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Apesar da resistência, rodízio de
plantões de hospitais está definido
Quando a UPA 24 horas de Umuarama entrar em funcionamento, a previsão é até o fim do ano, todos os quatro hospitais da cidade terão de ficar de
plantão pelo SUS todos os dias e noites. Hoje eles mantém um rodízio de mais de 30 anos e apenas um fica de plantão. Segundo o presidente do Cisa e
prefeito de Alto Piquiri, Luiz Carlos Cardoso, isso prejudica os pacientes porque quando o hospital de plantão está lotado, mesmo os casos urgentes da
região acabam rejeitados. Página A3
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Mulher jovem
é assassinada
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Advogada faz
campanha
pela doação
de medula
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SICOOB INAUGURA AGÊNCIA EM PÉROLA Diretores
e conselheiros do Sicoob estiveram em Pérola na
semana que passou para inaugurar a agência local,
ao lado do prefeito Darlan Scalco e outras autoridades
do município. Página B1
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Volta a aumentar o número
de pacientes que faltam nas
consultas com especialistas
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EMPREENDEDORISMO MUDA VIDA DE CASAL - Concretizar um sonho

em busca da independência financeira e emocional não é uma tarefa fácil e em algumas
situações, o apoio de outras pessoas é fundamental. É o caso de Pedro Barbosa Filho e
Solange Vieira de Souza, hoje proprietários de um buffet em Ivaté. Página A4
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INTERNADO

‘Intestino não está funcionando como
eu quero’, diz médico sobre Bolsonaro

Ilustradas

Hacker que vazou material para
o ‘Intercept’ se torna atração
na Papuda
Brasília, (AE) - Preso desde 3 de agosto sob a acusação de hackear o telefone celular de autoridades, entre
elas o ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro,
e procuradores da operação Lava Jato, Walter Delgatti
Neto, conhecido como Vermelho, virou a maior atração
da chamada Ala das Autoridades do Complexo Penitenciário da Papuda, informa o jornal O Estado de S. Paulo.
Segundo uma pessoa próxima, Delgatti vem sendo
procurado por políticos e autoridades que estão presos
na mesma ala para contar o que leu nas conversas
interceptadas nos celulares dos principais atores da
operação, cuja atuação colocou boa parte daquele
público atrás das grades.
O hacker, que já demonstrou a policiais federais que
o interrogaram ter uma memória prodigiosa, afirma que
leu todo o material antes de “vazar” para o site The
Intercept Brasil - algo que nem os jornalistas envolvidos
na divulgação do material dizem ter conseguido fazer.
Delgatti gosta de dizer que tem as conversas “frescas na
cabeça” e que sabe muito mais do que já foi divulgado.
Com essas credenciais, ele passou a ser o centro
das atenções durante o banho de sol. O que no início
assustou virou o maior passatempo e diversão do hacker:
as rodas de conversa para falar sobre as mensagens
das autoridades - algumas delas revelando segredos
da República. As conversas no pátio duram horas e
despertam atenção e curiosidade dos presos.

São Paulo, (Agência Estado) - O médico responsável
pela cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, Antônio Macedo, afirmou neste sábado, 14, que o intestino do paciente
não está evoluindo conforme desejado, mas está melhor.
Em todas as cirurgias feitas, conforme ele, houve certo
retardo da função intestinal. “Quando a (função intestinal)
retorna, aí vai rápido (a recuperação). De ontem para
hoje, tivemos uma melhora significante dos movimentos”,
explicou Macedo, em coletiva de imprensa, nesta manhã.
De acordo com o médico, essa demora não estaria relacionada ao procedimento feito no último domingo, dia 8. Ele
lembrou que o presidente Bolsonaro já havia passado por outras
três cirurgias. “São três diferentes. Ele foi muito bem tratado,
mas repercutiu com uma paralisia intestinal longa e muitas
aderências. Agora, já tinha bastante aderência. Na cirurgia do
dia 28 de janeiro, já havia paralisia intestinal. A gente trata, e
volta a aderência, então existe uma certa dificuldade no retorno
normal da função intestinal”, explicou Macedo.
De acordo com ele, existe uma série de substâncias
para tentar evitar que aderências voltem a se formar e
que uma delas, inclusive, foi usada na cirurgia do dia 28
de janeiro. O médico não revelou qual medicamento usado.
Disse apenas que é uma substância complexa e a “mais
famosa”, mas que a imunização teria sido baixa uma vez
que o quadro intestinal de Bolsonaro segue evoluindo no
mesmo ritmo.
“Não é muito fácil evitar aderência em um paciente que
teve uma peritonite grave, entende? Provavelmente, já
tinha uma aderência, mas quando ocorre uma peritonite

com a facada e fezes e sangue na barriga, mistura como
se fosse queloide interno. A aderência seria, mal comparando, como se fosse uma cicatrização exagerada dentro
do abdômen”, detalhou Macedo.
Apesar das aderências, o médico afirmou que Jair
Bolsonaro está muito bem de saúde, com hemograma perfeito e que não tem nada contra. “Ele está com o coração
perfeito, com saúde perfeita, com a musculatura perfeita.
Não tem nenhum problema crônico que pudesse atrasar
a função intestinal”, disse Macedo.
Segundo o boletim médico do Hospital Vila Nova Star,
O presidente continua apresentando melhora clínica
progressiva. A nota divulgada neste sábado, 14, relata que
ele segue sem dor, afebril e com melhora dos movimentos
intestinais.
Bolsonaro se recupera no hospital em São Paulo, de
uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de
uma hérnia que surgiu na região do abdômen. O presidente, segundo o boletim, aceitou muito bem a dieta líquida
(endovenosa) que foi reintroduzida na sexta-feira e segue
com alimentação parenteral. Foi mantida a fisioterapia
respiratória e motora. As visitas, segundo o hospital,
seguem restritas.
O procedimento cirúrgico a que o presidente foi submetido foi o quarto após o atentado. A cirurgia durou
cerca de cinco horas e foi considerada bem-sucedida pela
equipe médica. Na tarde de sexta-feira, o porta-voz da
Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou, em comunicado,
que Bolsonaro não reclama mais de dor.

Porta-voz diz que alta médica está
condicionada à melhora do presidente
São Paulo, (AE) - A alta médica do presidente Jair
Bolsonaro está condicionada à sua melhora definitiva
e depende de aval final do corpo médico, afirmou hoje o
porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. Bolsonaro
se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de
uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de
uma hérnia incisional. “Mantemos expectativas positivas
com relação à alta do senhor presidente. A avaliação final é
do corpo médico e estará vinculada à melhora progressiva

e definitiva de Bolsonaro”, disse Barros, em coletiva de
imprensa, nesta manhã, sem dar uma previsão de alta
para o presidente.
Macedo explicou que a dieta de Bolsonaro não pode ser
evoluída para alimentos cremosos porque há preocupação
na equipe médica de que a mudança retarde ainda mais
o intestino do presidente, que ainda não está conforme
desejado. Apesar disso, ele informou que houve uma
“melhora significativa” dos movimentos intestinais

Gebran manda soltar
filho de Edison Lobão
São Paulo,(AE) - O relator da Operação Lava Jato
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro
Gebran Neto, determinou a soltura do filho do ex-senador
Edison Lobão, Márcio Lobão, preso nesta segunda-feira,
10, no âmbito de sua 65ª fase, a Galeria. A investigação
mira crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Transpetro, subsidiária da Petrobras, e a Usina
Hidroelétrica de Belo Monte. Segundo a PF, Edison Lobão
(MDB/MA) , ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia (governos Lula e Dilma), e seu filho Márcio teriam
recebido, entre 2008 e 2014, cerca de R$ 50 milhões em
propinas. Para o desembargador, ‘a decisão que decretou
a prisão preventiva carece de apresentação de justificativa específica em relação à custódia preventiva, malgrado
tenha discorrido detalhadamente sobre fatos e autoria’.
Todavia, entendo aplicável na espécie a regra do art. 319,
do Código de Processo Penal, que autoriza a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão, quando as
circunstâncias de fato revelarem a insuficiência da mera
liberdade”. Entre as condições da soltura de Márcio
Lobão, estão o pagamento de fiança de R$ 5 milhões, que
pode ser abatido de valores já bloqueados de sua conta.
Segundo a força-tarefa da Lava Jato o filho ‘operador’ do
ex-senador Lobão tem R$ 44 mi de patrimônio e ocultou
R$ 6,4 mi na Suíça.

Porta-voz diz que PF está
a cargo de Moro, mas
Bolsonaro acompanha
São Paulo, (AE) - O porta-voz da Presidência, Otávio
Rêgo Barros, afirmou hoje que a atividade e gestão da
Polícia Federal é de responsabilidade do ministro Sergio
Moro, mas que o presidente Jair Bolsonaro acompanha o
tema. Matéria publicada pelo jornal “Folha de S. Paulo “
mostra que a indefinição sobre o futuro comando da PF
tem gerado uma disputa interna e o temor de paralisia
de setores do órgão e de processos em andamento. “A
atividade relativa à Polícia Federal e à gestão da PF é
de responsabilidade do ministro Sergio Moro. Naturalmente, o senhor presidente da República tem as suas
percepções e acompanha... É parte da responsabilidade
dos ministros a seleção dos seus quadros”, disse Barros,
em coletiva de imprensa, nesta manhã, no Hospital Vila
Nova Star, em São Paulo, onde Bolsonaro se recupera
de uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção
de uma hérnia incisional. A crise na Polícia Federal
teve início há um mês, quando Bolsonaro sinalizou que
trocaria o superintendente do órgão no Rio de Janeiro,
Ricardo Saadi, por questões de “produtividade” e um
“sentimento” para evitar problemas.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

Você se considera uma pessoa tolerante ?
Segundo o Conselho da Europa, discurso de ódio pode
ser definido genericamente como “qualquer expressão que
espalha, incita, promove ou justifica ódio racial, xenofobia,
antissemitismo ou qualquer outra forma de intolerância”.
Ele pode ocorrer através de um gesto ou conduta, escrita,
que incite a violência ou ação discriminatória contra um
grupo de pessoas ou porque ela ofende ou intimida um
grupo de cidadãos.
É muito comum presenciarmos pessoas disseminando
postagens ódio na internet através de postagens que
funcionam como incitações, como inúmeras reações
igualmente eivadas de discurso de ódio.
Para o doutrinador italiano Norberto Bobbio, a democracia é compreendida como um conjunto de regras,
dentro de um procedimento estabelecido, destinado a
autorizar a tomada de decisões da coletividade. Mas é
claro que a democracia não pode ser encarada somente
como mero procedimento de tomada de decisões, pois para
a modernidade democrática o voto não é mero procedimento (como o sorteio), e sim a expressão da igualdade
e liberdade. Somos livres e, portanto, decidimos nosso
destino político.
E no âmbito deste contexto, a internet se identificou
como uma gigantesca praça pública em que todos falam
o que bem desejam. Neste sentido, aparece como um espaço de possibilidades para a democracia participativa.
Contudo, as opiniões aparecem mais como manifestações
preconceituosas e desrespeitáveis ao invés de posicionamentos políticos passiveis de debate.
O discurso do ódio se tornou mais visível nas redes
sociais, criando uma violência simbólica em relação a
grupos ou segmentos da sociedade. E as redes sociais só
potencializaram este tipo de discurso, alimentando a necessidade de uma luta contra o “inimigo”, desqualificando-o como sujeito participante da vida social. Seria como se
disséssemos que aquilo que não parece comigo, ou aquele
que não tem a mesma opinião que a minha, me agride.
Talvez o maior desafio da democracia na contemporaneidade seja a tolerância. Mas o que significa ser
tolerante? Será que acreditamos que apenas repetindo
a frase seremos capazes de incorporar o que é aceitar a
diferença do outro?
As pessoas esquecem que as ideias de oposição e
participação popular são colocadas como condições de
uma forma de governo que permita que os interesses dos

cidadãos sejam considerados politicamente iguais, ou seja,
todos os indivíduos da sociedade devem ter o direito de
expressar suas preferências por meio de ações individuais
e coletivas, bem como, ter suas opções consideradas pelo
governo no momento da tomada de decisões.
Estas condições, ainda que sozinhas sejam insuficientes, são indispensáveis para sustentar um regime
democrático, que deverá criar instrumentos para que
o cidadão tenha efetiva possibilidade de influenciar as
decisões políticas.
Não podemos esquecer que inegavelmente, estamos
caracterizados pela diferença e, no entanto, parece que
não sabemos como tratá-la. Paulo Menezes, na obra
Tolerância e religiões, observa que “a intolerância não é
apenas questão de não tolerar as opiniões divergentes;
ela é agressiva e com frequência assassina, no seu ódio,
a diversidade alheia”.
Em uma noção global, um país que garante o livre
direito à manifestação é considerado democrático; O que
quero dizer com isso? Que apesar das reviravoltas que o
conceito de democracia sofre ao longo de sua existência,
ele ainda está associado a uma forma de governo no qual
todos os cidadãos podem participar, respeitando o real
significado de “debate público”.
Por isso, acredita-se que é preciso defender que em
um Estado democrático – como é o brasileiro – deva
existir – além da liberdade de expressão – obediência aos
princípios da convivência e tolerância. A ausência de tais
princípios, faz com que permaneça um conflito constante
entre grupos, cada um tentando se livrar do outro.
Com o amadurecimento do debate, aceitando argumentos e opiniões contrárias com tolerância, não será
necessário impor uma forma de pensar, mas respeitar cada
pessoa/argumento como algo distinto e importante para o
jogo democrático. Em outras palavras, ao mesmo tempo
em que reivindicamos nossas liberdades individuais,
devemos ter a noção de que assumimos o compromisso
e a responsabilidade de zelar para que estas liberdades
existam para todos.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
https://www.facebook.com/heltonkramerlustoza/
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Presidente do Cisa fala sobre o fim
do rodízio de plantões dos hospitais
Umuarama - Com o
início das atividades da
UPA 24 Horas em Umuarama previsto para outubro, os quatro hospitais
da cidade, cadastrados
no Sistema Único de
Saúde (SUS), se preparam para acabar com o
rodízio de plantões. Em
visita ao jornal Umuarama Ilustrado o prefeito
de Alto Piquiri e presidente do Cisa-Amerios e
da Acispar (Associação
dos Consórcios Intermunicipais de Saúde
do Paraná), Luis Carlos
Borges Cardoso, falou
sobre o assunto.
Segundo o prefeito Cardoso, existe um
sistema de rodízio de
plantões acordado pelos
hospitais em Umuarama há mais de 30 anos,
porém tal situação dificulta os atendimentos
de pessoas que chegam
da região. “Quando temos paciente que entra
no posto de saúde enquadrado na urgência e
emergência, temos que
encaminhar para os hospitais de Umuarama.
Porém, quando tentamos encaminhar para
o hospital de plantão, a
maioria das vezes está
lotado”, alertou.
Desta forma, no último dia 5 deste mês, a

Caixa
recomenda
que clientes
busquem
informações
sobre o FGTS
As agências da Caixa Econômica Federal
abriram as portas neste
sábado às 9h (no horário
de Brasília) para atender
trabalhadores interessados no saque do Fundo
de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). O
atendimento foi até às
15h. Nesta primeira etapa, serão atendidos os
nascidos entre janeiro e
abril que têm poupança
ou registraram opção por
crédito em conta corrente
na Caixa e têm dúvidas
sobre o tema.
Em nota, a Caixa informa que recomenda aos
clientes que, antes de se
deslocar a uma agência,
o trabalhador busque as
informações no aplicativo
do FGTS ou pelo site fgts.
caixa.gov.br Na sextafeira (13), a creditou R$
4,97 bilhões nas contas de
mais de 12 milhões trabalhadores que já possuem
conta no banco estatal e,
por isso, não precisarão
solicitar os saques.
“A cada duas semanas
vamos liberar mais de R$
5 bilhões. A Caixa está
preparada para atender
a população com tranquilidade nos mais de 55 mil
pontos de atendimento
em todas as regiões do
Brasil”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, em nota à
imprensa.

