade
Paranaense intensifica o
ritmo de trabalho na preparação do evento, que,
por causa da pandemia de
covid-19, será realizado por
meios digitais, no final deste mês [nos dias 29 e 30].
Mais de dois mil trabalhos científicos já estão
confirmados para exibição
de forma oral e em pôster. Com temas que têm
conexão com a temática
do evento, que é ‘Ciência, Tecnologia e Condição
Humana: Desafios, Ações
e Compromissos’, todos
foram submetidos para
avaliação e aprovação da
equipe de pesquisadores
da Unipar que colabora
na organização do Encon-

tro. À frente dos trabalhos
está a coordenadora de
Pesquisa e Extensão da
Unipar, professora Evellyn
Wietzikoski. Ela diz que
as expectativas são boas:
“Nosso Encontro é sempre
bastante concorrido e desta vez, mesmo com nova
proposta, acreditamos que
teremos recorde de inscritos”. Para ela, este número
tão expressivo demonstra
que o evento já conquistou
público fiel.
O Encontro de Iniciação
Científica da Unipar é o
maior evento do ano da
Instituição [e um dos maiores do Paraná de âmbito
acadêmico]. “Trata-se de
uma oportunidade valiosa
para a Unipar mostrar sua
força na pesquisa científica; temos cerca de 200
projetos em andamento,

que envolvem mais de 500
acadêmicos”, orgulha-se a
coordenadora. Ela lembra
que essa chance de o aluno participar da pesquisa
científica na Unipar é um
diferencial da Instituição.
Por ser uma universidade, a Unipar tem que investir nesse setor, o que garante as possibilidades de os
acadêmicos participarem
e, assim, incrementar o
currículo. “A iniciação científica da Unipar estimula
o acadêmico a ampliar
significativamente seu leque de conhecimentos e
despertar nele a vocação
para a produção do saber;
a demanda no Brasil por
pesquisadores é grande e,
diante disso, nossos alunos
poderão ver isso como um
campo de trabalho promissor”, destaca Evellyn.

Doutor Camargo até aproximadamente um quilômetro
antes da margem do Rio Ivaí.
Serão mais 6,3 quilômetros
duplicados na rodovia.
Além da duplicação, estão previstas obras de implantação de interseção em
desnível, vias marginais,
acostamento e passeios.
O valor estimado da obra
é de R$ 55 milhões e as
empresas que desejarem
participar da licitação têm

até o dia 28 de outubro para
enviar suas propostas ao

Departamento de Estradas
de Rodagem (DER/PR).

EM ANDAMENTO
Atualmente, estão em andamento as obras
de duplicação de pouco mais de 20 quilômetros
da PR-323, entre Paiçandu e Doutor Camargo.
Com término previsto ainda para 2020, essas
intervenções também passaram a contar com
financiamento do BID. Até o momento, cerca de
83% desta obra já está concluída.

Reforma Tributária:
oportunidade de justiça
para quem produz e investe
Por Sistema Fiep
Para dar mais impulso à retomada econômica após a pandemia e se preparar para um
crescimento em longo prazo,
o Brasil precisa com urgência
aprovar reformas que aprimorem seu ambiente de negócios. A opinião é da Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep),
para quem a prioridade é a Reforma Tributária, que tem potencial de aumentar a competitividade do produto brasileiro e
estimular novos investimentos.
“Temos um sistema tributário que acumula impostos ao
longo das cadeias produtivas,
encarecendo nossos produtos
e penalizando também os consumidores”, afirma o presidente
da Fiep, Carlos Valter Martins
Pedro. Ele acrescenta que, além
da carga tributária elevada, a
complexidade do sistema faz
com que as empresas sejam
obrigadas a ter gastos adicionais para cumprir suas obrigações com o fisco.

Estudo do Movimento Brasil
Competitivo calculou que o
setor produtivo nacional gasta,
para honrar seus tributos, entre
R$ 240 bilhões e R$ 280 bilhões
anuais a mais do que a média
dos 37 países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Uma empresa brasileira precisa, em média, de 1.580 horas
ao ano para cumprir com suas
obrigações tributárias, contra
160 horas dos países da OCDE.
“Isso representa gastos adicionais para as empresas, que
acabam embutidos no preço
dos produtos”, diz Carlos Valter.
“Uma simplificação do sistema
tributário reduziria significativamente esse custo, tornando a indústria nacional mais
competitiva no cenário externo e até mesmo no mercado
interno, em que enfrenta forte
concorrência dos importados”,
completa.
Ganhos – As consequências

positivas de uma Reforma Tributária não seriam sentidas
apenas pelas empresas. Levantamento do Centro de Cidadania Fiscal, apresentado no dia 5
ao Congresso Nacional, aponta
que os ganhos de renda das famílias com a unificação e simplificação dos impostos sobre
o consumo podem chegar a R$
559 bilhões em 15 anos. Além
disso, o PIB poderia ter um aumento de 20 pontos percentuais nesse período.
“Já tramitam no Congresso propostas de alteração no sistema
tributário”, explica o presidente
da Fiep. “É fundamental que se
dê prioridade a essa discussão
para que cheguemos a uma reforma ampla e consistente. Essa
é uma oportunidade para se fazer justiça com quem produz e
investe no Brasil, gerando mais
empregos, renda e até mesmo
arrecadação, contribuindo para
o desenvolvimento do país”,
acrescenta.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - O Governo
do Paraná promoverá no
dia 21 deste mês a Consulta
Pública à comunidade de
Umuarama para apresentação do projeto de duplicação da rodovia PR-323 no
trecho do trevo do Gauchão
ao trevo de acesso a Mariluz. Devido a pandemia do
coronavírus o encontro,
realizado pela Secretaria
de Estado de Infraestrutura
e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem
(DER/PR), será online na
plataforma do Youtube às
17 horas.
A realização da consulta
atende às políticas operacionais do BID e serve
para que moradores da
região, autoridades locais
e demais representantes da
comunidade possam conhecer detalhes dos projetos e
obras a serem executadas.
De acordo com Sandro
Alex, as Consultas Públicas
estabelecem um diálogo

Fiep considera que reforma vai aumentar competitividade da indústria brasileira
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Com alta recorde no preço do boi, chef
vegetariana dá dicas para um prato sem carne
Umuarama – O preço
das carnes no açougue
chegou a apresentar alta
de 40% em seis meses, o
que vem reduzindo o consumo desse tipo de alimento pelos umuaramenses. Neste novo cenário e
para ajudar as pessoas
que cozinham em casa,
a chef vegetariana e terapeuta ayurveda, Joana
Brandalise, dá algumas
dicas para os leitores
do Umuarama Ilustrado
de como preparar um
almoço sem carne.
Em meio a livros e
pesquisas sobre alimentação sem carnes, Joana
ressaltou que um dos
itens mais importantes no
prato quando se retira a
carne são as leguminosas
(feijões, ervilha, lentilha, grão de bico entre
outras). “Basicamente,
quando não se come carne o que substitui é o
feijão. Digamos que uma
concha de feijão corresponde a um bife. Algumas
pessoas não digerem bem
o feijão, daí entramos
com alternativas que podem ser as leguminosas
menores, a exemplo da
lentilha, ou também, os
germinados”, disse.
Segundo a Sociedade
Vegetariana Brasileira
(SVB), retirar carnes da
dieta é muito simples,
pois em geral basta trocar 100 g de carne por
uma concha de leguminosas. Desta forma, obter
ferro na dieta vegetariana é algo fácil, pois em
100 g de carne vermelha
magra há 1,9 mg de ferro
contra 4,2 mg de feijão
(equivalente a 1 concha).
Ainda conforme a
SVB, absorvemos 18%
(0,34 mg) do ferro dessa
carne e 10% (0,42 mg) do
ferro desse feijão. Assim,
por mais que a absorção

CARNE EM BAIXA
O preço da arroba do boi gordo vem oscilando desde dezembro de 2019, mas foi em junho
deste ano a maior escalada do produto. No
começo do ano, a arroba do boi era cotada em
R$ 175,00 e hoje tem registro de R$ 246,00 em
Umuarama. Segundo açougueiros da cidade,
para o consumidor o reajuste chegou a 40%,
o que vem ocasionou em uma redução de 30%
no consumo da carne vermelha. “Clientes estão
parando de fazer churrasco ou reduzindo para
um no mês. Além de optarem por cortes mais
baratos e comprando menos”, disse o açougueiro Luiz Carlos Timóteo.

do ferro seja maior na
carne, a maior quantidade existente nos feijões
supera a absorção obtida
pela carne.
O PRATO
Para um almoço básico Joana Brandalise
deu duas opções. A chefe
também observou o calor
dos últimos dias e utilizou opções de alimentos
que podem facilmente ser
encontrados nos mercados e feiras da cidade.
A entrevistada também
ressaltou que é importante dividir o prato em três,
sendo que 50% do espaço
do prato será preenchido
com vegetais crus e cozidos, 25% de leguminosas
(feijões) e 25% cereais,
tubérculos e raízes.
Na primeira opção a
refeição foi composta
por feijão cozido com especiarias, uma farofa de
cebola, couve cozida, beterraba cozida e salada
com folhas e vegetais. Na
segunda opção Joana fez
uma salada refrescante.
“Nesta salada tem tudo
que precisamos: o feijão,
as raízes, as folhas, o
cará que é carboidrato,
pimentão e um molho
incrementado de linhaça,
para levar o óleo que precisamos, principalmente

nesses dias secos. Nestes
dois pratos, quis mostrar
a simplicidade, farofa
todo mundo sabe fazer e
o feijão também. Então
temos uma alimentação
mais barata, saudável
e uma cozinha limpa”,
esclareceu.
SAÚDE
E ALIMENTAÇÃO
Em seu site, a SVB
ressalta que estudos populacionais compararam
grupos vegetarianos e
não vegetarianos com estilo de vida similar e os
levantamentos mostram
que os vegetarianos têm
menor incidência de todas as doenças crônicas
não transmissíveis, como
dislipidemias (alteração
dos lipídios no sangue),
hipertensão, cardiopatia
isquêmica (infarto agudo
do miocárdio), diabetes,
diversos tipos de câncer e
obesidade.
“As pesquisas mostram redução de mortes
por infarto em vegetarianos, sendo em 31% em homem e 20% em mulheres,
em relação aos onívoros,
como também, menor
mortalidade por doença
cardíaca nos vegetarianos em relação aos semivegetarianos”, ressaltou
Joana Brandalise.

Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), retirar carnes da dieta é muito simples,
pois em geral basta trocar 100 g de carne por uma concha de leguminosas

NÃO COMPRE CARRO SEM VISTORIA!
VISTORIA PARA:
- FINANCIAMENTOS
- CONSÓRCIOS
- RECUPERAÇÃO DE
NÚMERO DE CHASSI

(44) 98419-7536

A chef vegetariana e terapeuta ayurveda, Joana Brandalise, dá algumas dicas para os leitores do Umuarama Ilustrado de como preparar um almoço sem carne
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Nilton Turetta e Eleni propõem plano com o
caminho da prosperidade para Umuarama
O plano de governo
proposto para o município
pelo candidato a prefeito de
Umuarama, Giuliano Turetta, e a candidata a vice-prefeita Eneli Fabris, ambos do
PRTB, prega um novo modelo
de gestão centrado na legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade a
eficiência e o planejamento.
“Será um governo com o
cidadão comum servindo o
cidadão comum, pois o poder
emana do povo”, destaca.
Ele também conta com o
apoio do Governo Federal
para executar o plano de
governo e conquistar mais
investimentos para Umuarama, já que integra o grupo
de apoio ao presidente Jair
Bolsonaro e o presidente do
seu partido, o PRTB, é o vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, com quem
se encontrou recentemente e
recebeu apoio explícito.
Conforme o candidato
destaca no plano, um novo
modelo de gestão e governança será implementado
em Umuarama para priorizar: a) Eficiência de resposta, servir bem será meta
constante; b) Confiabilidade;
c) Prestação de contas; d)
Transparência dos processos; e) Revisão da estrutura
organizacional; f) Revisão
dos processos decisórios; g)
Fusão de áreas; h) Centralização de departamentos;
i) Maior responsabilização
dos gestores por resultados
e decisões; j) Eliminação de
etapas burocráticas; k) Recuperação Financeira para
investimento com recursos
próprios; l) Responsabilidade Fiscal; e m) Eficiência na
captação de Recursos.
Com isso, serão aprimorados os mecanismos de prevenção, detecção e correção
que coíbam a ocorrência de
desvios éticos e principalmente a morosidade. O novo
modelo resultará na revisão
da estrutura organizacional
e do processo decisório, com
a fusão de áreas, centralização de departamentos,
maior responsabilização dos
gestores por resultados e decisões, eliminação de etapas
burocráticas, entre outros.
A gestão será humanizada,
estratégica e com foco em
melhores resultados práticos
para toda a população, onde
não se medirão esforços
para superar os modelos
tradicionais e arcaicos de
gestão pública.
E viver o presente com
olhos no futuro. “Planejar é
primordial para o sucesso.
Ter uma Agenda Estratégica que contemple o curto,
o médio, e longo prazo é o
caminho”, destaca.
Ações previstas
Caso eleito, a gestão
Turetta vai trabalhar pelo
retorno do estacionamento
rotativo (via concessão ou direto), pela vedação de uso de
verba pública em Carnaval e
afins, proibição de propaganda pessoal dos agentes pú-

deverá ser sustentável, indicando-se, para tanto, alguns
pontos de atenção em Umuarama. O objetivo será coletar
e tratar completamente o
esgoto urbano municipal.
APA DO RIO PIAVA: Defender de forma intransigente a qualidade das águas do
manancial do Piava, inclusive
com ações de reflorestamento, intervenções urbanísticas
e de saneamento em seu
entorno, de maneira a evitar
a poluição e o assoreamento.
Viabilizar um plano efetivo
de arborização municipal,
LAGO ARATIMBÓ
Criação do Parque Aratimbó com ações para conter
erosão, implantar parcerias
com as Universidades locais
visando a criação de um
parque de aves dentro do
bosque, nos moldes do parque existente na cidade de
Foz do Iguaçu

Dr. Giuliano Turetta Candidato a Prefeito Eneli Fabris Candidata a Vice-Prefeita PRTB concorrem com o número 28

blicos, venda de veículos de
luxo da prefeitura, criação
do projeto de prefeitura e Câmara itinerante nos bairros,
congelamento de salários
do prefeito, vice-prefeita e
vereadores, por quatro anos
e diminuição drástica de
cargos comissionados.
Também é meta viabilizar
a aplicação integral da Lei
de Liberdade Econômica
aos Micros e Pequenos Empreendedores, uma auditoria em todas as licitações
realizadas nos últimos cinco
anos, enviar ofício a cada 90
dias com relação de todas
as licitações feitas para: Ministério Público, Tribunal de
Contas do Estado do Paraná,
Tribunal de Contas da União
e Câmara de Vereadores
Outro objetivo é verificar
a viabilidade de levar a rodoviária para outro ponto,
consultando a população,
mobilizar os municípios da
Amerios para duplicar e/
ou federalizar a PR 323,
anistiar todas as multas
impostas por decretos municipais contra o vírus chinês,
em decorrência de violação
ao princípio da estrita legalidade e instituir audiências
públicas.
Ações que
serão obrigatórias
Ampla divulgação e debate sobre o Plano Plurianual,
ampliação de atendimento
médico e exames nos bairros
e distritos, instituir, nos primeiros 30 dias uma comissão
com representantes de cada
bairro, para apresentação,
em até 120 dias das demandas mais urgentes a
serem supridas e proibição
de tapa buracos no asfalto
nos moldes existentes. Não
mais permitir o tapa buraco
superficial (jogando pó de
pedra) onde se cria uma
saliência, deixando o asfalto

Candidatos(as) a vereador(a) do PRTB
Zenailton Cabral de Oliveira
Cabral eletriciﬆa
Carlos Eduardo Machado
Carlinhos Feijão
Clayton Luiz Coaglio
Mariﬆela Hirt Dra. Mariﬆela
Fabiano Alencaﬆre de Souza
FabianoOuroBranco
Juciléia Lima
Roberto Rodrigues
Juca Bala
Paulo Drumond Ferraz Vicente
Marcos Valentim Gomes
Wilson Gomes Moreira
Veruska Islley F. Volpi
Veruska protetora dos animais
Vera Lucia Riguetti
Valdemir José de Oliveira
Valdemir Conﬆrutor
Teolides Cuevas de Andrade
Teolides Cuevas
Virvi Antonio Froza

com aspecto estranho e ruim
de dirigir.

Proteção e Inclusão
Será missão da Administração Municipal, na gestão Turetta, a proteção das
pessoas, do meio ambiente
e dos animais. A integração comunitária passa pela
atenção aos indivíduos em
situação de vulnerabilidade,
promovendo a inclusão e
dignidade através do Trabalho e Emprego, respeito
aos animais e ao ambiente,
além de fomentar a Cultura
e o Esporte como fator de

fortalecimento individual.
Dentro dessa linha serão
priorizados:
Investir no Projeto Amadurecer e Espaços de Convivência com várias atividades para os idosos, na
acessibilidade, na proteção
animal, instituir o programa
de castração,

PRIMEIRA INFÂNCIA

Priorizar atenção à
primeira infância (crianças até 5 (cinco) anos),
período em que estão em
formação as capacidades motoras e psíquicas
das crianças, inclusive

com creche em período
integral. Fortalecer o
trabalho com crianças
e adolescentes, auxiliar
no combate à violência
contra a mulher
MEIO AMBIENTE
e SANEAMENTO
O meio ambiente saudável e equilibrado promove
bem-estar e saúde pública,
portanto o desenvolvimento

Outras ações eﬆão
planejadas nos
seguintes setores:
Investimentos na Educação com capacitação de
professores para educação
transformadora, baseada nas
tecnologias de informação, comunicação e inovação, turno
integral, buscar uma Escola
Cívico-Militar conforme promessa já feita pelo Governo
Federal, cursos técnicos, resgate de valores, campeonatos
nas escolas, proibir a ideologia de gêneros, valorizar a
qualidade do ensino.

Empreendedorismo
será incentivado
Incentivar o desenvolvimento econômico direcionado para a geração de emprego e renda. Umuarama
possui vocação para tornar-se uma Cidade Empreendedora (Locomotiva do Noroeste). Todo indivíduo
deveria ter as condições de fazer escolhas que
permitam preservar sua vida, sua liberdade e buscar
sua felicidade, além do conforto de sua família. Uma
sociedade justa propicia oportunidades para que
todos os seus membros, e não apenas os mais ricos,
tenham chances de trilhar o caminho da prosperidade, através de realizações pessoais e familiares.
Meta é facilitar a abertura de empresas; b) Auxílio
Técnico e Jurídico para mitigar a informalidade,
visando principalmente a inclusão previdenciária; c)
Estudos para criar e ou ampliar o Parque Industrial
para Pequenos e Médios Empreendedores; d) Acesso
ao microcrédito; e e) Inovação: Incentivar a economia
criativa e os processos de inovação.
SEGURANÇA JURÍDICA - Será priorizada a
revisão e simplificação da Legislação Municipal,
eliminando interpretações dúbias, abuso de poder,
leis em desuso cuja constitucionalidade seja questionável. Ampliaremos as modalidades de publicação
das leis municipais, pois no Brasil não se pode deixar
de cumprir à Lei alegando desconhecimento.

Na Segurança, meta é trazer
uma Delegacia da PF
Além de preservar a Guarda Municipal, Turetta
planeja viabilizar o compromisso assumido pelo
Governo Federal, na pessoa do Vice-Presidente
da República, General Hamilton Mourão, para
a instalação da Delegacia da Polícia Federal em
Umuarama.
E esforços direcionados a garantir a segurança
pública nos Distritos de Umuarama, inclusive com
estudos a fim de possibilitar a Guarda Municipal de
forma permanente nessas localidades. Primar pela
manutenção de espaços públicos seguros, bem cuidados e iluminados. E organizar um planejamento
conjunto com as forças policiais e órgãos competentes dos governos estadual e federal no combate
ao crime, investindo fortemente em equipamentos,
tecnologia, inteligência e capacidade investigativa
das forças policiais. Com a receita proveniente da
venda dos veículos de luxo de uso pessoal de agentes
do primeiro escalão vamos adquirir, no mínimo, duas
viaturas blindadas para a GM de Umuarama, além
de pistolas e escopetas de alta qualidade, bem como
propiciar o devido treinamento para seu correto uso.

Em visita ao Iluﬆrado, Nilton Turetta, Eneli Fabris, os candidatos a vereador Virvi Froza, Wilson Gomes e a candidata a
vereadora Jucileia Lima, todos do PRTB

E Mais
PLANEJAMENTO METROPOLITANO
NA SAÚDE SÃO INÚMERAS AÇÕES COM
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA, SAÚDE PLENA,
CUIDADOS, MAIS MEDICAMENTOS COM ENTREGA
AGENDADA DISCUTIR OS PLANTÕES MÉDICOS.
TRANSPORTE PÚBLICO
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA
MELHORIA DOS VEÍCULOS
INDÚSTRIA E EMPREGO
ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS
INVESTIR NO POLO MOVELEIRO
INCENTIVO AO CONSUMO LOCAL
EVENTOS
VALORIZAÇÃO
AGRO /LEITE / PECUÁRIA
INCENTIVO PARA RECUPERAÇÃO DAS TERRAS
AGRICULTÁVEIS COM A DOAÇÃO OU SUBSÍDIO
DE CALCÁRIO
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS
COMUNIDADES RURAIS
CASCALHAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DE
ESTRADAS RURAIS: READEQUAÇÃO DE ESTRADAS
CINTURÃO VERDE
LEITE: Atenção especial para a cadeia leiteira, com
induﬆrialização local.
COOPERATIVISMO- Fomentar a COOPLU e a Caiuá
Carnes Nobres, entre outras.
PROFISSIONALIZAÇÃO: Apoio ao pequeno produtor
e economia familiar, visando a profissionalização e o
máximo aproveitamento da produção e área útil.
PATRULHA MECANIZADA
URBANISMO
LEGISLATIVO - O Poder Legislativo terá papel
verdadeiramente republicano.
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Coragem: após 15 anos de agressões
mulher denuncia marido à polícia
Nunca é tarde para
tomar uma atitude que necessita de muita coragem
e determinação. Essa foi a
atitude de uma moradora
da rua Olavo Madeira
de Araújo, no bairro São
Francisco em Umuarama.
Cansada de ser agredida
pelo esposo, ela teve a
coragem de acionar a Polícia Militar e denunciar a
situação de maus tratos
durante a madrugada deste sábado (10).
AGRESSÕES
Aos policiais ela contou
que foi agredida verbalmente e também fisicamente e que vive neste ciclo de
violência há 15 anos, mas
que agora iria fazer uma
representação com amparo na Lei Maria da Penha
contra o companheiro. O
homem de 45 anos, que

apresentava sintomas de
embriaguez, foi encaminhado até a delegacia da
Polícia Civil onde permaneceu detido, segundo a
Polícia Militar.
AUMENTO
Desde o início da pandemia do covid19 em março as
denúncias de violência doméstica cresceu significativamente em todo o mundo e
no Brasil não foi diferente.
Especialistas apontam que
a permanência de vítimas
e agressores por mais
tempo dentro das casas
em virtude do isolamento
social elevou o quadro de
violência doméstica e salientam que a quantidade
de subnotificações também,
uma vez que a vítima ficou
em uma situação de maior
vulnerabilidade em relação
ao agressor.

CANAIS PARA
DENÚNCIAS
No Paraná as vítimas de
violência doméstica podem
realizar as denúncias online pelo site www.policiacivil.pr.gov.br/BO um canal
online para denúncias e
registro de boletins de ocorrência de crimes contra a
mulher.
Outros canais de denúncias também são o Disque
190 e o App 190, da Polícia
Militar do Paraná, nos casos de situações de emergência e flagrantes.
O Ligue 180 (Central de
Atendimento à Mulher) ou
o aplicativo Direitos Humanos BR registram denúncias em todo o território
nacional.
Disque-denúncia 181,
canal oficial de coleta de
denúncias anônimas no
Estado do Paraná.

