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Averama quer reativar
o abate de aves no
começo de 2020
O frigorífico de aves Averama espera reabrir as
portas em Umuarama já no primeiro semestre
de 2020, se a burocracia permitir. A afirmação é
do proprietário da empresa, Célio Batista Martins
Filho, o ‘Celinho’, que esteve neste sábado no
jornal Umuarama Ilustrado. Ele afirma que todas
as pendências estão sendo acertadas para a
empresa voltar a operar.
Página B1

• Unidade da Averama em Umuarama já está sendo preparada para voltar às atividades normais de produção

CONQUISTA

Aeroporto de Umuarama já tem data para
receber o primeiro voo comercial da Azul
Com as obras de adequação e
equipamentos na reta final, o
aeroporto de Umuarama tem
previsão de receber o primeiro voo comercial da empresa
Azul em setembro próximo. A
informação foi repassada pelo
secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, que esteve quinta-feira em
Umuarama e cidades da região.
A Prefeitura diz que também já
acordou com a Azul o dia 9 de
setembro para a inauguração,
mas tudo é uma previsão porque
depende da aprovação da ANAC.
Página A3

2020

TSE propõe
voto distrital
na eleição de
vereadores
Página A2

1º TURNO

Veja como
ficou a
Reforma da
Previdência

• Com a pista ampliada e melhorada, Aeroporto de Umuarama será um dos melhores do interior do Paraná

FORMIGAS
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AVENTURA

Após 2.500
Km, ciclistas
passam por
Umuarama

20 Páginas

Fechamento:

Estudo ajuda no
combate às formigas
cortadeiras
Técnicos e produtores participaram de um
Dia de Campo em Umuarama e receberam
novas orientações sobre o controle das formigas cortadeiras. Produtor precisa saber
melhor a aplicabilidade dos produtos conforme cada espécie de formiga.
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NOVIDADE

TSE propõe para vigorar já em 2020 o
voto distrital para a eleição de vereadores

Ilustradas

Morre mãe da ex-presidente
Dilma Rousseff
Belo Horizonte, (AE) - A mãe da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), Dilma Jane da Silva, morreu
na manhã de ontem, em Belo Horizonte aos 96 anos. A ex-presidente está em Londres e organiza a volta ao Brasil,
o que deverá acontecer só na manhã deste domingo, 14.
O falecimento de Dilma Jane foi confirmado pela
presidente do PT em Minas Gerais, Cida de Jesus, e pelo
ex-ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas.
A causa da morte ainda não foi divulgada. Dilma Jane
sofria do mal de alzheimer. Professora aposentada, a mãe
da ex-presidente nasceu no Rio de Janeiro mas passou a
maior parte da vida na capital mineira, no bairro Pampulha, Região Norte da capital.
Em abril do ano passado, ao transferir o título eleitoral
do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, a ex-presidente
disse que um dos motivos da mudança era a saúde da
mãe. O sepultamento será em Belo Horizonte, em local
ainda não divulgado.

Bretas diz que não há o que
ajustar em bloqueio de R$
8,2 Mi de Temer
São Paulo, (AE) - O juiz federal Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato no Rio, negou um pedido do ex-presidente
Michel Temer para ‘modular’ o confisco de R$ 8,2 milhões
das contas do emedebista. Esta é a segunda solicitação
de Temer para modificar o bloqueio negada pela Justiça
Federal. O ex-presidente foi preso duas vezes pela Lava
Jato Rio e solto por ordens do desembargador Ivan Athié e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Suas contas foram
bloqueadas em março por ordem de Marcelo Bretas, que
havia determinado um confisco total de R$ 62 milhões do
emedebista, alvo da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato. O primeiro pedido do emedebista
foi negado pela juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo
em 9 de maio.
Ao indeferir a solicitação, Bretas observou que o ex-presidente não comprovou ‘a incidência de novas constrições além daquela já efetivada em março do presente ano’.
“Nem poderia ser de outra forma, visto que a implementação de novas constrições dependeriam de novo
provimento judicial neste sentido, o que não ocorreu”,
anotou o juiz.“Seu pedido no sentido de que não incidam
novos bloqueios sobre os proventos supostamente destinados a seu sustento carece de interesse e de possibilidade
jurídica, visto que não a decisão guerreada já surtiu todos
os efeitos, não havendo o quê modular “
Temer detalhou à Justiça gastos de R$ 29.759,42, em
janeiro, e R$ 51.930,89, em fevereiro, com sua família, R$
37.331,72 com seu escritório de Advocacia e R$ 74.510,59
com sua empresa de investimentos no mesmo período.
De acordo com sua defesa, a média de gastos mensais
de R$ 96 766,31 ‘se limita ao necessário para fazer frente
às despesas fixas mensais dos Peticionários e, ainda,
aquelas de natureza extraordinárias, as quais não são
passíveis de serem arbitradas neste momento’. Declarou.

Ministra nega liberdade a
ex-diretor da Transpetro
condenado na Lava Jato
São Paulo, (AE) - A vice-presidente do Superior
Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis
Moura, no exercício da presidência, indeferiu liminar que
buscava a revogação da prisão preventiva do ex-diretor da
Transpetro José Antônio de Jesus. Ele foi preso preventivamente em novembro de 2017, por decisão do então juiz
Sérgio Moro, da 13.ª Vara Federal em Curitiba, durante
uma das fases da Operação Lava Jato. Moro condenou
Jesus a 12 anos e seis meses de reclusão pelos crimes de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sentença, o
juiz fundamentou a necessidade da manutenção da prisão
preventiva, especialmente, na gravidade dos crimes e no
fato de que ‘os mais de R$ 7 milhões desviados ainda não
haviam sido recuperados’. O Tribunal Regional Federal
da 4.ª Região (TRF-4) negou o pedido de habeas corpus
de José Antônio de Jesus, ratificando os fundamentos
de primeira instância. No pedido de liminar submetido
ao STJ com o recurso em habeas corpus, a defesa pediu
a revogação da prisão preventiva, ainda que a liberdade
fosse condicionada à aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.

Brasília, (Agência Estado) - Um grupo de trabalho
coordenado pelo vice-presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, propõe
mudar radicalmente a forma de eleger vereadores no
ano que vem. Em documento entregue no mês passado
para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
o tribunal defende adotar, já em 2020, o sistema distrital
misto em cidades com mais de 200 mil habitantes. A ideia
é separar os municípios em distritos, que elegeriam seus
representantes isoladamente.
O modelo distrital misto, inspirado no sistema adotado
na Alemanha, prevê a divisão dos Estados e municípios em
distritos eleitorais - dessa forma, os candidatos a vereador
em um bairro da zona sul de São Paulo, por exemplo, seriam
diferentes daqueles dos eleitores de um bairro na zona norte.
A divisão de cada cidade em distritos seria feita pelo próprio
TSE, que convocaria audiência pública com representantes
dos partidos políticos para definir os critérios e os limites
de cada um.
Questionado, o TSE não informou até a conclusão desta
edição sobre previsão para a audiência nem sobre estudos
envolvendo a divisão das cidades em distritos. Um dos receios
é de que a definição dos limites geográficos de cada região
beneficie candidatos e leve a distorções no resultado das
eleições - nos Estados Unidos, a polêmica chegou à Suprema
Corte, que concluiu que não cabe ao tribunal decidir sobre
a divisão dos mapas.
No sistema proposto pelo grupo de trabalho do TSE,
metade das cadeiras na Câmara Municipal, assembleias
legislativas e da Câmara dos Deputados seria definida
conforme o voto distrital - ou seja, o voto nos candidatos de

cada região. A outra metade seria eleita pelo chamado voto
em legenda, em lista fechada, em que os candidatos de cada
partido são informados em uma lista predeterminada, que
já definiriam a ordem em que as vagas serão preenchidas.
Neste caso, o eleitor escolhe uma lista, e não um candidato.
‘Difícil’
Rodrigo Maia, no entanto, disse ao Estado que vê a mudança no sistema eleitoral como difícil de ser aprovada a
tempo de valer para o ano que vem. “É uma proposta muito
boa. Não sei se tem voto (para passar no Congresso), porque
mudar o sistema eleitoral é difícil”, afirmou.
Para o presidente da Câmara, o sistema atual vem gerando uma pulverização do quadro político, o que atrapalha a
“governabilidade e a relação do Executivo com o Legislativo”
pelo número excessivo de partidos.
As críticas ao atual sistema são endossadas por Barroso, que assumirá o comando do tribunal em 2020. Para o
ministro, o Brasil precisa de uma reforma política capaz de
baratear o custo das eleições e facilitar a governabilidade.
“O sistema atual não está sendo bom para o País”, disse
Barroso ao Estado.
A adoção do distrital misto encontra resistência entre
parlamentares - para entrar em vigor em 2020, seria necessário aprovar as mudanças até o fim de setembro, um ano
antes das próximas eleições. “Teríamos dois meses apenas,
é impossível chegar a um acordo”, afirmou o presidente do
Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP). O debate
ainda dividiria as atenções no Congresso com as articulações
em torno da reforma da Previdência. As informações são do
jornal O Estado de S. Paulo.
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Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Desde a colonização o brasileiro vive em “estado de guerra”
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Jean Jacques Rousseau nasceu em Genebra, suíça, em
1712. Filho de um relojoeiro protestante, fica órfão de mãe
logo ao nascer. Em 1722 também fica órfão de pai. É educado
por um pastor protestante na cidade de Bossey. Com 16
anos de idade vai para Savóia, Itália. Exerceu vários ofícios:
relojoeiro, pastor e gravador, todos sem sucesso. Em 1732,
Rousseau muda-se para Paris, onde conhece Madame Warens e ao lado dela, como autodidata, conquista grande parte
de sua instrução. Ao deixá-la em 1740, vive como andarilho,
até que em 1742 conhece outra senhora ilustre que ajuda
o filósofo. Graças a sua protetora, torna-se secretário do
embaixador da França, em Veneza. Dedica-se ao estudo e
compreensão da política. Em 1744 volta à Paris, descobre o
Iluminismo e passa a colaborar com o movimento. É dele a
frase: “Em estado natural, os homens são iguais: os males
só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar
pedaços de terra, dizendo a si mesmo: Esta terra é minha. E
então nasceram os vários graus da desigualdade humana”.
Desde nossa colonização, a desigualdade humana é uma
realidade. A primeira guerra, no Brasil, pelo domínio da
terra (dinheiro), foi travada entre os Portugueses e os Índios. Os Portugueses se apossaram da terra e escravizaram
os Índios. Aqueles que se recusavam ao trabalho escravo
eram mortos. A história relata que em nenhum outro país
matou-se tantos Índios como mataram no Brasil. Desde essa
época, nunca mais as guerras cessaram no nosso país. Como
os Portugueses não podiam contar com o trabalho indígena,
resolveram importar mão de obra da África.
Os Negros foram trazidos para o Brasil contra sua vontade. Eram “caçados” e transportados para cá como “bichos
do mato”. A desigualdade humana era flagrante. Muitos
eram mortos na caçada e/ou no transporte. Não pára por
ai a mortandade de Negros. Como o Brasil foi o país que
mais importou mão de obra escrava da África, ocorreu que
muitos foram assassinados por insubordinação ou por ser
considerado fugitivo. A guerra e o derramamento de sangue
africano no nosso país, constitui, até hoje, nossa maior
vergonha internacional. O Brasil foi o último país a abolir
a escravatura. A imigração espanhola, italiana, japonesa,
dentre outras, substituíram a mão de obra escrava. Com
os militares no poder imaginou-se que a desigualdade
humana fosse acabar. Muitas coisas boas os militares fizeram pelo país. Todavia, o “estado de guerra” continuou,
posto que a perseguição aos considerados “comunistas” foi
acirrada. Vários embates armados se sucederam. Nessa
época vigorou o Tribunal de Exceção. Os presos políticos
e simpatizantes do regime comunista eram presos e julgados nos porões da ditadura sem direito de defesa. Após
torturados, eram condenados sumariamente. Muitos corpos
estão desaparecidos até hoje. Com a abertura democrática
imaginava-se que viveríamos em céu de brigadeiro, ou seja,
em paz. Infelizmente não foi o que ocorreu.
No Brasil, até 1988, portanto, antes da vigência da atual
Constituição Federal, as terras devolutas eram consideradas “coisa de ninguém”. Muitos lavradores, agricultores e
pecuaristas se apossaram das terras devolutas. A guerra no
campo foi e continua sendo um palco de desigualdade humana e de derramamento de sangue. “Jagunços” contratos
por “Coronéis” disseminavam o terror e o assassinato de

famílias inteiras na disputa violenta pelas terras devolutas.
Hoje, agricultores e pecuaristas se rivalizam com os Índios,
os garimpeiros, os madeireiros, os seringueiros, dentre
outros, pela posse e exploração ilícita da terra. Verdadeiros
massacres já foram consumados por causa das riquezas
naturais que as terras brasileiras guardam no seu solo e
subsolo. Com o êxodo rural, o conflito armado do campo se
transfere para a zona urbana.
Nas grandes cidades brasileiras a guerra do tráfico tem
causado a morte de milhares de pessoas. Polícia e traficantes trocam tiros à luz do dia. Traficantes rivais trocam tiros
com armamento cada vez mais sofisticados para garantir
os pontos de venda de drogas. Milicianos, chefiados por
ex-policiais e policiais graduados da segurança pública,
cobram propinas para proporcionar segurança. Quem não
paga, ou morre ou é obrigado a deixar o bairro. Criminosos
presos, em penitenciária de segurança máxima, chefiam
as vendas de drogas, armas e cigarro fora dos presídios.
Quadrilhas poderosíssimas tomaram conta do país de norte
a sul. Mandam nos presídios, nos bairros e nas cidades. O
dinheiro do crime, elege políticos e corrompe servidores,
que passam a trabalhar em prol dos interesses dos chefes
das quadrilhas. Quem não produz satisfatoriamente, é
sumariamente eliminado. Morre-se de bala perdida; no
sinaleiro, morre-se por causa de um relógio ou correntinha;
na porta do estádio de futebol, morre-se em razão de brigas
de torcidas, dentre outros motivos fúteis.
Vivemos constantemente em “estado de guerra”. Somos
cidadãos livres em cárcere privado em nossas residências.
Cerca elétrica, câmeras de segurança, compra de armas e
vigilância 24 horas, passaram a ser despesas obrigatórias
no orçamento das famílias. A indústria do seguro, nos últimos anos, arrecadou bilhões de dólares. Vivemos na era
do quanto pior melhor. Quem ganha com essa guerra são
os agentes da corrupção, disfarçados de líderes

políticos, servidores públicos ou lideres militares,
ocupando altos cargos na administração pública
do país. Aos olhos do povo são considerados homens probos. Nas salas de reuniões determinam
o extermínio de todos aqueles que se puserem
contra o sistema. Penso que se as terras brasileiras estivessem nas mãos dos índios estariam
melhores protegidas do que nas mãos de alguns
representantes do Estado.
Para Rousseau a única esperança em se garantir os direitos de cada um está na organização
de uma sociedade civil, com direitos iguais para
todos. Por conseguinte, cabe ao poder público
valorizar o bem maior da nação que é o próprio
ser humano. Creio que uma sociedade livre da
corrupção e livre do uso da força do Estado em
prol do crime, resolveria este “estado de guerra”
em que vivemos desde a época da colonização
portuguesa.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Aeroporto de Umuarama deve receber o
primeiro voo da Azul em setembro próximo
Umuarama – As obras
de adequação no aeroporto municipal de Umuarama para operação com
linhas comerciais e recebimento de aeronaves
de grande porte estão no
final. Os equipamentos
de operação serão adquiridos nos próximos dias.
E o secretário estadual
da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, confirmou à reportagem do
Ilustrado que a previsão
é iniciar a operação com
voos da Azul no dia 9 de
setembro próximo.
A data do dia 9 também
já foi acordada entre a
Prefeitura e a empresa
que anuncia a linha ligando Umuarama e Curitiba,
inicialmente uma vez por
semana, mas com previsão de ampliação em pouco tempo, dependendo da
demanda local e regional.
Sandro Alex fez a
afirmação ao descer no
aeroporto na última quinta-feira e após conversa