O prefeito Luis Carlos Borges Cardoso junto com o diretor do jornal Umuarama Ilustrado, Ilídio Coelho Sobrinho

12ª Regional de Saúde
anunciou que os hospitais de referência ficarão

abertos 24 horas para o
atendimento de urgência
e emergência. A mudança

será implantada ainda
este ano, ressaltou o prefeito, e possivelmente

Olhar do povo
Outro agravante na situação dos plantões em Umuarama é a forma como
alguns pacientes utilizam o sistema. “O povo tem que aprender o que é urgência e emergência. Certas pessoas esperam fora do hospital esperando dar a
hora do plantão e buscar atendimentos, que deveriam ser resolvidos direto
no posto de saúde do bairro. Esse tipo de atendimento acaba abarrotando
os plantões, mas isso vai mudar com o funcionamento da UPA, pois apenas
o Samu poderá levar para plantões dos hospitais”, explicou.

entre novembro e dezembro. “A lei é clara, a
partir do cadastramento
no SUS em Urgência e
Emergência o hospital
tem que funcionar 24
horas e os quatro são cadastrados. Os municípios
da região não estão mais
dando conta de segurar
os pacientes nos Postos
de Saúde. Se o paciente
deu entrada na urgência
e emergência, o hospital
precisa dar conta desse

internado”, alertou o presidente do Cisa.
Para a diretora da
12ª Regional de Saúde,
enfermeira Viviane Herrera, a mudança significa um grande avanço
e vai fortalecer ainda
mais a rede hospitalar
de Umuarama. “Esses
serviços, que possuem
tecnologia de ponta e
profissionais altamente
qualificados, podem se
tornar referência também para outras regionais. Temos hospitais
credenciados em alta
complexidade nas principais especialidades
médicas, como cardiologia, ortopedia, obstetrícia e oncologia, com
estrutura para atender
com excelência. Com a
mudança, cada instituição será fortalecida em
sua especialidade”, disse
a diretora em entrevista
ao Movimento Saúde.
Segunda a assessoria do
Instituto Nossa Senhora
Aparecida, o hospital já
está se modernizando visando a mudança, principalmente com a reestruturação do acesso da
urgência e emergência.
Ainda segundo nota,
os hospitais observam
com bons olhos a nova
fase de atendimento à
população.

Índice de faltas a consultas com especialistas
volta a aumentar em Umuarama
Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde
voltou a registrar alto índice de faltas a consultas
com médicos especialistas.
Levantamento realizado
nesta semana pelo setor
de Atenção Primária em
Saúde apontou que em
torno de 25% das consultas estão sendo perdidas
porque os pacientes não
comparecem no local e
horário marcados, nem
avisam a secretaria – o que
possibilitaria passar a vaga
para outra pessoa na fila de
espera.

A secretária da Saúde,
Cecília Cividini, explica
que esse percentual é a
média de ausências. “Em
algumas especialidades a
falta às consultas é ainda
maior como, por exemplo,
em ortopedia e psiquiatria,
onde quase a metade dos
pacientes não aparece nas
consultas marcadas”, apontou. A neurologia também
tem alto índice de faltantes.
O tempo de espera por
consultas especializadas
reduziu bastante a partir
de 2017.
“O problema é que uma

parcela dos pacientes marca a consulta e não aparece. Isso é prejuízo para o
município, que paga pelo
atendimento não realizado,
mas o problema maior é
para os outros pacientes
que aguardam a consulta
na fila de espera. Se essas
ausências fossem informadas com antecedência,
poderíamos chamar outros
pacientes que aguardam a
vez e reduzir ainda mais as
filas”, explicou o coordenador da Atenção Primária,
Elizeu Ampessan.
Da mesma forma, cerca

de 20% das pessoas não
buscam os laudos dos exames clínicos realizados nos
laboratórios conveniados
ao município, para dar
sequência ao tratamento.
Em agosto deste ano, a
Secretaria da Saúde liberou
3.893 consultas especializadas e 952 pacientes
não compareceram para
o atendimento, prestado
geralmente no Centro de
Especialidades Médicas
(CEM). Em julho foram
liberadas 4.207 consultas
e 1.043 pessoas deixaram
de ir ao consultório do

especialista.
Na primeira semana
de setembro esse volume
se repetiu, com 197 faltantes nas 609 consultas
autorizadas. “Precisamos
nos conscientizar de que
isso é um desperdício. Imprevistos podem ocorrer
e impedir a presença no
dia marcado, mas quando
isso acontecer o paciente
deve avisar a Secretaria
de Saúde pelo menos um
dia antes, para que outra
pessoa possa ocupar essa
vaga”, orientou a secretária
Cecília Cividini.

Mais da metade da duplicação da Ivo Sooma já recebeu terraplenagem
Umuarama - As obras
para implantação da
Avenida Ivo Shizuo Sooma, na parte municipalizada da rodovia PR-489
(saída para Xambrê), já
passaram da metade da
extensão do trajeto. Nesta semana, a empresa
contratada para o serviço atingiu cerca de 1.200
metros de solo preparado, boa parte com terraplenagem concluída
e imprimação (pintura
com emulsão asfáltica),
além de galerias pluviais
e bocas de lobo.
Esse trecho está pronto para receber o asfalto,
o que deve acontecer
na próxima terça-feira,
18, segundo o secretário municipal de Obras,
Planejamento Urbano
e Projetos Técnicos,
Isamu Oshima, incluindo
a rotatória para acesso

à Avenida Francisco
Inácio de Lira, na altura
da Associação Cultural e
Esportiva de Umuarama
(Aceu), que recentemente foi duplicada pela administração municipal.
Além disso, também foi
pavimentado um trecho
de 200 metros de extensão da via marginal,
no acesso ao Conjunto
Sonho Meu.
A parte que falta mexer já é menor do que a
parte executada – cerca
de 800 metros. O acesso
pela Avenida Francisco
Inácio de Lira ajudará a
desafogar o movimento
que hoje é todo direcionado para a Avenida Dr.
Ângelo Moreira da Fonseca. Além de dar mais
comodidade, rapidez e
segurança ao tráfego
de veículos, o projeto
busca eliminar gargalos

oferecendo mais opções
de saída aos motoristas.
A obra conta com o
investimento de R$ 7
milhões 376 mil através de parceria entre o
governo do Estado e a
Prefeitura. A avenida
terá 2 km de extensão,
da Praça Odete Mossurunga – reformulada
para se transformar em
um entroncamento com
as avenidas Guanabara
e Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca – até o Jardim Império do Sol II.
O projeto inclui 2,5 km
de ciclovia no canteiro
central e vias com 6 metros de largura em cada
sentido, além de intersecções com outras vias.
A avenida dará acesso mais seguro aos jardins Universitário e São
Fernando, à Aceu e ao
Parque Tarumã, além de

uma trincheira ligando
as marginais na altura
do Parque Irani, bene-

ficiando moradores do
Conjunto Sonho Meu e
bairros próximos.

SINDICATO RURAL DE UMUARAMA
ÓRGÃO SINDICAL DE 1.o GRAU
Av. Brasil, 3547–Tel. (044) 3623-2646

Atenção Produtor Rural
O Sindicato Rural de Umuarama comunica
à todos seus associados que à partir de
19/08/2019 à 30/09/2019 estaremos
fazendo o preenchimento das Declarações
do ITR/2019. Os interessados em utilizarse deste serviço, deverão agendar na
Secretaria do Sindicato pelo fone 36232646. Não deixe para última hora, procure
o Sindicato Rural e agende seu horário
para atendimento.
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Pedro e Solange agradecem a parceria com o Senac
e o professor chefe Ederson Gimenes (a esquerda)

A paixão pela cozinha de Pedro e Solange vem de longa data e aumentou com a união dos cozinheiros há 19 anos

ICIDADANIA
I

A transformação da vida começa
pela educação, esforço e dedicação
Umuarama – Concretizar um sonho em busca da
independência financeira e
emocional não é uma tarefa
fácil e em algumas situações,
o apoio de outras pessoas é
fundamental. É o caso de Pedro Barbosa Filho e Solange
Vieira de Souza, hoje proprietários do buffet Sabor na
Prata, em Ivaté-PR (Noroeste
do Paraná). O casal do ramo
gastronômico plantou uma
ideia, mas para germinar e
florescer tiveram o amparo
da família, amigos e do Senac
de Umuarama-PR.
A paixão de Pedro e Solange pela cozinha vem de
longa data e aumentou com
o casamento dos cozinheiros, há 19 anos. Porém, no
começo do relacionamento
o sustento da família não
vinha da transformação dos
alimentos em belos pratos.
Pedro Barbosa era chefe
de setor em uma usina de
moagem de cana-de-açúcar
em Ivaté e Solange Vieira
atuava como doméstica.

A Caminhada
Em meio ao trabalho na
usina e os afazeres de doméstica, o casal começou a
cozinhar e preparar confraternizações para os colegas
de trabalho e também vender doces e bolos. “A usina
tinha muitos trabalhadores
e sempre realizávamos comemoração e eu era indicado
para organizar e cozinhar
nos eventos. Foi aí que começamos a cozinhar para
um grupo de pessoas. Mas
também fazíamos doces, pão
de mel e bolo e a Solange
saia vendendo no comércio”,
disse Barbosa.
O tempo passou e a vontade de trabalhar com a
gastronomia só aumentou.
Neste mesmo período, Solange teve seu filho Diogo Vieira
Barbosa, quando deixou as
diárias e pouco tempo depois
procurou o Senac da regional
de Umuarama para fazer

Diogo Vieira Barbosa o filho do casal também quer seguir os passos dos pais

um curso de Auxiliar de Cozinha. “Foi aí que as coisas
começaram a acontecer, o
curso me abriu horizontes e
o professor chef Ederson Gimenes me incentivava. Além
de me dar o conhecimento
da cozinha, ele me orientava sobre administração e
equipamentos. Entretanto,
eu tinha medo de abrir um
buffet sozinha, precisava do
Pedro”, lembrou.

Concretização do sonho
O casal só se jogou no sonho de trabalhar com gastronomia, quando passaram por
um momento de turbulência
econômica. Em 2015, Pedro
foi despedido do emprego,
no qual atuou por mais de
20 anos. Foi neste momento, com apoio dos amigos,
familiares e novamente os
profissionais do Senac, que
o casal decidiu montar o
buffet.
Atualmente o buffet Sabor na Prata atende eventos
para mais de 800 pessoas,
como festas de casamento,
aniversários, formaturas e

demais eventos sociais. “O
Senac e o professor foram o
apoio para nossa mudança,
só temos que agradecer.
Depois da Solange, no Senac de Umuarama eu fiz
curso de culinária japonesa,
brasileira, mineira, italiana,
confeitaria e doces”, ressaltou Pedro Barbosa.

Realização profissional
O casal de cozinheiros
não reclama do passado,
mas garante que agora a
vida está bem melhor. “Somos apaixonados pela cozinha. Hoje financeiramente
está muito legal, mas não é
só isso. Agora eu posso ditar
as regras. Se eu quiser viajar
eu posso me programar,
somos dono do nosso próprio
tempo, além do trabalho com
o que amamos. Agora posso
me dedicar aos meus filhos
Gabriel Monteiro Júnior,
que me ajuda nos eventos,
e o meu caçula Diogo. Só
tenho a agradecer meu pai
Domeciano Rodrigues de
Souza, minha mãe Erci Gon-

çalves Vieira e meu irmãos
Juliana, Nilton e Ademilson,
pois todos estamos juntos
nessa empreitada”, contou
Solange.

Futuro promissor
Com o pensamento de
sempre buscar inovação e
conhecimento, o casal Pedro
e Solange observa um futuro
de muito trabalho para o
buffet. Pedro gostaria de
construir um espaço de festas para alugar e diversificar
a fonte de renda, já Solange
gostaria de continuar com a
cozinha itinerante. “Estamos
conversando, pois trabalhar
com festas é trabalhar com
sonhos e por isso temos que
dar nosso melhor. Mas uma
coisa eu e o Pedro sabemos,
não podemos parar de estudar e inovar”, finalizou a
empresária Solange Vieira
de Souza.

desde 2012, o chef Ederson
Gimenes explica que essa
é a essência do sistema
Fecomércio/Sesc/Senac, trabalhar a transformação de
aluno visando a cidadania
e a qualidade de vida. “Tentamos capturar a essência
do aluno e desenvolver essa
parte, sempre pensando no
seu futuro profissional. Com
essa proximidade acabamos
construindo vínculos, que
vão além da sala de aula,
como no caso da Solange
e do Pedro. Na construção
do buffet do casal levamos
orientações para idealização da marca e também na
questão da aquisição dos
equipamentos e administração”, explicou.
Para o chef, essa sinergia
promove a realização profissional tanto dos alunos,
como dos colaboradores do
Senac. “Mais de 3 mil alunos
já passaram pela cozinha do
Senac de Umuarama e temos
vários outros exemplos de
superação, que montaram
restaurantes e padarias, ou
ainda, atuam como personal
chefs, sushiman e outros viraram nossos companheiros
dentro do Senac”, noticiou o

Gimenes.