Em quase dois anos, Cruzeiro do Oeste
teve apenas três roubos a comércio
Quando se pensa em
qualidade de vida um dos
primeiros fatores analisados é a segurança pública.
As pessoas valorizam cada
vez mais ter a sensação
de que está seguro. Em
Cruzeiro do Oeste, a 25 km
de Umuarama, a população
de quase 21mil moradores,
segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) podem
dizer que têm esse benefício.
Nos últimos 21 meses
foram registrados pela Polícia Militar 47 furtos e
uma tentativa a comércios,
sendo um a cada 13 dias. Os
números são considerados
aceitáveis pelos órgãos de
segurança pública.
Quando se fala em roubos a estabelecimentos
comerciais, que é quando o
criminoso emprega violência contra a vítima, foram
apenas três registros no
mesmo período, com uma
média de um caso para
cada 210 dias.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com
a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão
Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria N.º 006/2020, RESOLVE,

TORNAR PÚBLICO
1º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos
de ZELADOR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO e CONTADOR, para a realização da prova escrita, a ser
realizada no dia 22 de novembro de 2020 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os
candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 07h45min, pois os portões
permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de Brasília), horário após o
qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido
de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento
oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.
2º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos deverão fazer o USO DE MÁSCARAS
nas intermediações e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova
será fornecido álcool em gel e serão seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene e
precaução ao COVID-19. Não será permitida a entrada no local e a realização da prova escrita,
ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.
3º - Os candidatos inscritos no presente concurso, inclusive os de grupo de risco, estão cientes
das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara de
proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como
realizar a correta higienização das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações
durante a aplicação da prova, estando o candidato ciente dos riscos de contaminação com o
novo “CORONAVÍRUS”, não podendo imputar posteriormente qualquer responsabilidade a
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAPEJARA/PR e a FACULDADE ALFA UMUARAMA.
4º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto, tais como canetas, lápis, borracha,
livros, cadernos, dentre outros, devendo ainda os candidatos trazerem a sua própria água para
consumo, em recipiente transparente e sem rótulos, sendo vedada o compartilhamento.
5º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue:

O último incidente foi
uma tentativa de assalto
a uma sorveteria ocorrida
na última quinta-feira (8),
quando um homem chegou
armado ao local, chegou
a render as pessoas, mas

fugiu em seguida sem levar
nada. A situação foi filmada
e segundo a PM, a suspeita
é que o criminoso seja de
outra cidade.
Um dos fatores que concorre para essa situação é a

presença do 7º Batalhão da
Polícia Militar, que permite
uma ação mais ostensiva na
cidade em comparação com
outras que dispõe apenas
de destacamentos da corporação.

Carro carregado de cigarros capota
durante fuga da Polícia Militar
O Renault Fluence
prata capotou na PR-482
entre Nova Olímpia e
Maria Helena durante a
madrugada deste sábado
(10). O acidente aconteceu quando o condutor
de 23 anos fugia de uma
a b o r d a g e m d a Po l í c i a
Militar. O veículo estava
carregada com cigarros
contrabandeados que
ficaram espalhados pela
rodovia após o acidente.
O condutor de 23 anos
teve ferimentos na perna,
foi socorrido por uma ambulância da Secretaria de
Saúde de Nova Olímpia e
após os primeiros atendimentos no hospital da cidade foi transferido para
Umuarama, sob escolta
policial. A princípio ele
não corre risco de vida.
Segundo a Polícia Militar o acidente ocorreu
por volta da 1h50 depois
que uma equipe da Rotam
percebeu durante patrulhamento que o Fluence
estava parado no meio
da avenida Ypiranga,
impedindo o fluxo de veí-
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6º - O Ensalamento estará disponível no site http://www.alfaumuarama.com.br/concursos/ a
partir do dia 09 de outubro de 2020.
7º - A convocação dos candidatos aos cargos de ZELADOR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO e
CONTADOR, para a realização da prova de títulos, a ser realizada no dia 22 de novembro de
2020, das 11:00 às 12:00, no mesmo local da prova escrita, em sala especial para este fim.
8º - Em razão da pandemia da COVID-19, os títulos deverão ser entregues em envelope
fechado, identificando no envelope o nome completo do candidato e o cargo e deverão ser
entregues CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, ficando retificado os itens 8.4.3 e 8.4.8 do
Edital de Abertura. Não serão considerados os títulos que não estiverem autenticados em
cartório, excetuando-se os documentos com autenticação digital, desde que contenham o site
e o código de verificação da autenticidade impressos no certificado ou diploma.
9º - O cronograma do Concurso Público nº 001/2020, passa a ter a seguintes datas.
ANEXO III – CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação do Edital

DATAS
24/03/2020

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

24/03 a 31/03/2020
09/04/2020
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Período de Inscrição

24/03 a 23/04/2020

Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais
para realização das provas objetivas.
Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições

Data da Prova Objetiva e títulos (PERÍODO DA MANHÃ)
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova
escrita
Publicação do resultado final da prova escrita e títulos

culos no local. Quando os
policiais se aproximaram
perceberam que o carro
estava carregado com cigarros contrabandeados
e ao der dada a voz de
abordagem o condutor do
veículo teria saído e alta
velocidade.
A perseguição que
começou na cidade terminou na rodovia após o
acidente.

INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/MF n.º 05.961.193/0001-60
Assembleia Geral Ordinária
O Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nossa Senhora Aparecida,
no uso de suas atribuições legais, convoca todos os associados e demais interessados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de outubro de
2020, às 18:00 horas, em primeira convocação; e, as 18:30 horas em segunda convocação, no Anfiteatro sito a Av. Paraná, 3710, para tratar da seguinte ordem do dia:
1.
REGULARIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO MANDATO
DA DIRETORIA;
2.
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019.
Deverão ser seguidas as medidas de proteção ao Coronavírus, uso de máscara
obrigatório.
Umuarama-Pr., 06 de outubro de 2020
Instituto Nossa Senhora Aparecida
Dr. Luiz Carlos Cortez Derenusson

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado da prova
escrita e títulos
Homologação do resultado final

24/04/2020
30/04/2020
04 e 05/05/2020

22/11/2020
22/11/2020 às 20 horas.
23 e 24/11/2020
02/12/2020
03 e 04/12/2020
08/12/2020

10º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara/PR, 09 de outubro de 2020.

ROGERIO FRANCISCHINI
Presidente da Câmara Municipal de Tapejara– PR

MARIA CHRISTINA GREGO
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
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Diante do Grêmio, Santos tenta ampliar
série invicta e entrar na luta pelo G4
Santos (AE) - Dono da
maior série invicta entre
as equipes da elite após a
derrota do Palmeiras para
o Botafogo, o Santos pode
chegar ao 12° jogo sem derrota neste domingo, diante
do Grêmio, às 16 horas, na
Vila Belmiro. Ganhar dos
gaúchos significa entrar
de vez na luta pelo G4 do
Brasileirão.
Apesar de não perder
há 11 partidas, o Santos
empatou muito no Nacional
e os pontos desses tropeços
estão fazendo falta. Assim,
a missão de Cuca é fazer
o time engatar série de
triunfos. O técnico já falou
que tem metas grandes na
temporada. Ele sonha com
títulos, e para isso a equipe
precisa ganhar mais.
Nos últimos cinco jogos da competição, por
exemplo, o Santos ganhou
somente do lanterna Goiás.
Resultado apertado de 3 a
2 e com um gol dos goianos
anulado nos acréscimos por
impedimento mínimo.
Estrela do time, Marinho

Jogos de hoje
Fluminense X Bahia
Santos X Grêmio
Sport X Botafogo
Atlético GO X Bragantino
Inter X Athletico PR
Ceará X Corinthians

Depois do empate com o Corinthians, Santos recebe o Grêmio neste domingo

não participou dos treinos
de quinta e sexta-feira com
o grupo, mas está nos planos
do técnico Cuca para a difícil
partida deste domingo. Assim como Lucas Veríssimo,
resgatando a formação titu-

Cruzeiro tenta iniciar
sua "arrancada" na
Série B diante do
lanterna Oeste
Barueri (AE) - O Cruzeiro pretende iniciar neste
domingo, às 16 horas, na Arena Barueri, sua redenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Superar
o lanterna Oeste é questão de honra para o técnico
Ney Franco ganhar um respiro e o time diminuir um
pouco a pressão do revoltado torcedor.
Afundado na zona de rebaixamento e sem apresentar um futebol que convença, o Cruzeiro buscou
paz num refúgio em Atibaia. Ficará por lá a semana
toda em “fuga” da revoltada torcida que invadiu o
CT há uma semana.
Líder do elenco, o goleiro Fábio diz que sente a
mesma dor do torcedor, mas pede calma com o time.
“Não adianta quebrar portão, quebrar a Toca (da
Raposa, CT do clube)”, afirmou. “Se a gente não se
unir, vai ser pior”.
O goleiro garante que o grupo está unido e focado
para reverter o momento delicado. Assim como
o técnico Ney Franco, que já é questionado após
somar quatro derrotas em seis partidas na direção
do clube.
“A gente tem de bater no peito e assumir que
a equipe está jogando mal. É responsabilidade do
treinador também. Mas agora temos de trabalhar,
mobilizar a equipe para o jogo contra o Oeste”, disse
Ney Franco. “E que a gente comece a arrancada.”
Com somente 11 pontos, o Cruzeiro precisa
urgentemente de série positiva, mas o desempenho
em campo é o que mais preocupa. Diante de um rival
que já sofreu 26 gols, a esperança é que o ataque
mineira desencante.
Derrotado nos últimos cinco jogos, o Oeste terá a
volta do atacante Luan, bicampeão brasileiro com o
Cruzeiro, para tentar acabar com a série de tropeços
e voltar a somar pontos na Série B.
Com somente seis pontos, o time que manda seus
jogos em Barueri não sai da última colocação mesmo
com vitória. Será o terceiro jogo sob o comando de
Thiago Carpini, ex-Guarani, que espera somar seu
primeiro ponto no clube.

lar da zaga com Luan Peres
Será um jogo com gostinho de vingança para o
Santos. Na edição passada,
o Grêmio acabou com a
invencibilidade de mais de
um ano na Vila Belmiro com

vitória por 3 a 0. Naquele fatídico jogo, Marinho não era
a estrela do time, mas jogou
e levou humilhante caneta
de Everton Cebolinha. Em
momento totalmente diferente, o astro pode dar o

troco caso seja confirmado.
Uma resposta de Marinho
com gols e a vitória é o que
o santista mais sonha.
Raniel ainda se recupera da trombose, Alison
está machucado e Soteldo
com a seleção venezuelana.
Carlos Sanchez só volta
em 2021 após cirurgia no
joelho. Sem nomes de peso,
Cuca aposta em Jobson,
Jean Mota, Arthur Gomes
e Kaio Jorge diante dos
gaúchos. Mas, o treinador
terá reforços em breve.
Grêmio tenta manter
o bom retrospecto
Ganhar do Santos na
Vila Belmiro não é nada
fácil. O time ficou mais

de um ano sem perder no
estádio entre 2018 e 2019.
Foi o Grêmio quem acabou
com a marca, na edição
passada do Brasileirão.
Neste domingo, os gaúchos
voltam ao estádio dispostos
a manter o ótimo retrospecto recente diante do rival.
Depois de desencantar
diante do Coritiba e dar
um salto na classificação,
o time gaúcho espera somar um novo bom resultado para começar a "fazer
sombra" no bloco de cima
da tabela. Triunfo na Vila
Belmiro significará figurar
entre os 10 primeiros.
No Brasileirão do ano
passado o Grêmio não apenas ganhou na Vila Belmiro, como colocou o rival em
pequena crise após vitória
maiúscula por 3 a 0. Nos
dez últimos jogos lá, somou
pontos em oito, vencendo
três vezes.
O Grêmio tem um jogo a
menos na competição e tenta engatar série de vitórias
para tentar encostar no G4,
ainda um sonho distante.