O aeroporto de Umuarama ganha investimentos para ser um dos melhores do Noroeste

com o prefeito Celso Pozzobom. O secretário diz
que o Governo Estadual
é parceiro nas obras de
adequação do aeroporto

Xambrê abre neste
domingo a programação
do aniversário de 59 anos

Prefeito Fofão convida todos para os eventos

Xambrê – A cidade de Xambrê estará em festa
deste domingo dia 14 até o próximo dia 28. O prefeito
Waldemar dos Santos Ribeiro, o popular Fofão, e a
secretária de Assistência Social, Nereide M. Seleti
Ribeiro convidam toda a população a prestigiar as
atividades. E começa neste domingo com o baile e
eleição da miss e mister 3ª idade, a partir das 14
horas no Tênis Club. Logo após a escolha da Miss,
terá o baile com a Banda Garotos do Sul.
Depois a programação será retomada no dia 26
próximo com o hasteamento das bandeiras e apresentação de fanfarra, passeio ciclístico e show com
a banda On Line e praça de alimentação com alimentos da Associação de Feirantes. No dia seguinte,
27, com várias apresentações da fanfarra municipal
de Xambrê e distritos, além de torneio de futebol na
praça do Cristo. E a noite tem o arraiá de aniversário
com apresentações musicais, comidas típicas, feira
de artesanato e apresentação de danças.
No dia 28 de julho a programação será encerrada
com a Missa de Ação de Graças, Torneio de Futebol
Suiço e Torneio de Malha na praça do Cristo.
O prefeito destaca que é uma programação simples, mas feita dentro das possibilidades financeiras
da Prefeitura. Eventos têm o apoio da Câmara de
Vereadores.

e também no acordo para
o funcionamento da Azul
por entender que uma linha aérea permanente em
Umuarama vai contribuir

na conquista de novos investimentos empresariais
para toda a região.
A Prefeitura de Umuarama, por meio do secre-

tário de Indústria e Comércio, Douglas Bácaro,
informou que o município
trabalha com cautela para
a confirmação da data da
inauguração e do primeiro voo da Azul, porque,
além das obras e equipamentos, vai depender da
liberação provisória da
Agência Nacional de Aviação Comercial (Anac). A
administração municipal
definiu o dia 30 de julho
para novos contatos com
a Azul a fim de ratificar
o dia de 9 de setembro,
se toda a documentação
estiver andando conforme
o previsto.
Bácaro adiantou que
o cronograma da finalização das obras está em
dia e nesta semana está
sendo publicado o edital
para a compra do mobiliário da estação assim
como dos equipamentos
de segurança. E o pessoal que fará a operação
do Raio X no embarque
dos passageiros já está

fazendo um curso na Unipar com uma empresa de
Minas Gerais. Ao todo,
estão sendo treinadas 21
pessoas. “É um anseio
da população ter logo o
aeroporto em condições
de voos comerciais e estamos fazendo o possível
para pôr logo esse projeto
em prática”, disse.
INVESTIMENTOS
O investimento no aeroporto é estimado em R$
7 milhões para movimentação de terras, aterro,
ampliação e deslocamento (ampliação) da pista,
recape asfáltico, ampliação do pátio de manobras,
transferência do posto de
abastecimento e ainda
a ampliação do terminal
de embarque e desembarque, com esteira de
bagagem, abrigo e acesso
pavimentado para o veículo de combate a incêndios,
acessibilidade e aquisição
de novos equipamentos de
comunicação e operação.

Ruas do Alto da Glória receberão
capa asfáltica em Umuarama
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom acompanhou as obras de pavimentação asfáltica que a
Prefeitura está executando
nas ruas do Jardim Alto da
Glória, no Parque Industrial, na última sexta-feira,
12. A equipe da Secretaria
Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos vai asfaltar 2.400
m² de ruas e implantar
680 metros de meio-fio e
sarjetas, nas ruas D, E e
Maria Sebastiana Floriano,
próximo à Associação Vida
e Solidariedade e Casa da
Sopa Dr. Leopoldino.
Segundo Pozzobom, que
estava acompanhado do
vice-prefeito Hermes Pimentel da Silva, na visita,
além de assegurar mais
conforto e segurança aos
moradores e pessoas que
transitam por aquelas vias,
diariamente, “o asfalto
vai eliminar um problema
sério, que representa um
grande incômodo no bairro
– a poeira nos dias secos
e a lama, nos períodos
chuvosos, situação que se
arrasta por décadas, desde
a implantação do bairro, ao
lado do Parque Industrial”,
disse. “Dá pra ver a satis-

ção asfáltica das nossas
equipes e, com isso, temos
realizado o trabalho em diversos trechos”, completou.

Vias sem condições estão sendo melhoradas em Umuarama

fação dos moradores, pois
a qualidade de vida deles
vai melhorar bastante”,
apontou.
Com a obra, a Prefeitura
garante maior mobilidade e fluidez do tráfego de
veículos e contribui para
a valorização dos imóveis
no bairro, na avaliação
do vice-prefeito Hermes
Pimentel. A pavimentação
foi iniciada após implantação de galerias de águas
pluviais, poços de visita e
bocas de lobo. Depois dos
serviços de terraplenagem,
a equipe da Secretaria de
Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos

iniciou o solo-cimento e
a compactação, além do
meio-fio e sarjeta.
“A previsão é aplicar a
capa asfáltica na próxima
semana e concluir o serviço. Estamos realizando
o trabalho com recursos
do município e mão de
obra própria, o que permite
reduzir os custos”, lembrou o secretário de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos, Isamu
Oshima. “Com aquisição
de máquinas, caminhões e
implementos para o pátio
rodoviário, o prefeito Celso Pozzobom recuperou a
capacidade de pavimenta-

OUTROS EXEMPLOS
O secretário Isamu cita
outros exemplos de pavimentação realizada com mão de
obra própria – como a marginal da PR-323, na entrada
do Parque Industrial; a rua
Cláudio Coutinho (entre o
Bosque Uirapuru e o Estádio
Lúcio Pipino), um trecho
da Avenida Olinda e outros
pontos no Parque Dom Pedro
e no Conjunto Arco-Íris.
Além disso, a Prefeitura vem
realizado com recursos e
equipes próprias um amplo
programa de reperfilamento
asfáltico em locais onde o
pavimento encontra-se danificado, reduzindo bastante
a necessidade de serviços de
manutenção e tapa-buraco.
“Por determinação do
prefeito Celso Pozzobom,
estamos reperfilando trechos e eliminando o tapa-buraco que vinha sendo
realizado anteriormente.
O resultado é um asfalto
de qualidade, economia nos
custos e mais conforto e segurança para a população”,
completou o secretário.

As Perguntas Direcionam o Teu Foco
Quais são as tuas perguntas habituais? As perguntas são
como uma mira, elas nos fazem procurar as respostas que
fomos direcionados por elas. Se você esta triste é porque
esta suprimindo todas as respostas que podem fazer com
que se sinta bem. Se você esta bem, é porque está suprimindo todas as respostas que demonstram todas as coisas
ruins que poderia focalizar. As perguntas direcionam nosso
foco. Quando faço perguntas negativas procuro resposta
negativas e tendo a me sentir em um estado emocional
negativo, por outro lado, quando faço perguntas poderosas
e positivas, inevitavelmente, encontro respostas positivas
e isso me leva a um estado emocional positivo.
Eu não sei onde você está agora, mas, se possível, me
diga o que tem na parede que esta à tua direita? Provavelmente, você olhou para essa direção e procurou elementos
para que pudesse responder a minha pergunta, mas, enquanto olhava para a direita, não pode observar o que havia
na parede da esquerda, pois o teu foco foi direcionado por
minha pergunta. Perceba que, ao olhar para a direita, você
exclui do seu campo de visão os elementos da parede da
esquerda e é exatamente assim que as perguntas funcionam em nossa vida. Se fazemos perguntas positivas vamos
direcionar nosso foco para as coisas positivas e elidir as
coisas negativas.

Wilian Marques
Quais são as coisas ruins da tua vida? Mesmo que, de
forma consciente, você responda que não há nenhuma coisa
ruim em tua vida; inconscientemente, e sobre isso você não
tem controle, vai ficar procurando elementos para responder essa pergunta. Bem, vejamos, não responda de forma
alguma, quanto é 2+ 2? Que cor é o céu? Ah! Tenho certeza
que, mesmo tendo dito para que não respondesse, você
respondeu, se não em voz alta, em sua mente. Nós odiamos
deixar uma pergunta sem resposta, por isso precisamos fazer
perguntas melhores, perguntas positivas e fortalecedoras
que vão direcionar nosso foco para aquilo que afirmamos e
não para aquilo que negamos.
O que faço para sair das dívidas? O que faço para que meu
relacionamento não acabe? O que faço para não falir? O que
posso fazer para não ser demitido? Essas, como muitas outras,
são perguntas que direcionam nosso foco para evitar algo,
elas nos levam a olhar para baixo, para aonde não queremos
chegar. Nossas decisões e ações serão para evitar a dívida,
evitar o termino do relacionamento, evitar falir ou ser demitido.
Pensar nisso vai fazer com que nos sintamos mal, pois a todo
momento seremos lembrados que temos dívidas, que o relacionamento não esta legal e que posso falir ou ser demitido. O
que posso fazer para melhorar minha condição financeira? O
que posso fazer para melhorar meu relacionamento e torná-lo

inabalável? O que posso fazer para que minha empresa
prospere? O que posso fazer para ser promovido e ser o
melhor funcionário do ano? Agora, nós olhamos para cima.
O foco foi direcionado para o que se deseja, para buscar
algo e não para evitar. Bem, se eu melhoro minha condição
financeira eu pago minhas dívidas, porém, mesmo sabendo
que estou com dívidas e que para prosperar preciso pagá-las,
eu não fico lembrando disso a todo momento, pois eu estou
focado em prosperar. Da mesma forma, ao invés de focar no
que precisamos fazer para não acabar um relacionamento,
podemos focar no que fazer para que ele se torne incrível.
Podemos viver uma vida de afirmação e buca ou viver
uma vida de negação e fuga, ou seja, ou eu direciono meu
foco ao que eu quero e desejo ou direciono meu foco para
aquilo que não quero e evito. Para quem escolhe a primeira
opção, viver uma vida de busca e afirmação, uma ótima estratégia é analisar as tuas perguntas habituais e começar,
agora mesmo, a formular melhores perguntas. Aprender a
fazer perguntas positivas e fortalecedoras é uma habilidade
fundamental para quem quer uma vida extraordinária.
Wilian Marques,
Life Coach, Neurolinguista, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros
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Estudo leva conhecimento para
fortalecer manejo da formiga cortadeira
Umuarama - Em um
dia de campo voltado
para os técnicos agrícolas e representantes
do setor, a Emater de
Umuarama deu início,
na sexta-feira (12), a um
projeto visando reduzir
o número de formigas
cortadeiras na região.
A ação surgiu a partir
de um estudo realizado
pelo biólogo da Emater,
José Cosme, que levantou informações sobre
biologia das formigas,
produtos e técnicas de
aplicação.
O gerente regional do
Emater de Umuarama,
José Jaime de Lima,
ressaltou que a superpopulação das formigas
cortadeiras é um assunto não só agrícola, pois
elas também estão presente nas áreas urbanas
levando adversidades
para ambos setores. “A
formiga não conhece
limites de propriedades
ou cidades, por isso estamos iniciando uma
campanha regional,
para unir produtores,
técnicos e representantes dos setores agrícola
e das cidades”, explicou.
O projeto conta com
o apoio da Adapar
(Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná), Emater, órgão
vinculados à Secretaria
Estadual de Agricultura
e Abastecimento (Seab),
Prefeitura, Secretarias
Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente,
Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Sociedade Rural
e Cooperativas.
Ainda segundo Jaime,
nos dias 18, 25 e 31 deste
mês serão realizados
em Umuarama novos
eventos com o objetivo
de levar informação e
motivar os personagens
envolvidos com o controle da formiga cortadeira.
“As formigas contam
com papel importante
no ecossistema, por isso
precisamos do manejo para fomentar uma

“Não temos números
sobre o tamanho do
prejuízo que as formigas causam nas nossas
pastagens e lavouras,
mas sabemos que não é
pouco porque elas estão
presentes em muitos
lugares, como pudemos

ver nessa propriedade.
Por isso, é importante
conhecer bem como elas
agem e aprender as técnicas de combate, para
nos livrarmos dessa praga e melhorar a produtividade agropecuária”,
afirmou o prefeito.