Estrutura da Instituição
Com cerca de 300 turmas
e média 3 mil alunos por ano,
o Senac de Umuarama atua
em diversas áreas de formação e qualificação. “O Senac
está cada vez mais vinculando a necessidade de mercado
de trabalho com as ofertas
de capacitação. Atualmente levamos cursos na área
do comércio e os cursos
diretos. As pessoas procuram o Senac, pois enxergam
uma futura oportunidade de
emprego”, disse o gerente
da unidade de Umuarama,
Executivo Marcos Vinícios
da Cruz.
Além dos cursos de aperfeiçoamento da área do comércio, a unidade oportuna
os complementares com um
portfólio do setor da beleza,
gastronomia e saúde. “Tudo
isso voltado para a geração
de emprego e renda. Hoje
nosso carro-chefe é gastronomia e beleza, pois as pessoas começam a trabalhar
imediatamente de forma
autônomas ou contratadas”,
noticiou o gerente.

Muito mais que escola
Atuando na cozinha escola do Senac de Umuarama

Solange envolve toda a família no buffet, ela ao lado do
filho mais velho Gabriel Monteiro Junior
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ICICLOMOBILIDADE

Umuarama dá primeiras pedaladas rumo
ao transporte alternativo e sustentável
Umuarama começa a
dar as primeiras pedaladas rumo a tendência
mundial do uso da bicicleta como um meio de
transporte alternativo e
sustentável. Esta semana,
a cidade percorreu mais
alguns quilômetros com
a realização de audiência pública na Câmara
Municipal que discutiu a
ciclomobilidade dentro do
Plano de Mobilidade Urbana que está em análise na
Casa de Leis. O evento foi
uma iniciativa do vereador
Deybson Bitencourt.
O projeto do Executivo prevê que em até 10
anos sejam construídas 38
km de ciclovias dentro de
Umuarama e que a cada
dois anos o plano possa ser
revisto para a análise de
novos pontos de inclusão.
EXEMPLOS
Amsterdam (Holanda)
e Seul (Coreia do Sul)
são exemplos de metrópoles que investiram no
bem-estar do ser humano
como o centro de tudo e ao
longo dos anos essa política pública tem mostrado
resultados positivos. Hoje
os moradores respiram ar
mais puro, praticam atividade física, não lidam com
congestionamentos e nem
perdem até 40 dias do ano
presos no trânsito, como
demonstram pesquisas
recentes.
QUALIDADE DE VIDA
Esse investimento
resulta na promoção da
qualidade de vida, que
engloba fatores que vão
além da saúde (combate
ao sedentarismo) e do
lazer, mas impactam diretamente nas políticas
públicas na área da saúde,
economia, meio ambiente
e a coqueluche do momen-

CICLOTURISMO
“Temos que criar a cultura do uso da
bike, criando rotas alternativas para
que o percurso seja mais agradável, que
seja seguro, que as empresas tenham
incentivos para instalar bicicletários e
vestiários”, disse Goura.
Ele também destacou o potencial
econômico para o cicloturismo, com a
criação de rotas turísticas para ciclistas,
através de consórcios intermunicipais.
“Cada região pode mapear o que há de
melhor para o turismo e criar rotas por
estradas rurais e urbanas (com a instalação de ciclovias). A Europa fatura 50
bilhões de Euros por ano com o cicloturismo. O Paraná tem um potencial enorme
e precisa ser desenvolvido”, destacou.
Aos poucos a bicicleta vai se tornando uma boa opção de locomoção também em Umuarama

to: a mobilidade urbana.
PERCEPÇÃO
E as pessoas percebem
essas mudanças. Pesquisa
publicada em 2018 pelo
Instituto de Saúde Global
Barcelona demonstrou: a
bike foi associada às respostas mais positivas com
relação à saúde. E também
foi vinculada a sensação
de mente sã, vitalidade e
menos estresse e solidão.
O estudo foi realizado durante dois anos com 8.802
pessoas em sete cidades
europeias. (https://saude.abril.com.br/fitness/
bicicleta-transporte-ativosaudavel/ )
ECONOMIA
“Andar de bicicleta é
mais econômico para a
pessoa que não vai precisar gastar R$ 9 de ônibus.
Não há congestionamento,
é uma forma de lazer que
permite o contato com a
cidade, combate ao se-

dentarismo e promove a
qualidade de vida”, defende o deputado estadual
Goura Nataraj, (PDT), que
ficou conhecido como o
deputado das bicicletas.
Ele esteve esta semana em
Umuarama participando
da audiência pública.
BANDEIRAS
O parlamentar, líder
da bancada do PDT na
Assembleia Legislativa do
Paraná, começou na política levantando a bandeira
da necessidade do uso da
bicicleta como um meio de
transporte alternativo e
sustentável para as cidades há mais de dez anos.
Começou como vereador, e agora como parlamentar, ampliou assuntos
correlatos e também de
respeito aos direitos humanos como pautas de
trabalho, mas a bicicleta
continua sua principal
bandeira. E algumas ações
começam a dar resultados.

O deputado estadual Goura e o vereador Deybson Bitencourt em entrevista ao Ilustrado

CONSELHO
ESTADUAL
Como a reativação do
Conselho Estadual de Ciclomobilidade, através

do Detran-PR, que visa
a criação de conselhos
municipais focados em
políticas públicas voltadas
para assegurar ao ciclis-

ta segurança e estrutura
para o uso da bicicleta
não apenas para o lazer,
mas também como meio
de transporte no dia a dia.

Procurador Deltan fará palestra de abertura
e Sérgio Moro encerrará Congresso da AERP
Curitiba - O Procurador
da República Deltan Dallagnol, mestre em direito por
Harvard e coordenador da
força tarefa do caso Lava
Jato em Curitiba, fará a palestra magna de abertura do
25º Congresso Paranaense
de Radiodifusão, na próxima
quinta-feira dia 19, às 9h10
em Curitiba. E o ministro da
Justiça, Sérgio Moro, confirmou presença na sexta-feira
dia 20 para a palestra de
encerramento do evento.
O diretor do Ilustrado e da
Ilustrada FM, Ilídio Coelho
Sobrinho, vai representar
a região no evento e também será homenageado pela
atuação no setor.
Com o tema “A força da
TV e do rádio multiplataformas”, o Congresso, será
aberto na próxima quartafeira às 17 horas no Torres
Eventos sede Kennedy com
a recepção e credenciamento
dos participantes, 20 horas
abertura solene e 22 horas
coquetel.
Nos dois dias o Congresso
irá debater os desafios na
produção e entrega de conteúdo multiplataforma. Mais
de 300 profissionais do rádio
e da TV estarão reunidos em
um evento único e completo
que conta com vários pales-

trantes nacionais e internacionais (Veja programação
completa nesta página).
Para o presidente da Associação das Emissoras de
Rádio e Televisão do Paraná
(Aerp), Alexandre Barros,
fortalecer a relação entre os
radiodifusores, em um evento como este, é uma maneira
de unir esforços na proposição de novas ideias em sintonia com o futuro. “O rádio
nasceu como tecnologia, é
tecnologia e seguirá sendo
tecnologia. Esta edição do
congresso é uma oportunidade única para discutirmos
temas que possibilitarão ao
rádio continuar crescendo
no mercado, conquistando
novos espaços e se integrando às novas mídias no
mesmo plano de igualdade”,
destaca.
Já o presidente do Sindicato das Emissoras de Rádio
e Televisão do Paraná (Sert/
PR), Cezar Telles, reforça
a possibilidade de discutir
a necessária adaptação do
conteúdo radiofônico para
novos sistemas de distribuição e consumo do rádio.
“Sabemos a importância
de atingir mais e melhores
resultados para que nossa
categoria cresça e se desenvolva forte e capaz”.

Programação de quinta-feira
8h30 abertura
9h Boas vindas do presidente
9h10- Deltan Dallagnol – palestra magna
10h – Edgard Piccoli -Radiodifusão: uma experiência de vida
11h10 – Atualidades da Rádiodifusão Brasileira- Painel MCTIC
e Anatel
12h10 – Almoço
13h30 – David H. Layer -Como alcançar audiência com as
mudanças vividas pelo rádio na atualidade.
14h30 – Hermine Schreiner - Líderes inspiradores constroem
equipes de alta performance
15h10 - Aerp Jovem: uma nova geração de radiodifusores
16h10 – Daniel Starck, Marco Túlio e Ricardo Gandour - Podcasts: mercado, produção e conteúdo
17h10 – Henrique do Valle e Robson Ferri - A realidade do
mercado americano X perspectivas do mercado brasileiro

Juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro fará a palestra de
encerramento

O procurador Deltan Dallagnol fará a palestra magna de
abertura

Programação de sexta-feira
9hs – Allan Costa - Transformação digital e novos modelos
de negócio
9h40 – Cris Alessi - O papel da inovação no mercado e nos
negócios
10h50 – Mário D´Andrea -Como pensamos, se é que pensamos – O peso das emoções nas decisões do consumidor
11h20 – Marco Moreto e Thiago Fernandes - Tendências e
tecnologias para distribuição, análise e publicidade ao vivo e on
demand
12h10 Almoço
13h30 – Eduardo Boschetti e Giovana Alcântara - A força e
importância da radiodifusão no mundo super conectado
14h30 - Case Jovem Pan: o rádio que virou TV ou a TV que
virou rádio?
16 h – Leandro Branquinho – Máquina de Atrair Clientes
16h40 – Carlos Abilhoa e Gilsi Vicilli – Com a palavra: o
anunciante
17h20 Milton Neves – A força do jornalismo esportivo no rádio
Em seguida, encerramento com o ministro da Justiça, juiz
Sérgio Moro
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Após passar por transplante, advogada
faz campanha por doação de medula
Acrescenta ainda,
“é nítido a mudança de semblante no
rosto dos pacientes,
os olhos se enchem
de alegria e o sorriso

Umuarama - O mês
de setembro é muito
especial para a jovem
advogada Francielly
Foiani Kramer, que
desde fevereiro deste
ano vive em Umuarama.
Exatamente no
dia 29 de setembro
de 2018, ela passou
por um transplante de
medula óssea, diagnosticada com Linfoma T
Anaplasico, sendo o
transplante a única
esperança de cura.
Francielly teve dois
cânceres, os dois muito
agressivos. “Fiz todos
os tratamentos e chegou o momento em que
fui informada de que
apenas com um transplante de medula eu
conseguiria me curar.
E desde o dia 29 de
setembro de 2018 eu
renasci”, relata.

MAIS DOADORES
O objetivo principal da campanha do mês
de setembro do Projeto Girassol e Amor é conquistar mais doadores de medula óssea para,
desta forma, salvar mais vidas. “Quero ajudar a
desmistificar o processo de doação de medula.
Muita gente tem medo, acha que vão sugar o
líquido do interior de suas colunas vertebrais,
então, neste trabalho, nós mostramos às pessoas que tudo é muito simples e bonito, pois de
um gesto tão singelo, muitas pessoas podem
ganhar uma nova chance de viver. Doar é algo
muito sublime e que deve fazer parte da vida
das pessoas”, indica.
O Projeto Girassol e Amor lançou uma
campanha para conquistar novos doadores de
medula óssea, está nas redes sociais e todos podem dar sua contribuição, segundo a advogada
de 26. “No Facebook estamos em https://www.
facebook.com/projetogirassoleamor.
Entidades, escolas, empresas, instituições,
enfim, quem quiser e puder nos receber para
falar sobre doação de medula é só entrar em
contato. Todos juntos podemos salvar muitas
vidas”, finaliza.

GIRASSOL E AMOR

Durante o processo
de tratamento, Francielly observava que
havia muita tristeza
e insegurança nos pacientes que estavam
ali, também em tratamento. Então um dia
decidiu que queria fazer alguma coisa para
mudar esse quadro, foi
quando teve a ideia de
vestir-se de princesa
para ir a uma sessão de
quimioterapia. “Queria
mostrar, principalmente para as crianças,
que até uma princesa
poderia passar por um
momento daqueles. E
deu muito certo: minha
esperança e alegria
contagiou a todos, que
riam por ver ali uma
princesa”, conta.
Francielly explica
que o projeto Girassol
e Amor traz consigo
a luz dessa flor que,
quando se volta para o
sol, deixa de dar aten-

aparece, todos têm
suas histórias com
grandes ensinamentos, onde o amor o
carinho, a gratidão e
a fé predominam ...”

A advogada Francielly Foiani Kramer faz bonita campanha pela doação de medula

ção à visão negativa
dos acontecimentos e
busca a luz, a esperança, a beleza e a positividade. E é com essa
força e, unidas por um
bem comum, que o projeto busca vivenciar a
solidariedade com atos
concretos de amor ao
próximo, compartilhar
experiências de vida,

lutas, alegrias e magia; resgatar a força e
esperança; Estimular
a valorização dos pacientes e realizar campanhas específicas”,
relata.
Acompanhada de
duas voluntárias,
também em traje de
princesa, a Princesa
Branca de Neve visita

hospitais, creches, albergues e instituições
diversas em Umuarama. “O resultado é
surpreendente, muito
melhor do que imaginávamos, pois todo ser
humano quer e precisa
de atenção, de carinho,
de respeito e principalmente de um pouco de
esperança”, comenta.