Com ânimo renovado, Internacional tenta
manter o embalo diante do Athletico-PR
Porto Alegre (AE) - O
Internacional entrou em
campo diante do Bragantino com jejum de cinco
jogos sem ganhar. Fez 2 a
0, desencantou e renovou
o ânimo. Neste domingo,
às 20h30, tenta chegar à
quinta partida sem perder.
Contra o Athletico-PR, a
meta é ganhar a segunda
seguida para embalar na
briga pelo topo da tabela.
Se os três empates seguidos antes do duelo com o
Bragantino incomodavam,

agora eles dão corpo à série
de quatro partidas sem
derrotas. Somar mais um
resultado positivo significa
caminhar forte na luta para
recuperar a liderança, em
disputa direta com o Atlético-MG.
Eduardo Coudet não
terá o volante Edenilson,
suspenso. Mas conta com a
fase excelente do artilheiro
Thiago Galhardo para ampliar a "freguesia" diante
dos paranaenses atuando
no Beira-Rio.

No estádio, são 14 derrotas coloradas, 11 empates
e somente uma derrota. O
revés aconteceu no último
confronto e foi bastante
doloroso. O 2 a 1 valeu pela
final da Copa do Brasil e
garantiu o título aos visitantes.
Esquecer o resultado
amargo e impor o jogo ofensivo que fez o Inter liderar o
Nacional por seis rodadas é
a ordem. E, se o jogo apertar, joga a bola em Thiago
Galhardo. O atacante já ba-

lançou as redes adversárias
12 vezes no Brasileirão e
está marcando de todo jeito.
Na frente, a dupla com
William Pottker será mantida. Deu resultado em
Bragança Paulista e será
a aposta de Coudet para o
Inter chegar aos 28 pontos.
A única dúvida fica por
conta de quem substituirá
Edenilson. Nonato e Marcos Guilherme disputam
a vaga. Musto cumpriu
suspensão, mas deve ficar
no banco.

Tite fala em construção da seleção
e faz analogia com “Os Três Porquinhos”
São Paulo (AE) - A goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia
faz parte da "construção" da
seleção brasileira para conquistar uma vaga e disputar
a Copa do Mundo do Catar
em 2022, na visão do técnico
Tite. Após a partida desta
sexta-feira em São Paulo, o
treinador fez uma analogia
com a fábula Os Três Porquinhos para explicar o momento do time nacional. Foi o
primeiro jogo oficial em 2020
e a estreia nas Eliminatórias
Sul-Americanas.
"Há uma ideia e uma forma
de jogar. Quando a bola sai
para tiro de meta, marcamos
alto. Poucas vezes a gente

retarda e dá campo ao adversário. É uma característica da
equipe de manter a posse de
bola. Quando falamos em jogar
bem, tem que traduzir de alguma forma. Precisa finalizar, e
hoje foram 20 finalizações.
Tem que ter solidez defensiva,
não pode tomar susto toda
hora, porque isso gera insegurança. Tem que traduzir isso
em vitória. É uma construção,
uma caminhada, um passo
importante. Brincando um
pouquinho: quando contávamos histórias para os nossos
filhos, Os Três Porquinhos
tinha três casinhas. Tem que
ser de tijolo e forte, não pode
ser de palha e de madeira",

disse Tite. Na fábula, o lobo
consegue derrubar as casas
mais frágeis com o sopro e
não tem sucesso com a casa
mais forte.
Tite pôde contar com
Neymar, que era dúvida até
momentos antes da partidas
em razão de dores na região
lombar. O principal jogador
brasileiro não marcou, mas
deu duas assistências na
goleada sobre a Bolívia.
"Isso é espírito de equipe, solidariedade, futebol
de conjunto. Todos têm a
responsabilidade de tomar
a bola e de criar. Às vezes
o goleiro tem qualidade, às
vezes ele dá a assistência

e proporciona o gol dos
companheiros. Futebol é coletivo, o importante é que ele
fez um grande jogo. Gostaria
que ele fizesse gol? Gostaria.
Mas a assistência contribui
bastante", afirmou Tite.
A seleção voltou a jogar
depois de 325 dias por causa
da paralisação do futebol
provocada pela pandemia
do novo coronavírus. Um
momento "desafiador", como
definiu Tite. O início das Eliminatórias estava previsto
para março, mas foi adiado
para outubro. O Brasil volta
a jogar na terça-feira, contra
o Peru, em Lima, pela segunda rodada.

Com brilho de Butler, Heat vence Lakers e força sexto jogo da final da NBA
São Paulo (AE) - O Miami Heat adiou a definição
do campeão da NBA na
temporada 2019/2020.
Com uma atuação espetacular de Jimmy Butler em
uma partida eletrizante,
derrotou o Los Angeles
Lakers por 111 a 108,
diminuindo a sua desvantagem na decisão da liga
para 3 a 2. Agora, a série
terá um sexto jogo, domingo, às 20h30 (horário de
Brasília).
Os Lakers ganharam
o primeiro (116 a 98) e o
segundo confrontos (124 a
114), com o Heat reagindo
no terceiro (115 a 104). Já

no quarto, a equipe de Los
Angeles triunfou por 102 a
96. Agora, então, o Miami
ganhou pela segunda vez.
E precisará fazê-lo em
mais duas oportunidades
para faturar o título da
NBA - caso triunfe domingo, o sétimo jogo será na
próxima terça.
Se conseguir esse feito,
certamente será pelo talento de Butler, que fechou
a noite desta sexta-feira
na "bolha" da NBA no complexo da Disney na Flórida
com um "triple-double" de
35 pontos, 12 rebotes e 11
assistências. Já Duncan
Robinson contribuiu com

26 pontos pelo Miami.
Ainda que tenha sido
derrotado, o cestinha da
noite foi LeBron, com 40
pontos, responsável, ao
lado de Butler, por um
show no Jogo 5 da final
da NBA. E o astro ainda
somou 13 rebotes e sete
assistências. Anthony Davis, mesmo tendo se lesionado no primeiro quarto,
foi outro destaque, com 28
pontos e 12 rebotes.
O JOGO
O início da partida foi
de predomínio das defesas
e pouca vantagem dos
Lakers no garrafão, algo
que fez a equipe abrir

vantagem de cinco pontos.
Só que o Heat reagiu no
final do quarto. Teve uma
sequência de oito pontos
no fim do quarto e ainda
viu Anthony Davis reclamar de muitas dores no
tornozelo direito, deixando a quadra.
Os Lakers tiveram
a chance de vencer em
um arremesso de três de
Danny Green. Mas mesmo
livre, ele falhou. Tyler
Herro ainda converteu
tiros livres para garantir
o triunfo do Heat por 111 a
108, assegurando a disputa ao menos de um sexto
jogo na decisão da NBA.
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Tutor de animal de estimação deve ﬁcar atento
a utilização dos produtos de limpeza
Neste momento em que
o mundo enfrenta a pandemia da covid-19, a preocupação com a limpeza
da residência para evitar
a proliferação do vírus se
intensificou. Os produtos
utilizados são diversos,
mas é preciso estar atento
quando se tem um animal
de estimação em casa.
No país, há pelo menos
141,6 milhões de animais
de estimação nos lares.
Desses, segundo o Instituto Pet Brasil, 55,1 milhões
são cachorros e 24,7 milhões, gatos.
Há ainda as aves (40
milhões), peixes (19,4
milhões) e os répteis e
pequenos mamíferos (2,4
milhões). Por isso, é necessário tomar cuidado, já
que produtos tóxicos aos
animais podem até causar
a morte.
Segundo o médico veterinário e presidente da
Comissão de Clínicos de
Pequenos Animais do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de São Paulo
(CRMV-SP), Márcio Mota,
os produtos mais indicados para a limpeza geral
da casa e a desinfecção
são o hipoclorito de sódio
diluído (na medida de uma
parte para dez), detergente neutro ou uma solução
de amônia quaternária,
que pode ser encontrada
em pet shops.
A terceira opção já é
testada, sendo muito usada em clínicas, hospitais e
consultórios veterinários,

No país, há pelo menos 141,6 milhões de animais de eﬆimação nos lares, segundo o Instituto Pet Brasil

justamente por promover
a limpeza sem oferecer
riscos aos bichos.
“Todos esses produtos
são efetivos contra o novo
coronavírus. Com eles não
se agride as patinhas, nem
a pele. Temos que lembrar
que os bichinhos deitam
no chão e às vezes têm
alguns problemas de pele
por conta de produtos de
limpeza. É preciso evitar
os desinfetantes de modo
geral e produtos muito
fortes. E sempre lembrar
de armazenar em um local
onde o animal não alcance, porque o cheiro pode
atrair os animais que podem até ingerir o líquido,

resultando em intoxicação, gastrite ou uma lesão
gastrointestinal severa,
até com queimaduras”,
explicou.
INGESTÃO
O tutor deve ainda ficar
atento aos sinais de uma
possível ingestão de algum
produto. Segundo o médico
veterinário, quando ocorre
a ingestão, normalmente
o pet começa a salivar bastante, alguns vomitam ou
tem diarreia (ambos com
sangue), o que sinaliza
intoxicação.
Na pele podem ocorrer
alergias, com uma coceira
muito forte e áreas aver-

melhadas, além do incômodo, que o animalzinho
demonstra lambendo ou
ficando muito inquieto.
As manchas podem ser
observadas principalmente na região da barriga,
do ânus e patinhas, que
incham. “Aí é sinal de que
tem alguma coisa errada e
precisa procurar um médico veterinário para examinar e medicar”, ensina.
PASSEIO PELA RUA
Uma das preocupações dos tutores é com os
passeios na rua, já que,
apesar de não pegarem
nem transmitirem o novo
coronavírus para o ser

humano, os animais podem carregar o vírus nas
patas e nos pelos e levá-lo
para dentro de casa. Por
isso, Mota ressaltou que é
preciso fazer a higiene do
cachorro todas as vezes
em que ele for levado à rua.
Nesse caso é importante nunca usar o álcool
gel, nem o álcool 70º no
animal, porque ambos
podem causar queimadura
nos coxins, parte inferior
da pata, e que ficam em
contato com o chão (conhecidos popularmente como
almofadinhas).
“O que temos recomendado é a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%,
que pode ser manipulada
em um spray para borrifar
e limpar depois com um
lencinho. Pode-se ainda
pedir para manipular a
solução de hipoclorito em
um lencinho umedecido
e aí passa no pelo, pata

e na parte traseira onde
ele senta. Pode-se ainda
usar a clorexedina ou o
detergente neutro. Se for
lavado, sempre enxaguar e
secar muito bem para não
deixar resíduo do produto”, afirmou.
Para os banhos, Mota
indicou que os tutores
procurem fazer em casa,
mas, se não for possível,
sempre levar em locais
de confiança, que estão
seguindo à risca todas as
regras de biossegurança
preconizadas pelo CRMV,
Ministério da Saúde e órgãos responsáveis.
“Atentar para que o
profissional que está dando o banho esteja de luva
e máscara. Para quem vai
usar o táxi dog, verificar
a higienização das gaiolinhas. Mesmo assim, vale
a pena limpar as patinhas
na volta do banho e tosa”,
disse o médico veterinário.

GATOS
Mota lembrou ainda que os gatos que saem
para a rua também precisam ser higienizados
quando voltam para casa. Segundo ele, o ideal
seria não deixar os felinos saírem sozinhos
para passear, mas se não houver alternativa,
é preciso higienizá-los da mesma maneira que
é feita com os cães. “É um pouco mais difícil
porque às vezes o gato é mais arredio. O melhor
é mesmo não deixar sair nesse e em nenhum
período, porque, a partir do momento em que
domesticamos o animal e ele é da nossa casa,
ele não deve ficar perambulando por aí para não
pegar nenhuma doença de gato ou não trazer
o coronavírus”.
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Receita de beleza

Letícia Birkheuer dá sua receita de beleza.
Todos os dias ela consome uma maçã batida no
liquidificador com couve, gengibre, chá verde e
gelo.

Bocão

Rafa Kalimann submeteu-se a harmonização
facial e não escondeu que queria um “bocão”
bem contornado. A artista está cotada para
interpretar Juma Marruá, no remake da novela
“Pantanal”.