ESTUDO
dia de campo voltado para os técnicos deu início a um projeto visando reduzir o número de
formigas cortadeiras na região

Sabendo do problema e preocupado com o
crescimento desordenado dos formigueiros, o
biólogo da Emater, José Cosme, iniciou um estudo prático em propriedades de Umuarama e na
região. Além do conhecimento literário, Cosme
buscou colocar na prática as técnicas e avaliar
produtos para entender onde estava o erro no
manejo da formiga cortadeira. “O objetivo era
entender o gargalo do controle das formigas
cortadeiras. Se era produto ineficiente, relação
de assistência técnica ou aspecto cultural dos
agricultores”.
Ao fim do estudo o biólogo entendeu que os
produtos funcionam, mas o problema está na
falta de domínio na aplicabilidade dos produtos,
conforme as espécies de formigas. “Conhecer
as espécies, o ninho com suas estruturas e
o comportamento biológico das formigas foi
fundamental para identificar e selecionar as
moléculas mais eficazes e garantir o sucesso
do manejo”, explicou.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A ação surgiu a partir de um estudo realizado pelo biólogo da Emater, José Cosme

Conforme a gerência da Emater a assistência técnica é o braço direito do produtor, por
isso será proposto um curso para os técnicos
de Umuarama e região no mês de agosto repassando toda a informação levantada pelo
biólogo José Cosme. “Os técnicos precisam
levar segurança para os produtores e com
essa união poderemos controlar o crescimento
da formiga, reduzindo as perdas no campo”,
finalizou Jaime.

NOVOS ENCONTROS
Os participantes do evento conheceram o trabalho do biólogo e as melhores formas de
realizar o manejo das formigas

convivência saudável”,
noticiou o gerente.
O prefeito Celso Po-

zzobom e o diretor de
Agricultura e Pecuária
do município, Elídio Pa-

van, acompanharam as
atividades e destacaram
a importância do evento.

Essas atividades serão realizadas nos dias
18, na associação dos produtores de Santa Eliza; dia 25, na propriedade do agricultor Edson
Pereira Martins, na Estrada Sete; e em 31 de
julho, na propriedade de Francisco da Silva (e
Ceará), no distrito de Lovat. Em 7 de agosto
acontece mais um curso para técnicos, com
a parte teórica pela manhã e, à tarde, ações
práticas para reforçar os conhecimentos.

IAPAR lança cultivar de mandioca para farinha e fécula visando melhorias
Paranavaí - O Instituto
Agronômico do Paraná
(IAPAR) lançou a cultivar
de mandioca IPR B36, em
apresentação dirigida a
produtores, técnicos, dirigentes e lideranças do agronegócio. O evento foi realizado no Polo Regional do
IAPAR de Paranavaí, com
a presença da presidência
do Iapar, pesquisadores,
produtores rurais, técnicos
e membros da sociedade
civil organizada.
Destinada à obtenção
de farinha e de fécula (polvilho), IPR B36 se destaca
pelo bom teor de amido,
aponta o pesquisador Mário
Takahashi, responsável
pelo desenvolvimento da
cultivar. Ainda como vantagem para a indústria, ele
ressalta a casca delgada
das raízes, condição que
favorece o processamento.
QUALIDADES AGRONÔMICAS – No campo,
IPR B36 se destaca pela

precocidade e produtividade – chega à colheita em
10 a 12 meses no primeiro
ciclo, com potencial produtivo acima de 30 toneladas
por hectare. O porte das
plantas, de baixo a médio,
facilita os tratos culturais
na lavoura.
Outro ponto alto do novo
material é o formato das
raízes e sua inserção próxima à superfície. “Essas
características aumentam
o rendimento operacional
da colheita”, explica Takahashi.
Indicada para plantio
direto ou convencional, a
nova cultivar é tolerante às
principais doenças que afetam lavouras de mandioca e
não apresenta fitotoxidade
aos herbicidas registrados
para a cultura.
IPR B36 é indicada para
plantio em todas as regiões
produtoras do Paraná, preferencialmente em terrenos
com teor médio de argila
inferior a 25%.

IPR B36 é indicada para plantio em todas as regiões produtoras do Paraná, preferencialmente em terrenos com teor médio
de argila inferior a 25%.
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I

Votação em 2º turno da Reforma da
Previdência será concluída apenas em agosto
A Câmara dos Deputados concluiu na sexta-feira (12) a noite a votação
do primeiro turno da
reforma da Previdência,
com a análise dos destaques - as sugestões de
mudanças ao texto-base
que já tinha sido aprovado na quarta-feira (10).
No final, foram aprovadas mudanças que
suavizaram as regras
para professores, policiais, homens e mulheres. Mesmo com as
mudanças, o secretário
especial de Previdência e Trabalho, Rogério
Marinho afirmou que
a economia com a reforma nas regras de
aposentadoria e pensão
deve ficar em torno de
R$ 900 bilhões em dez
anos.
Segundo ele, trata-se

ainda de uma estimativa
e a equipe econômica
trabalhará nos próximos
dias para refinar esses
cálculos. A projeção considera que a redução na
economia com o abrandamento das regras ficou
entre R$ 50 bilhões e
R$ 70 bilhões, afirmou
Marinho.
O valor final ficou
abaixo da meta de economia de R$ 1 trilhão
estipulada pelo Ministro da Economia, Paulo
Guedes. Mas, segundo
Marinho, a aprovação da
medida provisória 871,
convertida na lei 13.846,
de combate às fraudes na
concessão de benefícios
do INSS, fará com que
a União ganhe “pouco
mais de R$ 200 bilhões”
nos próximos dez anos
a partir de 2020. A colu-

nista Adriana Fernandes
apurou com técnicos que
fizeram os cálculos que
o número é até maior:
R$ 220 bilhões. “Entre a
PEC da Previdência e a
MP 871, teremos impacto
fiscal de R$ 1,1 trilhão,
aproximadamente”, afirmou o secretário.
ADIANTAMENTO
A proposta que modifica as regras para
se aposentar no Brasil
ainda precisa ser aprovada em segundo turno
pelos deputados antes
de seguir ao Senado.
A votação do segundo
turno foi marcada para o
dia seis de agosto, depois
do recesso parlamentar,
que começa em 18 de
julho. Inicialmente, o governo e o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia

(DEM-RJ), esperavam
analisar a proposta em
segundo turno até o fim
desta semana. Chegaram
a cogitar, até, convocar
sessão para este Sábado
(13). A previsão, porém,
mudou na medida em
que as votações foram
se arrastando durante a
semana.
Há um temor de que,
ao voltar às suas bases,
os parlamentares sejam
pressionados a mudar
pontos do projeto na votação em segundo turno.
O presidente da Câmara,
porém, disse acreditar
que os deputados podem
mudar de ideia, sim, mas
a favor da Previdência.
Ao comentar o atraso
da votação ao longo da
semana, Maia aproveitou
para criticar mais uma
vez a articulação do go-

verno de Jair Bolsonaro.
“Não ter governo organizado atrapalha muito”,
disse. Ele também ressaltou o protagonismo dos
deputados na reforma e
negou que o objetivo da
Câmara seja reduzir o
poder do presidente Jair
Bolsonaro. “Não é isso
que nós queremos”, disse
MUDANÇA
O texto aprovado ontem (12) propõe que os
homens só poderão se
aposentar aos 65 anos e
as mulheres, aos 62 anos,
com um tempo mínimo de
contribuição de 15 anos
(homens e mulheres).
A modalidade da aposentadoria por tempo de
contribuição - que exige
tempo mínimo de 35 anos
(homens) e 30 anos (mulheres) vai acabar, caso

a reforma seja aprovada
da forma como está. Os
novos critérios valerão
para quem ainda não
começou a trabalhar.
Quem já está trabalhando e contribuindo para o
INSS ou o setor público
terá regras de transição.
Após a conclusão da
votação no plenário, a
Comissão Especial onde
a reforma tramitou até
a semana passada, se
reuniu novamente para
votar a redação do texto
para o segundo turno. Esta etapa é mais
formal, mas havia a
expectativa de que poderia se prolongar por
três horas diante da
promessa de obstrução
por parte da oposição.
As informações são do
jornal O Estado de S
Paulo.

Veja como ficou a reforma da Previdência
após a votação do 1º turno no Plenário
Regras de transição
para o Regime Geral (RGPS)
1ª opção:
• Pedágio de 50% do tempo que faltar para
atingir o mínimo de contribuição, que é de 35
anos para homem e 30 anos para mulher
• Não depende da idade
• Pode ser usada por quem já tenha um mínimo
de 28 anos de contribuição (mulher) ou 33 anos
de contribuição (homem)
• Salário segue a regra do INSS: média de
80% das maiores contribuições com aplicação
do fator previdenciário
2ª opção:
• Requisitos mínimos de idade (60 anos para
homem e 57 para mulher) e de tempo de contribuição (35 anos se homem e 30 anos se mulher)
• Pedágio de tempo de contribuição igual ao
quanto faltar para atingir o requisito
• Professores contarão com cinco anos a
menos de idade e de tempo de contribuição para
aplicar o pedágio
• Valor dos proventos será igual a 100% da
média de todos os salários
3ª opção:
• Direcionada a quem tem mais idade: 60
anos se mulher e 65 anos se homem, no mínimo
Contribuição de 15 anos para o homem e para
a mulher, mas a idade exigida da mulher sobe
gradativamente para 62 anos até janeiro de 2023
• Valor dos proventos será calculado sobre
a média de todos os salários de contribuição.
Encontrada a média, serão 60% por 20 anos
de contribuição e mais 2% por cada ano a mais
até o máximo de 100% da média, exceto para a
mulher, para a qual o acréscimo começa depois
de 15 anos de contribuição
4ª opção:
• Direcionada a quem tem mais tempo de
contribuição, essa transição exige 56 anos de
idade e 30 anos de contribuição para a mulher;
e 61 anos de idade e 35 anos de contribuição
para o homem
• A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade
exigida sobe gradativamente até alcançar 62
anos para a mulher em 2031 e 65 anos para o
homem em 2027
• Professores começam com exigência de 25
anos de contribuição e 51 de idade para a mulher e de 30 anos de contribuição e 55 de idade
para homem, com igual regra de aumento das
exigências ao longo do tempo
• Valor dos proventos segue a média de todos
os salários com aplicação de 60% por 20 anos
mais 2% a cada ano a mais
5ª opção:
• A soma exigida começa em 86 pontos para a
mulher e 96 pontos para o homem. Esses pontos
são obtidos com a soma de idade e tempo de
contribuição

• Mas a cada ano a soma exigida cresce um
ponto até alcançar 100 pontos para a mulher
(em 2033) e 105 pontos para o homem (em 2028)
• Professores contarão com redução inicial
nos pontos (81 pontos para mulher e 91 pontos
para homem), crescendo a partir de 2020 até
chegar a 92 para a mulher (em 2030) e a 100
para o homem (2028)
• O valor da aposentadoria segue a regra de
60% da média de tudo, crescendo 2% a cada ano.

Regras de transição
para o Regime Próprio (RPPS)

1ª opção:
• Exige soma de idade e tempo de contribuição, o qual será de 30 anos de recolhimento
para a mulher e 35 anos de recolhimento para
o homem
• Em janeiro de 2022, a idade mínima sobe
para 57 anos (mulher) e 62 anos (homem)
• A soma exigida começa em 86 pontos
para a mulher e 96 pontos para o homem. Esses
pontos são obtidos com a soma de idade e tempo
de contribuição
• Mas a cada ano a soma exigida cresce
um ponto até alcançar 100 pontos para a mulher
(em 2033) e 105 pontos para o homem (em 2028)
• Deverão contar ainda com 20 anos no
serviço público, dez anos na carreira e cinco no
cargo em que se aposentarem
• Professores contarão com redução inicial
nos pontos (81 pontos para mulher e 91 pontos
para homem), crescendo a partir de 2020 até
chegar a 92 para a mulher (em 2030) e a 100
para o homem (2028)
• O valor dos proventos será integral para
quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 e
pela média de todos os salários de contribuição
para quem ingressou após essa data ou participa
de fundo complementar de aposentadoria

2ª opção:
• Requisitos mínimos de idade (60 anos
para homem e 57 para mulher) e de tempo de
contribuição (35 anos se homem e 30 anos se
mulher)
• Pedágio de tempo de contribuição igual
ao quanto faltar para atingir o requisito
• Professores contarão com dois anos a
menos de idade e com cinco anos a menos no
tempo de contribuição para aplicar o pedágio
• Valor dos proventos será igual a 100%
da média de todos os salários ou integral se a
pessoa ingressou no serviço público até 31 de
dezembro de 2003

Policiais:
Policiais civis do Distrito Federal, policiais federais, agentes penitenciários e socioeducativos
federais contarão com a regra atual de aposentadoria disciplinada na Lei Complementar 51/85
• A lei exige tempo de contribuição de 25 anos
para a mulher, dos quais 15 em atividade de

natureza policial; e tempo de contribuição de 30
anos para homem, com 20 desse tipo de atividade
• A PEC exige idade mínima de 52 anos para a
mulher e de 53 anos para o homem, contanto que
cumprido um pedágio de 100% do tempo que falta para atingir o tempo de contribuição na data
de publicação da futura emenda constitucional
• Caso não cumpra esse pedágio, tanto o homem quanto a mulher poderão se aposentar com
55 anos de idade e as regras da lei complementar
sobre tempo de contribuição
• Proventos integrais

Regra geral para INSS
e Regime Próprio
Tanto para servidores quanto para segurados do
INSS, a regra geral será de 62 anos para mulher
e de 65 anos para homem
• O tempo de contribuição e o valor dos proventos dependerão de lei futura, mas o texto traz
normas transitórias até ela ser feita
• Para os segurados do INSS, essas normas
transitórias exigem 15 anos de contribuição da
mulher e 20 anos do homem
• Para os servidores públicos, o tempo de
contribuição é de 25 anos para ambos os sexos,
com 10 de serviço público e 5 no cargo em que
for concedida a aposentadoria

Pensão por morte
Pensão por morte poderá ser inferior a um
salário mínimo, a depender do cálculo, se o
dependente tiver outra fonte de renda formal
• Se a pensão for gerada por morte de aposentado, ela será equivalente a uma cota familiar
de 50% desse valor mais cotas de 10% para cada
dependente
• Se a pensão for gerada por morte do trabalhador ou servidor na ativa, essas cotas serão
aplicadas sobre o que a pessoa teria direito a
receber se fosse aposentada por incapacidade
permanente (invalidez)
• O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente segue a regra geral de 60%
da média de todos os salários por 20 anos de
contribuição, com acréscimo de 2% a cada ano
a mais de contribuição
• Policiais incluídos na reforma poderão gerar
pensão por morte com valor integral para o cônjuge se a morte decorrer de agressão sofrida no
exercício da função ou em razão dela
• Não há transição para as regras de pensão
por morte, aplicando-se aos atuais e aos futuros
segurados
• Se o segurado tiver dependentes com
deficiência, o valor da média poderá ser maior
porque as cotas serão aplicadas somente sobre
o que exceder o teto do INSS (no caso dos servidores) ou será igual à média até esse teto para
quem recebe até R$ 5.839,45. (Agência Câmara
Notícias)
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I2.500
I
KM DE BIKE

Ciclistas chegam em Umuarama
e concluem metade do percurso
Umuarama - Os ciclistas
Luiz Pereira de Oliveira, de
27 anos, e José Messias Gomes, de 64 anos, passaram
por Umuarama na manhã
de sexta-feira, 12, após percorrerem mais de 2.500 km
pelos estado do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e
Paraná. A passagem marca
a metade de um trajeto de
5.250 km montados em suas
bikes, que será finalizado
em Alta Floresta no Mato
Grosso.
Na passagem Luiz, mais
conhecido como Luizinho,
morador de Icaraíma, e
José Messias deram dicas
para os ciclistas que pensam em fazer uma aventura
como a deles. Segundo
Messias, o primeiro passo
é realizar exames para verificar a saúde e em seguida
iniciar os treinamentos.
“Na minha primeira viagem
achei que era só pegar a
bicicleta e sair pedalando,
o que me acarretou um
problema de joelho. Para
essa viagem comecei a
treinar próximo da minha
cidade, na época cheguei a

mo da noite, pois os pontos
de apoio onde dormimos
ficam longe um do outro.
Tudo tem que ser muito
bem planejado”, alertou
Messias.

