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Prefeitura vai lançar em um mês o
projeto “Umuarama Compra Mais”
A proposta do projeto é incentivar
e aumentar a participação das
empresas fornecedoras de produtos e de prestação de serviços em
processos licitatórios da Prefeitura de Umuarama. Isso vai fazer a
economia local crescer, gerando
renda, aumentando a circulação
de dinheiro e consequentemente
o desenvolvimento da cidade.
Em entrevista ao Ilustrado, o
secretário municipal de Administração, Vicente Gasparini diz que
a Prefeitura compra todo tipo de
material e serviço para manter a
sua estrutura. Se conseguir fazer
esse dinheiro circular na cidade,
vai gerar emprego, renda e movimentar mais a economia local.

AMERIOS

Prefeitos
endurecem
discursos

O mais recente encontro da
Amerios foi sexta-feira em
Francisco Alves. Com as presenças de vários prefeitos e deputados, o tom dos discursos
foi de mais união e rigor na cobrança de obras para a região.
Na foto, os prefeitos de Pérola,
Darlan Scalco, presidente da
AMP, Márcio Marcolino presidente da Amerios e o prefeito
anfitrião, Alírio Mistura.
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Ciunem ajuda
Intérpretes Primeira etapa Fogo mantém
estudantes no de Libras na na via de saída a destruição
mercado de Saúde ajudam para Xambrê no Parque de
trabalho
mãe no parto na reta final
Ilha Grande
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A ROLETA QUE DÁ PRÊMIOS – A pro-

moção Roleta do Comércio está atraindo grande
número de participantes. É uma iniciativa da
Ilustrada FM em parceria com lojas. Quem
acertar ganha R$ 100,00, mas o prêmio está
acumulado. Veja como participar. Página B1
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REUNIÃO DO PSL EM UMUARAMA – Integrantes do Partido Social Liberal (PSL) e convidados participaram

de um encontro ontem em Umuarama. Eles foram recepcionados pelo deputado estadual Delegado Fernando e outras
lideranças. Entre os convidados estavam o prefeito de Ivaté, Univaldo Campaner, o ex-prefeito daquela cidade, Sidinei
Delai, o vereador Mateus Barreto, entre outros. A reportagem do Ilustrado acompanhou o evento.
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PREOCUPAÇÃO

Procuradores veem ‘reputação do País
afetada’ após decisão de Toffoli sobre Coaf

Ilustradas

Ministros da Cidadania
e da Casa Civil se opõem
a liberar o plantio da maconha
Brasília, (AE) - O ministro da Cidadania, Osmar
Terra (MDB), voltou a
criticar, nesta sexta-feira,
16, o presidente da Anvisa, o ex-deputado federal
William Dib, por proposta
sobre o plantio de cannabis para produção de
medicamentos e pesquisa.
Em entrevista à CBN, o
ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, também
disse se opor à medida.
“Acho que esse presidente
não está servindo aos interesses da saúde pública”,
afirmou Terra em evento
no Palácio do Planalto. No
entanto, o titular do Ministério da Cidadania disse
não ter responsabilidade
por eventual substituição
de chefe da agência. “Isso
tem de ser perguntado ao
ministro da Saúde (Luiz
Henrique Mandetta)”. O
governo Bolsonaro é contra a proposta da Anvisa
para plantio de cannabis,
mas defende facilitar a

importação de produtos
à base de canabidiol, uma
das substâncias da planta
da maconha. O presidente
da Anvisa, Dib, é o relator
da proposta. As críticas
do governo fizeram subir as apostas de que ele
seria retirado da chefia
para a entrada do contra-almirante Antonio Barra
Torres, recém-nomeado
diretor da autarquia.
Em entrevista à rádio
CBN, nesta sexta, 16, o
ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, reforçou
a posição do Planalto contrária ao plantio. “O que
tem de ser feito rapidamente é retirar toda essa
burocracia, retirar carga
de imposto. O País tem de
tornar ágil a chegada do
remédio”, disse. O ministro, porém, não afirmou
como o governo deve agir
para desburocratizar a
importação. Disse que
antes espera a discussão
na Anvisa se encerrar.

Falta de objetividade na
Justiça tem custo alto,
diz Alexandre de Moraes
“No Brasil temos uma
cultura histórica que privilegia mais a beleza da discussão do que o resultado
ou a efetividade do provimento jurisdicional”, afirma O ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal. “Processo não é lugar de escrever
tese de doutorado, dissertação de mestrado. Nem
todos cumprem -- nem eu
de vez em quando -- mas
isso gera custos.”
A fala do ministro ocorreu na sexta-feira, 16, do
1° Congresso Brasileiro
de Direito Processual Empresarial, em comemoração aos 20 anos do Curso

de Direito da Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP). No painel que
encerrou o evento, que
teve apoio do Estadão,
Moraes afirmou que a
falta de objetividade na
Justiça brasileira é histórica. Para ele, é preciso
uma mudança de mentalidade em toda a estrutura
-- da primeira instância
aos tribunais superiores
-- para reduzir os impactos negativos dessa
morosidade, que atinge
tanto as partes envolvidas no processo quanto
as instituições do País
e, consequentemente, a
sociedade como um todo.