Saiba quais são os benefícios
da acupuntura para a saúde
São Paulo, (Agência Estado) - A acupuntura
é uma antiga técnica de cura desenvolvida há
milhares de anos dentro da medicina tradicional
chinesa. Nessa concepção, uma doença é uma
manifestação de desequilíbrio e as finas agulhas
agiriam para readquirir a harmonia perdida. A
terapia é um dos 29 procedimentos disponíveis
à população no Sistema Único de Saúde (SUS).
Muitos estudos discorrem sobre os efeitos da
acupuntura, desde a aplicação para recuperação
motora, passando por dor crônica, dermatite atópica até intervenção após um acidente vascular
cerebral.
A técnica chinesa se mostra eficaz para amenizar todos os tipos de estresse, enxaqueca, reduzir
cólica e equilibrar o sono de crianças e é uma boa
alternativa também como terapia complementar
a fim de reduzir o consumo de medicamentos.
Para as mulheres, as sessões podem ser benéficas em diferentes momentos da vida. “Durante
a adolescência, quando elas se encontram em
plena transformação do organismo pelo amadurecimento e desenvolvimento hormonal, a

acupuntura pode auxiliar nos fluxos menstruais
irregulares”, diz o ginecologista e obstetra Luciano Curuci, especialista em acupuntura e membro
do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo
(CMAeSP).
Durante a gestação, o médico afirma que a
técnica melhora as náuseas e vômitos característicos em algumas mulheres no primeiro trimestre.
“A dor lombar, que acompanha muitas gestantes
durante todo o pré-natal e que se intensifica no
terceiro trimestre, também tem um alívio muito
grande com a aplicação de técnicas de acupuntura”, diz. O mecanismo de ação da acupuntura,
porém, ainda não foi completamente elucidado,
segundo Marcus Vinícius Ferreira, médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e especialista em acupuntura e medicina
oriental. “Sabe-se que o estímulo dos pontos leva
à produção de substâncias que teriam ação sobre
receptores do sistema nervoso e que o resultado
final seria a normalização das funções alteradas”, explica. Além de promover relaxamento
muscular, a técnica tem ação anti-inflamatória.
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IBRASILEIRO

No ﬁm do 1º turno, São Paulo
recebe CSA no Morumbi para
“diminuir prejuízo”
São Paulo, (Agência Estado) - O São Paulo não
conseguirá alcançar a meta
traçada pelo técnico Cuca
no fim do primeiro turno
do Campeonato Brasileiro.
A ideia do treinador era ter
somado uma média de dois
pontos por partida. Ou seja,
terminar a parte inicial da
competição com 38 pontos.
O máximo que a equipe
tricolor poderá atingir é 34
pontos, caso vença o CSA
neste domingo, a partir das
19 horas, no Morumbi.
O time não vence há três
jogos no Brasileirão, depois
de ter conseguido uma
sequência de cinco vitórias.
Os diversos desfalques
dificultaram a vida de Cuca
nas últimas rodadas, mas o
comandante deverá ter praticamente força máxima no
confronto deste domingo.
Hernanes, Alexandre Pato,
Pablo e Toró, recuperados
de lesão, devem ficar à disposição. Daniel Alves voltou
da seleção brasileira e está

confirmado.
Com isso, pode ser a
primeira vez que Cuca
poderá contar com todas
as principais contratações
do clube para esta temporada (Daniel, Hernanes,
Alexandre Pato e Pablo). O
técnico fechou os últimos
treinos e o São Paulo não
divulgou os relacionados
para o confronto. Cuca
adiantou que dificilmente
colocará juntos todos os
jogadores que voltaram
de lesão.
Além disso, o treinador
desconversou sobre a possibilidade de escalar Daniel
Alves na lateral direita, sua
posição de origem. Desde
que estreou pelo São Paulo,
o jogador tem atuado no
meio de campo.
Os desfalques certos do
São Paulo para a partida
são Igor Vinícius e Hudson, suspensos, e Rojas,
que operou o joelho direito
recentemente e só voltará
a jogar no ano que vem. Na

rodada passada, por exemplo, Cuca teve nove baixas
para montar a equipe.
Goiás encara o Grêmio
Sem vencer como visitante desde o dia 28 de
abril, quando bateu o Fluminense por 1 a 0, o Goiás
espera encerrar este jejum
neste domingo, quando
enfrenta o Grêmio, às 16
horas, na arena do rival,
em Porto Alegre, pela 19.ª
rodada do Campeonato
Brasileiro, a última do
primeiro turno. Essa foi,
inclusive, a única vitória
esmeraldina longe dos
seus domínios nesta edição
da competição. Depois
disso, aconteceram três
empates e sete derrotas.
A má campanha como
visitante reflete na tabela
de classificação, na qual o
Goiás tem 21 pontos e se vê
hoje distante do grupo dos
dez primeiros colocados.
A atividade da última
sexta-feira foi realizada
com os portões fechados
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Após empatar com Santos,
time alternativo do Athletico
tenta exibir força de novo

Jogos de Hoje
Athletico PR X Avaí
Atlético MG X Inter
Fluminense X Corinthians
Bahia X Fortaleza
São Paulo X CSA
Grêmio x Goiás

para a imprensa e o técnico
Ney Franco deve mudar o
esquema tático, passando
a atuar com três atacantes.
Leandro Barcia ou Rafael
Moura formariam o trio
com Michael e Kayke. O
meia Renatinho sai do time.
Como Daniel Guedes
está recuperado de uma
entorse no tornozelo, Yago
Felipe deixa a lateral direita e volta para o meiocampo, que é sua posição
de origem. Assim, Alan
Ruschel vai para o banco de reservas. No gol,
Marcelo Rangel entra no
lugar de Tadeu, poupado
após sofrer uma concussão
cerebral na última partida.

Curitiba, (AE) - Focado no duelo contra o Internacional, pela rodada de volta da final da Copa do
Brasil, o Athletico-PR jogará mais uma rodada do
Brasileirão com um time considerado reserva. Desta
vez, os suplentes entram em campo para enfrentar o
Avaí, a partir das 11 horas deste domingo, na Arena
da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 19.ª
rodada, no encerramento do primeiro turno.
Em meio aos compromissos pela Libertadores,
torneio do qual já foi eliminado, e pela busca inédita
da Copa do Brasil, o Athletico jogou sete partidas do
Brasileirão com os reservas. A única vitória com o
time alternativo foi sobre o CSA. Nos outros jogos,
perdeu para Corinthians, Flamengo e Botafogo, além
de ter empatado com Chapecoense e Santos, este
último na rodada passada, na Vila Belmiro.
A inconstância nas escalações fez a equipe oscilar bastante ao longo da disputa. Atualmente, os
atleticanos brigam na parte intermediária da tabela,
com 26 pontos, enquanto o Avaí aparece na lanterna,
com apenas dez pontos.
O time que será escalado pelo técnico Tiago
Nunes deve ser o mesmo empatou por 1 a 1 com o
Santos no último final de semana. O lateral-esquerdo
Adriano e o zagueiro Pedro Henrique, que não podem
jogar a Copa do Brasil, estarão entre os 11 iniciais. A
final do torneio nacional será realizada na próxima
quarta-feira, no Beira-Rio. Como venceu o primeiro
jogo por 1 a 0, o Athletico jogará por um empate
para ser campeão.
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No ﬁm do 1º turno, São Paulo
recebe CSA no Morumbi para
“diminuir prejuízo”
São Paulo, (Agência Estado) - O São Paulo não
conseguirá alcançar a meta
traçada pelo técnico Cuca
no fim do primeiro turno
do Campeonato Brasileiro.
A ideia do treinador era ter
somado uma média de dois
pontos por partida. Ou seja,
terminar a parte inicial da
competição com 38 pontos.
O máximo que a equipe
tricolor poderá atingir é 34
pontos, caso vença o CSA
neste domingo, a partir das
19 horas, no Morumbi.
O time não vence há três
jogos no Brasileirão, depois
de ter conseguido uma
sequência de cinco vitórias.
Os diversos desfalques
dificultaram a vida de Cuca
nas últimas rodadas, mas o
comandante deverá ter praticamente força máxima no
confronto deste domingo.
Hernanes, Alexandre Pato,
Pablo e Toró, recuperados
de lesão, devem ficar à disposição. Daniel Alves voltou
da seleção brasileira e está

confirmado.
Com isso, pode ser a
primeira vez que Cuca
poderá contar com todas
as principais contratações
do clube para esta temporada (Daniel, Hernanes,
Alexandre Pato e Pablo). O
técnico fechou os últimos
treinos e o São Paulo não
divulgou os relacionados
para o confronto. Cuca
adiantou que dificilmente
colocará juntos todos os
jogadores que voltaram
de lesão.
Além disso, o treinador
desconversou sobre a possibilidade de escalar Daniel
Alves na lateral direita, sua
posição de origem. Desde
que estreou pelo São Paulo,
o jogador tem atuado no
meio de campo.
Os desfalques certos do
São Paulo para a partida
são Igor Vinícius e Hudson, suspensos, e Rojas,
que operou o joelho direito
recentemente e só voltará
a jogar no ano que vem. Na

rodada passada, por exemplo, Cuca teve nove baixas
para montar a equipe.
Goiás encara o Grêmio
Sem vencer como visitante desde o dia 28 de
abril, quando bateu o Fluminense por 1 a 0, o Goiás
espera encerrar este jejum
neste domingo, quando
enfrenta o Grêmio, às 16
horas, na arena do rival,
em Porto Alegre, pela 19.ª
rodada do Campeonato
Brasileiro, a última do
primeiro turno. Essa foi,
inclusive, a única vitória
esmeraldina longe dos
seus domínios nesta edição
da competição. Depois
disso, aconteceram três
empates e sete derrotas.
A má campanha como
visitante reflete na tabela
de classificação, na qual o
Goiás tem 21 pontos e se vê
hoje distante do grupo dos
dez primeiros colocados.
A atividade da última
sexta-feira foi realizada
com os portões fechados
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Athletico PR X Avaí
Atlético MG X Inter
Fluminense X Corinthians
Bahia X Fortaleza
São Paulo X CSA
Grêmio x Goiás

para a imprensa e o técnico
Ney Franco deve mudar o
esquema tático, passando
a atuar com três atacantes.
Leandro Barcia ou Rafael
Moura formariam o trio
com Michael e Kayke. O
meia Renatinho sai do time.
Como Daniel Guedes
está recuperado de uma
entorse no tornozelo, Yago
Felipe deixa a lateral direita e volta para o meiocampo, que é sua posição
de origem. Assim, Alan
Ruschel vai para o banco de reservas. No gol,
Marcelo Rangel entra no
lugar de Tadeu, poupado
após sofrer uma concussão
cerebral na última partida.

Curitiba, (AE) - Focado no duelo contra o Internacional, pela rodada de volta da final da Copa do
Brasil, o Athletico-PR jogará mais uma rodada do
Brasileirão com um time considerado reserva. Desta
vez, os suplentes entram em campo para enfrentar o
Avaí, a partir das 11 horas deste domingo, na Arena
da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 19.ª
rodada, no encerramento do primeiro turno.
Em meio aos compromissos pela Libertadores,
torneio do qual já foi eliminado, e pela busca inédita
da Copa do Brasil, o Athletico jogou sete partidas do
Brasileirão com os reservas. A única vitória com o
time alternativo foi sobre o CSA. Nos outros jogos,
perdeu para Corinthians, Flamengo e Botafogo, além
de ter empatado com Chapecoense e Santos, este
último na rodada passada, na Vila Belmiro.
A inconstância nas escalações fez a equipe oscilar bastante ao longo da disputa. Atualmente, os
atleticanos brigam na parte intermediária da tabela,
com 26 pontos, enquanto o Avaí aparece na lanterna,
com apenas dez pontos.
O time que será escalado pelo técnico Tiago
Nunes deve ser o mesmo empatou por 1 a 1 com o
Santos no último final de semana. O lateral-esquerdo
Adriano e o zagueiro Pedro Henrique, que não podem
jogar a Copa do Brasil, estarão entre os 11 iniciais. A
final do torneio nacional será realizada na próxima
quarta-feira, no Beira-Rio. Como venceu o primeiro
jogo por 1 a 0, o Athletico jogará por um empate
para ser campeão.
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Sicoob inaugura moderna agência
na semana do aniversário de Pérola
U

ma extensa programação está
marcando nesta
semana a comemoração do 51
º aniversário da cidade de Pérola. Um dos grandes eventos
realizados nesta semana foi
a inauguração da agência Sicoob, a cooperativa de crédito
que chega para humanizar as
relações financeiras, criando
uma alternativa mais justa
e segura em negócios para
toda a comunidade municipal
e regional. O presidente do
Conselho de Administração,
Waldir Campana, diretores
e conselheiros, além do
presidente do Conselho de
Administração do Sicoob
Central Unicoob, Jefferson
Nogaroli, foram recepcionados na cidade pelo prefeito
Darlan Scalco, a vice Vilde
Biaca, o presidente da Câmara Municipal, Lindolfo
Bazoti, demais vereadores
e outras lideranças locais.
A agência chega como
mais um presente para a
cidade de Pérola, uma das
cidades que mais se desen-

Diretores e conselheiros do Sicoob, prefeito Darlan, vice Vilde, presidente da Câmara, Lindolfo Bazoti e outras lideranças
na inauguração oficial

volve na região.
Criado em 2004, o Sicoob
Arenito já se consolidou em
Umuarama e região, e está
expandindo também para
o Estado de São Paulo. O
crescimento ocorre devido

à importância do sistema
cooperativista também no
setor financeiro. O Sicoob
é o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil
e vem se multiplicando a
cada dia, pois é uma insti-

Conselheiros
e diretores
do Sicoob

tuição sólida, regulamentada pelo Banco Central. O
diferencial é que no Sicoob,
além de todos os serviços
oferecidos por um banco
tradicional, o cliente passa
a ser um associado que

participa dos lucros e das
tomadas de decisões.
A agência de Pérola tem
design moderno, espaços
para recepcionar com conforto todos os cooperados
e outros visitantes e fica

situado na avenida Pérola
Byinton, 1470 - bem no
centro. Foram investidos
cerca de R$ 500 mil reais
na agência e nos próximos
dois anos serão feitos aportes até que a mesma seja
viabilizada chegando a uma
cifra de investimentos na
casa de R$ 1,8 milhões de
reais. O gerente-geral da
agência é o filho de Pérola,
Fábio Júnior Ferreira e
conta com outros colaboradores contratados na cidade. Para o prefeito Darlan,
a cidade agradece e tem
muita gratidão pelo investimento que o Sicoob faz na
cidade num momento difícil
da economia nacional. Ele
diz que Pérola vai saber
retribuir essa confiança e a
Prefeitura já faz a sua parte
movimentando parte dos
seus negócios no Sicoob.
Conhecedor profundo do
sistema de cooperativa
financeira e outros, Darlan
afirma que a agência vai
contribuir para o desenvolvimento do município.