Os aventureiros partem para Alta Floresta no Mato Grosso, com um percurso de mais de 2 mil km

pedalar cerca de 80 km por
dia”, explicou.
Luizinho conta que o
peso dos equipamentos,
roupa e barraca acaba
dificultando um pouco a

viagem. Porém, o morador
de Icaraíma ressaltou que
as belas paisagens ao longo do caminho amenizam
qualquer sofrimento físico.
“Cada lugar tem uma pai-

sagem diferente. É uma
coisa que só conseguimos
observar viajando de bicicleta”, disse.
Ainda segundo os entrevistados, planejar a rota,

Bottas supera Hamilton por 0s006 e vai
largar em primeiro no GP da Inglaterra
O finlandês Valtteri Bottas obteve, ontem, a pole
position para o GP da Inglaterra, décima etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto
da Mercedes fez a melhor
volta em 1min25s093, 0s006
à frente do inglês Lewis
Hamilton, seu companheiro
de equipe, que buscava a
quinta pole consecutiva na
corrida britânica. Será a
décima vez que Bottas vai
largar na primeira colocação na carreira. A corrida
hoje está marcada para ter
início às 10h10.
O monegasco Charles
Leclerc levou sua Ferrari ao
terceiro posto, 0s079 mais
lento que Bottas, seguido
pelo holandês Max Versta-

ppen e pelo francês Pierre
Gasly, ambos da Red Bull.
O alemão Sebastian Vettel,
com problemas mecânicos
na Ferrari, foi apenas o
sexto colocado.
O australiano Daniel
Ricciardo, da Renault, conseguiu a sétima posição,
seguido pelo britânico Lando Morris, da McLaren. A
surpresa do treino foi a
presença de Alexander
Albon, da Toro Rosso, na
nona colocação, à frente do
alemão Nico Hulkenberg,
da Renault, décimo classificado.
Hamilton lidera o Mundial com 197 pontos, enquanto Bottas é o segundo
colocado, com 166. Versta-

Confira o grid de largada
do GP da Inglaterra:
1) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)............1min25s093
2) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)........1min25s099
3) Charles LECLERC (MON/Ferrari).......1min25s172
4) Max Verstappen (HOL/Red Bull).........1min25s276
5) Pierre GASLY (FRA/red Bull)..............1min25s590
6) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)............1min25s787
7) Daniel Ricciardo (AUS/Renault)..........1min26s182
8) Lando Norris (GBR/McLaren).............1min26s224
9) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso)......1min26s345
10) Nico Hulkeberg (ALE/Renault)..........1min26s386
ppen ocupa o terceiro lugar,
com 126, enquanto o alemão Sebastian Vettel, que

venceu o GP da Inglaterra
do ano passado, vem logo
atrás, em quarto, com 123.

Elemento da cultura urbana, breaking
deve ser incluído na Olimpíada de 2024
A possível entrada do
breaking no programa olímpico para os Jogos de Paris, em 2024, está mexendo
com os dançarinos (e agora atletas) da modalidade.
O Comitê Organizador da
competição incluiu esse elemento da cultura urbana,
que pode integrar o torneio
ao lado de surfe, skate e
escalada esportiva. No final
do próximo ano o martelo
será batido, mas a tendência
é pela inclusão de todos.
“Recebemos essa notícia
com muita alegria. É um
passo muito grande para a
nossa arte. Faz algum tempo
que o breaking já vem sendo
tratado pelo lado esportivo
por causa das competições.
Fazer parte da Olimpíada é
um salto grande para a valorização. Ainda existe preconceito e isso pode ajudar”,
comentou Leony Pinheiro,
um dos principais atletas do
Brasil na modalidade.

Para o Comitê Olímpico
Internacional, o breaking
está alinhado às propostas de tornar os Jogos um
evento mais plural, urbano
e conectado aos jovens. A
experiência já tinha dado
certo na versão de inverno,
com a inclusão de modalidades mais “radicais” E será
tendência para as próximas
edições. Um bom teste foi
feito com a estreia do breaking nos Jogos da Juventude,
em Buenos Aires, no ano
passado. Acabou sendo um
sucesso e ganhou pontos
para entrar no programa das
competições adultas.
“Até 2024 podem haver
mudanças, mas os Jogos
da Juventude foi um teste e
funcionou bem. A maneira
que julgam é a mesma que
adotaram nos eventos mundiais”, diz Leony, que tem 23
anos e começou a praticar
o breaking na periferia de
Belém (PA). Ele começou a

competir em 2011 e passou
a chamar a atenção por ter
um jeito próprio de dançar,
utilizando ritmos paraenses
como o carimbó e o tecnobrega.
O MELHOR
Já foi considerado o melhor do Brasil em três anos
(2013, 2016 e 2017). “Eu
comecei em 2008, era um
hobby. Era moleque. Fiz
caratê, capoeira, teatro. O
breaking foi por acaso. Encontrei um pessoal dançando
e comecei a ensaiar. Depois
me aprofundei na cultura e
a razão social daquilo. Vivo
profissionalmente disso, consigo ganhar meu dinheiro e
consigo me manter simplesmente dançando. É um sonho
para qualquer B-Boy”, diz.
Ele consegue se manter
participando de eventos,
atuando como jurado, dando
aula e ministrando workshops. No começo, lembra

que era complicado, mas
agora acha que a realidade olímpica pode ajudar a
combater o preconceito com
o breaking. “Eu sofri muito.
Tem gente que discrimina
por não conhecer, tem situações que a família não apoia.
É muito difícil ser profissional da dança, ainda mais
para um B-Boy. Com esse
novo horizonte, não vamos
ter mais esse preconceito
que eu sofri e muita gente
ainda vive”, conta.
Leony sabe que um garoto
criado no bairro 40 horas, em
Belém, poderia ter tido um
caminho mais complicado
na vida. Para ele, o breaking
ajudou bastante. “Depois que
entendi isso, olhei para trás
e vi que o que o breaking fez
com minha vida foi muito
lindo, pois me ajudou a não
ir para o caminho errado
e moldou meu caráter. Sou
exemplo de muitos outros
B-boys.”

pontos de parada e apoio
segue o roteiro de idealizar
uma viagem de bicicleta.
“Agora que vamos entrar
no Mato Grosso do Sul, não
podemos pedalar até próxi-

Segunda etapa
Com mais de 50 municípios percorridos na
primeira etapa, agora os
ciclistas estão descansando
em Icaraíma, onde Luizinho
também mata a saudade
da família. Em seguida,
os aventureiros partem
para Alta Floresta no Mato
Grosso, com um percurso
de mais de 2 mil km. Agora
eles deixam as paisagens
do sul do Brasil para a
precisar o relevo do Centro-Oeste do País.
Mesmo planejando a viagem por um ano, eles contam
com a ajuda da comunidade
para concluir o percurso.
Desta forma, quem quiser
ajudar os viajantes, os recursos podem ser depositados
na conta do Banco Bradesco
número: 1001609-6 / Agência
0209 / titular Luiz Pereira de
Oliveira.

A8

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de julho de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Esportes

editoria@ilustrado.com.br

IEM
I CASA

Corinthians conta com a volta de Gil para
tentar reação no Campeonato Brasileiro
São Paulo, (Agência
Estado) - Depois de uma
intertemporada para ser
esquecida, o Corinthians
recebe o CSA, neste domingo, às 16 horas, na
sua arena em Itaquera,
pela décima rodada do
Campeonato Brasileiro. A
partida marcará a reestreia
do zagueiro Gil, que está de
volta ao time após três anos
e meio no futebol chinês.
A chegada do jogador
foi a única notícia boa que
o torcedor corintiano teve
durante a pausa em função
da Copa América. Durante
o período, a equipe fez três
amistosos muito ruins. Foram duas derrotas, ambas
por 2 a 1, para Botafogo de
Ribeirão Preto e Londrina,
e uma vitória no sufoco, por
2 a 1, sobre o Vila Nova.
O técnico Fábio Carille esperava nessa pausa
dar entrosamento ao setor
ofensivo e ajustar a equipe, que está estacionada
na parte intermediária da
tabela de classificação do
Brasileirão e com apenas
sete gols marcados em oito
jogos disputados.
O problema é que o
ataque praticamente não

CSA reforçado

O zagueiro Gil retorna para dar esperanças maiores ao Timão

trabalhou junto. Pedrinho
e Mateus Vital estiveram
na seleção olímpica e Everaldo e Clayson precisaram
realizar, por duas semanas,
trabalhos de fortalecimento
muscular. Gustavo segue
no departamento médico
e Vagner Love, que deve
começar como centroavante hoje, disputou os três

amistosos atuando pelos
lados do campo.
Na zaga, pelo menos,
a expectativa é boa. Gil
começou a treinar com o
elenco na terça-feira e logo
de cara ganhou a posição
de Henrique, até então um
dos jogadores da confiança
de Carille. Gil formará dupla com Manoel na partida

com o CSA. “Chego para
ajudar, como foi na minha
primeira passagem. Claro
que a gente fica um pouco
surpreso (com a vaga no
time)”, disse o zagueiro.
“A primeira passagem
foi muito boa(entre 2013 e
2016). A responsabilidade
de jogar pelo Corinthians
em qualquer esporte tem

O CSA vai enfrentar o Corinthians com uma
grande novidade que chegou ao clube durante
a pausa do Campeonato Brasileiro para a
Copa América: o atacante Alecsandro. O atleta
deixou o São Bento para ser a principal contratação do time na temporada. Ele formará dupla
ofensiva com o também veterano Ricardo Bueno, outro ex-palmeirense. “O Alecsandro é um
jogador experiente, rodado, que sabe fazer gol,
conhece muito bem o adversário que vamos enfrentar. Tenho a certeza de que vai nos ajudar
muito durante esta caminhada”, afirmou Argel
Fucks. O técnico Argel Fucks vai levar até o
último minuto uma dúvida sobre Naldo. Com
dores no joelho, o jogador foi poupado durante
a semana e chegou a ser substituído por Jean
Cléber, que teve seu nome regularizado no BID
da CBF na última quinta-feira. O treinador,
porém, rejeitou fazer mistério em cima da escalação para enfrentar o Corinthians. Vindo de
três derrotas consecutivas, o CSA tem apenas
seis pontos na tabela de classificação. A vitória
é vista como essencial para iniciar um novo
momento na briga contra o descenso.
que vestir com amor. Espero dar continuidade ao
trabalho e me integrar ao
elenco o quanto antes. Estou preparado”, prosseguiu
o jogador que usará a camisa 26, que era de Marllon,
emprestado ao Bahia.

Além de Gil, o Corinthians
também contará no time
titular com os retornos de
Cássio e Fagner, campeões
da Copa América pela seleção brasileira. Gustavo e
Ramiro estão fora do jogo
por problemas musculares.

Jorge Jesus estreia no Maracanã pelo Após derrota para arquirrival, Atlético-MG
Flamengo com casa cheia ante o Goiás viaja a Chapecó com time reserva
Rio, (AE) - Jorge Jesus
vai sentir pela primeira vez
a sensação de comandar
um time brasileiro atuando
em casa neste domingo. O
português fará sua estreia
no Maracanã como treinador do Flamengo diante do
Goiás, no jogo das 11 horas
válido pela décima rodada
do Campeonato Brasileiro.
E será com o estádio lotado.
Mais de 57 mil ingressos
já haviam sido comercializados até a última sexta-feira, o que vai engordar
ainda mais a média de
público da equipe carioca
como mandante na temporada. Já antes da parada
para a Copa América, entre
Campeonato Carioca, Copa
do Brasil e Brasileirão, o
Flamengo já possuía uma
média de 45.327 pagantes
por jogo.
Na última quarta-feira, o técnico europeu fez
sua estreia com um empate (1 a 1) considerado
bom resultado diante do
Athletico-PR, pela Copa do
Brasil, em um campo de ca-

racterísticas hostis. Neste
domingo, terá uma torcida
massiva a favor, mas vai
ter de começar a lidar, na
prática, com a dificuldade
imposta pelo calendário
nacional. Já na próxima
quarta-feira fará o retorno
do confronto decisivo contra os paranaenses com a
necessidade de definir se
poupará algumas peças
neste domingo visando a
classificação às semifinais
do torneio mata-mata.
Pelo Brasileirão, o Flamengo ocupa a terceira
posição na tabela, com 17
pontos, se colocando na briga pelo título, mesmo com
uma distância já considerável para o líder Palmeiras,
que tem 25. “Não há espaço
(para descanso), só há espaço para recuperar. Mas
vamos trabalhar mesmo
não tendo muito tempo”,
comentou o técnico
No discurso dos jogadores, também não há espaço para lamentações
“Sabemos que o Flamengo
precisa brigar em todas as

frentes que tem pela frente,
e é isso que o torcedor espera da nossa equipe. Não
podemos deixar de lado o
Campeonato Brasileiro, e
com certeza entraremos
em campo com o pensamento de conquistarmos um
grande resultado contra o
Goiás”, garantiu o atacante
Bruno Henrique.
O seu companheiro de
ataque, Gabriel, por sua
vez, admitiu temer o cansaço, mas dá sinais de que
nem pensa em ser poupado
da partida deste domingo.
“Para ser sincero, não é bom
um jogo em cima do outro.
Temos que descansar bastante para chegar bem nas
partidas, mas não vamos ter
problema”, comentou o autor
do gol de empate na Arena
da Baixada, o primeiro da
“Era Jorge Jesus” no clube
carioca.
Sem dar pistas em relação ao time que irá a campo
neste domingo, Jorge Jesus
não informou se pretende
poupar alguns titulares na
partida.