Bolsonaro diz que País
ganhará guerra da informação
em favor da Amazônia
Em discurso realizado em solenidade na Academia
Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no
Rio de Janeiro, de entrega de Espadins a 411 cadetes
do 1º ano, o presidente Jair Bolsonaro disse que o
Brasil tem um compromisso “com esse rico e sagrado
pedaço de terra” que é a Amazônia e criticou todos
aqueles que tentam tirar a soberania dessa região Nos
últimos dias, o mandatário recebeu críticas da comunidade internacional sobre sua política ambiental e
sobre os dados sobre desmatamento, que culminaram
com a demissão do diretor do Inpe Ricardo Galvão e
com a suspensão de repasses de recursos da Alemanha e Noruega para o Fundo Amazônia.
“Nós temos um compromisso com esse pedaço de
terra, mais rico e sagrado do mundo (Amazônia)”,
disse o presidente em seu discurso Segundo ele,
alguns países - sem citar nominalmente a Alemanha
e a Noruega - estão tentando ganhar a guerra da
informação, a fim de que o Brasil perca a soberania
sobre essa área.

São Paulo, (Agência Estado) - Em nota pública,
subprocuradores-gerais que integram as Câmaras
Criminais e de Combate à Corrupção do Ministério
Público Federal classificaram como ‘retrocesso’ a
decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações
com base em relatórios do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf), e outros órgãos de
inteligência sem autorização judicial.
A decisão de Toffoli acolheu reclamação do senador Flávio Bolsonaro (PSL), alvo de investigação
relacionada ao ex-assessor Fabrício Queiroz. A
procuradora-geral, Raquel Dodge, já recorreu da
decisão.
A nota é assinada por 11 subprocuradores-gerais.
Eles dizem que a decisão do ministro afeta principalmente investigações sobre ‘crimes macroeconômicos’.
“O Poder Judiciário será transformado em uma
espécie de instância judicial autorizadora de milhares de investigações Brasil afora que necessitem
de dados bancários mais detalhados, o que não nos
parece compatível com a verdadeira função constitucionalmente reservada para um dos pilares do Estado
brasileiro”, afirmam.
Os subprocuradores-gerais seguem. “A reputação
internacional do Brasil no combate a crimes do
colarinho branco, lavagem, tráfico de drogas e ao
terrorismo também será afetada”.
“Enfim, o efetivo exercício do dever de combate ao
crime será atingido em seu âmago, porque a própria
função institucional é ceifada quando se eliminam os
meios pelos quais ela se realiza”, ressaltam.
Milhares de ações
Os subprocuradores-gerais afirmam ser ‘preciso

que se diga que somente no âmbito do Ministério
Público Federal’, há ‘milhares de ações penais e investigações que poderão ser atingidas pela decisão do
Ministro Presidente do STF em detrimento do direito
fundamental à segurança pública pelo simples fato
de que os órgãos de Estado responsáveis pela investigação, em caráter sigiloso, realizam por dever legal
a transferência de dados sigilosos relevantes para a
apuração de fatos, em tese, criminosos’.
“É evidente que os órgãos de Estado têm que
manter o sigilo do procedimento por meio do qual se
acessem dados fiscais ou bancários. A Constituição
não reclama reserva de controle jurisdicional prévia
para tanto, inversamente do que ocorre, por exemplo, quanto ao sigilo das comunicações telefônicas”,
dizem.
Segundo eles, ‘não se trata de veiculação pública
das informações enviadas pelo Coaf ou Receita Federal ao Ministério Público Federal, pois tais informações de índole financeira ou fiscais permanecem em
sigilo para subsidiar a apuração de possíveis crimes,
tais como de corrupção, organização criminosa,
financeiros, fiscais, financiamento ao terrorismo
e outros que, a tempo e modo, serão submetidos à
apreciação do Poder Judiciário’.
Ainda dizem que não ser ‘necessário estudo estatístico para constatarmos que, na grande maioria dos
casos, não temos abuso de poder praticado por esses
órgãos de Estado, de modo que o simples acesso às
informações financeiras não pode ser considerado
lesão ou ameaça à intimidade’.
“Ademais, como já ressaltado diversas vezes pelo
STF, os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto”, sustentam.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