Presidente do Conselho de Administração, Waldir Armelino Campana, vice-presidente do Conselho de Administração, José Celso Zolim. DEMAIS CONSELHEIROS:
André Balbino Bonnes, Carlos Alberto Caccia, Fernando Correa Garcia, Gerson
Magnoni Bortoli, João Donizetti Cabreli, Lauri Antonio Vazzoller e Marcos Antonio
da Silva.
DIRETORES
Diretor Superintendente, Fabio Júnio Viar, Diretor Administrativo e Financeiro,
Edemilson Cruz Santana e Diretor de Negócios, Jair Bertoco.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Arenito, Waldir Campana agradece a boa acolhida que o Sicoob
teve em Pérola

Presidente do Sicoob Central Unicoob, Jefferson Nagaroli
e o presidente do Sicoob Arenito, Waldir Campana, entregam
lembrança ao prefeito Darlan Scalco
Na inauguração, o diretor administrativo e financeiro do
Sicoob, Edemilson Cruz Santana, o diretor do Ilustrado e da
Ilustrada FM, Ilídio Coelho Sobrinho, o presidente do Sicoob
Arenito, Waldir Campana, o presidente do Sicoob Central
Unicoob, Jefferson Nagaroli e o empresário Dogival Correa

IAGÊNCIAS
I
SICOOB NA REGIÃO
O presidente do Conselho de Administração do Sicoob
Central Unicoob, Jefferson Nagaroli fez questão de participar
da inauguração
O gerente da agência Fábio Junior Ferreira é de Pérola e
falou da gratidão e comandar a agência na cidade

O Sicoob Arenito está instalado em várias
cidades da região: Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Mariluz, Cidade Gaúcha, Icaraíma, Altônia,
Ivaté, Tapejara e agora em Pérola e também
no estado de São Paulo.

DIREÇÃO DO
SICOOB AGRADECE

O coral do Sicoob Arenito fez uma bela apresentação no
evento

Além dos integrantes do Sicoob, várias autoridades e a
população prestigiaram a inauguração

Agência de Pérola segue o padrão Sicoob com amplo espaço aos colaboradores e clientes

Waldir Campana agradeceu o apoio do
prefeito Darlan, já que a instalação da agência
durou apenas oito meses, destacou o sistema
sólido do Sicoob, o que garante o crescimento, e
ressaltou a importância de uma cooperativa local, pois ela sempre está atenta às necessidades
da comunidade e os lucros (sobras) são sempre
divididos na própria região. “Aqui o cooperado
sente-se em casa, tem tarifas justas, participa
dos resultados (sobras), e tem uma proximidade
cada vez maior presencial ou digital”, disse.
Jefferson Nagaroli, de Maringá, fez questão
de participar da inauguração em Pérola e disse
que o sistema Sicoob está progredindo porque
promove um atendimento humanizado e mais
próximo do cooperado, além de fazer uma distribuição justa dos lucros. Para ele, é a melhor
alternativa financeira contra os cinco grandes
conglomerados bancários. “Aqui o gerente é
da cidade, os rendimentos da movimentação
financeira ficam na cidade e todos têm mais a
ganhar”, concluiu.
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Pediu sinceridade

Apresentador

O cantor Di Ferrero atuará como
apresentador do
“Rock In Rio”, que
estreia dia 27 de
setembro e vai até
06 de outubro, nos
canais pagos Multishow e Bis, em
transmissão ao
vivo simultânea.

Homem do bem

Na novela “Éramos
Seis”, Cássio Gabus Mendes aparece interpretando Afonso, um homem do
bem que tem um armazém
pertinho da casa de Dona
Lola (Glória Pires). De bom
coração, não se importa em
vender fiado e ajuda todos,
mas sofrerá uma enorme decepção em sua vida
pessoal. No passado, ele
se apaixonou por Shirley
(Barbara Reis) e assumiu
a filha dela, Inês; anos
depois, o pai biológico da
menina aparece repentinamente e pede para reatar
o romance com Shirley e
recomeçarem a vida como
família. Isto implicará em
contar para Inês (Bárbara
Borges) a verdade sobre
sua origem. A moça optará
por viver com o pai biológico.

Causando

Monique Evans surpreendeu a mulher, a DJ
Cacá Werneck, dando-lhe
um beijo durante desfile
de uma badalada grife, que
aconteceu no Rio de Janeiro, dias atrás. A ex-modelo
foi uma das estrelas da
passarela.

Pai orgulhoso

Rafael Vitti compartilhou fotos nas quais Tatá
Werneck aparece com o
barrigão de oito meses. O

Inspiração

A jovem atriz Sophia Valverde contou que se inspira em
Tini Stoessel, que estrelou a
série “Violetta”, na Disney. Inclusive recentemente Sophia foi
ao show da artista no Uruguai.
Para lembrar, a artista brasileira é a protagonista da novela
“As Aventuras de Poliana”.

Truque

As figurinistas da novela
“A Dona do Pedaço” contaram o segredo de Paolla
Oliveira para conseguir
vestir as roupas justíssimas
de sua personagem Vivi
Guedes. A atriz passa óleo
no corpo para se ajustar
nas peças que são confeccionadas sob medida.

Governador do
Maranhão na Band

Hoje o “Canal Livre” recebe o governador do Maranhão, Flávio Dino. O programa coloca em pauta
a crise dos Estados, os
desafios locais e as questões nacionais. A apresentação é de Rafael Colombo.
Completam a bancada o
cientista político Fernando Schüler e os jornalistas Fernando Mitre e Thais
Herédia. A atração vai ao ar
às 23h50, na tela da Band.

Cozinheiro
de mão cheia

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

casal curte a doce espera
pelo nascimento da filha
Cora Maria. Bonito de se
ver.

Amigos para
sempre

Há 38 anos, o chef francês Claude Troisgros conheceu o paraibano Batista, que
se tornou o primeiro funcionário do restaurante que estava prestes a inaugurar no
Brasil. Ali nascia uma das
maiores e mais duradouras
parcerias da cozinha franco-brasileira. Uma amizade
que chega, agora, ao “Mestre do Sabor”, reality de
gastronomia que estreia no
dia 10 de outubro, na Globo.
Os dois chefs formam a
carismática dupla que comanda o programa. Claude,
o apresentador, divide com
seu fiel escudeiro todas as
emoções da competição –
da degustação dos pratos
aos conselhos dados aos
participantes. Batista é o
responsável por ajudar o
chef francês a avaliar as
receitas e a conferir o clima
da plateia a cada episódio.

Foto de biquíni

Bruna Marquezine apareceu nas redes sociais
numa foto usando biquíni
de poá. Os internautas adoraram o registro e o corpo
definido da atriz chamou a
atenção.

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Dias atrás, Jennifer Lawrence pediu às suas amigas
famosas que contem a verdade sobre os sacrifícios que
fazem para manter o peso normal. A atriz garante que
todas fazem dietas radicais e, com frequência, colocam
em risco a própria saúde.

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

Centrada

1) Qual era o nome do
personagem do ator
e apresentador Luigi Baricelli na novela
“A Padroeira”, que foi
exibida pela Globo e
também pela TV Aparecida?
a) Diogo
b) Valentim
c) Aguilar
d) Zacarias
2) Quem viveu o personagem Guma na novela “Porto
dos Milagres”, que também foi ao ar pela Globo?
a) Marcos Palmeira
b) Marco Ricca
c) Marcos Paulo
d) Marcos Pasquim
3) Buza Ferraz atuou em qual dessas novelas?
a) “Cidadão Brasileiro”
b) “Cristal”
c) “Cobras & Lagartos”
d) “Páginas da Vida”
4) Como se chamava o personagem de Otávio Müller
na minissérie global “Os Maias”?
a) Carlos Eduardo
b) João Damaso
c) João da Éga
d) Felipe
5) Qual era o personagem do ator Luis Mello na
novela “A Padroeira”?
a) Valentim
b) Molina
c) Diogo
d) Fernão
(RESPOSTAS: 1-B / 2-A / 3-D / 4-B / 5-B)

Quem convive com Letícia Colin conta que a atriz continua mantendo sua rotina de exercícios, mesmo durante
a gravidez. Ela e o seu marido, Michel Melamed terão um
menino que vai se chamar Uri. A atriz dedica-se principalmente à ioga. Bonito de se ver.

Novelas – 15/09/2019
Não há exibição.
Filmes – 15/09/2019
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA
A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
O Bom Gigante Amigo
(The BFG) 13h45, na Globo, EUA, 2016. Direção
de Steven Spielberg. Com Ruby Barnhill, Jemaine
Clement. A pequena órfã Sophie encontra um
gigante amigável que, apesar de sua aparência
assustadora, se mostra uma alma bondosa, um ser
renegado pelos seus semelhantes por se recusar a
comer meninos e meninas. A garotinha, a rainha da
Inglaterra e o ser de sete metros de altura unemse em uma aventura para eliminar os gigantes
malvados que estão planejando tomar as cidades
e aterrorizar os humanos.
Assassinos de Aluguel
(Freelancers) 23h20, na Globo, EUA, 2012. Direção de Jessy Terrero. Com Anabelle Acosta, Beau
Garrett. Após o assassinato de um policial em Nova
York, seu filho, Malo, decide seguir os passos do pai
dentro da polícia. No entanto, ele logo encontra o
antigo parceiro de trabalho de seu pai, um homem
desonesto que decide testar sua lealdade e respeito.
Aos poucos, a verdade sobre a morte do pai de Malo
começa a ser desvendada.
O Agente
(The Contractor) 01h00, na Globo, Bulgária/
Inglaterra/EUA, 2007. Direção de Josef Rusnak.
Com Wesley Snipes, Lena Headey. O aposentado
atirador profissional James Dial está sendo perseguido por ter falhado na operação de extermínio
de um dos mais notórios terroristas do mundo. Ele
é convocado por seus antigos contratantes para
terminar um serviço e acaba sendo envolvido num
assassinato. Para provar sua inocência precisa
encontrar o assassino e a verdade por trás desta
conspiração contra ele.
Instinto Fatal
(Fatal Instinct) 02h25, na Globo, EUA, 2014. Direção de Luciano Saber. Com Krista Allen, Richard
Burgi. Um detetive de polícia investigando um crime
acaba descobrindo que o culpado pode ser o irmão
de seu parceiro, que ele ajudara a colocar na cadeia
muitos anos antes.

Áries
Tenha muito cuidado ao colocar as
suas observações. O que você vê com
tanta clareza nem sempre é percebido
pelos outros. Não leve nada para o
lado pessoal.

Libra
Agora que o clima profissional melhorou, aproveite para retomar antigos
projetos. Invista na cumplicidade da
pessoa amada. Poderá ser surpreendido com um convite bem legal.

Touro
Fique atento ao seu raciocínio. Como
você anda muito desconcentrado, há
risco de se enganar em suas avaliações. Procure conter o forte impulso
de comprar coisas desnecessárias.

Escorpião
Se confiar nas promessas dos outros
poderá se decepcionar. Prefira contar
só com seus recursos e a capacidade
para fazer o que é necessário.

Gêmeos
A modéstia poderá ser o seu melhor escudo contra os ataques dos
colegas. Não se deixe enganar por
bajulações. Mantenha opiniões justas
e reflita mais sobre seu futuro.

Sagitário
Siga os seus impulsos e faça aquilo
que seu entusiasmo está pedindo.
Os novos empreendimentos terão
sucesso no futuro. No amor, libere a
sua sensibilidade.

Câncer
Você está trabalhando em excesso,
é hora de começar a respeitar as
necessidades de descanso. Proponha
uma rotina mais equilibrada. As suas
opiniões serão acatadas.

Capricórnio
Neste momento, você terá que ter
muita serenidade e prudência. Na
parte da manhã, faça tudo o que for
necessário. Reserve à tarde para suas
coisas pessoais.

Leão
Os acontecimentos de hoje vão exigir
diplomacia e habilidade. Nada de levar as coisas para o lado pessoal. Fuja
também das pessoas com influências
negativas.
Virgem
Deixe os negócios grandes para depois. Nem se envolva em discussões
familiares. Eles que se entendam. À
noite poderá sentir uma ligeira melhora no humor.

Aquário
Há uma atração surgindo. Se não for
alguém interessante, dispense logo.
Fuja de tudo o que é maçante e que
consome as suas energias. A sua
prioridade deve ser o trabalho.
Peixes
Durante o dia, não deverá acontecer
nada de novo. À noite, atrairá novos
admiradores e admiradoras, devido ao
seu carisma e espontaneidade. Saiba
aproveitar as oportunidades.
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Congresso da Unipar terá
palestrantes pesquisadores
de cinco países, além do Brasil

Produção de conhecimento no centro da discussão: Unipar investe pesado nesta área e se destaca, em nível nacional, em
vários de seus projetos de pesquisa

Umuarama - Com a
participação de pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá, Áustria,
Portugal, Argentina, além
do Brasil, a Universidade Paranaense – Unipar
promove, nos dias 24 e
25 do mês que vem, o 4º
Congresso Internacional
de Ciência, Tecnologia
e Inovação e 18º Encontro
Anual de Iniciação Científica, em Umuarama.
O foco principal do
Congresso é proporcionar
ao universitário a oportunidade de apresentar
estudos científicos que
desenvolvem na graduação e na pós-graduação.
Integrar pesquisadores
discentes e docentes das
diferentes áreas do conhecimento é outro objetivo do evento, organizado
pela DEGPP (Diretoria
Executiva de Gestão da
Pesquisa e da Pós-graduação) da Unipar.
O eixo temático deste
ano – ‘Educação, desenvolvimento sustentável e

ética’ – guia uma programação científica eclética, composta por módulos
temáticos, comunicações
orais [realizadas por acadêmicos indicados pelos
professores pesquisadores da Unipar], sessões
de painéis, feira de empresas, oficinas e mesas
-redondas. Do exterior
virão os pesquisadores:
Fatma Gassara (Biopterre, Canadá), Monika Schmoll (Austrian Institute
of Technology, Austria),
Alexandre Gomez Acosta (The University Of
North Carolina At Chapel
Hill, EUA), Suelen Lucio
Boschen de Souza (Computational Neuroscience
and Neuromodulation
Laboratory - Department
of Neurosurgery, EUA),
Oscar Daniel SALOMÓN
(Instituto Nacional de
Medicina Tropical, Argentina) e Gonçalo Nicolau
Cerqueira Sopas de Melo
Bandeira (Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, Portugal).
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Os convidados internacionais serão o destaque
das quatro mesas-redondas, que vão abordar
‘Biotecnologia de fungos:
estratégias para obtenção
de enzimas industriais’,
‘Abuso de drogas e neuromodulação: da neurociência básica à pratica clínica’, ‘Vigilância Integrada
em Regiões Fronteiriças’
e ‘Liberdades e limites
para a convivência social:
direito, democracia e responsabilidade’. “O convite
aos pesquisadores internacionais é feito pelos
programas de mestrado
e doutorado da Unipar,
por meio da articulação
dos pesquisadores da
Instituição com os dos
outros países, que desenvolvem projetos científicos em parceria”, informa
a diretora de Pesquisa e
Pós-Graduação da Unipar, professora Evellyn
Wietzikoski.
A a b e rt ura se rá no
Centro de Eventos Metropolitan, com palestra so-

bre inteligência artificial.
Os trabalhos vão acontecer no Câmpus 3 da Unipar, onde também haverá
uma Feira de Empresas e
praça de alimentação com
food trucks [novidades do
ano].
Internacionalização
Segundo a diretora,
a participação dos pesquisadores estrangeiros
colabora para fortalecer
os projetos de internacionalização da Unipar. Há
tempo a Unipar vem investindo nesta meta. “Esse
contato será importante
para fortalecermos nossas
relações internacionais, ao
mesmo tempo em que proporcionamos oportunidade
de interação com todos que
estarão nos contemplando
com tão importante fomento de conhecimento”, diz,
informando que o evento
já recebeu mais de duas
mil inscrições. Interessados para participar como
ouvinte ainda podem se
inscrever. Saiba mais em
unipar.br.