Só em 2022

A Globo adiou a produção de “Malhação: Transformação” para 2022. O ator Malvino Salvador também foi
dispensado da emissora, assim como outros integrantes
do elenco da atração. Quando que terminar a reprise de
“Malhação: Viva a Diferença”, a opção será uma nova
reapresentação.

Sem manifestações

Fofoqueiros de plantão contam que tanto Claudia Leitte
quanto Ivete Sangalo foram orientadas por suas assessorias a não manifestarem sobre assuntos de política. Que
assim seja!

Mostrando para os fãs

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostraram para os
seus seguidores o apartamento que compraram, na Praia
de Itapema, litoral de Santa Catarina. O imóvel fica em um
prédio com heliponto, tem dois andares e muito conforto.

A foto da amada

Caio Castro encantou quando tirou foto usando uma
camiseta estampada com a foto de sua amada, Grazi
Massafera. O registro foi feito numa badalada clínica de
estética que fica em São Paulo quando o ator posou com fãs.

Juliano Cazarré /
Caiuá Franco-RG
1) Mc Merlô foi o
personagem do ator
Juliano Cazarré, em
qual dessas novelas?
a) "Totalmente Demais"
b) "Além do Tempo"
c) "Malhação”
d) “A Regra do Jogo"
2) Qual desses atores interpretou Don Diego na
novela "Kubanacan"?
a) Wolf Maia
b) André Mattos
c) Marcos Pasquim
d) Humberto Martins
3) Qual dessas mulheres foi casada com o cantor
Caetano Veloso?
a) Bebel
b) Paula Lavigne
c) Carolina Lavigne
d) Cininha de Paula

Corpão

4) Qual dessas famosas comandava o programa
"Late Show", que era exibido pela Rede TV!?
a) Babi
b) Marília Gabriela
c) Leonor Corrêa
d) Luisa Mell

Acabou o romance

5) Qual atriz interpretou a personagem Firma na
minissérie "Memorial de Maria Moura"?
a) Bia Seidl
b) Rosamaria Murtinho
c) Zezé Polessa
d) Glória Pires

Gretchen foi clicada pelo marido, o saxofonista Esdras
de Souza em momento descontraído numa das praias da
Ilha de Marajó, onde eles passam a lua-de-mel. A cantora
estava usando biquíni e aos 61 anos exibe forma física
invejável. Ganhou muito elogios.
Dado Dolabella está solteiro novamente e está buscando
um novo par através de aplicativo de namoro. Há um mês
terminou o namoro de Dado com sua prima, Nina Dolabella.

Já é sucesso

João Assunção, filho de
Fábio Assunção, tem 17
anos e mostrou fotos nas
quais ele aparece sem camisa. O jovem chamou a
atenção e ganhou muitos
elogios, principalmente da
namorada, Giovanna Vieira.

Explicando a
confusão

José Loreto desmentiu
notícias de sua morte depois que ele foi confundido
com o ator pornô Loretto
que tinha 29 anos e faleceu
repentinamente. O ator
também aproveitou para
alertar sobre as fake news e
o perigo de se compartilhar
notícias sem confirmar a
veracidade delas.

Lua-de-mel

Fábio Assunção e sua
mulher, Ana Verena, estão
em lua-de-mel nas Maldivas.
O ator compartilhou algumas fotos numa rede social
e encantou os fãs principalmente com os cliques do
pôr-do-sol.

Pé no chão

Rodrigo Lombardi é
charmoso, elegante e talentoso, por isso muito cobiçado pelos fãs. No entanto,
o ator não se deixa seduzir
pela fama e, segundo ele
mesmo diz, é preciso manter o foco na realidade.

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA
A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Velozes & Furiosos 4
(Fast & Furious) 13h15, na Record, EUA, 2009.
Direção de Justin Lin. Com Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, John
Ortiz, Laz Alonso. Quando um crime faz com que o
ex-presidiário e fugitivo Dominic Toretto volte a Los
Angeles, um reencontro o agente Brian O'Conner
acontece. Mas eles são forçados a confrontar um
inimigo em comum e se juntam para construir uma
nova aliança.
Trolls
(Trolls) 14h15, na Globo, EUA, 2016. Direção de
Mike Mitchell;Walt Dohrn. De um lado, os fofos trolls
que vivem para cantar e dançar. Do outro, os berguens, que se alimentam dos trolls. Após a invasão
de sua vila, os trolls Poppy e Tronco se aventuram
para resgatar sua família.

Feliz da vida

Que Zé Felipe vive um momento especial, todo mundo
sabe. Consagrado como um dos cantores sertanejos de
maior destaque da nova geração, em termos de felicidade
e plenitude a vida pessoal do goiano também não fica para
trás. E é em clima de romance que Zé Felipe lançou o single
"Só Tem Eu". Como não poderia deixar de ser, o clipe da faixa conta também com a participação da namorada e musa

Filmes

(Respostas: 1-d / 2-a / 3-b / 4-d / 5-c)

O Rei das Armas
(Gun) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2010. Direção de Jessy Terrero. Com 50 Cent, Val Kilmer. Em
meio ao aumento da taxa de criminalidade, Rich é
um traficante de armas de Detroit que está sendo
procurado pela polícia, ao mesmo tempo em que
parece ter um informante dentro de seu grupo. Para
sobreviver, ele terá que se esquivar de ambos.
Elysium
(Elysium) 22h40, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Neill Blomkamp. Com Alice Braga, Matt Damon,
William Fichtner, Jodie Foster, Diego Luna, Wagner
Moura. Em 2159, o mundo é dividido entre dois
grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na
Terra, repleta de pessoas e em grande decadência.
Por um lado, a secretária do governo, Rhodes, faz
de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de
Elysium; por outro, um pobre cidadão da Terra tenta
um plano ousado para trazer de volta a igualdade
entre as pessoas.
Efeito Colateral
(Collateral Damage) 00h30, na Globo, EUA, 2002.
Direção de Andrew Davis. Com Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis,
Miguel Sandoval, John Leguizamo. O bombeiro
Gordon Brewer perde sua esposa e seu filho em um
atentado a bomba atribuído a Claudio "The Wolf"
Perrini. Como as investigações oficiais parecem não
chegam a lugar nenhum, Brewer decide resolver a
questão sozinho. Ele começa a perseguir o terrorista, envolvendo-se num perigoso e complicado jogo
que o leva até a Colômbia.
Refém
(Captive) 02h10, na Globo, EUA, 2015. Direção de
Jerry Jameson. Com Claudia Church, Elle Graham,
Kate Mara, David Oyelowo, Gina Stewart, Diva Tyler. Ashley Smith é uma mãe solteira enfrentando
sérios problemas financeiros e tentando se livrar da
dependência de drogas. Logo após perder a guarda
de sua filha, ela é mantida refém em sua própria
casa por Brian Nichols, um prisioneiro que matou
o juiz de seu processo e fugiu. Enquanto ele tenta
se esconder da polícia, ela busca uma maneira de
rever a filha. Aos poucos, nasce uma amizade entre
os dois, ajudada por um livro cristão que prega a fé
e o arrependimento.
Byzantium: Uma Vida Eterna
(Byzantium) 02h30, na Bandeirantes, Inglaterra/
EUA/Irlanda, 2012. Direção de Neil Jordan. Com
Saoirse Ronan, Barry Cassin. Clara é uma jovem
mãe vampira que morde sua filha Eleanor. O segredo
de que as duas sobrevivem com sangue humano
começa a se espalhar e o passado das mulheres vai
voltar para assombrá-las.

Áries
Não trabalhe mais que seu corpo
aguenta, pois poderá ficar eﬆressado
e ter problemas de saúde. Controle a
rebeldia e não faça nada escondido.
Não tente tirar vantagens com sua
profissão.

Libra
Decisões importantes devem ser
tomadas com muita análise e sem
precipitação. Mantenha-se calmo e
firme em suas atitudes. Não permita
que um conflito entre amigos abale a
sua relação.

Touro
Ainda que eﬆeja certo daquilo que
quer fazer e tem vontade, primeiro
analise meticulosamente tudo que
abrange o interesse de seu foco. Não
aja levianamente ou sem pensar muito.

Escorpião
Evite se aborrecer por nada e tenha
sempre uma palavra amiga e um
jeito carinhoso de tratar as pessoas,
sempre com muita consideração. Com
otimismo e perseverança alcançará
a vitória.

Gêmeos
No setor amoroso, não reclame por
bobeiras. Lembre-se de seu valor
quando for reivindicar seus desejos no
trabalho. Aja com moderação e com
muita calma quando for conversar
com seu chefe.

Sagitário
Nem sempre o que parece de fato é.
Cuidado para não criar em sua cabeça
uma situação que ainda não exiﬆe, e
o outro lado ficar surpreso com tanta
imaginação. Vá com calma!

Câncer
Cuidado, poderá valorizar mais quem
possui uma conta alta, vive num padrão classe A, assim como, poderá
dar mais importância a um meio social
mais abaﬆado que o seu.

Capricórnio
Aproveite o momento e inviﬆa na
decoração de sua casa. Deixe de lado
às tendências e procure decorar o seu
lar com peças que lhe agradem e te
trazem paz. Você e seu lar merecem.

Leão
Sua interferência em conflitos familiares poderá colocar ponto final neles.
Aproveite essa habilidade, mas não
tome para si as responsabilidades.
Não tome partido, seja coerente.

Aquário
Cuidado com atitudes precipitadas
ou radicais que poderão provocar
um rompimento de uma relação
de amizade. Para evitar rompimentos aja com ponderação e
acima de tudo, com muito amor.

Virgem
Expresse-se com clareza, evitando mal-entendidos. Nada de afobação. Mantenha um ritmo calmo
e continuo em todas as atividades. Troque ideias e ouça o que
a pessoa amada tem a lhe dizer.

Peixes
Delegue aos parceiros de trabalho
certas iniciativas e verá que a relação
profissional melhorará muito. Enfrente
com c

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

Resid. em alv. na Av. Flórida nº4505.
Lote nº07, da quadra nº39, zona I.
área const. de 189,50m², e área
total de 490m².

Sobrado – Térreo - sala de estar,
01 escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de tv c/
sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área
de serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc e garagem. Rua Piauí
3569, Zona II. Corretor Otávio.

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

SEMI MOBILIADA - Resid. em alv c/ área
const. de aprox. 225 m², 02 suítes, 01
quarto, sala de TV, sala estar/jantar, bwc,
coz., área de serviços, dispensa, garagem. Rua Lions 5896, Jd. Lisboa.
VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque de Caxias, nº
4434, Zona Armazém, com área total
de terreno de aprox. 402m² e com área
construída de aprox. 280m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala de
TV, B.W.C social, área de serviço, 02
vagas de garagem, piscina e edícula que
contém 01 quarto, 01 B.W.C social e
escritório.

R$ 700.000,00

VEndAS
Apartamentos:
VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria aprox. 216m²,
localizado na Av. das Indústrias, 2804 Zona VII. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
cozinha com móveis planejado, 01
lavabo, 02 banheiro social, sala, sala de
TV e sótão.

R$ 390.000,00

Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.
VEndAS
Apartamentos::

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARx - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JANTAR E gARAgEM,
NA AV. PARANá N° 5636, ZONA III.

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

VEndAS
Apartamentos:: R$ 260.000,00

Resid. em alv. na Rua Aquidaban,
4415, área construída de 140m².
Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.

Ed. green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de aprox.
100m², e área total de terreno
de aprox. 291,69m². 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, coz.,
bwc, área de serv. Av. Duque de
Caxias, 5131, Zona 04.
VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
Rua Catanduvas N° 4086 Jd. América,
área total aprox. 360m², área de construção aprox. 128,66m². Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviços e garagem.
(amplo espaço aos fundos).
VEndAS
Residencias:

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua Santa Cruz
das Palmeiras, nº 3851, Jd. Cima,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem
para 02 carros.
VEndAS
Apartamento:

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VEndAS
Terrenos:
R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.
VEndAS
Apartamentos:

R$ 330.000,00

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

R$ 180.000,00

Resid. em alv. Rua Arlindo Libero
da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
área de total de 252m² e área
const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa.
VEndAS
Residência:

R$ 175.000,00

Resid. em alv. com área total de
aprox. 126m², e área de const.
de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem, Rua
Palmira Delmonico, Jd. Belo
Monte.