Existe um direito fundamental à felicidade?
Aristóteles escreveu que “em todas as ciências,
assim como em todas as artes, a finalidade é um
bem; e o maior de todos os bens encontra-se, sobretudo, naquela dentre todas as ciências que é a
mais alta; ora, tal ciência é a política e o bem, em
política, é a justiça, que dizer, a utilidade coletiva”.
Fica claro que uma organização social tem uma finalidade que é o chamado “bem comum”, de modo
que a virtude de um homem seria a prática de atos
justos, isto é, um dever para com a comunidade.
Se no início da construção do Estado de Direito
houve a implementação de um modelo de esquema
formal, com o passar do tempo essa legalidade
formal e a neutralidade estatal foi sendo substituída por um Estado solidário ou providencial. A
partir desse momento o Estado assume o encargo
de buscar uma reconfiguração de sua atuação na
sociedade, passando a ter o compromisso para
com o bem-estar social. A partir daí emerge como
problema a identificação de como as instituições
públicas e privadas deverão se portar frente aos
direitos sociais, eis que a Constituição Federal
1988 traz um rol bastante significativo dessa espécie de direitos, como por exemplo: a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, etc.
(artigo 6º).
De antemão pode-se verificar que a atuação
estatal fica vinculada aos objetivos da República
Federativa do Brasil previstos no art. 3º, III da
Constituição Federal, em especial aquele que
determina: “erradicar a pobreza e marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais”,
impondo como dever do Estado a promoção de
medidas sociais. É evidente que a Constituição
Federal de 88 incorporou uma ideologia solidária
ou providencial, não há dúvidas a este respeito,
mas o operador do direito precisa ir além desse
entendimento, na medida em que se torna necessário encontrar a legitimidade para que o Estado
pratique condutas em nome dessa solidariedade.
Em uma linguagem mais direta, faz-se as seguintes indagações a título de exemplo: há fundamento
constitucional para aprovações de leis de tratamentos diferenciados como estatuto do idoso, lei
que proíbe fumo em lugares públicos fechados
ou até mesmo, proibição de comercialização de

frituras em escolas públicas?
Continuamente é invocado o interesse público
para justificar medidas que venham a suprimir
a vontade individual, isso em prol de um bem
comum. Mas, Hebert Marcuse, em conferência
proferida na Universidade do Kansas, faz um
interessante indagação: “quem determina o interesse geral de uma coletividade e, assim sendo, o
alcance e os limites da liberdade e da felicidade
individuais e os sacrifícios impostos à liberdade
e à felicidade individuais em nome e no interesse
da coletividade?”
Percebe-se que na égide do atual Estado Social
de Direito não se pode estabelecer um sistema em
que a liberdade irá prevalecer definitivamente
sobre a igualdade, pois o pensamento jurídico
contemporâneo é a favor de um Estado solidário,
um Estado que intervém na sociedade para garantir a igualdade de oportunidades para todas as
pessoas e não somente da maioria. Dessa maneira,
no Estado social a igualdade surge como uma
técnica de saneamento de diferenças, isto é, um
instrumento de combate as desigualdades sociais
existentes na sociedade. E para que a Constituição
Federal de 1988 seja efetiva deve impor respeito
aos cidadãos, o que demonstra que toda política
constitucional repousa não somente em aceitá-la,
mas sim, em senti-la e obedecê-la. É nesse sentido
que Pablo Lucas Verdú salienta a importância de
se levar em conta a manutenção do sentimento
constitucional, ou seja, “é a convicção emocional,
intimamente vivida por um grupo social, sobre sua
crença na justiça e na equidade do ordenamento
positivo vigente, que motiva a adesão em relação
a este e o rechaço ante sua transgressão.
É por isso que se deve aproveitar este momento
histórico constitucional vivido pelo Brasil, situação em que a responsabilidade pela produção
destes efeitos sociais não é exclusiva do Estado,
senão que de toda sociedade. Isso mostra que o
espírito solidário é um dos objetivos da cidadania
constitucional, sendo através dela que os institutos jurídicos devem ser refletidos e aplicados.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.
heltonkramer.com
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I‘Umuarama
I
compra mais’

Projeto vai incentivar empresas locais a participar
de licitações e fomentar economia da cidade
Umuarama – Fazer a
economia local crescer, gerando renda, aumentando
a circulação de dinheiro e
consequentemente o desenvolvimento da cidade
é o objetivo de todo gestor
público. Em Umuarama,
para colocar essa máxima
em prática, a Prefeitura
Municipal lança agora em
setembro o projeto “Umuarama compra mais”.
DINHEIRO
A ideia é incentivar e
aumentar a participação
das empresas fornecedoras
de produtos e de prestação
de serviços em processos
licitatórios da Prefeitura
de Umuarama. “Com isso,
esperamos fazer circular
aqui na cidade pelo menos
50% do valor que gastamos
com compras de serviços e
produtos”, afirmou o secretário municipal de Administração, Vicente Gasparini.
A média de consumo chega
a R$ 100 milhões ano.

ECONOMIA
Segundo Gasparini, a
gestão pública municipal
em suas obrigações adquire produtos de forma
generalizada e ampla, pois
as demandas vão de social,

dráulica e ar condicionado.
“Se um ar condicionado
dá um problema, por exemplo. Se o prestador de serviço
for daqui, a manutenção se
revolve no mesmo dia. Agora
se ganha a licitação um de
fora, temos que ligar e vão
pedir um prazo de no mínimo 24 horas para resolver
a questão. Vê a diferença?
Além do dinheiro não ficar
aqui, há a demora na prestação de serviço”, analisou.