Belo Horizonte, (AE) - Com
a derrota acachapante para
o arquirrival Cruzeiro na última quinta-feira, pela Copa
do Brasil, o Atlético-MG se viu
obrigado a focar no Campeonato Brasileiro neste fim de
semana para tentar reerguer
a cabeça de olho no restante
da temporada. Porém, mesmo
com o jogo deste domingo com
a Chapecoense, às 19 horas
na Arena Condá, ganhando
relevância, o time atleticano
que vai a campo deve ser cheio
de reservas.
Os mineiros estão bem colocados na tabela na retomada da
competição de pontos corridos
após a Copa América. Com 16
pontos após nove rodadas, vão
tentar se manter no pelotão de
frente, mas terão de dar um
jeito de fazê-lo com os reservas
em campo.
A opção foi confirmada pelo
técnico Rodrigo Santana, ao
avisar que o foco de momento
continuará sendo a disputa da
Copa do Brasil, mesmo com a
derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro,
ocorrida no Mineirão.
Para o jogo deste domingo,
por sinal, o treinador, que estava
interino no cargo e recentemen-

te ganhou a condição de efetivo,
apontou algumas lições da derrota na Copa do Brasil. “Acho
que a gente precisa competir

mais e, na próxima partida, ter
uma postura mais agressiva
tanto na fase defensiva, quanto
na ofensiva” afirmou.
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Expectativa é empresa reabrir as portas no
1º semestre de 2020, se a burocracia permitir
Umuarama – O frigorífico de aves Averama espera
reabrir as portas já no
primeiro semestre de 2020,
se a burocracia permitir. A
afirmação é do proprietário
da empresa, Célio Batista
Martins Filho, o ‘Celinho’,
que esteve neste sábado
no jornal Umuarama Ilustrado.
Na edição de hoje publicamos uma “Nota Oficial”
(ler em anexo) onde a empresa explica as causas e
circunstâncias que levaram
a paralisação temporária
do complexo há três anos.
Desde então o frigorífico
tem atuado para retomar
as atividades.

RETOMADA
Segundo Celinho, as verbas rescisórias bem como
as parcelas pendentes do
FGTS estão sendo quitadas
e depositadas aos ex-funcionários. “Quando fechamos tivemos a condição
de notificar previamente e
de pagar os salários. Não
fechamos sem avisar antes
e foi por circunstâncias. E
nunca deixei de trabalhar
para voltar a atuar”, afirmou o empresário.
“Ao longo de 30 anos, a
empresa acreditou e inves-

A unidade de Umuarama da Averama já começou a passar por reformas prevendo a reabertura do frigorífico

tiu fortemente em Umuarama, transformando-se
na maior empregadora da
região, com 3.000 funcionários, assim como na maior
contribuinte do Município”,
consta na Nota.
PREPARAÇÃO
Celinho salientou que
a unidade de Umuarama
começou a passar por reformas e o entrave ainda está
na parte burocrática. “Há
funcionários e autoridades
de órgãos estaduais que

NOTA OFICIAL

A AVERAMA ALIMENTOS, procurada pelo
jornal Umuarama Ilustrado, aproveita
para informar ao publico o seguinte:
1. Ao longo de 30 anos, a empresa acreditou e investiu
fortemente em Umuarama, transformando-se na maior empregadora da região, com 3.000 funcionários, assim como
na maior contribuinte do Município.
2. A crise no estoque de milho, decorrente da conhecida
má gestão da CONAB, que falhou na sua obrigação legal
de abastecer o mercado, ocasionou o colapso na alimentação das aves e, com isso, a paralisação das atividades
do abatedouro. A isso se acresceu o equívoco que cometemos ao atender ao Banco do Brasil que nos solicitou que
salvássemos frigorífico de Santo Inácio e que, depois de
o colocarmos em franco funcionamento, o banco preferiu
a conhecida JBS, ocasionando-nos considerável prejuízo.
3. Diante das dificuldades, procuramos ajustes com
empresas e cooperativas, visando preservar os tantos empregos que gerávamos, além das severas consequências
sociais que desejávamos evitar.
4. Na difícil decisão de interromper temporariamente a
produção, nossa primeira preocupação foi assegurar aos
nossos colaboradores[trabalhadores o pagamento de seus
salários, que foram todos quitados, ficando pendente as
verbas rescisórias em virtude de lamentável interferência
de inescrupulosos profissionais e até autoridades que não
compreenderam que, sem empresa não há emprego.
5. O esforço da AVERAMA para retomar suas atividades,
aliado as perspectivas do novo cenário politico nacional,
permitiu que conseguíssemos parceiros possibilitando a
já franca produção em diversas unidades e nos permitindo
anunciar para breve o funcionamento do complexo produtivo
de Umuarama.
6. A AVERAMA conta com a agilidade das autoridades
estaduais nos trâmites burocráticos que ensejara-o esse
novo tempo.
7. Afinal, temos orgulho de carregar em nossa marca
UMUARAMA.

estão criando problemas
e atuando para dificultar
que consigamos renovar
licenças que já tínhamos e
estamos apenas renovando.
Entendo que é um direito adquirido nosso e que
espero desemperrar para
voltarmos a gerar emprego
e renda para a cidade”,
salientou o empresário.
RONDON
A unidade de Rondon,
a 94 km de Umuarama,
deve retomar o abate

nos próximos 30 dias. “O
frigorífico já está pronto
para funcionar. Só não
começamos ainda porque
há algumas licenças que
já pedimos a renovação
mas ainda não saíram. É
a burocracia mais uma
vez nos atrapalhando”,
desabafou Celinho. O frigorífico tem capacidade
para gerar 500 empregos
diretos.
Nesta busca pela reativação de todos os complexos, a incubadora, instala-

O empresário Célio Martins, o Celinho, trabalha para reabrir
a unidade da Averama de Umuarama já em 2020

da em Nova Olímpia, já está
em operação e cerca de 40
produtores já retomaram
a parceria. “Apesar de ser
uma empresa privada, a
Averama é um patrimônio
de Umuarama e da região.
É um agronegócio que movimenta a economia desde
o plantio do milho até o
abate e a venda da ave. Precisamos da colaboração de
todos. A sociedade tem que
considerar que geramos
mais de 3 mil empregos e
nos auxiliar neste momento

para voltarmos a atuar”,
salientou o empresário.
Na Nota Oficial, a empresa afirma que “O esforço da
AVERAMA para retomar
suas atividades, aliado as
perspectivas do novo cenário politico nacional, permitiu que conseguíssemos
parceiros possibilitando
a já franca produção em
diversas unidades e nos
permitindo anunciar para
breve o funcionamento
do complexo produtivo de
Umuarama”, consta.

Cursos da Unipar arrecadam
doações para a SAAU e Uopeccan
Umuarama - Ajudar a
comunidade, em especial
as entidades sociais, faz
parte da vida acadêmica na
Universidade Paranaense
– Unipar. Bons exemplos
são vistos o ano todo. Um
dos mais recentes foi protagonizado pelos cursos de
Arquitetura e Urbanismo,
Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e
Engenharia Agronômica.
Uma campanha de arrecadação de ração para
cães e gatos e alimentos
mobilizou todas as turmas. Professores também
colaboraram. Com a ação
coordenada pelo professor
Audrew Jackson Demozzi,
os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e das
Engenharias conseguiram
2.310 quilos de ração para
a SAAU (Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama). O curso de Direito
também beneficiou a SAAU,
com 3.700 quilos de ração.
Fazendo parte da atividade
socioeducativa do curso,
que chamam de apadrinhamento, foram arrecadadas
também três toneladas de
alimentos para a Uopeccan.

Entrega das doações do curso de Direito à Uopeccan

Audrew afirma que a ação
social é uma das formas
de humanizar as aulas
de conteúdos ligados às
Ciências Exatas: “Além de
trabalhar no acadêmico a
visão empática de viver em
sociedade, é gratificante
ver os resultados crescendo
mais a cada ano. Agradeço

muito o apoio de cada um
que participou”.
A professora Elirani
Chinaglia foi “madrinha”
da campanha do curso de
Direito. “Os resultados
mostram a preocupação
dos acadêmicos não apenas com a preparação
técnico-profissional, mas

também com a sua formação social e humanística”,
avalia, informando que foi
arrecadado o suficiente
para um mês e meio das
necessidades de mantimentos da Uopeccan. “E
o timming foi perfeito, pois
a despensa estava vazia”,
arremata.

Aula em casa não é evasão escolar, diz ministério
(Agência Estado) - Ainda sem a aprovação de
lei que regulamente o ensino domiciliar no País, o
Ministério da Mulher, da
Família e Direitos Humanos
(MMFDH), comandado por
Damares Alvares, orientou
os conselhos tutelares a
não considerar como evasão escolar os casos de
crianças e adolescentes que
não estejam matriculadas
em escolas e são educadas
em casa, o homeschooling.
O Ministério Público Federal (MPF) pediu imediata

suspensão da ordem por
entender que desrespeita
a legislação.
O ofício com a orientação aos conselhos foi
enviado no fim de maio,
um mês após a gestão Jair
Bolsonaro ter encaminhado
projeto de lei (PL) sobre o
tema ao Congresso - ainda
não há previsão para que
a matéria seja apreciada.
Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
de 2018, a regulamentação
do homeschooling deve ser
aprovada pelo Legislativo,

já que altera o Estatuto da
Criança e do Adolescente e
a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação.
A pasta orientou que,
enquanto o projeto estiver
em tramitação, os casos
não sejam considerados
como abandono intelectual.
Também pede aos conselheiros que procedimentos
em apuração sejam interrompidos até a votação do
projeto.
Na quinta-feira, 11, o
MPF recomendou a suspensão imediata por conside-

rar que “nenhuma norma
do ordenamento jurídico
pátrio que define a obrigação dos responsáveis legais
de zelar pelo bem-estar
do educando foi revogada,
principalmente aquela que
determina a obrigatoriedade de promover a matrícula”.
Deborah Duprat, procuradora federal dos Direitos
do Cidadão, diz que também
encaminhou ofício a todos
os conselhos orientando
sobre a ação correta nesses
casos. Questionado pelo

Estado sobre o pedido do
MPF, a pasta não respondeu
até as 21 horas.
Promessa
Bandeira de campanha
de Bolsonaro, a regulamentação do homeschooling
foi colocada como uma das
ações prioritárias dos cem
primeiros dias de governo a liberação da modalidade é
demanda antiga de grupos
conservadores religiosos.
A ideia inicial do governo
era editar uma medida
provisória (MP), que tem
tramitação mais rápida.

Com receio de a MP ser
rejeitada, o governo recuou
e enviou o PL.
A proposta prevê o cadastro de alunos e avaliações anuais do Ministério
da Educação. Caso o aluno
seja reprovado por dois
anos seguidos, perderá o
direito de estudar nesse
modelo. Segundo o projeto
de lei, as famílias terão de
apresentar documentos
como antecedentes criminais, caderneta de vacinação atualizada e plano
pedagógico individual.
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Variedades

E falando na série “Desalma”, o chalé no qual estava
hospedada parte da equipe de produção pegou fogo na madrugada de quinta para sexta-feira. O local foi rapidamente
evacuado e um funcionário se machucou ao sair do chalé.
Ele foi atendido na Santa Casa de São Francisco de Paula.

“A Dona do Pedaço”, Chiclete
(Sérgio Guizé) salva a vida
de Virgínia (Paolla Oliveira)
quando Cosme (Osvaldo Mil)
decide, ele mesmo, assassinar
a moça. É que, quando Cosme
“encomendou” o assassinato,
Chiclete entendeu que se tratava de Kim (Mônica Iozzi), mas
quando descobrir que é Vivi
quem ele deveria matar, não
consegue fazê-lo porque está
completamente apaixonado por
ela. E daí Cosme entra em ação,
mas será impedido por Chiclete.

Fauze (Kaysar Dadour)
será surpreendido com a revelação de que ele é irmão
de Dalila (Alice Wegmann).
A maldosa resolve contar
a verdade para conseguir
mais um aliado em seu
plano de vingança contra
Laila. Explicando melhor,
Fauze desconfia que Dalila teria assassinado Paul
(Carmo Dalla Vecchia) que
morre de forma misteriosa,
mas depois que descobre
que é irmão dela, decide
ficar ao lado da irmã.

Feiticeira

A Globo está trabalhando em mais uma nova série,
“Desalma”, cujo enredo é
sobrenatural e contará a
história de uma feiticeira
(Cássia Kis) que transfere
a alma de um homem para
uma criança. A produção
tem como protagonista a
atriz Cláudia Abreu, na pele
de uma mulher que tem problemas psicológicos e está
envolvida num mistério sobrenatural. Algumas cenas
estão sendo feitas na cidade
de São Francisco de Paula,
que fica na região serrana
do Rio Grande do Sul.

As escolhidas

Os nomes de Regina
Duarte e Elizabeth Savalla foram lembrados para
interpretarem a saudosa
Janete Clair na série que
contará a história da escritora. Sabe-se que a produção terá cenas gravadas na
França, onde Janete Clair
passou a juventude.

Na praia

Taís Araújo aproveitou o
dia de sol para curtir a praia
acompanhada pela filha,
Maria Antonia, de 4 anos.
As duas foram vistas em
momento de muita diversão
na areia. Bonito de se ver.

Ao lado do amado

Paula Fernandes curtiu
o jogo do Palmeiras contra o
Internacional, no Allianz Parque, em São Paulo, coladinha
ao seu amado, o empresário
Rony Cecconello. Coisas do
amor.

Bolo de casamento

Hoje, às 20 horas, os
oito melhores cozinheiros
desta temporada do “MasterChef “ da Band irão enfrentar a prova em equipe
mais temida da temporada. Em um belo salão de
cerimônias, os dois times
terão que fazer um lindo e
perfeito bolo de casamento.
Eles deverão convencer 20
casais de noivos que o bolo
que fizeram será perfeito
para o seu casamento.

canaldafama2@agenciagb.com.br

Susto

Salvando a
amada
Nos próximos capítulos de

Grande revelação
em “Órfãos da
Terra”

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Casamento em outubro

No dia 12 de outubro, Malvino Salvador e Kyra Gracie
oficializam a união de cinco anos numa cerimônia íntima,
em Fernando de Noronha. A intenção é reunir 120 convidados, todos são bem próximos ao casal. As filhas, Ayra e
Kyara serão as damas de honra e carregarão as alianças.