R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M. da Fonseca (quase em frente ao CISA) Lote
J/K-1 - 1.228m², sendo frente 24x51 de
fundo. Corretor Caetano.
VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

TERRENO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO NO
PARquE ÔNIx. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMENTO EM ATÉ 60 VEZES
COM CORREçãO. PRÓx. AO NOVO
SHOPPINg.
VEndAS
Terrenos:

R$ 140.000,00

R$ 140.000,00 Terreno localizado
na Rua Luiza Volpato gazzi, s/ nº,
do Loteamento Parque do Lago,
com área total de 252,00 m² (10,50
x 24,00).
VEndAS
Residencias:

R$ 240.000,00

UMUARAMA, DOMINGO, SEGUNDA-FEIRA e TERÇA-FEIRA, 11, 12 e 13 de Outubro de 2020

VEndAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Comercial:

R$ 3.000,00

R$ 24.000,00

Ed. Orion, apto 1501, com área
total de aprox. 300,00 m² e área
privativa de aprox. 180,00 m², localizado na Av. Maringá, nº 5516,
Zona III, contendo 03 suítes, sala
de jantar, sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira, BWC

Localizado na Av. Paraná, prox. Cidade Canção e Panificadora Real, terreno com aprox. 750m² e construção de
aprox. 900m². E colocar a foto em anexo. + seguro

social, cozinha, área de serviço
com BWC e 03 vagas de garagens. Cond.+Seguro.
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 2.450,00

Ed. Villa Lobos, apto 62, com área total de aprox. 208 m² e área privativa
de aprox. 126 m², localizado na Av.
Rio Branco n° 3569, Zona I, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e jardim
suspenso, área de serviços e 02 vagas
de garagem. *CONTÉM MÓVEIS PLANEJADOS* Cond.+Seguro.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 7.000,00
Sala Comercial localizada na Av. Maringá, 5404, esq. com R. José Honório
Ramos - Zona II, com aproximadamente 490,00 de terreno e 350,00 m²
de construção. *Estacionamento com 5 vagas para carro, e 3 vagas para
moto. + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

LOCAÇÕES

Apartamento na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140 - Zona I - Ed. Liberty
- apto 203 - R$ 1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01 quarto,
sala, sacada, cozinha com armários,
exaustor; bwc social, área de serviços
e 01 vaga na garagem. Condomínio
com playground, academia e sauna.
+ Cond.+ seguro

Comercial:

Apartamentos:

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana
nº 3640, Praça do Japão, 09 salas,
sendo algumas com bwc, refeitório
e pia. Corretor Caetano. + Seguro
+ seguro
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 850,00

R$ 7.000,00

Salão comercial localizado na Av.
Ipiranga, 3941 – Zona V. Contendo:
03 salas, 2 banheiros, cozinha com
churrasqueira e mezanino. Aproximadamente 590m². + seguro

Ed. Villagio di Roma, apto 504,
bloco 5, com área total de aprox.
109,16 m² e área privativa de
aprox. 96,66 m² de área privativa, sendo: 01 Suíte, 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de

LOCAÇÕES
Comercial:

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana nº
3640, Praça do Japão, 09 salas, sendo
algumas com bwc, refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Resid. em alv. nº 233, no Cond.
Pq. das grevilhas, c/ aprox.
339,60m² de área total e aprox..
106m² de área de const., contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.

B3

R$ 800,00

Apto. na Rua Leonildo Stecca,
102, Ed. Lake Park, Apto 32
Bloco D – Sendo: 03 quartos,
sala, coz., bwc social, área de
serviços e 01 vaga de garagem.
Cond. c/ salão de festa, piscina,
playground e quadra de esporte.
+ Cond. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

Sala comercial – Imóvel de
esquina, próx. do Cemil, área
const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar.
Várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais dep. Corretor
Caetano.

R$ 3.000,00
Sala Comercial – área aprox.
de 45m² de const.: 02 salas
com bwc cada uma. Corretor
Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av.
Presidente
Castelo
Branco,
4293,
Zona
VI.
+
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Condomínio Residencial Solar das Palmeiras
, contendo 119m² de área total, 84m² de área
privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis
planejados , 1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala,
área de serviço, cozinha com bancada e moveis
planejados e 1 vaga de garagem . Localizado
na Rua José Dias Lopes, n° 4504, apto n° 1002,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 365.000,00

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.

Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

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, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00

Oportunidade, Apartamento à venda localizado na
região central de Umuarama!
Excelente opção de investimento, o apartamento
fica localizado no Edifício Arapongas, o imóvel possui
2 quartos, banheiro social, sala cozinha e garagem,
contendo localização privilegiada, em frente ao Alfa
Cursos de Umuarama. Não perca está oportunidade de
R$ 169.000,00 por apenas R$ 155.000,00!

Residência contendo 99.98m² de área construída,
192.50m² de área total, possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro social, Sala, Cozinha planejada, Poço de luz,
Churrasqueira, Área de serviço, Área Gourmet contendo aproximadamente 20m² e garagem para 2 carros,
localizada na Rua Uirapuru, n° 2187, Jardim imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$ 340.000,00.

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Excelente Sobrado localizado no Residencial Euro
Park, Umuarama/PR!
Sobrado de 472,90m² de área construída, possuindo
acabamentos únicos e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem 184,54m², é composto por 01
suíte presidencial, 02 suíte máster, Sala e Varanda. Além
disso, o piso inferior contém 257,11m² e possui sala de
estar, sala de jantar, cozinha, escritório, espaço gourmet,
área de serviço, lavabo, piscina de 31.25m², elevador e
vaga de garagem para 3 carros. Valor R$ 2.900.000,00

Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor R$
100.000,00 Cada.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.
Com área de 2.000m² com matricula individualizada
de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita) com
área de aproximadamente de 80m², possuindo 01 suíte,
01 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada e
com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 400.000,00
Linda chácara contendo área de 1,545 Hectares,
sendo (94.00X164,70) contendo um sobrado em alvenaria,
com área aproximada de 300m², sendo 3 suítes, 3 quartos,
sacada, 2 salas, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
garagem e Espaço de festas para locação com piscina.
Localizada em Umuarama- PR. Valor R$ 1.000.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor R$
680.000,00

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente
80 m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara Torre
Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

O Jardim San Pietro reúne conforto, infraestrutura
completa, planejamento e qualidade sem esquecer a
economia. Casas a construir de 2 ou 3 quartos, que se
enquadram no programa Casa Verde e Amarela , com
parcelas que cabem no seu bolso e são mais baratas
que a locação de um imóvel. Em uma localização de fácil
acesso e a poucos minutos do centro da cidade! Próximo
a escolas, mercados, lanchonetes, farmácias e a Havan!
Temos a proposta certa para você ter a sua casa própria!

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!

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

10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

CELTA 1.0 10/11

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

CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM

08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

S10 ADVANTAGE
08/08

Flex, cabine dupla, preta,
completa R$ 32.000,00
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

S10 EXECUTIVA
11/11

4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

FIAT

FIAT

PALIO 1.0 2004

4 portas, ﬂex. R$ 12.500,00.
Fone: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA DUPLA
ADVENTURE

1.8, 10/10, prata. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORDFORD

FIESTA
TITANIUM

2017, completo, automático,
branco R$ 36.000,00 + 31
parcelas de R$ 708,00 .
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

IMPORTADOS
COROLLA XEI
18/19

Branco, 35.000 km R$
89.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN
FOX TREND 1.0
09/10

Preto, completo, 120.000 km.
R$ 21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 2003/04

Prata, 4 portas,R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3622 -3292 /
99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004

Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

KOMBI 1.4
BRANCA

2014, envidraçada, 90.000km,
R$ 35.000,00. Fones: (44)

3622-3292 / 9 9976-0563.

RENAULT
RENAULT
MEGANE 1.6
2008

Preto, completo, cambio
manual. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua Luiz
Gavassi, n° 2216, Jardim
Porto Seguro, Umuarama-PR.
( em frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1 suíte,

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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2 quartos, Sala, Cozinha
planejada, 1 banheiro social,
lavanderia, Edícula/espaço
gourmet com churrasqueira
e Garagem Coberta para 02
carros. Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de área
construída, sendo 1 suíte
máster, 2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1 banheiro
social, lavabo, lavanderia,
edícula, garagem coberta e
1 sala comercial. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

Cobalt 1.8 ltz 17/18
cinza completo, aut

R$ 54.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência á construir de
alto padrão, localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. O condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas e portaria 24
horas, nossa Arquiteta está
à disposição para fazer a
planta da sua casa de acordo
com a sua necessidade.
Gostaria de visitar os
terrenos disponíveis?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

Cobalt 1.8 ELITE
18/19 PRATA
completo, aut,

R$ 63.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada na
Rua Mato Grosso, Zona II,
Umuarama/PR. Contendo
281.51m² de área construída,
280.00m² de área total
sendo 1 suíte máster, 2
Quartos, Sala de estar, Sala
de Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

GOL 1.0 SPECIAL
15/16 PRETO
COMPLETO

HARLEY DAVIDSON
CVO 15/15 PRATA
COMPLETO, 3.700 KM

Hb20 1.0 comfort
18/18 branco
completo

R$ 32.900,00 R$ 79900,00 R$ 43.900,00

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

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

14/10
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

APARTAMENTOS
APARTAMEN
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida

Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a
piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$

990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

PONTOS

COMERCIAIS
PONTOS
COM
ALUGA- SE
SALAS
COMERCIAIS

Salas comerciais a partir de
R$ 400,00. Centro Comercial
Dumont em frente à Caixa
Economica. Particular. Fone:
(44) 98407-0200.

Classificados

Umuarama Ilustrado
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NÃO PERCA! NESTE LEILÃO SERÃO LEILOADOS 32 IMÓVEIS, 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
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
Datas:
LEILÃO
/ 41- 99991-9477 / 41-3354-5608
1º Leilão: 15 / outubro / 2020 às 14:00 horas 44-99907-8268
www.leiloeiroqueiroz.com.br ON LINE

2º Leilão: 21 / outubro / 2020 às 14:00 horas

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.

Observações:

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
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.