Projeto “Umuarama compra mais” vai incentivar e capacitar empresas locais para participar
de licitações da Prefeitura de Umuarama

saúde, educação, bem-estar
e zelo da estrutura pública. “A Prefeitura compra
todo tipo de material e
serviço para manter a sua
estrutura. Se conseguirmos
fazer esse dinheiro circular
aqui, vamos gerar emprego, renda e movimentar a

economia local”, explicou
Gasparini.

PRODUTOS
A ênfase do projeto seria
para a compra de materiais
como de limpeza e higiene; de segurança: EPI’s

e EPC; de vestuário; de
expediente; materiais para
reparos diversos; produtos
alimentícios; soluções em
tecnologia da informação;
serviços de limpeza; serviços em pequenas obras de
engenharia; serviços em
manutenção: elétrica, hi-

QUALIFICAÇÃO
Para que o projeto seja
posto em prática, uma equipe de servidores está sendo
treinada para orientar o
empresário sobre o que ele
precisa saber e fazer para
participar dos processos
licitatórios. A ideia é disponibilizar três pontos de
orientação: um no Paço
Municipal, outro na Casa do
Empreendedor e o terceiro
na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu),
que já se prontificou a dispor de um funcionário para
prestar esse atendimento.
PARCERIAS
Além da Aciu, a Prefeitura de Umuarama também
conta com a parceria do
Sebrae e está em busca
do apoio de outras entida-

des, como o Sindicato dos
Contabilistas. “Queremos
chegar até o empresário,
principalmente o pequeno,
para que ele possa participar”, explicou o secretário
de Administração.
CAPACIDADE
DE PAGAMENTO
Gasparini ressaltou que
uma das preocupações
correntes de fornecedores para entes públicos
é o efetivo recebimento
pelo produto vendido ou
pelo serviço prestado. Ele
explicou que a Prefeitura
Municipal de Umuarama
em relação as suas finanças
têm mantido sua capacidade de liquidez em todas
as contas correntes. “Hoje
temos capacidade de investimento e de pagamento
sólida. Essa liquidez desde
o início da administração
do prefeito Celso Pozzobom
foi uma preocupação. Hoje
a forma de administração
financeira e contábil implantada, inclusive com o
pagamento do servidores
sendo realizado dentro do
próprio mês, nos permite
fechar todo mês sabendo
exatamente o quanto gastamos e recebemos, igual
fazemos em nossa casa”,
explicou.

Intérpretes de Libras na Saúde auxiliam mãe surda no pré-natal e parto
Umuarama - O conhecimento da Língua Brasileira
de Sinais (Libras) tem possibilitado um atendimento mais humanizado no
sistema público de saúde.
Muitos pacientes têm a audição parcial ou totalmente
comprometida, o que dificulta a comunicação com
os médicos e o diagnóstico
dos problemas de saúde.
Quando esta barreira é
rompida o atendimento se
torna mais eficiente e a
satisfação é garantida,
beneficiando os procedimentos com o controle do
lado emocional do paciente.
DAVI
Essa realidade ficou evidente nesta semana, com
o nascimento do pequeno
Davi, uma criança normal
que veio ao mundo com saúde e trouxe muitas alegrias
aos pais e familiares – tudo
normal, não fosse uma condição especial dos pais, que
são surdos.
SURDEZ
“A mãe, Simone Worfel,
é surda desde que nasceu,
já o pai perdeu a audição
devido a uma meningite.
Este já é o terceiro filho
do casal, mas o primeiro
que teve a assistência de
tradutores de Libras desde
a gestação até o momento
do parto, o que deu mais
tranquilidade tanto para
a paciente quanto para a
equipe médica”, disse a enfermeira Michelle Siqueira
Fazoli, que atua no Centro
de Referência Materno e Infantil (CRMI) da Secretaria
Municipal de Saúde e faz
parte do programa Nascer
em Umuarama.
ACOMPANHAMENTO
Michelle, o enfermeiro Edilson Albuquerque
e a servidora municipal
Cristina Lima acompanharam Simone em toda
a gestação. Pertencente à
Unidade Básica de Saúde

veram tradutor de Libras,
o que também facilitou o
trabalho da ginecologista
e obstetra Maria Augusta,
que a assistiu em todo o
pré-natal e liderou a equipe
médica durante o parto. Simone teve ainda o acompanhamento da nutricionista
Suzane Viana, também da
Secretaria Municipal de
Saúde.
EQUIPE
“Foi um trabalho de equipe. O pessoal da Maternidade Municipal também foi
muito compreensivo, permitindo que pudéssemos
acompanhar a gestante
durante a cesariana, fazendo a ‘ponte’ entre paciente
e médicos, enfermeiros e
anestesistas”, acrescentou
Michelle.