Passeando no
shopping

Dias atrás, Juliano Cazarré, sua mulher Letícia e
os três filhos do casal curtiram passeio divertido num
badalado shopping carioca.
No entanto, quem roubou a
cena foi Gaspar, o filhinho
mais novo que acaba de
completar três meses.

Malhando muito

A cantora Maiara aderiu
à malhação, após realizar
a cirurgia bariátrica há um
ano. Atualmente, ela pesa
65 quilos e usa os exercícios
para manter a forma.

1) Atualmente Claudia
Raia interpreta a engraçada Lidiane Pantera na
novela “Verão 90”, mas
qual dessas produções
de época a atriz viveu
cabeleireira Tereza?
a) “Sinhá Moça”
b) “Mad Maria”
c) “Chocolate com Pimenta”
d) “O Cravo e a Rosa”
2) De quem a atriz Júlia Fajardo é filha?
a) José Mayer e Sura Fajardo
b) José Wilker e Mônica Torres
c) José Mayer e Rosamaria Murtinho
d) José Mayer e Vera Fajardo
3) Qual desses bonitões foi marido de Camila Rodrigues?
a) Rodrigo Santoro
b) Bruno Gagliasso
c) Thiago Fragoso
d) Márcio Garcia
4) Qual dessas minisséries teve a participação de
Alexandre Frota interpretando um personagem homossexual?
a) “Aquarela do Brasil”
b) “O Sorriso do Lagarto”
c) “Boca do Lixo”
d) “Riacho Doce”
5) Qual dessas duplas interpretou Daniel e Raquel em
uma das temporadas da novelinha “Malhação”?
a) Gian Bernini e Bia Montez
b) Marcelo Novaes e Cláudia Ohana
c) Bernardo Melo Barreto e Ângela Figueiredo
d) Marcelo Novaes e Laila Zaid
(Respostas: 1-b 2-d / 3-b / 4-c / 5-b)

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

Jaqueline diz a Karina que não impedirá Milena de
visitá-la. Marco e Madureira discutem, e Carla se irrita.
Filipe despista Lara, para que a tia não veja Rita. Cléber
se surpreende com o futebol de Anjinha. Rita vela Nina,
e Filipe avisa que Lígia e Joaquim estão a caminho do
hospital. Regina se incomoda com comentários preconceituosos de Max. Jaqueline alerta a turma sobre Cabo
Góis. Lígia e Rita se encontram no hospital.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Jamil tenta explicar para Laila as ameaças de
Dalila. Camila decide procurar Lurdes. Zuleika ouve
Almeidinha marcando um encontro às escondidas.
Lurdes mente para Camila sobre Robson. Rogério
convida Helena para sair. Jamil promete procurar
provas contra Dalila. Robson ameaça Paul. Ali e Sara
descobrem o segredo de Omar e Latifa. Latifa diz a
Abner que está esperando um filho dele. Bóris não
deixa Omar se aproximar de Eva. Dalila discute com
Paul, que decide usar Fauze para se vingar. Jamil e
Laila se encontram.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

João conta a Vanessa sobre o exame de DNA. Jerônimo avisa a Galdino que ele precisa fugir. João pede a
Vanessa para confessar que ela mentiu no julgamento a
pedido de Jerônimo. Álamo manda Mercedes arrombar
a porta do quarto do hotel de Andreas/Galdino. Álamo
diz a Madá que terá que demitir os funcionários da Top
Wave. Jerônimo orienta Galdino a se esconder até que
ele consiga planejar sua fuga do Brasil. Mercedes se
assusta com a presença de Andreas em seu quarto.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Furiosa com Luca, Mirela exige que ele retire o vídeo
que fez dela dormindo. Após o expediente, Jeff e Vini vão
até a casa de Poliana atrás da estatueta, mas a menina
não a encontra. Marcelo briga com Luisa após descobrir
que ela foi até a casa de Pendleton, e pede explicações.
João diz para Luigi dar uma chance de se aproximar
de Filipa. Ruth presenteia Bento com um tablet, mas
impõe condições para o menino usa-lo. Gleyce e Kessya
descobrem que o fotógrafo golpista foi preso.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Antero incentiva Maria da Paz a ter atenção com
o interesse de Régis na compra de uma nova casa.
Rock inventa uma desculpa para justificar a aproximação de Téo. Régis sugere que Maria da Paz compre
a mansão no nome de Josiane. Dorotéia sofre com o
comportamento de Eusébio. Rock confidencia a Zé
Hélio que investigará Josiane. Fabiana aceita o negócio
com Agno. Vivi estranha o comportamento de Camilo.
Começa a cerimônia de casamento e Camilo humilha
Vivi na igreja.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Lola oferece a Navarro um sanduíche com sonífero,
preparado por André, Júlia, Joaquim e Felipe. Ele aceita.
Pastor Augusto deseja fazer uma peça infantil e pede para
que Flávia o ajude a escrever o roteiro. Priscila pressiona
Geraldo para que lhe conte sobre seu pai. Embaraçado,
ele diz que há muito tempo conheceu uma pessoa com o
mesmo nome dele e que namorou a mãe da menina, mas
não tem certeza se é o pai dela. Navarro cai de sono após
comer o lanche e as crianças o tiram de frente do prédio.
Benedita diz que vai cuidar de Isabela até que fique boa e
tenha condições de voltar ao lugar de onde veio.

Nunca se esqueça de agradecer.
Agradeça por este novo dia. Agradeça
por sua vida, emprego, família etc. A
gratidão é não só a maior das virtudes,
mas a origem de todas as outras.

Com calma você conseguirá resolver
todos os seus problemas. Dificuldades
reais podem ser resolvidas, apenas as
imagináveis são insuperáveis. Leve a
vida com menos estresse!

As dúvidas são mais cruéis que as
duras verdades. Se você tem dúvidas
ou algo que tem que ser esclarecido
com alguém de seu relacionamento,
o momento de esclarecê-las é agora.

Seja mais objetivo em sua vida. Faça
agora o que tem que ser feito agora!
Quando você precisa tomar uma
decisão e não a toma, está tomando
a decisão de não fazer nada.

Fique longe da depressão. Seja mais
alegre e contente. Enfrente seus problemas de frente e de cabeça erguida.
Lembre-se de que perder o entusiasmo na vida, provoca rugas na alma.

Seja generoso e prestativo, sempre.
Aquele que é objeto de uma boa ação
jamais deve esquecê-la; aquele que
pratica nunca deve lembrar-se dela.
Seja muito feliz neste dia!

Estude, se aprofunde mais em algo
que queira ou tenha de aprender. Só
assim você terá mais chances no trabalho. O tempo amadurece todas as
coisas. Ninguém nasce sabendo tudo!

Pense sempre positivo e seja mais
otimista a cada dia. Espere o melhor,
prepare-se para o pior e receba o que
vier. Uma fórmula infalível para se ter
uma vida feliz e cheia de esperança.

Você precisa aumentar o seu círculo
de amizades. Mas procure pessoas
verdadeiras e sinceras. Um amigo é
um presente que você dá a si mesmo.
Seja muito feliz em sua procura!

A paciência é uma grande virtude.
Jamais desanime no primeiro obstáculo. Lembre-se que você nasceu para
vencer. Uma longa viagem começa
com um único passo. Bom dia!

Se você ajudou alguém, que bom! A
gratidão é uma dádiva que deve ser
paga, mas que ninguém tem o direito
de esperar que o seja. Mesmo assim,
continue sendo prestativo e ajude!

Cuidado com a preguiça! Você anda
muito ocioso. Não fazer nada é o trabalho mais cansativo do mundo, pois
você não pode se demitir e descansar.
Pense nisso!
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A região da Toscana é um pedaço
do paraíso na bela Itália
GB Edições - Toscana, um
verdadeiro paraíso italiano
que ao norte é delimitada
pelos Montes Apeninos e
ao sul pelo Mar Tirreno. A
região, repleta de campos
de flores, planícies verdes
e montanhas cobertas de
ciprestes que balançam ao
vento e inúmeras construções medievais, dá ideia de
como é Toscana, berço de
grandes nomes da história
como, por exemplo: Michelangelo, Dante Alighieri e
Galileu Galilei.
A Toscana é a sede administrativa do Arquipélago
Toscano, sendo que uma de
suas principais ilhas é a Ilha
de Elba; trata-se de uma das
maiores regiões italianas em
território e número de habitantes. É o refúgio preferido
de quem quer ficar longe dos
holofotes e por isso abriga
mansões construídas por
empresários ricos e gente
famosa. Por isso, a Toscana é
considerada um dos endereços chiques da Europa.
A região é tão bonita e
interessante que serve de
cenário para produções do
cinema e da televisão. Valem
como exemplos o filme “Sob
o Sol da Toscana”, mesmo
tendo sido produzido nos
Estados Unidos em 2003,
trata-se de um romance
que fez muito sucesso nas
locadoras, e ainda a nossa
novela “Passione”, da Globo,
que teve cenas gravadas em
Florença e cidades vizinhas.
Voltando a falar em viagem, se o turista está interessado na cultura italiana
não pode deixar de conhecer Florença, a capital da
Toscana. Berço do Renascimentismo, Florença é bem
servida por um aeroporto
internacional e fica a duas
horas de trem de Roma. Uma
boa pedida é viajar de carro
pela zona rural. No trajeto o
visitante pode deslumbrar-se
com inúmeros vinhedos, oliveiras e castelos medievais.
Na cidade medieval de San
Gimignano, por exemplo,
se pode observar catorze
torres de pedras intocadas
e admirar as obras de arte
de grandes pintores florentinos, além, é claro, de provar
um delicioso vinho branco
produzido exclusivamente
nesta cidade.
SIENA
Siena também é uma
ótima atração. Pouco antes
de chegar à cidade, as cores
das paisagens mudam. As
colinas vão perdendo um
pouco do manto verde dos
bosques e ganham um tom
amarelo-brilhante. Seguindo
para sudoeste pela Casia,
a caminho de Ascino, pode-se visitar Monte Oliveto
Maggiore, um monastério do
Século XIV, ao qual se chega
atravessando uma torre
fortificada.
Já na cidade de Pienza,

Para conhecer a Toscana a melhor opção é começar a viagem pela capital Florença. Nada mais lindo do que admirar o pôr do sol nesta maravilhosa cidade
italiana / GB Imagem
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REPUBLICADO POR CONTER ERRO DE DIGITAÇÃO NO DOCUMENTO
ANTERIOR

CONVOCAÇÃO PARA SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ.
ROGÉRIO FRANCISCHINI, Presidente do Legislativo
Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, em conformidade com a Lei Vigente, Art.
95 da Resolução nº 002/92 de 25/08/92 e Art. 16, Inciso 3 da Lei Orgânica do
Município de Tapejara, de 05/04/90, CONVOCA Vossas Senhorias para participarem
das Sessões Extraordinárias a ser realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2019,
às 8:30 (Oito horas e trinta minutos), na Sala das Sessões da Câmara Municipal local,
para legislarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
- DIAS 17 e 18 DE JULHO
- PROJETO DE LEI Nº 052/2019 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providencias.
- DIA 18 DE JULHO

Uma boa pedida é viajar de carro pela zona rural. No trajeto o visitante pode deslumbrar-se
com inúmeros vinhedos e oliveiras / GB Imagem

o turista pode atravessar
as ruas românticas que têm
nomes sugestivos, como a
“Rua do Amor” e a “Rua do
Beijo”. Pertinho de Pienza
está Montepulciano, com
seus palácios e igrejas renascentistas. Não deixe de
provar o vinho Nobile de
Montepulciano, um tinto
refinado típico da região de
Siena.
Mas, a Toscana também
reserva lindas praias. A
oeste, a costa do Mar Tirreno
tem areia clara e fininha
e balneários ideais para a
prática de esportes aquáticos. Já para quem prefere
badalação a indicação é a
praia de Punta Ala. Em qua-

MAIS GASTRONOMIA

se todas as praias a prática
de topless é costume.
No litoral também é possível visitar o Parque Nacional

de Maremma, com 4000
hectares de florestas, onde
a fauna e a flora local estão
preservadas.

- PROJETO DE LEI Nº 044/2019 – Súmula: Dispõe sobre a alteração de ação no
PPA 2018-2021, Lei nº 1.934/2017; inclui e altera meta no Anexo de Metas da LDO
2019 Lei nº 1.980/2018; inclui fontes de recursos e abre créditos adicional especial
no Orçamento do Executivo.
- PROJETO DE LEI Nº 046/2019 – Súmula: Dispõe sobre a alteração de ações no
PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017, altera metas no Anexo de Metas da LDO 2019 Lei
nº 1.980/2018, abre crédito adicional suplementar em dotações do orçamento
corrente.
- PROJETO DE LEI Nº 047/2019 – Súmula: Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal fazer alienação de imóveis urbanos de propriedade do Município de
Tapejara-Pr por meio de troca ou permuta e prevê outras providencias .
- PROJETO DE LEI Nº 049/2019 – Súmula: Cria o programa de assistência ao
desempregado, visando auxiliá-lo social e profissionalmente e ampará-lo
materialmente durante a vigência desta lei.
- PROJETO DE LEI Nº 050/2019 - Súmula: Dispõe sobre abertura e suplementação
de crédito adicional especial no Orçamento do Executivo.
- PROJETO DE LEI Nº 051/2019 - Súmula: Dispõe sobre a alteração de ação no
PPA 2018-2021, Lei nº 1.934/2017; inclui e altera meta no Anexo de Metas da LDO
2019 Lei nº 1.980/2018; inclui fonte de recurso e abre créditos adicional suplementar
no Orçamento do Executivo.
- PROPOSIÇÃO Nº 002/2019 - Súmula: Concede título de CIDADÃO HONORÁRIO
do Município de Tapejara, Estado do Paraná e prevê outras providências.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ. 72.540.545/0001-00

AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 611 – FONE (44) 3677-1366
CEP 87430-000

-

TAPEJARA - PARANÁ

Certo de contar com a nobre atenção de Vossas Senhorias,
antecipo agradecimentos.
Tapejara, em 11 de julho de 2019.