Infestação pelo mosquito
da dengue cai para
0,5% em Umuarama
Umuarama - O árduo trabalho das equipes de
combate a endemias e educação em saúde, aliado
à estiagem dos últimos meses, resultou em um
baixo índice de infestação predial por larvas do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
zica vírus e febre chikungunya em Umuarama.
Levantamento de Índice Rápido (Liraa) divulgado
nesta semana apontou que foram encontradas
larvas em 0,5% dos imóveis, visitados entre os
dias 9 a 12 deste mês.
Esta foi a quinta sondagem realizada no ano e
a que apresentou o menor índice, dentro do limite
considerado aceitável pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), que é de 1% (baixo risco). Infestação de até 3,9% é considerada de médio risco e
superior a 4% alto risco.
Das 18 unidades básicas de saúde de Umuarama, 10 registraram índice zero de mosquito
da dengue e apenas cinco ficaram acima de 1%
– Jabuticabeiras (1,6%), 26 de Junho (1,4%), São
Cristóvão e San Remo (1,3%) e Cidade Alta (1,2%).
Primeiro de Maio (0,9%), Centro de Saúde Escola
(0,8%) e Panorama (0,7%) fecham a lista.
A cidade também é dividida em 62 bairros e
localidades, para um acompanhamento mais detalhado da situação. Em 52 desses bairros o índice
foi zero (os agentes de combate a endemias não
encontraram larvas do mosquito nas residências
visitadas). Nos 10 locais que houve achados, o
índice ficou entre 1,5% (Jd. Ecoville) e 4,2% (na
região do Lar Rotary).
Figuram nesta listagem o Jardim Petrópolis
(3,2%), região da Escola Vinícius de Morais (3%),
Jardim Canadá (2,8%), Pq. Dom Pedro (2,2),
Jardim Nova América e Pq. Dom Bosco (2,1%),
Pq. Metropolitano (1,8%) e Pq. Primeiro de Maio
(1,6%).
A Secretaria Municipal de Saúde avalia como
positivo esse resultado, porém alerta para que a
população não relaxe nos cuidados. “A chuva vai
voltar em breve e as temperaturas estão elevadas,
cenário ideal para a reprodução do mosquito. Por
isso, é importante que mantenhamos os cuidados
com nossos quintais, água dos animais, pratinhos
de plantas, tonéis, baldes e materiais recicláveis,
além de vistoriar frequentemente as calhas. Tudo
que possa acumular água deve estar coberto,
protegido da chuva”, alertou a secretária Cecília
Cividini.
CONSCIENTIZAÇÃO
Além da ação dos agentes, o trabalho contra
a dengue em Umuarama envolve a educação
em saúde nas escolas, com teatro de fantoches,
palestras e ações práticas, como vistorias nos
pátios, a “paradinha” da dengue nos semáforos,
distribuição de material impresso de orientação e
um intenso trabalho de coleta seletiva de resíduos,
além de ações integrando vários parceiros e do
auxílio da sociedade civil organizada, instituições de ensino e do comitê de combate à dengue,
entre outros. Nos próximos dias haverá ações
educativas no CMEI do Pq. Dom Bosco (teatro de
fantoches dia 16, às 15h), Paradinha da Dengue
no semáforo da Av. Paraná com Ney Braga (dia
17, das 13h30 às 16h30), Projeto Escola em Ação
no Colégio Estadual Monteiro Lobato (dia 18, às
15h50) e capacitação e palestra sobre a dengue no
dia 20h, na Aciu (13h30) e no IFPR (19h).
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ – COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:87.501-200 - Fone: (44) 36218402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0000926-24.2003.8.16.0173
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Compra e Venda
Valor da Causa: R$80.257,00
Exequente(s):ESPÓLIO DE ALICE MARINO (CPF/CNPJ: 106.435.169-72) Representada por MÁRIO MARINO (CPF/
CNPJ: 152.149.829-68)
Executado(s):ADALTO FERNANDES DA SILVA (CPF/CNPJ: 361.480.599-91)
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR.
O MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA/PR DR. MARCELO PIMENTEL
BERTASSO, na forma da lei...
FAZ SABER, aos que o presente Edital vir ou dele tiverem conhecimento e interessar, que foi designada a alienação por iniciativa particular do bem descrito abaixo e avaliado nos autos acima descritos, de acordo com as regras
expostas a seguir:
DOS BENS:
01) LOTE 49-A, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 05 ALQUEIRES, com as seguintes
divisas e confrontações: “Começa num marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado; daí segue o rumo NE
63º41’ numa distância de 1.175 metros, onde confronta com terras do lote nº 50, até outro marco cravado na margem
de uma estrada de rodagem; daí segue por essa estrada numa distância de 125, metros, até outro marco cravado na
divisa do lote nº 49; daí segue com o rumo SO 63º411 numa distância de 1.315 metros onde confronta com terras do
lote nº 49, até o outro marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado; daí segue por este Ribeirão, abaixo até
atingir o ponto de partida”- Imóvel com matrícula nº 65.521 do CRI do 1º de Umuarama – PR;
02) LOTES 50 E 50-A, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 24,20 HECTARES, com
as seguintes divisas e confrontações: “Começa num marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado, junto
a divisa do lote nº 49/A; daí segue rumo SO 63º41’ numa distância de 1.175,00 metros, confrontando com o lote nº
49/A, até atingir um marco cravado na margem de uma estrada de rodagem; daí, defletindo a esquerda, segue por
essa estrada numa distância de 288,00 metros, até atingir marco cravado na divisa do lote nº 51; daí segue rumo NE
63º41’ numa distância de 1.050,00 metros, confrontando om o lote nº 51, até atingir um marco cravado na margem do
córrego inicialmente referido; daí segue por esse córrego, acima até atingir o marco ponto inicial de partida” – Imóvel
com matrícula nº 13.089 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR;
03) LOTES 51, 51-A E 51-B, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 10 ALQUEIRES, com
as seguintes divisas e confrontações: “Começa num marco cravado na margem direita do Ribeirão do Veado, junto a
divisa do lote nº 50/A; daí segue rumo SO 63º41’ numa distância de 1.050,00 metros, confrontando com o lote nº 50/A,
até atingir um marco cravado na margem de uma estrada de rodagem; daí, defletindo à esquerda, segue por essa
estrada numa distância de 300,00 metros, até atingir um marco cravado na divisa do lote nº 52; daí segue rumo NE
63º41’ numa distância de 1.030,00 metros, confrontando com o lote nº 52, até atingir um marco cravado na margem
do Ribeirão, inicialmente referido; daí segue por esse Ribeirão, acima, até atingir o marco inicial da partida” – Imóvel
com matrícula nº 13.494 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR;
04) LOTE 52, DA GLEBA PEROBAL, NÚCLEO SERRA DOS DOURADOS, COM 10 ALQUEIRES, com as seguintes
divisas e confrontações: “Começa num marco na margem do Ribeirão do Veado, na divisa do lote nº 51/B; daí segue
rumo SO 63º41’ numa distância de 1.030,00 metros, confrontando com o lote nº 51/B até atingir a margem de uma
estrada de rodagem; daí defletindo à esquerda segue por essa estrada numa distância de 331,00 metros, até atingir o
marco cravado na divisa do lote nº 53; daí segue rumo NE 63º 41 numa distância de 855,00 metros, confrontado com
o lote nº 53 até atingir a margem direita do Ribeirão do
Veado, inicialmente referido; daí segue por esse Ribeirão acima até atingir o marco ponto inicial de partida” – Imóvel
com matrícula nº 13.090 do CRI do 1º Ofício de Umuarama – PR.
DESCRIÇÕES: Área Rural com boa topografia, estando localizada a menos de 5km de Santa Eliza/PR e a 30km de
distância de Umuarama/PR. Estradas Rurais de boa qualidade, facilitando o acesso. A região onde estão localizados
os imóveis são tipicamente voltados para o agronegócio ou plantio de cana, ponto fundamental para o comparativo
de valores para a região do Estado.
ÔNUS SOBRE OS IMÓVEIS: penhora dos presentes autos;
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.275.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) – de 08/05/2019
– (seq. 355.2).
VALOR DA DÍVIDA: R$ 521.906,76 (quinhentos e vinte e um mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos) –
atualizado até 01/04/2019 - seq. 326.1.
DATA DE REALIZAÇÃO DA PENHORA: 26/10/2017 –seq. 199.1 – “Direitos e ações dos Embargantes sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda inadimplida pelo Executado, com consequente sub-rogação do credor
Exequente em todos os direitos e ações decorrentes do contrato firmado, até a concorrência de seu crédito, o que faz
com fundamento no art. 855, inc. XIII e art. 857 do CPC”.
CONDIÇÕES PARA A ALIENAÇÃO:
a)Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a contar da diligência inicial de venda; b)Forma de publicidade: anúncios por pelo
menos 15 (quinze) dias nos classificados de dois jornais de grande circulação em âmbito regional, sendo facultada a
contratação particular de corretor de imóveis ou imobiliária pelo exequente, observando-se os requisitos estabelecidos
no item 5.8.13.10 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça; c)Preço mínimo: 60% (sessenta por cento)
do valor de avaliação, devidamente atualizado pelo INPC à época da proposta; d)Condições de pagamento: entrada
de 20% (vinte por cento) e pagamento do restante em cinco prestações mensais, iguais e sucessivas, atualizadas pelo
INPC. e)Comissão de corretagem: prejudicada, pois não houve indicação de corretor; f)Formalização da alienação: o
interessado na alienação deverá formular proposta nos autos, que será devidamente homologada; após o adimplemento de todas as parcelas (que serão depositadas em juízo), será expedida carta de alienação do imóvel, na forma
do art. 880, § 2º, do Código de Processo Civil.
A alienação poderá ser tornada sem efeito nas seguintes hipóteses: se não forem prestadas as garantias exigidas
pelo juízo; se o proponente provar, nos cinco dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a existência de ônus
real ou gravame, até então não mencionado; e nos casos de ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio
direto, ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte
na execução (CPC, art. 698);
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boa-fé,
mando expedir o presente que será publicado no Diário da Justiça, bem como nos classificados de dois jornais de
grande circulação em âmbito regional pelo menos 15 (quinze) dias e afixado na forma da Lei.
Umuarama/PR, data da assinatura digital.
(Assinado Digitalmente)
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/
OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6UA D2R8R HMVPG 2JC2U
PROJUDI - Processo: 0000926-24.2003.8.16.0173 - Ref. mov. 374.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel
Bertasso:12732
26/08/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital
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Novo Chevrolet Onix oferece
muito mais pelo mesmo preço
Na era digital, nenhum
outro carro encanta tanto
quanto o Onix. O compacto
da Chevrolet logo se transformou no mais vendido por
tornar acessíveis tecnologias antes restritas, entre
elas sistemas avançados
de conectividade e a transmissão automática de seis
marchas. Agora é a vez
do Novo Onix, que chega
ainda mais tecnológico e
com o melhor conjunto do
segmento - sem cobrar mais
por isso.
O Novo Onix traz para
a categoria tecnologias
capazes de se antecipar às
necessidades do usuário. A
começar pelo Wi-Fi nativo
com sinal até 12 vezes mais
estável. Sua conexão à
internet de alta velocidade
permite ainda atualizar sistemas do veículo de forma
remota, igual já acontece com smartphones. Um
novo aplicativo permite ao
motorista consultar desde
informações do computador de bordo até iniciar a
climatização da cabine à
distância.
Motor turbo, assistente
de estacionamento semiautônomo, acionamento da
ignição por botão, sensor de
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ponto cego e nova geração
do multimídia MyLink são
outras novidades disponíveis para o Novo Onix
e para o Novo Onix Plus,
como passa a ser chamado
o sedã.
Já airbags frontais, laterais e de cortina, controle
eletrônico de estabilidade,
assistente de partida em
rampa e limitador de velocidade passam a complementar a lista de itens de
série. Estreiam junto dois
motores de nova geração
da família Ecotec, incluindo
uma inédita opção turbo - a mais econômica da
categoria.
O Novo Onix Plus chega
a partir de setembro, enquanto as entregadas do
hatch se iniciam em novembro. Ambos contam com
as opções de acabamento
Onix, LT, LTZ e a inédita
Premier, sinônimo de máxima sofisticação na gama
Chevrolet. Seu caráter aspiracional agrega valor à
marca atraindo um perfil de
consumidor complementar.
Na pista, o Novo Onix
caracteriza-se pelo melhor
balanço entre economia de
combustível, performance
e prazer ao dirigir numa
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O Novo Onix traz para a categoria tecnologias capazes de se antecipar
às necessidades do usuário

proporção jamais alcançada em sua categoria.
Isso se traduz em melhor
comportamento dinâmico,
conforto e segurança.
Conceito de carro
inteligente
Cada vez mais aparelhos
eletrônicos são capazes
de se conectarem entre si
e com seus usuários para
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NOTÍCIAS DA
VESTIBULAR 2020 – INSCRIÇÕES ABERTAS

D

E

...para candidatos às vagas dos cursos das modalidades presencial e
semipresencial; em Umuarama, as novidades são Marketing, Terapia
Ocupacional e Gestão de Recursos Humanos

compartilhar informações,
facilitando o dia a dia das
pessoas. O Novo Onix foi
totalmente projetado dentro do conceito de carro
inteligente.
O Novo Onix é capaz de
identificar seu motorista
pela presença da chave
eletrônica e permitir o destravamento da porta e o
acionamento da ignição
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por botão. Antes mesmo de
embarcar, é possível iniciar
a climatização da cabine
pelo aplicativo. Já a bordo,
o Wi-Fi do carro se conecta
automaticamente ao smartphone do usuário, que pode
indicar o melhor caminho. E
se uma atualização estiver
disponível para determinados módulos eletrônicos
do carro, nem é preciso ir à
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Conectividade nível 4
O Onix sempre foi pioneiro em relação a conectividade em seu segmento.
Foi o primeiro a ter multimídia (MyLink), popularizou
os sistemas de projeção
Android Auto e Apple Carplay, e até hoje é o único a
oferecer sistema de telemática avançada (OnStar),
que permite, entre outras
funções, comandar funções
do veículo pelo app.