Simone e o pequeno Davi logo após o parto

CAPACITAÇÃO
A secretaria tem um
grupo aproximado de 10
servidores com curso de
Libras, alguns de nível intermediário e outros mais
aprofundados, inclusive no
Pronto Atendimento Municipal, onde chegam pacientes
surdos vítimas de trauma ou
com problemas mais sérios
de saúde. “A gestação da
Simone foi tranquila, mas
num momento de emergência é importante ter todos
os recursos possíveis para
um bom atendimento. A
comunicação é fundamental
para que o paciente saiba
expressar o que está sentindo e o profissional médico
possa fazer um diagnóstico
preciso”, acrescentou a secretária municipal de Saúde,
Cecília Cividini.

CURSO PARA SERVIDORES

Todo o pré-natal e o parto foram acompanhados por uma intérprete de Libras disponibilizada
pela Secretaria de Saúde

(UBS) do Parque Vitória
Régia, a mãe procurou
atendimento do município
através do CRMI e, por sua
condição, foi encaminhada
para a enfermeira, que tem
conhecimentos básicos da
língua de sinais.
Os pacientes surdos são

muitos, segundo Michelle.
“Eu comecei a ‘enxergar’
esse público após o curso de Libras. Comecei a
ver a dificuldade que eles
encontram para se fazerem entender pelo mundo,
especialmente na questão
da saúde. Quando me ofe-

reci para acompanhar a
Simone no pré-natal ela
ficou radiante, pois teve
dificuldades nas outras
gestações”, explicou.
LIBRAS
Depois disso, todas as
consultas da paciente ti-

Para aprimorar conhecimentos da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), possibilitando a
comunicação e atendimento de excelência às
pessoas surdas, a Prefeitura de Umuarama
oferece cursos para os servidores.
No próximo dia 20, mais uma turma de nível
intermediário (com 25 vagas) será aberta na
Agência do Trabalhador. As aulas, das 19h às
22h, serão ministradas até 10 de dezembro
(duração de quatro meses, com carga de 60
horas). Para os interessados, o curso é gratuito.
O conteúdo inclui história e adaptação à
cultura surda; o léxico/vocabulário da Libras;
expressões idiomáticas (metáforas, provérbios
e ditos populares); tipos de classificadores;
expressões afetivas e gramaticais; tipos de
movimentos na Libras; produção de textos e
compreensão dos sinais; fidelidade interpretativa; técnicas de tradução e interpretação
(incorporação dos personagens); prática de
conversação em Libras: diálogos contextualizados do cotidiano profissional; estudo e
benefícios da interpretação musical em Libras.
No ano passado, em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), a Agência do
Trabalhador também ofereceu gratuitamente
aos servidores municipais o curso “Introdução
à Língua Brasileira de Sinais – Libras”, para
desenvolver conhecimento sobre a língua e
melhorar a comunicação entre os servidores e
o público portador de deficiência auditiva.
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Fogo continua consumindo fauna e
flora do Parque Nacional de Ilha Grande
Umuarama – O fogo não
para e continua consumido
o Parque Nacional de Ilha
Grande. São seis dias de
incêndio, que já consumiu
mais de 35 mil hectares dos
76 mil hectares da unidade
de conservação. No local,
a dificuldade de acesso, o
calor extremo e as rajadas
de vento de mais de 40km/h
dificultam a ação das 72
pessoas que tentam controlar o incêndio.
Por meio de nota, o chefe
do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Rio Paraná,
Erick Xavier, ressaltou
que a situação é dramática
no combate ao incêndio no
Parque Nacional de Ilha
Grande, devido às condições climáticas. Xavier
relatou que rajadas de mais
de 40 km/h mudou todo
o cenário previsto para o
combate ao incêndio.
As chamas que se deslocavam lentamente na
parte Sul tomaram o sentido nordeste com grande
força, atingindo condição
extrema de propagação.
Em menos de uma hora o
fogo atravessou o aceiro
da lagoa Saraiva, onde a
equipe se preparava para
o combate. “A equipe do
ICMBio que monitorava
o fogo na frente Norte
da ilha Grande, deu por
vencido o fogo e se deslocou para na frente Sul de
combate. Mas, por motivo

de segurança, bombeiros
e brigadistas tiveram que
deixar o local e foram recolhidos da área de risco”,
disse.
Salvando vidas
Ao longo do combate ao
incêndio, as equipes estão
se deparado com alguns
sobreviventes da fauna
típica do Parque Nacional
e registrado a sua presença. São tamanduás, antas,
cobras, cervos, inclusive
com filhotes e até um lobo
Guará, cuja ocorrência é
prevista no plano de manejo na unidade, mas até
então não havia registros
em imagens.
Dificuldades
Ainda na nota, o biólogo
explica que os incêndios
dentro do ecossistema do
Parque Nacional possuem
alto nível de agressividade
e peculiaridades, o que
dificulta o trabalho das
equipes. Apesar de todo o
aparato disponível é composto de uma região com
extrema dificuldade e alta
complexidade.
“Os acessos se dão apenas por embarcação ou aeronave. O terreno é instável
e alagado, a vegetação não
permite visual para equipe
em solo e as labaredas
podem alcançar de 10 a 12
metros de altura. Isso sem
considerar quando alcan-

Equipes estão com dificuldade para conseguir controlar o incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande

çam as árvores”, explicou
Erick Xavier.
Dentro dessa complexidade, o calor intenso cria
um microclima, que deixa
o vento ainda mais forte
e imprevisível, ressaltou o
chefe do parque.