Uma visita à cidade medieval de San Gimignano é uma
grande opção. Por lá se pode observar as catorze torres de
pedra intocadas e as obras de arte de grandes pintores florentinos, além, é claro, de provar um delicioso vinho branco
produzido exclusivamente no local / GB Imagem

ROGÉRIO FRANCISCHINI
Presidente

cientes:

A comida toscana não é apenas baseada
em massas. Comem-se muitos pratos à base de
caça nessa parte da Itália. Em Florença, você vai
encontrar uma “trattoria” em cada esquina. Use
o critério universal de seleção: entre nas mais
cheias. Pizzarias podem ser grandes decepções,
porque, em geral, as pizzas são requentadas e
muito pobres em queijo. Quase todos os cardápios
incluem três pratos: um antepasto, uma massa
e uma carne. Em todos os restaurantes você vai
encontrar gente falando alto, massa feita em casa
e preços aceitáveis. Por todos esses motivos, vale
a pena conhecer esse maravilhoso pedacinho da
Itália. Consulte seu agente, e boa viagem!

Siena também é uma ótima atração. Pouco antes de chegar à cidade, as cores das paisagens mudam. As colinas vão
perdendo um pouco do manto verde dos bosques e ganham
um tom amarelo-brilhante / GB Imagem

Clarindo Floriano

____________________________

Felipe Emanuel Paio de Lima

____________________________

Hélio Alves do Nascimento

____________________________

Joel Feliciano da Silva

____________________________

Marcelo Rodrigues

____________________________

Maria Aparecida Caldeira Nunes

____________________________

Marisa Issa Rizk

____________________________

Norival Ferreira Perceguini

____________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Produtores Rurais da Estrada Cedro neste municipio de Umuarama – PR.
No uso de suas atribuições e conforme reunião em 01/07/2019, comunica os senhores associados para formação e
apresentação de chapa para concorrer a eleição à ser realizada em 22/07/2019, no horário das 19:00 horas, eleição
esta a ser realizada na igreja São Sebastião na estrada Cedro.

B4

Veículos

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de julho de 2019

IMERCADO

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Produção de veículos tem alta
de 2,8% no primeiro semestre

A produção de veículos
teve um aumento de 2,8%
no primeiro semestre do
ano em relação ao mesmo
período de 2018.
Segundo balanço divulgado em São Paulo,
pela Associação Nacional dos Fabricantes de
Ve í c u l o s Au t o m o t o r e s
(Anfavea), de janeiro a
junho foram fabricadas
1,47 milhão de unidades,
enquanto nos primeiros
seis meses de 2018 a
produção ficou em 1,43
milhão de veículos.
Em junho, no entanto,
foi registrada uma retração de -9% em junho em
comparação com o mesmo mês do ano passado.
Foram produzidos 233,1
mil veículos, contra 256,3
mil em junho de 2018. Em
relação a maio deste ano,
a queda ficou em -15,5%.
Vendas - As vendas
tiveram alta de 12,1% no
semestre, com a comercialização de 1,31 milhão
de unidades. Em junho,
foram vendidos 223,2 mil
veículos, um crescimento
de 10,5% em relação ao resultado do mesmo mês de
2018. Na comparação com
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As vendas tiveram alta de 12,1% no semestre, com a comercialização de 1,31 milhão de unidades

maio, quando foram vendidas 245,4 mil unidades, a
comercialização registra
uma queda e -9,1%.
A produção de caminhões cresceu 11,8% no
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primeiro semestre do ano
em relação ao período de
janeiro a junho de 2018,
com a fabricação de 55,4
mil unidades. Em junho,
a produção ficou em 10
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mil caminhões, uma alta
de 16,2% em relação ao
mesmo mês do ano passado. As vendas tiveram
um aumento de 46,1% nos
primeiros seis meses do
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ano, com o licenciamento
de 46,8 mil caminhões.
Exportações
As exportações anotaram queda de -41,5% de
janeiro a junho em com-
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Do descartável
ao lúdico

Estudantes de Pedagogia criam
recursos com potencial para
ilustrar momentos de contação
de história

Estudantes de Pedagogia apresentam
a “sua lata”: produção com
embasamento científico e intenção de
ensinar a criança a se comunicar melhor

Para apresentar e discutir
novas maneiras de ensino,
o curso de Pedagogia da
Universidade Paranaense,
Unidade de Umuarama,
promoveu uma atividade
diferente com os alunos,
voltada à criação e confecção
de material alternativo para
trabalhar com crianças.
Usando lata, a turma produziu
divertidos elementos para
ajudar na contação de histórias.
A decoração ganhou motes da
literatura infantil e do desenho
em quadrinhos. Segundo a
professora Lucyelena Picelly,
que ministrou a oficina, o
resultado foi muito bom. “Os
acadêmicos entenderam a
proposta do recurso, que servirá
para estimular a ludicidade
e imaginação da criança e,
ao mesmo tempo, ensinála a se comunicar melhor,
desenvolvendo a oralidade e
a capacidade de elaboração
de narrativas, sem inibição”,
afirma. “A partir de um material
acessível – a lata – conseguese um instrumento de ensino
poderoso”, acrescenta a
professora, lembrando que a
técnica também ajuda o meio
ambiente, pois transforma
material que ia para o lixo em
objeto de conteúdo para ensino.
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paração com o primeiro
semestre de 2018. Foram
vendidos para o exterior
221,9 mil veículos no período, contra 379 mil no
ano passado. Em junho, a
retração nas exportações
ficou em -37,9%, com a
comercialização de 40,3
mil unidades.
Emprego
A indústria fechou 800
postos de trabalho entre
maio e junho, empregando
atualmente 129,2 mil pessoas. Em junho de 2018,
trabalhavam no setor 132,8
mil pessoas.
Concorrência
A indústria e o governo
vão precisar “correr contra
o tempo” para preparar
o setor automotivo para
o acordo comercial entre o Mercosul e a União
Europeia (UE), avalia o
presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea), Luiz Carlos
Moraes. Segundo ele, é
preciso melhorar a competitividade das montadoras
instaladas no país para
conseguir concorrer com
os carros fabricados na
Europa.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida

EdifícioResidencial

LANÇAMENTO

Malibu.

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

RESIDENCIAS/SOBRADOS

- L.02 – Q.45 RESIDÊNCIA
Av. Paraná, 51 – XambrÊ-Pr, com aproximadamente 744,60 m², área construída aproximadamente 217,35 m² contendo ao lado do imóvel
uma are aproximadamente de 150,00 m². R$
400.000,00
CASA 258 – PQ.
Grevilhas – 12,00 X 28,30 = 339,60 m² C/ área
construída de 106,00 m² com 1 Suíte, 2 dormitórios R$ 260.000,00

Edifício Residencial Malibu.

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

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Serão 16
mentos, com 02 tipos de plantas: Planta 01 com 103,00 m² de área total e 63,00 m² de área privativa sendo 01 suíte, 01
arto, cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de
amento R$ 205.000,00. Planta 02 com 131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos,
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de
m², L.01-B - Q. 25. R$ 120.000,00
lançamento de R$ 260.000,00 – Entrega prevista para 2022.
TERRENOS

AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00
m². R$ 6.500.000,00
JD. ESTANCIA II
Lote 25-A da quadra 02, localizado no Jd. Estancia
II, medindo 6,63 x 29,75m² = 197,25 m², situado
no R. Helio Birelo, 2871, contendo uma residência
em alvenaria medindo 97,00m², com 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem coberta.
R$ 250.000,00
GLEBA PATRIMÔNIO XAMBRE
Lote 170-C da subdivisão do lote rural n° 170 da
Gleba Patrimônio Xambre, medindo 5.161,80m²
R$ 161.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m²
(12x30) R$ 160.000,00
PARQUE RESIDENCIAL PARANÁ
(terreno) L.20 Q.A, localizado no Parque residencial Paraná, medindo 202,50m², situado no
município de Xambre, contendo uma residência
em alvenaria medindo 55,00m² R$ 145.000,00
LOTE 08 DA QUADRA 17,
Situado na ria Arlindo Libero, no Parque Resid.
Bandeirantes, medindo 252,00 m², conf. Matricula
14.205 do CRI 2°Oficio . R$ 130.000,00
TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA
DA SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00
metros de frente terreno plano. R$ 90.000,00

VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25,
Q.15, L. 26, Q.15, medindo 255,22m². R$
67.000,00
VIENA III
Lote 25-A da quadra 15, medindo 133,50m²,
contendo uma residência em alvenaria medindo
70,00 m² localizado no loteamento Viena III,
situado na rua projetada C. R$ 140.000,00
VIENA III
Lotes no Viena III situado na Rua projetada B,
no lote 10-A Q. 17; L. 10-B, Q.17. R$ 30.000,00
AV. ALVORADA
R$ 18-B da quadra 41, contendo uma residência em
alvenaria, medindo 93,90m², situada na Av. Alvorada,
ao lado do N° 830 em Brasilândia do Sul-Pr.

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

LOTE 72 ÁREA DE 817,50 M²
Contendo um sobrado medindo 800,00 m², localizado no loteamento Pousadas do Paraná, no
município de São Pedro do Paraná na comarca
de Loanda-Pr, conf. Matricula 17.953 do CRI do
Loanda. R$ 1.500,00

R$ 890.000,00

PARQUE METROPOLITANO
R$ 75.000,00 - L.37 Q.18, localizado no Parque
Metropolitano, medindo 10,00 x 22,00= 220,00m²
JD. AEROPORTO II
DATA DE TERRAS L. 42 – Q. 13 medindo 250,57
m². R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com
255,22 m². R$ 67.000,00

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

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA 2.4
08/08

Prata, automático. R$
37.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CELTA SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 14.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

09/09, prata. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

CORSA MAXX
HATCH 11

Preto, ﬁpe. R$ 22.000,00 faço
R$ 20.000,00. Whatsapp:
(44) 99966-6264

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LT 13/13

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

MERIVA 07/07

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

ONIX LTZ 14/14

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

PICAPE CORSA
1.4 96/96

Trio, direção, branca. R$
11.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VECTRA CD
97/98

Branco, completo. R$
12.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

350 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE
PRESENCIAL

E ONLINE

LANCES SIMULTÂNEOS

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

17/07
QUARTA

10:00
HORAS

INF: www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111

Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 16/07

VENDO CASAS

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

ZAFIRA 08/09

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

FIATFIAT
PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.4 LT

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

COBALT 1.8 ELITE

16/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 67.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

Prata, modelo F.E, 1.0
completo. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

FORD KÁ 1.0
11/12

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

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

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 53.900,00

TRACKER LT 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 79.900,00

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

UNO MILLE FIRE
2003

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

UNO WAY 12/13

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

UNO WAY 12/13

Rua 15 de Novembro – Esq. 31 de março
– Jardim Alvorada, n. 1100 Rua
Candido Mota, Jardim Caiuá, n.2156
Rua Catanduvas – Jardim Aratimbó, n. 4068

Contato: (41) 9 9942-2175 – Nogueira
(44) 9 9958-5958 – Noé

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

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

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

FORD
FORD
FORD FOCUS
14/15

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

ALUGA-SE BARRACÃO

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

FORD KA 16/17

CIVIC LXS 08/08

Prata, Flex, Automático,
Placa A, completo, muito
conservado. R$ 35.000,00.
Na troca pego somente
biz. Fone: (44) 99816-8546
tratar com Roberto

COROLLA XEI
13/13

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

ETIOS CROSS
14/14

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

HB20 SEDAN
PREMIUM 14/15

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

HILLUX SRX
10/10

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

SANTA FÉ 2.7
GLS 09/10

HONDA CIVIC
LXS

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

PAJERO FW GLS
06

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

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

Prata, Automatica, Completa.
R$ 48.000,00. Aceita troca
em carro semi novo. Fone:
(44) 99920-5322.

SANDERO
EXPRESSION
12/12

Azul, 04 portas. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

SW4 13/14

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 1.6
07/08

Prata, completo. R$
23.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL TREND
17/17

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

KOMBI 2012

Branca, 1.6, R$30.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SAVEIRO 12/13

Branco, Ar Condicionado,
Alarme, Trava Eletrica, ABS
dianteiro, Pneus em bom
estado, Cabine simples
com protetor de caçamba.
R$ 22.500,00 . Aceito moto
de menor valor como parte
de pagamento. Fone: (44)
99121-7797

DIVERSOS
DIVERSOS
VENDO GADO

CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 BEGE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLETO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

RODA R$ 15.000,00
PALIO 1.0 2013 BRANCO AR DIREÇÃO R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS TRAVA ALARME LIMP. DESEM.
R$16.500,00
PARATI 97 PRATA COMPLETA RODA 15 R$14.000,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 COR PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$24.000.00
FIAT
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 PRATA COMPLETA. R$
24.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 GASOLINA, COM AR CONDICIONADO
R$ 11.000,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 PRATA COMPLETA, PNEUS
BONS R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2011 LXS, CAMBIO BORBOLETA, AR DIGITAL, MUITO
BEM CONSERVADO R$ 46.000,00
COROLLA XEI 2009 PRATA COMPLETO. AUTOMATICO, COURO,
R$46.000,00
HONDA CIVIC 2011 AUTOMATICO R$ 45.900,00
COROLLA XEI 2009 PRATA R$ 45.000,00
HONDA CIVIC LXS 2008 PRETO AUT. R$36.800,00
COROLLA XEI 2004 PRETO COMPLETO. AUTOMATICO, BANCOS
TECIDO R$ 28.800,00
MOTOS
CG 150 FAN COMPLETA 2011 R$6.500,00
CG 150 ES VERMELHA R$ 4.600,00

120 cabeça de nelore
desmama macho e fêmea,
ﬁlhos de boi P.O, 90 fêmeas
cruzadas com angus peso
9 a 12 arrobas. Tratar com
André (44) 9 8449 - 4439
/ 44 9 9989-9600

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO

Andreson
Fernandes
Fedrigo, Responsável pela
Empresa: Construa Materiais
de Construção Eireli EPP
CNPJ: 05.064.222/0001-91,
Ana Paula Pinelli Fedrigo
Responsável pela Empresa:
Construa Transporte e Cia
CNPJ: 13.790.172/0001-52 e
Rodrigo Fernandes Fedrigo
Responsável pela Empresa: G
F FEDRIGO CONSTRUÇÃO
E ARQUITETURA LTDA,
CNPJ: 29.847.196/0001-62.
Relaram que suas empresas
compartilham o mesmo
servidor de banco de dados.
Tomaram conhecimento
de que o banco de dados
estava indisponível, tendo em
vista ter sido criptografado,
foi então que constataram
se tratar de um ataque de
ransomware. Relataram
ainda que em suas telas
constavam os contatos
do autor, sendo assim
foi estabelecido contato

através dos e-mails,
onde foi solicitado o
pagamento de bitcoins para
restabelecimento de seus
banco de dados, ocorrendo
uma negociação. Após o
pagamento, foi enviado
ao autor o comprovante.
Mas o mesmo não enviou
a chave de acesso para
descriptografar o banco
de dados. Diante disso,
o notiﬁcante deixa o fato
registrado e informa sobre a
indisponibilidade do acesso
ao seu banco de dados
até o presente momento.