E

UNIPAR

Prova está agendada para o dia 27 do próximo mês...

Com a experiência de quase cinco décadas
atuando no ensino superior, a Universidade
Paranaense prepara mais uma edição do seu
processo seletivo 2020, que promete ser bastante
concorrida.
Isso porque a Unipar tem aumentado seu leque
de cursos, com a modalidade semipresencial –
somando aos da presencial, serão mais de 120
opções, nas sete Unidades.
Esta crise econômica que infelizmente assola o
país acaba fazendo com que os jovens priorizem
os estudos para ter uma profissão e, assim,
conseguir espaço no mercado de trabalho.
Segundo pesquisas, a grande maioria dos jovens
brasileiros deseja obter um diploma universitário,
porque acredita que isso representa mais e
melhores oportunidades de emprego.
Os postos de trabalho vêm encolhendo para
os que têm menos instrução. Mas o número de
ingressante nesse nível ainda é baixo [menor que
os da Argentina, Chile e Uruguai]. Temos muito
para crescer, então.

concessionária, pois a operação é feita remotamente
via internet.
Já o sensor crepuscular
entende que a luminosidade está baixa e liga os
faróis. Em caso de acidente
mais grave, o carro pode
avisar uma central 24h com
sua posição para envio de
resgate. Precisa de ajuda
para estacionar? Basta
apertar um botão para
iniciar o auxílio, que usará
os sensores ultrassônicos
para calcular a manobra;
a câmera de ré projeta o
panorama traseiro, e o
volante esterça sozinho. O
carregador de celular por
indução (sem fio) é outra
tecnologia ofertada para o
Novo Onix.

Engenharia em alta

No rol dos seus cursos de graduação, a Unipar
oferece nove opções: Ambiental, Agronômica,
Civil, da Computação, de Software, Elétrica,
Mecânica, Mecatrônica e Química.

Odontologia e Veterinária
Para atender melhor a demanda
de candidatos por estes cursos,
a Unipar disponibiliza a opção
integral e a noturna.

Conforto e esmero: Unipar
investe em uma série de melhorias
para receber bem seus alunos

Diferenciais da Unipar
Além da forte tradição em ensino
superior, a Unipar possui bons conceitos
em avaliações do Ministério da
Educação, gestores comprometidos com
o desenvolvimento da Instituição, corpo
docente qualificado, constituído, em
sua maioria, por mestres e doutores, e
estrutura física e laboratorial moderna,
que permite eficácia nas aulas práticas e
atividades de estágio.

VESTIBULAR para cursos do PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL - Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

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

Malibu.

APARTAMENTO N° 02
Apartamento n° 02 situado no pavimento térreo
do bloco 02 do Edifício Green Ville, Localizado na
Av. Rio Grande do Norte, n° 2477, medindo 63,04
m², sendo 53,44m² de uso privativo, garagem 2/83
R$ 150.000,00
RESIDENCIAS/SOBRADOS

SOBRADO RUA DELMIRO SCARPETTO
Sobrado com 184,00 m² de terreno sendo 159,00 m² de
área construída, Localizado no Jardim Colorado, Rua
Delmiro Scarpetto, n° 2297. R$ 450.000,00
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
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.
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², L.01-B
- Q. 25. R$ 120.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$ 6.500.000,00
RUA MARIA PELILER DE SOUZA
R$ 280.000,00 Lote 10 da quadra 10, contendo uma residência
com aproximadamente 95,00m²,situada na Rua Maria Peliler de
Souza , no Jardim Aeroporto
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
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
TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL TRIANON
RUAPROFESSORAOLGANAVAS ORDONHADASILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros de frente terreno plano. R$ 90.000,00
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
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

Edifício Residencial Malibu.

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Serão 16
pavimentos, 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 quarto, cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem
com o preço de lançamento 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, cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de
garagem com o preço de lançamento de R$ 260.000,00 – Entrega prevista para 2022.
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.

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

Imóvel NOVO !!

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

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

Em Xambrê-Pr
²
R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

Jardim Estancia II - R$ 250.000,00
Residencia no Jardim Estancia, Rua Helio Birelo n° 2871. Com área
total de 197,25 m² (6,63x29,75) com 97m² de área construída,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e
garagem

CHEVROLET

CHEVROLET

CELTA 1.0
01/01
Prata, vidro elétrico,
R$ 9.800,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
CELTA SUPER
04/05
Alarme, trava. R$
13.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
COBALT LTZ
1.8 13/13
Prata. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
CORSA HATCH

1.4 09 / 09
Completo, premium.
R$ 20.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
CRUZE LT
13/13
Sedan, branco, automático.
R$ 45.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
CRUZE LTZ
13/13
Sedan,
Branco,
Automatico, 70.000 km
rodados. R$ 45.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
MERIVA
PREMIUM
12/12

Branca, completa. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44)
99976-0563
ONIX LTZ 14/14
Branco,
manual,
completo. R$ 38.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
S10 LT 2.5
19/19
Branca, ﬂex, automática.
13.000kM, R$ 97.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
VECTRA 2011
Prata, único dono,
80.000Km. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

ZAFIRA 08/09
Prata, 7 lugares,
Automatica, Air Bag,
ABS, Flex. R$ 27.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
ZAFIRA ELITE
2.0 10/11
Prata,
completa,
automática.
R$
35.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
FIAT

FIAT

PALIO
WEEKEND
ADVENTURE
12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
PICK UP 4X2
2011
Cabine simples, diesel,
prata, 105.000Km
rodado, único dono,
excelente estado de
conservação. R$
53.000,00. Fones:
(44) 3622-4593 / 9
9956-0115.
UNO
ELETRONIC 94
1.0
Cinza, quatro portas,
com ar condicionado.
R$ 7.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
UNO FIRE
03/04 1.0
Azul, quatro portas.
R$ 11.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
UNO MILLE
WAY 10/11
Modelo Economy, 4
portas, 1.0 - ótimo
estado,
branco,
trava e alarme, ﬂex,
particular, com 105
mil Km. 1.000,00 +
34x 826,00. Transferir
ﬁnanciamento. Fone:
(44) 9 9825-1556.
UNO WAY 13/13
02portas, completo,
preto. R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
VENDE-SE
FIORINO
FURGÃO
Branca, 2005, placa A,
ver e tratar na SKY,
Av. Londrina, 3735
Umuarama-PR. Fone:
(44) 9967-5800.

IMPORTADOS

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 16/17

VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 18/19

BRANCO

R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17

BRANCO COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

EQUINOX LT TURBO

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 64.900,00

FUSION AWD

16/16

PRETO

COMPLETO

R$ 89.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

CINZA

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4 11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 109.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 92.900,00

SPIN ACTIV AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 48.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

COMPLETO, AUT, COURO

FORD
FIESTA 1.6
11/11
Vermelho, completo, c/
computador de bordo.
R$ 22.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
FOCUS
TITANIUM 2.0
15/16
Branco, automático.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
FORD CLX
97/97
Prata, quatro portas,
completo. R$ 9.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
FORD FOCUS
14/15
Branco,2.0, S.E, plus,
Automatico, Completo,
banco de couro. R$
53.500.00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
FORD KÁ 1.0
11/12
Preto,
completo.
16.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563

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

IMPORTADOS

IMPORTA

CITROEN C3
EXCLUSIVE 1.6
11/12, Flex, Automático,
Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
COROLLA XEI
15/15
Azul, 60.000Km. R$
70.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
DUSTER 1.6
12/13
Prata, mecanica,

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VEC TRA GT 2011 COMPLE TO COM MULTIMIDIA PNEUS
NOVOS E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
S T R A D A A D V E N T U R E LO C K E R 2 0 1 4 1 . 8 C O M P L E TA
R$42.800,00
STR ADA WORKING 1.4 2011 DUPLA COMPLE TA PNEUS
NOVOS REVISADA R$36.800,00
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO E CONSERVADO R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS
E REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS
R$ 21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISAO
EM DIA R$ 19.800,00
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO R$ 24.900,00
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO R$ 12.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2009 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS REVISADO
R$ 38.500,00
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE
COURO AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06 XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS
BONS REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE
COURO 4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

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

VOLKSWAGEN

VOLKSWA

CROSSFOX 1.6
2008
Prata, completo. R$
23.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.
FOX 1.0 09/10
Preto, completo. R$
21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44)
99976-0563
GOL G6 1.6
15/16
Branco, completo,
60mil km rodados.
R$ 35.000,00. Fone:
(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.

MOTOS

MOTOS

BIZ 125 EX
12/13
Vermelha, R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

AVISOS

AVISOS E

COMUNICADO
DE EXTRAVIO
Marcos
Santos
da Silva, CNPJ:
14.671.973/0001-67.
Comunica para os
devidos ﬁns de extravio
do seu ALVARÁ DE
LICENÇA Nº 30.255,
com esta publicação
torna-se sem efeito
legal e comercial.
CASAS

CASAS

ABDON
IMÓVEIS
Residência em alvenaria

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Classificados

Umuarama Ilustrado
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NÃO PERCA! EXCELENTES IMÓVEIS E VEÍCULOS, EM ATÉ 30 PARCELAS COM ENTRADA DE 25% OU À VISTA.
Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

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

DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
Leilão - PARCELAMENTO EM ATÉ 30FORMAS
PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
17 / setembro / 2019 às 14:00 horas Presencial - CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
LOCAL: Auditório do Hotel Caiuá - Avenida Presidente Castelo Branco, 3745 – Centro - Umuarama – PR www.leiloeiroqueiroz.com.br / 44-99907-8268 / 41-99991-9477 / 41-3354-5608
para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.
Observações: - -AsApropostas
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.

Data do 2º Leilão:

LOTE 05
DOIS IMÓVEIS CONTÍGUOS, ÀS MARGENS DA PR-323, PRÓXIMOS AO AEROPORTO,
COM ÁREA TOTAL DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE 39.211,64 M², EM
UMUARAMA, CONTENDO BARRACÕES E OUTRAS BENFEITORIAS
01- Lote E-1, da subdivisão do lote E, este da subdivisão do lote 14-K/14-L-remanescente da
subdivisão dos lotes nº 14-K e 14-L, este da subdivisão do lote n°14, da Gleba 12-Jaborandi, Colônia
Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, possuindo uma área de 20.811,64 m². Matrícula n°
23.074 do 1º CRI de Umuarama.
02- Lote nº 14-M-1, da subdivisão do Lote nº 14-M, este da subdivisão do Lote nº 14, da Gleba 12Jaborandi, Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, com a área de 1,84 hectares,
correspondentes a 18.400,00 m². Matrícula nº 3.857 do 1° CRI de Umuarama.
Benfeitorias: a) Um salão de alvenaria com telhado de zinco e piso rústico possuindo uma área de
3.500 m². b) Um salão em alvenaria com piso de cimento queimado possuindo varias repartições
que faz uso para escritórios possuindo uma área de 1.200 m². c) Um salão de telha de Eternit
possuindo a metade fechado que fazia uso para depósito de algodão (tulha) possuindo uma área de
673,00 m². d) Uma casa de alvenaria, contendo telhado de Eternit, possuindo área total de 194,00 m².
Considerações: Os lotes estão localizados às margens da PR-323, próximo ao aeroporto, onde
atualmente é a Indústria de Confecções Toninato. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 77254.2013.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 12.927.000,00

LOTE 08
RESIDÊNCIA NA RUA RAUL DESTRO, 3938, NO JARDIM PARIS, EM UMUARAMA
Lote de terras sob n° 03-A, da Quadra nº 01, com área total de 133,10 m², Jardim Paris. Matrícula n°
33.162 do 1º CRI de Umuarama. Benfeitorias: Sobre o lote está edificada uma residência de alvenaria,
com aprox. 12 anos de construção, com telhas de cerâmica, forro de gesso, piso em cerâmica, janelas
antigas em esquadrias de ferro, em regular estado de conservação, com área total de 90,00 m². Imóvel
localizado no Jardim Paris, Rua Raul Destro n° 3938, tem boa localização em região de expansão da
cidade, com boa topografia. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1489-03.2012.8.16.0173 CS.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00