Ao longo do combate ao incêndio, as equipes estão se deparado com alguns sobreviventes
da fauna típica do Parque Nacional como os cervos

IEquipe
I
A força-tarefa conta agora
com uma equipe de 72 pessoas,
tais brigadistas estão atuando
diretamente num esforço conjunto
envolvendo o ICMBio (órgão gestor
da unidade), o Corpo de Bombeiros
do Paraná e do Mato Grosso do
Sul, Polícia Militar Ambiental do

Mato Grosso do Sul, Batalhão de
Polícia Militar de Operações Aéreas e o CORIPA (consórcio intermunicipal que está coordenando
o apoio logístico e articulando o
apoio operacional das prefeituras
de Altônia, São Jorge do Patrocínio, Icaraíma e Alto Paraíso).
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IAMERIOS
I
REUNIDA

Prefeitos endurecem discursos
pela duplicação da rodovia PR-323
Francisco Alves – A reunião da Associação dos
Municípios de Entre Rios
(Amerios), na sexta-feira
em Francisco Alves, foi
marcada pelos discursos
mais rígidos de prefeito com
relação às obras essenciais
para a região, principalmente a duplicação da rodovia
PR-323. O presidente da
Associação dos Municípios
do Paraná (AMP), Darlan
Scalco, prefeito de Pérola,
disse que a região precisa se
organizar mais para forçar
os governantes a executarem as obras, em vez de
ficar apenas na teoria.
A cobrança foi reforçada
pelos prefeitos de Brasilândia do Sul, Marcio Marcolino, presidente da Amerios, e
pelo prefeito anfitrião, Alírio
Mistura que sugeriu ainda
aos municípios ajudarem
com recursos ou buscando
parceiros para custear a
elaboração do projeto executivo de duplicação. Esse
projeto é o que, segundo o
Governo Estadual, estaria
atrasando a execução da
obra. Os prefeitos dizem que
esperam evento agora somente para assinar a ordem
de serviço da duplicação.
Os deputados estaduais

Prefeito Alírio Mistura recepcionou prefeitos e deputados para a reunião da Amerios em Francisco Alves

Alexandre Curi, Delegado
Fernando e o federal Sérgio
Souza também reforçaram
o compromisso com a obra.
Segundo Curi, uma opção
para o projeto sair mais
rápido seria o Governo Estadual comprar o projeto
da empreiteira Odebrecht
que já estava pronto, mas
o Ministério Público não
permitiu, já que a referida
empresa está envolvida em
denúncias de corrupção
dessa e de outras obras.
Agora, a corrida é para a
elaboração do projeto.

Há poucos dias o secretário de Infraestrutura
e Logística, Sandro Alex,
disse que ao menos o trecho urbano de Umuarama,
com pouco mais de dois
quilômetros entre o posto
Gauchão e o trevo de saída para Mariluz, já tem
projeto sendo finalizado
e exibiu até um vídeo de
como a obra vai ficar. Nos
próximos dias o Governo
Estadual pretende assinar
a ordem de licitação para a
escolha da empresa que vai
executar o trecho.

União
No encontro da Amerios
em Francisco Alves também
estiveram presentes os presidentes da Amenorte, região de
Cianorte, Moacir Luiz Pereira
Valentini, o Tatinha, que também é prefeito de Jussara, e
o prefeito de Jesuitas, Junior
Weiller, presidente da Associação dos Municípios do Oeste
do Paraná (Amop). Juntos
com a Amerios eles defendem
uma aproximação maior e
um trabalho em conjunto na
hora de buscar recursos nos
governos estadual e federal.

Deputado Estadual Alexandre Curi garante apoio aos pleitos da região

Deputados Curi, Delegado Fernando e a esposa Angélica Carcel
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I
REMUNERADO

Projeto Ciunem da Fundação Cândido Garcia
coloca estudantes no mercado de trabalho
Umuarama - O estágio
é o primeiro passo para
inserir o estudante no mercado de trabalho. Buscando
ajudar e facilitar esse caminho está o Ciunem (Centro de Incentivo à União
Escola/Empresa), que faz
essa intermediação desde
1993, quando foi criado
pela Universidade Paranaense como um projeto de
extensão.