LEILÃO SOMENTE NA MODALIDADE ON LINE. CADASTRE-SE E HABILITE-SE AGORA E FAÇA O SEU LANCE NO SITE: WWW.LEILOEIROQUEIROZ.COM.BR
LOTE 1 - 50% (CINQUENTA POR CENTO), APROXIMADAMENTE 25,5
ALQUEIRES DA PARTE IDEAL DO IMÓVEL DA GLEBA N° 08, DO
NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, MUNICÍPIO DE DOURADINA,
LOCALIZADO ENTRE VILA FORMOSA E DOURADINA, À
APROXIMADAMENTE 7 KM DE DOURADINA - 50% da parte ideal
pertencente ao executado do Lote de terras sob n° 4-B-4/A, da Gleba n° 08, do
Núcleo Serra dos Dourados, Município de Douradina com área total de 123,4200
hectares, ou seja, 51 Alqueires – SP. Imóvel com Matrícula n° 35.438, do 1° CRI de
Umuarama. Trata-se de área de mata nativa da região, em que não se pode fazer
alterações, dificultando o comércio do imóvel. No entanto é possível a alienação de
mata nativa, o que não é possível seria a exploração da área, diante das peculiaridades
do imóvel, há grande depreciação do valor do alqueire, visto que o comércio desta área
só é interessante a quem já possui propriedade e precisa de área de reserva legal.
Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Av-01: RESERVA LEGAL,
sobre uma área de 24,6840 hectares, correspondendo a 20,00% da área total; R-02:
PENHORA: nos autos nº 34/1994 desta 2ª Vara Cível; R-03: PENHORA: nos autos nº
022224-2014-325-09-00-1 da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama/PR; AV-04:
REDUÇÃO DE PENHORA: nos autos nº 1149-64.2014.5.09.0325 da 2ª Vara do
Trabalho de Umuarama/PR; R-05: PENHORA DE 50%: dos presentes autos.Autos:
0006750-41.2015.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 320.000,00 – parte ideal de 50%
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 192.000,00 – parte ideal de 50%
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 192.000,00 – parte ideal de 50%
LOTE 2 - RESIDÊNCIA MISTA NA RUA COPACABANA, 1635, NO JARDIM
SÃO RAFAEL, EM UMUARAMA - Data nº 09, da quadra nº 03, do loteamento
denominado Jardim São Rafael em Umuarama, com a área de 297,00 m². Matrícula
nº 24.637 do 1º CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos
pendentes: “Matrícula do seq. 159.3: R-03/M-24.637: penhora dos presentes autos.
Autos: 12474-89.2016.8.16.0173 ET.
Valor da Avaliação: R$ 220.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 132.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 132.000,00
LOTE 3 - IMÓVEL NA RUA AUGUSTO FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS
FUNDOS DO JARDIM MODELO, PRÓXIMO AO CONJUNTO
RESIDENCIAL GUARANI EM UMUARAMA - Lote de terras sob nº 07, da
quadra nº 07, Jardim Modelo, em Umuarama, com área de 491,14 m². Matrícula nº
43.817 do 1º CRI de Umuarama. Trata-se de terreno vazio, sem ocupantes.
Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Matrícula do seq. 506: R02 – Hipoteca Cedular de Primeiro Grau, sendo credor o Banco do Brasil (exequente);
R-03 – Hipoteca Cedular de Segundo Grau, sendo credor o Banco do Brasil
(exequente); Penhora dos presentes autos ainda não averbada. Autos: 1248759.2014.8.16.0173 ET. - 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 4 - RESIDÊNCIA NA RUA DOM ELEUTÉRIO, PARQUE DOM
BOSCO, PRÓXIMO A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM
UMUARAMA - Lote de terras sob n° 08, da Quadra n° 10, Parque Dom Bosco,
com área total de 433,80 m², em Umuarama. Matrícula n° 9.397 do 2º CRI de
Umuarama. Benfeitorias: Sobre o lote está edificada uma residência de aprox.
80,00 m². Possui servidão perpétua de passagem para linhas de transmissão de energia
elétrica situadas entre Umuarama e Cidade Gaúcha; cessão de direitos vertido para
Copel Transmissão S/A. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
Matrícula do seq. 77: penhora dos presentes autos; R-01: servidão de passagem –
servidão perpétua de passagem para linhas de transmissão de energia elétrica situadas
entre Umuarama e Cidade Gaúcha; Av-02: cessão de direitos vertido para Copel
Transmissão S/A; Av-03: cessão de direitos vertidos para Copel Distribuição S/A.
Autos: 560-91.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 132.287,43 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 79.373,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 79.373,00
LOTE 6 - IMÓVEL NA RUA GILIO GASPARETTO, JARDIM IMPERIAL II,
PRÓXIMO A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM UMUARAMA,
CONTENDO BENFEITORIA - Lote de terras sob n° 01-B, subdivisão da data nº
01, da Quadra n° 03, com área de 140,12 m², do Jardim Imperial II, nesta cidade.
Matrícula n° 16.968 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote está edificada uma
residência de alvenaria antiga, possuindo aprox. 80,00 m², em regular estado.
Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Matrícula do seq. 92: R-03:
arresto nos autos nº 1409-2008 da 2ª Vara Cível de Umuarama/PR; Av-04:
indisponibilidade nos autos nº 19747120155090325 da 2ª Vara do Trabalho de
Umuarama/PR; Av-05: penhora nos autos nº 1974712015509325 da 2ª Vara do
Trabalho de Umuarama/PR; Av-06: Penhora dos presentes autos. Autos: 1531098.2017.8.16.0173 EF. Valor da Avaliação: R$ 142.120,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 85.272,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 85.272,00
LOTE 7 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
EM UMUARAMA - Lote nº. 10, da Quadra nº. 07, do loteamento denominado
Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.604 2º CRI
de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e
recursos pendentes: Matrícula do seq. 57: Av-04: penhora, dos presentes autos; Av-01:
certidão positiva. Autos: 15699-83.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 8 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
EM UMUARAMA - Lote nº. 10, da Quadra nº. 08, do loteamento Parque Firenze,
em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.619 do 2º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
Matrícula do seq. 60: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes autos.
Autos: 15786-39.2017.8.16.0173 EF.
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 9 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
EM UMUARAMA - Data nº. 03, da Quadra nº. 11, do loteamento Parque Firenze,
em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.693 do 2º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
Matrícula do seq. 49: Av-01: certidão positiva; R-02: hipoteca sendo credor o
Município de Umuarama; Av-03: certidão positiva; Av-06: penhora dos presentes
autos. Autos: 15691-09.2017.8.16.0173 EF.
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 10 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, LOTE 21 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
EM UMUARAMA - Data nº. 06, da Quadra nº. 11, do loteamento Parque Firenze, EM UMUARAMA - Lote nº. 07, da Quadra nº. 21, do loteamento Parque Firenze,
em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.696 do 2º CRI de Umuarama. em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.905 do 2º CRI de Umuarama.
Sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Matrícula Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
do seq. 57: Av-01: certidão positiva; R-02: hipoteca, sendo credor o Município de “Matrícula do seq. 58: Av-03: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes autos.
Umuarama; Av-03: certidão positiva; Av-06: penhora dos presentes autos. Autos: 15602- Autos: 15185-33.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 109.000,00
83.2017.8.16.0173 EF. -- Valor da Avaliação: R$ 100.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 60.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 60.000,00
LOTE 22 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
LOTE 11 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 01, da Quadra nº. 24, do loteamento denominado
EM UMUARAMA - Data nº. 14, da Quadra nº. 12, do loteamento Parque Firenze em Parque Firenze, em Umuarama, com área de 540,64 m². Matrícula nº. 26.931 do 2º CRI
Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.721 do 2º CRI de Umuarama. de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: pendentes: Matrícula do seq. 57: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes
Matrícula do seq. 51: Av-06: penhora, dos presentes autos; R-02: hipoteca, sendo credor o autos; Autos: 15616-67.2017.8.16.0173 EF.
Município de Umuarama; Av-01: certidão positiva. Autos: 15078-86.2017.8.16.0173EF. Valor da Avaliação: R$ 150.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 90.000,00
Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 23 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
LOTE 12 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 02, da Quadra nº. 28, do loteamento Parque Firenze,
EM UMUARAMA - Data nº. 26, da Quadra nº. 12, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.995 do 2º CRI de Umuarama.
em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.733 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Matrícula do seq. 51: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes autos.
Matrícula do seq. 53: Av-06: Penhora dos presentes autos; Av-03: certidão positiva de Autos: 15692-91.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
ações cíveis da Justiça Estadual desta comarca; R-02: hipoteca, sendo credor o Município Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
de Umuarama; Av-01: certidão positiva de ações cíveis da Justiça Estadual desta LOTE 24 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
comarca. Autos 15081-41.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 100.000,00
EM UMUARAMA - Lote nº. 14, da Quadra nº. 28, do loteamento Parque Firenze,
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 60.000,00
em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.007 do 2º CRI de Umuarama.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 60.000,00
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
LOTE 13 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, Matrícula do seq. 63: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes autos;
EM UMUARAMA - Lote nº. 15, da Quadra nº. 13, do loteamento Parque Firenze, Autos: 15716-22.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.754 do 2º CRI de Umuarama. Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: LOTE 25 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
Matrícula do seq. 54: Av-5: penhora dos presentes autos; Av-1: Certidão Positiva. Autos EM UMUARAMA- Lote nº. 19, da Quadra nº. 28, do loteamento denominado
15690-24.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
Parque Firenze, em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.012 do 2º CRI
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00 de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos
LOTE 14 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, pendentes: Matrícula do seq. 57: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes
EM UMUARAMA - Data nº. 09, da Quadra nº. 14, do loteamento Parque Firenze, autos; Autos: 15764-78.2017.8.16.0173 EF.
em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.767 do 2º CRI de Umuarama. Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
Matrícula do seq. 55: Av-01: certidão positiva; R-02: hipoteca sendo credor o Município LOTE 26- IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
de Umuarama; Av-03: certidão positiva; Av-06: penhora dos presentes autos. Autos: AO LADO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO
15688-54.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA - Lote de terras sob nº 03, da
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00 Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00 quadra nº 29, Loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00 m².
LOTE 15 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, Matrícula nº 27.026 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de
EM UMUARAMA - Data nº. 05, da Quadra nº. 15, do loteamento Parque Firenze, benfeitoria. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Matrícula do seq.
em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.780 do 2º CRI de Umuarama. 326: Av-01: certidão positiva; Av-02: penhora dos presentes autos; Av-04: penhora nos
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: autos nº 15082-26.2017.8.16.0173 desta 2ª VC; Autos: 14532-31.2017.8.16.0173 EF.
Matrícula do seq. 53: Av-06: penhora, dos presentes autos; Av-03: certidão positiva; R- Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
02: hipoteca, sendo credor o exequente; Av-01: certidão positiva; Autos: 15230- Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
37.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
LOTE 27 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00 EM UMUARAMA - Data nº. 04, da Quadra nº. 29, do loteamento Parque Firenze,
LOTE 16 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 27.027 do 2º CRI de Umuarama.
EM UMUARAMA - Data nº. 09, da Quadra nº. 15, do loteamento Parque Firenze, Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
situado no Município de Umuarama/PR, com área de 360,00 m². Imóvel com Matrícula Matrícula do seq. 59: Av-04: penhora, dos presentes autos; Av-01: certidão positiva;
nº. 26.784 do 2º CRI de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos Autos: 15693-76.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
pendentes: Matrícula do seq. 56: Av-06: penhora, dos presentes autos; Av-03: certidão Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
positiva de ações cíveis da Justiça Estadual em nome de Izaias dos Santos Silva; R-02: LOTE 28 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
Hipoteca, sendo credor o Município de Umuarama/PR; Av-01: certidão positiva de ações EM UMUARAMA - Lote nº. 09, da Quadra nº. 30, do loteamento Parque Firenze,
cíveis da Justiça Estadual em nome de Izaias dos Santos Silva; Autos: 15226- em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 27.042 do 2º CRI de Umuarama.
97.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 109.000,00
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 65.400,00
Matrícula do seq. 52: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes autos.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 65.400,00
Autos: 15073-64.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
LOTE 17- IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
EM UMUARAMA - Data nº. 15, da Quadra nº. 15, do loteamento Parque Firenze, LOTE 29 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.790 do 2º CRI de Umuarama/PR. EM UMUARAMA - Lote nº. 12, da Quadra nº. 30, do loteamento Parque Firenze,
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 27.045 do 2º CRI de Umuarama.
Matrícula do seq. 62: Av-01: certidão positiva; R-02: hipoteca, sendo credor o Município Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
de Umuarama; Av-03: certidão positiva; Av-06: retificação; Av-07: penhora dos presentes Matrícula do seq. 49: Av-01: certidão positiva; Av-04: penhora dos presentes autos.
autos; Autos: 14539-23.2017.8.16.0173 EF.
Autos: 15762-11.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
Valor da Avaliação: R$ 109.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 18 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, LOTE 30 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
EM UMUARAMA - Lote nº. 05, da Quadra nº. 20, do loteamento Parque Firenze, EM UMUARAMA - Lote nº. 08, da Quadra nº. 31, do loteamento Parque Firenze,
em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.887 do 2º CRI de Umuarama. em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.055 do 2º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes:
Matrícula do seq. 58: Av-01: certidão positiva; R-02: hipoteca, sendo credor o Município Matrícula do seq. 56: Av-04: penhora dos presentes autos; Av-01: certidão positiva;
de Umuarama; Av-03: certidão positiva; Av-06: penhora dos presentes autos; Av-07: Autos:14551-37.2017.8.16.0173 EF. Valor da Avaliação: R$ 110.000,00
cancelamento do registro R-02. Autos: 14985-26.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.000,00 Valor da Avaliação: R$ 105.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 31 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
LOTE 19 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM UMUARAMA- Lote nº. 09, da Quadra nº. 31, do loteamento Parque Firenze, em
EM UMUARAMA - Data nº. 08, da Quadra nº. 20, do loteamento Parque Firenze, Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.056 2º CRI de Umuarama. Imóvel
em Umuarama, com área de 461,00 m². Matrícula nº. 26.890 do 2º CRI de Umuarama. sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: Matrícula
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: do seq. 51: Av-4: penhora: dos presentes autos; Av-1: Certidão Positiva. Autos: 14548Matrícula do seq. 52: Av-06: penhora, dos presentes autos; Av-03: certidão positiva; R- 82.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
02: hipoteca, sendo credor o Município de Umuarama; Av-01: certidão positiva; Autos: Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
14983-56.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 85.000,00
LOTE 32 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE,
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
EM UMUARAMA- Lote nº. 09, da Quadra nº. 32, do loteamento denominado
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
Parque Firenze, em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.076 do 2º CRI
LOTE 20 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos
EM UMUARAMA - Lote nº. 13, da Quadra nº. 20, do loteamento Parque Firenze, pendentes: Matrícula do seq. 51: Av-06: penhora, dos presentes autos; Av-01: certidão
em Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.895 do 2º CRI de Umuarama. positiva de ações cíveis da Justiça Estadual em nome de Izaias dos Santos Silva; Autos:
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Ônus e recursos pendentes: 15183-63.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 111.000,00
Matrícula do seq. 62: Av-04: penhora, dos presentes autos; Av-03: certidão positiva; R- Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.600,00
02: hipoteca sendo credor o exequente; Av-01: certidão positiva; Autos: 14555- Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.600,00
74.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 110.000,00
Obs. O lote 5 foi suspenso do leilão.
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.000,00
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.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO, SEGUNDA-FEIRA e TERÇA-FEIRA, 11, 12 e 13 de Outubro de 2020