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!

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria com
área de 165 m², acabamento
de alto padrão, toda mobiliada,
contendo 3 suítes, sala de
estar, jantar, copa e cozinha,
garagem para 2 carros
grandes, pé direito duplo,
ar condicionado em todos
os quartos, churrasqueira e
lavandeira. Localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
800.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON IMÓVEIS

Residência de alto padrão de
construção e acabamento,
com 1 suíte+2 quartos, área
de lazer com churrasqueira
e piscina. Terreno de 378m²
(14x27) e construção 215m².
Condomínio EUROPARK
localizado próximo ao Shopping
Palladium Umuarama. Valor
R$1.300.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 160.000,00 Próximo
A Praça Dos Xetas R.
Jose Pereirada Silva, 3611
Jd Das Garças II À. Ter.
Aprox. 126,00 m², À. Constr.
Aprox. 62,00 m² - Alv/Laje
– 03 qtos, sala, cozinha,
bwc social, lavanderia e
garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111
ou digite cód. 1054 em
www. aldemirimoveis.
com.br

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

Pro Agrícola Umuarama Ltda
44 3622 1039/ 44 3622 1588

Classificados

Umuarama Ilustrado

UOPECCAN - (44) 2031-0700

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 98.000,00 Prox. A
Igreja Sagrado Coração
De Jesus R. Dom Eugênio,
2171 Parque Dom Bosco
Ter. 86,25 m², Const. 51,75
m² - Alv./Forro: 02 qtos.,
sala, cozinha, BWC social,
A. serviço + Detalhes –
plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 1049
em www.aldemirimoveis.
com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

VENDE-SE
CASA NO JD
IRENE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 620,00 . Próx. Antiga
Renault Ed. Res. Santa
Helena Rua Santa Helena,
1200 Jd Paraíso À. Tot.
Aprox. 76,00 m² - Suíte, 2
Quart., Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 190,00
– Incluso água e gás )
+ Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 821 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 Prox. Unipar
Sede Ed. Lavoisier Av.
Maringa, 5325 Apt°. 3º
Andar/Frente Zona 3 À.
Tot. Aprox. 52,74 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 285.000,00 Prox.
Sanepar, Ed. Residencial
Atenas Apto Terreo Av.
Manaus, 3975, Zona
1 - Àt. 100,75 m² e À.
89,27 m² - Suíte, 2 Quart.,
bwc social, sala, cozinha,
lavanderia estendida,
Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911 5353 (OI) ou
digite cód. 1051 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 165.000,00 Prox. Unipar
Sede Ed. Bourbon, Apto
402, R. Sarandi, 4266
Zona III Àt. 73,97 m² e
À. Priv. 48,88 m² - 02
Quart. Sala, coz, Bwc,
gar. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 983 em www.
aldemirimoveis.com.br

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

VENDE-SE
TERRENO

125m² sendo 9m de frente.
Área Comercial, excelente
localização. Rua Walter
Kraiser nº3715, Zona I.
Prox. Guarda Municipal Umuarama. R$ 150.000,00
Fones: (44) 98418-5446
/ (44) 99862-9271

PONTOS COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

IMÓVEL: IMÓVEL URBANO – Terreno 165,39 m² - UMUARAMA - PR - Matrícula
Nº 37.547 – Cartório de Registro de Imóveis de Umuarama – PR.
Data e Horário do 1º Leilão: dia 31/07/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 07/08/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 4545, Sítio Cercado, Curitiba/PR.
LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L,
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do
Piquiri ABCD – PR/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o número 81.099.491/000171, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 2268, Município de Palotina, CEP
85.950-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no dia 31 de julho de 2019 às 09H30, em
PRIMEIRO LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos termos do seguinte (a)
Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro
Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 10.931/2004 e, (c) Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº
B63130341-1, emitida em 14/04/2016.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Data nº 1-B, subdivisão d data nº 01, da Quadra nº
07, do loteamento denominado JARDIM PARIS, situado na cidade de
Umuarama – PR, com área de 165,39 m², com as seguintes confrontações:
“NORTE”: com rumo de NE 68°30’, na distância de 1,10 metros, confrontando
com parte do lote nº 02. “LESTE”: com o rumo de NO 21°30’, na distância de
‘4,90 metros, confrontando com a Rua Proj. F. “SUL”: com rumo NE 68°30’, na
distância e 11,10 metros, confrontando com o Prol. Das Ruas Las Vegas.
“OESTE”: com rumo de NO 21°30’, n distância de 14,90 metros, confrontando
com o lote nº 1-A, desta subdivisão. Sobre o lote há uma residência em
alvenaria, NÃO AVERBADA, sendo a regularização por conta do arrematante.
O imóvel encontra-se OCUPADO, sendo a desocupação de total
responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. O
referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no Cartório de Registro
de Imóveis de Umuarama - PR, sob nº 37.547, e será vendido no estado em que
se encontra e em caráter “AD CORPUS” pelo R$230.500,00 (Duzentos e trinta
mil e quinhentos reais) para o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido no
Primeiro Leilão for inferior ao valor mínimo estipulado, fica desde já designado o
dia 07 de agosto de 2019, às 09H30, no mesmo local, para a realização do 2º
LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao
R$230.500,00 (Duzentos e trinta mil e quinhentos reais). Havendo
arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90 (noventa) dias
contados a partir da data do leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou seja,
condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão de
responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da
propriedade correrão por conta do comprador. O arrematante pegará no ato do
leilão, o valor da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro
Oficial.

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de julho de 2019

C3

Residência em alvenaria com área contr. de aprox. 210 m², um
RODRIGO VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50
salão de festas com 150 m², ampla área de lazer com piscina,
m² (7,00 m x 22,50 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)
campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita área verde.
9 14
9995-2111
ou digite o cód. 1063 em www.aldemirimoveis.
UMUARAMA,
DOMINGO
e 15 de julho de 2019
+ Detalhes: Plantão
(44)9 9995
2111 (TIM) E
ouSEGUNDA-FEIRA,
digite o cód.
com.br
949 em www.aldemirimoveis.com.br

C4

3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

Classificados

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

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

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

Umuarama Ilustrado

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

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

Residencias
LOCAÇÃO Residência

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO
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Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.
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Classificados

VENDAS

R$ 55.000,00 - PROX. AO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL - R.
CEREJEIRA, s/n°. – JD ANTARTICA – Área Central da Cidade,
residencial, tranquila e de fácil acesso, Imóvel sem benfeitoria,
com ótima localização. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)
ou digite o cód. 1015 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747
- APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. RIO GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL
2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 03 Quart., Sala estar/
jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( Semi mobiliado).
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 50.000,00 - PROX. A HAVAN - R. PROJETADA 1, s/n°. –
JD REAL – Terreno de fácil acesso, sem benfeitorias com toda a
infraestrutura de asfalto, galerias, arborização, energia elétrica. +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 1077
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA,
5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00
– Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON,
APTO 402 – R. SARANDI, 4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e
À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 983 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Área residencial Topografia Plana-7,50 m x 18,00 m - Pronto p/ construir,
Parcelamento em 12 vezes s/juros c/entrada de 30 % Aquisição
e construção programa Minha Casa Minha Vida. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 872 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 620,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA –
RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 m² Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$
190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 40.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ
LOZOVOY, s/n° – JD. IBIS – Qd. 05, 10 E 11, Área 125,12 m²
(07,70 m x 16,25 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 942 em www.aldemirimoveis.
com.br

APARTAMENTOS

RESIDENCIAS

RESIDÊNCIAS

LOCAÇÃO

R$ 280.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER
LUIZ DA CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00
m², À. Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353(OI) ou digite o cód. 1068 em www.aldemirimoveis.
com.br

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

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R.
GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite,
02 qts, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9
9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 120.000,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL
9ºANDAR – AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 ZONA 01 – À. priv. Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e
Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 320,00) + Detalhes – (44)3056-5555
ou digite o cód. 1071 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA - PRÓX.
GARAGEM DA PREFEITURA – PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738
- Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO
FANECO, 1677 – JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/
Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód.
1053 em www. aldemirimoveis.com.br

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA
SANTOS DUMOND – AV. RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA
I - À. Ter. 563,50m², Pavimento térreo: Salão Comercial com
aprox.: 248,00 m²; Edícula com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas de
garagens com aprox.: 12,00m². E na parte superior contendo
02 pavimentos com 04 apartamentos (02 por andar); com
área de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala, coz., bwc social,
3 qtos, área de serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 980 em www.aldemirimoveis.
com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

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

TERRENOS

TERRENOS

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

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

APARTAMENTOS
R$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA
MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MOBILIADO - À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A.
serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1065 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS – R.
MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 1076 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/
n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00
m x 22,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 549 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA,
5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala,
coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 580 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 70.000,00 – PROX. HAVAN – JD. NOVA AMERICA - Área
210,00m² (10,00 m x 21,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes:
Consulte nossos corretores - ou digite o cód. 1043 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 65.000,00 - PROX. NOVO SHOPING - R. JOÃO BORSATTO
s/n°. – PQ METROPOLITANO – Á. T. 220,00 m² (10,00 m² x 22,00
m²) topografia plana, sem benfeitorias + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1078 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou
digite o cód. 839 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/n°. – JD. REAL - Área 200,00m² (10,00 m x 20,00 m)
sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite
o cód. 1024 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 57.000,00 - PROX. AO COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – RUA
RODRIGO VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50
m² (7,00 m x 22,50 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)
9 9995-2111 ou digite o cód. 1063 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS,
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot.
79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.000,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO
GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM
TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R.
DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m², Const.
51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1080 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 630,00 – PROX AO BANCO DO BRASIL- AV. BRASIL, 4280 – ZONA
01 – À. Priv. Aprox. 38,00 m² - Quart., Sala c/ sacada, Cozinha, A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00) –. + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 842 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

RES. PRÓX.
COLÉGIO GLOBAL

ED. JACQUES COSTEAU

ED. SERRANO

Apto 401, 4º andar. Localizado
na Rua Doutor Camargo, Centro.
Contendo 02 quartos, BWC social,
sala, cozinha, lavanderia e 01 vaga
de garagem. Matrícula nº 15.694,
1º CRI – Umuarama/PR.

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

R$ 175.000

R$ 285.000

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 970.000 - Traga sua empresa para a região de maior
valorização da cidade. Salão Comercial localizado no
Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02,
contendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno.
Salão em construção, próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 920.000 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque
Metropolitano - Umuarama/PR, Salão Comercial, com
área de 432 m² e área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo escritório com 132m², contendo 2 banheiros, copa,
depósito e recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 920.000 - Salão Comercial localizado no Parque
Metropolitano, no lote 06 da quadra 01 com 600m²,
contendo 132,00m² de escritório e 300,00m² de salão.
Totalmente pronto! Excelente ponto comercial..
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195.000 - Sala comercial nº 18, excelente localização, no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel
Rossafa. Com área total de 64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.
SALA COMERCIAL
EDIFICIO ITÁLIA
R$ 149.000 - Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália,
locada, em ótimas condições. Com localização privilegiada, no centro cívico de Umuarama, próximo a Bancos,
Prefeitura e Fórum Municipal.

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

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

R$ 265.000

PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² (6,67x24,00).
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m² (7x24,60)
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m² (10x24,60)
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m² (29,01x22,71)
JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m² (8,00x24,38)
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m² (18,75x34,50)
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m² (25x24)
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m² (24,13x24,07)
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m² (16,57x41,89)
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m² (22,93x30,97)
PQ. DAS NAÇÕES
À 100M DA PRAÇA SANTOS DUMONT
R$ 32.500 - Qda 5, Lote 22 - 128,02m² (9,00x15,19)
R$ 32.500,00 - Qda 7, Lote 6 - 126,00m² (7,00x18,00)
R$ 32.500,00 - Qda 11, Lote 18 - 126,00m² (7,00x18,00)

JARDIM ATLÂNTICO

AV. DUQUE DE CAXIAS

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

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

R$ 980.000

R$ 290.000

AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA
UOPECCAN - Terreno comercial com 39,01m de
frente para Av. Valdomiro Frederico. Área total de
1.726,27m². Excelente oportunidade de investimento.
Alta valorização.
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar, com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m² (6,00x30,00).
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m² (6,00x30,00).
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m² (12,00x19,00).
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m² (9x18)

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES

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

R$ 195.000

CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 235.000 - Chácara Lagoa Dourada, lote nº 60. Situada
nesta cidade de Umuarama, saída para Serra dos Dourados, com 5.015m² conforme matrícula 53.430, livro 2, do
CRI 2º Ofício.
VAGA GS-21 - CEMED SUBSOLO
R$ 29.500 - Vaga de Garagem localizada no subsolo do
Edifício Cemed, com 35m². Oportunidade de pagar o valor da prestação igual ao valor da locação.

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

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m² (6,68x22,50)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m² (6,00X21,00)
PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 351.000,00 - Condomínio fechado com ampla área
de lazer. Lote 01, quadra 05, com 468,05m², situado bem
na entrada do condomínio, do lado esquerdo. Excelente
vista e área verde contemplando a natureza. Oportunidade única para adquirir um excelente terreno dentro do
Condomínio.
INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com
área total de 653,76m² (13,62x48,00). Região de alta valorização e ótima localização.
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização. Atrás da Havan.
R$ 39.000,00 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
(6,67X20,00)

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

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

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

R$ 39.500,00 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
(6,66X20,00)
R$ 60.000,00 - Qda 20, Lote 11 - 200m² (10X20)
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com excelente localização e
ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m² (10,70x25,00)
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m² (13,66x25,00)
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m² (13,00x25,00)
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m² (16,00x40,00)
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m² (16,00x40,00)
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim. Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688,00 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
(20,29x43,45)
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 615,61m²
(20,29x55,92)
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 794,92m²
(50,38x30,98).

JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m² (9,00x29,75)
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo à Fábrica
de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m² (12,50x15,00)
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m do portão da
entrada da Zaeli, pronto para construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m² (12,50x29,84)
JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m²
(35,00x51,22)

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