CIUNEM
Com o objetivo de ampliar sua atuação em todos
os níveis de ensino, em 2002
o projeto foi transferido
para a Fundação Cândido
Garcia. Seu propósito é
viabilizar parceria entre
as instituições de ensino e
empresas públicas e privadas, disponibilizando vagas
de estágio remunerado a
estudantes do ensino fundamental, médio, técnico,
graduação e pós-graduação.
OPORTUNIDADES
O coordenador geral do
Ciunem, José Ailton Barotto, ressalta que o projeto
busca dar oportunidades:
“É poder colocar o aluno
em sua área de atuação
e de estudo para adquirir
experiência e capacitação,
objetivando a empregabilidade para atender a futura
demanda do mercado, como

Acadêmico Gabriel Mizuguchi da Veiga, em estágio na empresa Cimensul: oportunidade comparada ao primeiro emprego

profissionais e/ou futuros
empreendedores”.
UNIDADES

Além de Umuarama, o
Ciunem conta com unidades em Maringá, Cianorte,
Paranavaí, Guaíra, Toledo,

Cascavel e Francisco Beltrão, atendendo também
em municípios vizinhos.
Por sua abrangência, no

ano passado atingiu marca
recorde: mais de 12.600
estudantes atendidos e
cadastrados.

CONVÊNIOS
Quanto às instituições
de ensino, já são mais de
450 conveniadas ao projeto,
tanto estaduais e federais,
quanto particulares. Já as
empresas parceiras somam
mais de 1.700 e as contratações giram em torno de três
mil por mês.
O acadêmico de Administração, Gabriel Mizuguchi da Veiga, faz estágio no
setor financeiro da empresa
de material de construção
Cimensul. “O Ciunem foi
o que me colocou no mercado de trabalho mesmo
ainda estando no 1º ano da
graduação; estou contente,
porque a cada dia aprendo
mais e adquiro mais experiência que fortalecem a minha formação profissional”,
afirma, com expressão de
contentamento.
Fernanda de Freitas
Seguro, acadêmica do curso de Direito, também diz
estar contente com o estágio pelo Ciunem. Ela tem
acompanhado o andamento
dos processos e auxiliado
clientes no escritório do
advogado Márcio Toesca
de Oliveira: “Vejo o estágio
como um grande aliado na
minha formação; é a oportunidade que temos para
colocar os ensinamentos
em prática e essa só vem
a ajudar nesse processo”.

Mais quatro universidades portuguesas Criança e Adolescente Protegidos
vão usar Enem para selecionar alunos será ampliado para todo Paraná

São Paulo (AE) - Quatro
novas instituições de ensino superior de Portugal
assinaram acordo para
usar as notas do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) como forma de
selecionar estudantes para
seus cursos de graduação. As Universidades de
Coimbra e do Algarve, que
foram as primeiras a firmar
parceria para usar o exame, também renovaram os
convênios com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep),
órgão ligado ao Ministério
da Educação (MEC).
UNIVERSIDADES
Ao todo são 41 instituições portuguesas que usam
o Enem. Entre as quatro

novas, três têm sede em
Lisboa - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a
Universidade Autônoma de
Lisboa (UAL) e o Instituto
Politécnico da Lusofonia
(Ipluso). A quarta nova
instituição conveniada é a
Escola Superior de Saúde
Norte da Cruz Vermelha
Portuguesa, em Oliveira de
Azeméis.
CONVÊNIO
O programa de convênio
com as instituições portuguesas completou cinco
anos em maio de 2019. As
duas primeiras instituições
a assinar o acordo, em
2014, a Universidade de
Coimbra e a Universidade
do Algarve, renovaram o
convênio.

CRITÉRIOS
Ao celebrar o acordo,
a instituição passa a ter
acesso facilitado, junto ao
Inep, aos resultados dos
estudantes que buscam
vaga em seus cursos. Cada
instituição define as regras
e os pesos para uso das
notas.
À reportagem, Alexandre Lopes, presidente do
Inep, diz que, com a renovação dos convênios, o
órgão começou também a
fazer um levantamento de
quantos estudantes brasileiros já se inscreveram
e estão estudando nas
instituições portuguesas.
"Esse levantamento nunca foi feito e nós vamos
iniciar esse trabalho",
disse.

Termo de cooperação
firmado nesta sexta-feira
(16/08) pelos secretários da
Justiça, Família e Trabalho
do Governo do Paraná, Ney
Leprevost, e da Segurança
Pública, Rômulo Marinho,
transforma o projeto-piloto
“Criança e Adolescente Protegidos” em um programa
permanente. Para sua ampliação a todos os municípios,
serão repassados R$ 2,98
milhões do Fundo da Infância
e Adolescência (FIA).
A política de garantia e
proteção aos direitos das
crianças e adolescentes é
uma das prioridades na gestão do governador Carlos
Massa Ratinho Júnior.
“Com este repasse vamos comprar equipamentos
para utilização nos postos

de identificação do Instituto
de Identificação e da Polícia
Civil nos municípios. Com
o recurso, também vamos
comprar vans para atender
crianças de povos indígenas
e comunidades tradicionais
que vivem em áreas de difícil
acesso”, explicou o secretário
Ney Leprevost.
O repasse destinado
pelo Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Cedca) ao
programa vai possibilitar
que os atendimentos sejam
executados nos 399 municípios. Serão coletadas as
impressões digitais de alunos de escolas públicas e de
adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas
para emissão de carteiras
de identidade, com uso da

biometria.
PROGRAMA
Instituído pela Lei Estadual 19.634/18, o programa é
uma parceria das Secretarias
da Justiça, Família e Trabalho e da Segurança Pública
com o Tribunal de Justiça do
Paraná.
“Com este valor vamos
estruturar e investir em nossas unidades e postos pelo
Estado, para que possamos
levar cidadania e segurança
para nossas crianças”, disse
o secretário da Segurança
Pública, Rômulo Marinho.
O acordo assegura os
direitos de cidadania das
crianças e dos adolescentes
e fortalece o trabalho contra
o tráfico, desaparecimentos
ou troca de crianças nas
maternidades.