I CONECTIVIDADE

Chevrolet Onix Premier estreia no
Brasil o conceito de carro sem fio
O Chevrolet Onix chega com três importantes
novidades para a linha
2021. Além do lançamento das versões RS e
Midnight, tem a estreia
do co n ce i to de ca rro
sem fio, que, junto com
outras tecnologias inovadoras, posicionam o
Onix Premier topo de
linha como o modelo de
produção nacional mais
avançado em conectividade considerando os
veiculos disponível no
mercad.
O conceito de carro
sem fio deve-se ao multimídia MyLink contar
agora com projeção sem
cabo e ao fato de o carregamento do celular
poder ser feito por indução. O pacote de conectividade do Onix Premier
e do Onix Plus Premier
passa ainda pelo Wi-Fi
nativo, pela telemática
OnStar e pelo aplicativo
myChevrolet app.
“Conectividade é um
dos pilares do Onix, que
sempre está inovando
neste sentido. A projeção
sem fio é mais um passo
importante dentro desta
estratégia e traz mais

praticidade para o dia
a dia. A versão Premier
foca no consumidor que
busca o máximo em tecnologia no segmento”, diz
Rodrigo Fioco, diretor de
Marketing de Produto da
GM América do Sul.
O diferencial da tecnologia de projeção sem
fio da Chevrolet é que
a transmissão é feita
por meio do Wi-Fi do
veículo, o que garante
maior fluxo de dados.
O sistema é compatível com Android Auto e
Apple CarPlay e é capaz
de projetar aplicativos
como o Waze, Spotify e
WhatsApp diretamente
na tela do painel. Para
maior segurança, os
apps podem ser operados por comando de voz.
Para habilitar a projeção sem fio do smartphone
para o multimídia do carro, o usuário precisa fazer
o pareamento apenas uma
única vez, seguindo as
instruções que aparecem
no visor do equipamento.
Um vídeo anexo mostra
este passo a passo.
Novidade estendida
à linha 2021 do Onix é o
MyLink com tela maior,

de oitos polegadas, que
permite melhor visualização das informações,
principalmente as dos
mapas de navegação
online. O aparelho traz
Bluetooth com conexão
para até 2 celulares simultaneamente.
O sistema de carregamento por indução magnética já está disponível
no Onix Premier desde
a chegada da nova geração, no ano passado. Para
iniciar a operação, basta
colocar o celular sobre a
almofada de carregamento rápido posicionada no
console central.
“O smartphone já está
inserido no cotidiano
das pessoas. Até quando estamos ao volante
queremos ter acesso a
aplicativos de mensagens e navegação ou
escutar nossa lista de
músicas. Ter acesso a
tudo isso sem precisar
ficar plugando o telefone
ao carro a cada embarque é uma tremenda praticidade, principalmente
naqueles trajetos mais
curtos, como à padaria
e farmácia”, exemplifica
Fioco.

O conceito de carro sem fio deve-se ao multimídia MyLink contar agora com projeção sem
cabo e ao fato de o carregamento do celular poder ser feito por indução

Onde pedir ajuda
O Onix Premier topo de linha é o
primeiro carro produzido no país a
contar com esse pacote que chamamos de conceito de carro sem fio.
Para usufruí-lo, o usuário precisa
ter um smartphone compatível com
a tecnologia. O Onix Premier e o
Onix Plus Premier são os modelos
topo de linha da família e vêm equipados com Wi-Fi nativo de série.
Em função da antena amplificada,
o sinal é até 12 vezes mais estável,
proporcionando uma experiencia
em 4G por muito mais tempo. Os

LOCAÇÕES

VENDAS
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS
SOBRADO RESIDENCIAL PRÓX. A HONDA
VALOR: R$ 1.600,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área
de serviço e churrasqueira.

TERRENOS
JARDIM ALPHAVILLE - AO LADO DO
CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

PARQUE VITÓRIA RÉGIA
PRÓXIMO SAMU E UEM

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

Localizada no Centro Médico e Empresarial Higienópolis, defronte
a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas de
garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911
EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
VALOR: R$ 4.500,00
EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com Aproximadamente 72,42m² - 3º
Andar, Sol da Manhã.
VALOR: R$ 1.800,00

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX
VALOR: A PARTIR DE R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV.
EDIFÍCIO BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

PARQUE DA GÁVEA
VALOR: R$ 265.000,00

GARAGEM
GARAGEM NO ED. CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 200,00 (MENSAL)
Garagem EXCLUSIVA - em frente ao Hospital Cemil.

VALOR: R$ 135.000,00

Localizado no Parque da Gávea, quadra 4, lote 2.
Próximo Móveis Stilo, com vias de acesso facilitadas.
Excelente Topografia. Dimensões: 10,70X25,00

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
VALOR: R$ 270.000,00
Casa em Alvenaria - 100m²
Localizada na Rua Francisco Pontes, 1873. Contendo:
01 suíte, 02 dormitórios, espaço gourmet com
churrasqueira, etc. Terreno com 180m²

VALOR: R$ 210.000,00
Casa Alvenaria - 70m²
Residência Unifamiliar, localizada na Rua Vereador
Arecidio Cassiano, 2064. Contendo: 03 quartos, sala,
cozinha, BWC social e garagem. Terreno com 183,75m²

AV. DUQUE DE CAXIAS
ÁREA NOBRE DA CIDADE PRÓXIMO CIDADE CANÇÃO E PREFEITURA

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

MODERNO PROJETO
ARQUITETÔNICO

RESIDÊNCIA EM ALTO PADRÃO

NOVÍSSIMA!

R$ 1.700.000,00

Residência localizada na Av. Duque de Caxias, 4775, à 200m do Supermercado Cidade Canção e Centro
Cívico (área nobre). Terreno com 547,50m². Contendo uma residência em alvenaria com 286,92m²,
sendo 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suíte, sala, escritório, cozinha, sala de jantar, amplo espaço
gourmet com churrasqueira e lavabo, piscina, depósito, lavanderia e garagem para 04 veículos. Imóvel
totalmente reestilizado (estado de novo). Em fase de finalização de área verde, jardins, calçamento
e deck. Conheça este moderno projeto arquitetônico.

APARTAMENTOS
1º ANDAR - EDIFÍCIO PRIMAVERA
VALOR: R$ 185.000,00
Apartamento 12 | Área privativa: 54,11m² | Área Total 81,46m²
Localizado na Rua Aricanduva, 4254. Contendo: 02 dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, bwc e garagem.
Excelente localização: a 200m da Av. Paraná.

TERRENO RESIDENCIAL COM 133,00m²
VALOR: R$ 43.500,00
Localizado no Jardim Belo Horizonte, Quadra 19,
Lote 27/28-B. Topografia impecável. Pronto para
construção. Dimensões: 6,66X20,00

PARQUE BONFIM - PRÓX. PQ. EXPOSIÇÕES
TERRENO COMERCIAL COM 615,61m²
VALOR: R$ 492.488,00
Quadra 13, lotes 1,2 e 3A. Confrontando a rodovia
que liga Maria Helena a Umuarama. Excelente

TERRENO RESIDENCIAL COM 275,50M²
Localizado na Av. Rio Grande do Sul, Quadra 5, Lote
01. Terreno com ótima topografia e com muro de
arrimo. Dimensões 13,55X20,00

PARQUE INTERLAGOS
TERRENO COMERCIAL COM 653,76m²
VALOR: R$ 784.812,00
Quadra 08, Lote 3.

investimento. Dimensões: 20,29X55,92

Excelente localização. Dimensões 13,62X48,00

PARQUE METROPOLITANO - PRÓXIMO AO
SHOPPING PALLADIUM

ROYAL GARDEN - CONDOMÍNIO FECHADO PRÓXIMO CIDADE CANÇÃO (AV. PARANÁ)

TERRENO RESIDENCIAL COM 240m²
VALOR: R$ 79.200,00
Localizado no Metropolitano 1, quadra 29-A, lote 9.
Dimensões: 10,00x24,00
TERRENO RESIDENCIAL COM 250m²
VALOR: R$ 87.000,00
Localizado no Metropolitano 2, quadra 7, lote 44.
Dimensões: 10,00x25,00

TERRENO RESIDENCIAL COM 308,32m²
VALOR: R$ 244.000,00

TERRENO COMERCIAL COM 600m²
VALOR: R$ 299.000,00
Localizado no Metropolitano 1, quadra 1, lote 11.
Dimensões: 20,00x30,00

Situado na quadra 02, lote 07. Localização

PORTO RICO/PR

PARQUE TRIANON - EM FRENTE AO SHOPPING
PALLADIUM!

TERRENO RESIDENCIAL COM 150,50 m²
VALOR: R$ 55.000,00
Situado na Cidade de Porto Rico. Local com grande
demanda de turistas e excelente valorização.
Quadra 17, Lote 25.

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: A PARTIR DE R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV.
EDIFÍCIO RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.

PORTO SEGURO - PRÓX. AO ECOVILLE

TERRENO RESIDENCIAL COM 267,50m²

RESIDÊNCIA PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 1.000,00
Residência localizada no Jardim Irani, próximo a Indústria de Sorvetes
Guri, contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha e Garagem.

modelos contam também com a mais
atual geração do OnStar. O sistema
de telemática permite que sistemas
eletrônicos do veículo sejam atualizados de forma remota, ou seja, sem
a necessidade do comparecimento
à oficina. O OnStar oferece ainda
diversos serviços conectados, entre
eles os de auxílio em caso de emergências, o que inclui resposta automática em caso de acidente mais
grave, auxílio na recuperação em
caso de roubo e socorro mecânico
do Road Service da Chevrolet.

extraordinária, com vias de acesso totalmente
facilitadas. Dimensões: 11,4193x27,00

TERRENO COMERCIAL COM 1.962,01m²
VALOR: R$ 1.500.000,00
Fácil Referência. Localizado no trevo de saída para
Maria Helena. Quadra 1, lotes 5, 6 e 7. Valorização

DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS

garantida.

TERRENOS RESIDENCIAIS - 234m² CADA
Localizados na quadra 08. Ótima topografia.
Dimensões: 6,00x39,00

TERRENO COMERCIAL COM 1.209,70M²

EXCELENTES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A PARTIR DE R$ 22.500,00 A VISTA OU
ENTRADA DE 10% E O RESTANTE EM ATÉ 70X

VALOR: R$ 950.000,00
Fácil Referência. Localizado no trevo de saída para
Maria Helena. Quadra 2, Lotes 1 e 2. Valorização
garantida. 24,14mts de frente!