LOTE 17
VEÍCULO GM CORSA MILENIUM, ANO/MOD 2001/2001
Veículo/Automóvel marca/modelo GM Corsa Milenium, ano/modelo 2001/2001, Placa AGE-7655; renavam nº 00774525002.
Veiculo em estado de funcionamento. Autos: 3306-29.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 6.000,00
LOTE 18
VEÍCULO PEUGEOT/207 SW XR, ANO/MOD 2008/2009
Veículo/Automóvel marca/modelo Peugeot/207 SW XR, prata, ano/modelo 2008/2009, chassi 9362PKFW09B023899, placa
AEN-7002. Autos: 7623-12.2013.8.16.0173 ET.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 1.213.429,00
Observação: Os lotes 01, 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20 foram suspensos do leilão e os lotes 07 e 19 foram
arrematados no 1º leilão..
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.
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
em
alvenaria com área do
pavimento superior de
184,54 m² e térreo de
257,11 m² contendo
Sala de estar, Sala
de jantar, Cozinha,
Escritório, Espaço
gourmet, Área de
serviços Piscina (
31,25 m² ) Lavabo
e Garagem para 03
veículos. No pavimento
superior contém 01
suíte presidencial ,02
suíte máster ,Sala
e Varanda .Obs.: Em
fase de acabamento.
Localizado
no
Residencial Europark
– Umuarama/PR. Valor
R$ 2.900.000,0. Para
mais informações entre
em contato com a
Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 360.000,00. Prox.
Pça. Brasília, Trav.
Sumaré - 3920 – Zona
07 - À. Ter. 263,83
m², À. Constr. Aprox.
140,00 m² - Alv/laje,
Suíte, 02 qtos, sala
estar e jantar, cozinha,
bwc social e de serv.,
A. serv., despensa,
garagem e edícula
c/ churrasqueira +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (TIM) ou
digite o cód. 1101 em
www.aldemirimoveis.
com.br
ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 360.000,00. Prox.
Igreja São José Operário.
Av. Rio Grande Do
Norte, 4085, Zona
5 - À. Ter. 334,95
m², À. Constr. Aprox.
111,16 m² - Alv/laje,
Suíte, 01 quarto, sala,
cozinha com armários
planejados, Bwc com
armários e box em
vidro temperado ,
lavanderia, despensa
e garagem. Amplo
espaço na frente
do imóvel para
ediﬁcação comercial
+ Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (TIM)
ou digite o cód. 728 em
www.aldemirimoveis.
com.br
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$ 299.000,00, residência
em Alvenaria Rua
Paranapanema, 2517,
com área construída de
90,00 M2 possuindo,
02 quartos, sala,
cozinha, bwc social
e área serviço, área
terreno 525m2, sendo
(15,00m X 35,00m);
Interessados contatar
com fones 99763-0860
ou 99103-2617;
SOBRADO
MARINGÁ
PERMUTO
Área construida 550m²,
terreno 1.100m², alto
padrão, Condominio
Parte Nonn. Troco
por área rural região
próxima à Umuarama
ou Maringá. R$
3.500.000,00. Permuto
80% do valor. Fones:
(44) 9 8860-8555 /
9 9943-6921.
APARTA
ABDON
IMOVEIS
Apartamento Contendo
: 1 Suíte, 2 Quartos,
2 Salas, 2 Garagens,
Cozinha, Dispensa
e Área de serviço o
Apartamento mobiliado
localizado no 2° andar
. O condomínio contém
: 2 Elevadores,
Portaria, Piscina,
Playground, Salão
de festa, Segurança
interno, Sala de ginastica,
Quadra poliesportiva e
Churrasqueira.Localizado
na Avenida Brasil,
Edifício Tom Jobim –
Centro, Umuarama/PR
. Valor R$ 760.000,00+
condomínio .. Para
mais informações entre
em contato com a
Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ABDON
IMÓVEIS
Apartamento no 1º
andar do Edifício Aston
Park. Área útil: 140
m², três quartos, dois
banheiros, duas vagas
de garagem, área de
serviços, churrasqueira,
varanda e mobília
(Armários nos quartos,
armários da cozinha,
ar condicionado).
Detalhes do condomínio:
Elevador, segurança
24h e salão de festas.
Localizado na Rua
Japurá n° 3601, Zona
I, Umuarama/PR. Valor
: R$ 500.000,00. Para
mais informações entre
em contato com a
Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.250,00. Prox.
Harmonia Clube
Campo, Ed. Res.
Solar Das Palmeiras
2. R. Jose Dias Lopes,
4445 Jd Bandeirantes.
À. Aprox. Priv. 90,00
m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala estar/jantar, Coz.,
A. serviço, Bwc soc. e
02 vagas de garagem.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$
460,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-

3338 ou digite cód.
1092 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 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)3056-5555/9.98443338 ou digite cód.
877 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 680,00. Prox.
Unipar Sede - Ed.
Res. Ravel Tower.
Rua Ministro Oliveira
Salazar, 5037 -2º
Andar – Zona 03
– Mobiliado - À.
Aprox. Priv. 65,00
m² - 2 Quart., Sala
estar/jantar, Coz., A.
serviço, Bwc soc. e
Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 450,00
– Incluso água e
gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód.
1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.000,00. Prox.
Pça Do Japão - Ed.

Res. Minas Gerais
– R. Minas Gerais,
4670. Zona 02, À.
Aprox. Priv. 90,44
m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala estar/jantar, Coz.,
A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 300,00
– Incluso água e
gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód.
1076 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 830,00. Prox.
Unipar Campus 3

ABDON
IMÓVEIS
Terreno com área
total de 364 M² (14
x 26 m) localizado

TERRENOS

TERREN

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.
ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 320.000,00. Prox.
Col. Pedro II. Av. Dq.
Caxias, S/N° Z.04
- Lt. 03-A, Qd. 36
- Área 362,50 m²,
(frente 8,00 m laterais
41,71 m e 48,70 m),
topograﬁa plana. +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou

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

18/09
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 17/09

digite o cód. 684 em
www.aldemirimoveis.
com.br
ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 70.000,00. Prox.
Havan. Jd. Nova

América - Área 210,00m²
(10,00 m x 21,00 m)
sem benfeitorias. +
Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou
digite o cód.1043 em
www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 50.000,00. Prox. A
Pça 7 De Setembro,
Tavessa Inga, S/N°.
Jd Das Cerejeiras 2 –
Imóvel sem benfeitoria,
topograﬁa plana, de

esquina área residencial,
próximo ao centro,
de fácil acesso.+
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1074 em
www.aldemirimoveis.
com.br
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PONTOS
PONTOS

COMERCIAIS

ABDON
IMÓVEIS
Prédio comercial, com
localização central em
alvenaria com área
de construção 475,00
m² e área total de
516.26 m², Avenida
Londrina, 4147 - Zona
II - Umuarama/PR.
Valor R$ 2.250.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE
R$ 3.500.000,00.
Prédio Comercial,
Prox. Praça Santos
Dumond, Av. Rio De
Janeiro, 4142 Zona
I - À. Ter. 563,50m²,
Pavimento térreo:
Salão Comercial
com aprox.: 248,00
m²; Edícula com
aprox.: 91,00 m²
e 10 vagas de
garagens com aprox.:
12,00m². E na parte
superior contendo
02 pavimentos com
04 apartamentos (02
por andar); com área
de aprox.: 130,00 m²
cada, sendo: sala,
coz., bwc social,
3 qtos, área de
serv., garagem +
Detalhes: Plantão
44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o
cód. 980 em www.
aldemirimoveis.
com.br
VENDE-SE
SALÃO
Salão Comercial
em Alvenaria, ótima
localização. Praça
7 de setembro,
250m2 . SOMENTE
VENDA. Fones: (44)
3622-8708 / whats
(44) 9 9993-5026.
LOTES

LOTES

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.

Classificados

Umuarama Ilustrado

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

Umuarama Ilustrado
Umuarama Ilustrado

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

Classificados

Classificados

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

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

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
vENdAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

R$750.000,00

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

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano
R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro
Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

RINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha
R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina.
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)3056coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98445555/9.9844-3338
cód. 1087 de
em 2019
nosso site www. aldeUMUARAMA,
E SEGUNDA-FEIRA,
15 e ou
16digite
de Setembro
3338 ou digite o cód. 1082
em nosso site DOMINGO
www.aldemirimoveis.
mirimoveis.com.br
com.br

UMUARAMA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7,8 e 9 de Setembro de 2019

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

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
BARRACÃO
LOCAÇÃO

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

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

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

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

Sobrados

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

Sobrados

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

R$ 2.500,00 + seguro

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

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

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

C5
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R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 2.200,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

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

SALAS/LOJAS/SALÕES
SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS

COMERCIAIS

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

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL

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

RESIDÊNCIAS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ,
3325 – ZONA 01 - Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área de lazer, 1º Pvto: Sala
estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º
Pvto:
Quarto,
suíte
master
com
closet
e
banheira,
bwc
social,
sala
e
escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social, sauna e sacada estendida. Ainda com amplo
quintal, com edícula, despensa e garagem para vários veículos +
Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1088 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL DA ROSSAFA- R. SANTA CATARINA, 3849 – JD DOS PRINCÍPES - Const. Aprox. 333,00 m², Ter. Aprox. 450,00 Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim de inverno,
sala de jantar, cozinha com armários planejados, dependência de
empregada, despensa e lavanderia, amplo espaço gourmet com
lavabo, churrasqueira, piscina térmica e garagem para 3 veículos.
Superior: 02 suítes com sacada, sendo uma com closet, quarto
com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão, reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato,
esquadrias em alumínio.+ Detalhes (44)99995-2111
ou digite o cód. 1093 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV.
RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr.
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav.,
garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox.
120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag.
+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 976 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO ED. RES. SOLAR DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS
LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv.
90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A.
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 460,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS – R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA
02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/
jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040
– À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts, sala,
coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
- (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1103
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02
– ED. VILLAGIO DI ROMA - R. SANTA CATARINA,
3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte,
02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 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$ 730,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR –
ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala,
cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$
370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO
– ED. RES. PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. 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$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA –
AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$
250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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Classificados

R$ 680,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR,
5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – À. Aprox. Priv. 65,00
m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER
- AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE
– ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv.
51,80 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e
01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 200,00 – Incluso água
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1108 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO ED. OURO VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º
ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag.
- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV.
JUNQUEIRA FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv.
50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e
01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 – Apto
3º ANDAR DE FRENTE À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02
Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag.
- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1085 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. AO COLEGIO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL – TRAV.
SUMARÉ, 3920 – ZONA 07 - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem, despensa, edícula c/ churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 326 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. HOSPITAL UOPECAN – R. OLIMPIOSPINA, 3570
– PQ RES. INTRLAGOS - suíte, qto, sala,/coz. c/ armários, Bwc soc., A.
Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1105 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA,
1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 1102 – JD
VITORIA - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1102 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 880,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 4023 – JD
VITÓRIA– suíte, qto, sala, cozinha com armários planejados, Bwc soc.,

A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1047 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. CHAC. SÃO FRANCISCO – R. MARCELO MONTANHA
DA SILVA, 2278 – JD AZALEIA– suíte, 2 qtos, sala, cozinha, Bwc soc.,
A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1098 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2272 – JARDIM
VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1090 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 580,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ – R.
SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R. DOM
EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m², Const. 51,75
m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1080 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 –
CENTRO – EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const.
65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 1059 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 6.500,00 - PROX. AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULA ÁS MARGENS DA PR 323 – SALÃO COMERCIAL– ROD. PR 323, KM 305 UMUARAMA SENTIDO
MARINGÁ, LT 1 - À. Total 790,00 m² - Salão comercial
às margens da PR 323, Imóvel Novo, pé direito de 6 m
de frente para a rodovia com ótima visibilidade. Excelente estrutura , amplo espaço para manobra interna de
caminhões de grande porte c/ escritório em 02 pavimento, distribuído em 1 sala no pvto superior, mais 02 salas,
3 bwc e cozinha no térreo + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1086 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR. RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 ZONA 01 – À. priv. Aprox. 390,00 m² - Recepção, 09 salas,
04 bwc social, cozinha e 02 vagas de garagem. + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1095
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01
– À. priv. Aprox. 300,00 m² - Salão comercial com 300,00 m²
e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1094 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL
9ºANDAR – AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,
3806 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 46,57 m² - Recepção,
Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 320,00) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1070 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA
01 – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 300,00 m² - 1º
PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha planejada,
lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo 01
master com closet e banheira.+ Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1104 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha
c/sacada , A. serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 588
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

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

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

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida: Salão comercial frente
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc,Casa
1 despensa,
2 padrão
garagens,
de alvenaria de alto
em fase deedíacabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi- sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de estar,
com projeto para cozinha
planejada há
dênciaPaulo.
contém umaPiso
suíte, dois
quartos, três banheiros,
Superior:
250 Mts2
de cozinha,
área construída:
02 sui01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
tes,no Jardim
02 quartos,
wc
social,
salas,lavanderia
copa fechada
e cozinha
e área
e BWC, espaço
pronto para
localizada
Tangará na Rua
Mimosa
n° 2920.02contendo
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

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

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

- Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
Terreno n. 5 da quadra n.
2 do
Jardim
Castelo
m², área
construída
247.95 m²,
contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
Branco,
Rua
comlavado,
áreaedícula,
de:lavanderia
23.50e xgaragem, contém
Residência
de alvenaria
laje, Akira
contendo 1Saito
suí- cozinha,
te máster, 2 quartos, sala com pé direito du- uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
42.60
= 1.001,10
plo, cozinha
conjugada
com espaço Mts2.
gourmet,
- Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros.
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

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

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

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

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento
n. 3666,
Residencial/Comercial,
prox. ao Big Plado Residencial
Santiago,
área total 125m², área
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha
nalto.Terreno:
17.5
x 30.00
=aproximadamente
525.00 Mts2.
- Conplanejada,
sala de jantar, sala de estar,
BWC social,
- Sitio
2,35 alqueires
localizados
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
trução:
263,12
Mts2.
1 suite,
quartos,
wc
social,
de garagem.
Imóvel todo
mobiliado, com
ótimo acade lazer3situada
no Parque
Lago
Azul com área de
bamento e porcelanato em todos os ambientes. AV. 5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
PRESIDENTE
CASTELO BRANCO, UMUARAMA/
2 salas,cozinha
c/Despensa,
e edícula
fundos.lavanderia
Valor: R$ 1.450.000,00
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00
c/garagem e churrasqueira.
Terreno localizado no condomínio Residencial Essenza Paysage, em frente ao shopping, com área
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado
no melhor local do condomínio bem de frente para

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

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

Então venha para GR
corretora de Imóveis
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