Primeiro trecho da Avenida Ivo Sooma receberá asfalto nos próximos dias
Umuarama - O primeiro
trecho da implantação da
Avenida Ivo Shizuo Sooma,
na parte municipalizada da
rodovia PR-489 (saída para
Xambrê), está quase pronto
para receber a capa asfáltica. São cerca de 400 metros
que já contam com meio-fio
e terraplenagem, além das
galerias pluviais e bocas de
lobo já implantadas. Nesta
sexta-feira, 16, a empresa
responsável pela obra preparava o solo-cimento, que em
breve receberá a imprimação (pintura com emulsão) e
por fim a capa asfáltica.
“Já conseguimos visualizar o início da avenida”,
disse nesta sexta-feira o
prefeito Celso Pozzobom.
“Esta é uma obra muito
aguardada pela população,
especialmente dos vários
bairros que serão diretamente beneficiados, mas também
para facilitar o acesso a
Umuarama por esta movimentada rodovia, que liga a
cidade à divisa com o Mato
Grosso do Sul”, lembrou.

VÁRIAS OBRAS

Primeira etapa da avenida entra na reta final

“Logo a comunidade terá
mais conforto, segurança e
facilidade para ir e vir até o
centro da cidade”, pontuou.
A obra conta com o investimento de R$ 7 milhões
376 mil em parceria entre o
governo do Estado, por meio
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano
(Sedu), via ParanaCidade, e
a Prefeitura de Umuarama.
A avenida terá cerca de dois
quilômetros de extensão, da

Praça Odete Mossurunga –
que está sendo 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 a implantação de 2,5 km de ciclovia
no canteiro central, entre
faixas de calçadas. A via terá
6 metros de largura em cada
sentido e a intersecção com

“A duplicação da Avenida Ivo
Sooma se junta a uma série de
obras estruturantes que estamos
realizando para tornar Umuarama
cada vez mais atrativa para investidores, pensando no futuro e no
desenvolvimento da nossa cidade.
No ano passado inauguramos um
novo acesso à PR-323 – a Avenida
Ariovaldo Rodrigues de Moraes – e
já licitamos mais uma duplicação
de acesso, desta vez na Avenida
Portugal, que será estendida até a
PR-482, aproximando o futuro shopping e a nova rodoviária ao centro

as outras vias, eliminando
a atual rotatória. “Teremos
acessos seguros aos jardins
Universitário e São Fernando, à Associação Cultural
e Esportiva de Umuarama
(Aceu) e ao Parque Tarumã, além de uma trincheira
ligando as marginais na
altura do Parque Irani, beneficiando os moradores
do Conjunto Sonho Meu e

da cidade”, acrescentou o prefeito
Celso Pozzobom.
Na Avenida Portugal, serão 45 mil
m² de reperfilamento, recape e pavimentação asfáltica, além de 5,2 mil
metros de calçadas e 10,5 mil metros
de meio-fio e sarjeta. A via terá pista
dupla de 8,50m de largura em cada
sentido, calçada em paver e ciclovia
lateral, além de faixa gramada e iluminação no canteiro central, em LED. O
investimento será de R$ 4.924.870,50,
através de parceria entre a Prefeitura
e o governo do Estado, pelo Programa
ParanaCidade.

bairros próximos”, explicou
o secretário municipal de
Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos,
Isamu Oshima.
Serão 30.145,87 m²
de pavimentação nova,
20.101,60 m² de recapeamento asfáltico, 4.602,80
metros de galerias pluviais
– uma rede de grande dimensão que vai eliminar o

problema de alagamentos
em dias de fortes chuvas e
9.397,12 metros de meio-fio
e sarjeta. O contrato prevê
ainda plantio de grama em
placas, pintura de sinalização horizontal, placas
de sinalização vertical,
defensa semimaleável, tachas refletivas e placas
de comunicação visual do
programa.
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Dono de carreira supervencedora, Daniel
Alves segue fiel às origens em Juazeiro
São Paulo, (Agência Estado) - Com seis anos de idade,
Daniel Alves já rabiscava as
paredes da modesta casa em
que vivia ao lado dos pais e
de seus quatro irmãos, em
Umbuzeiro do Salitre, uma
pequena comunidade em
Juazeiro, no Estado da Bahia.
Dizia que estava treinando
para quando fosse famoso.
O que parecia ser o sonho
de criança, que vivia em
um mundo completamente
oposto ao que seus filhos
vivem hoje, se tornou uma
bela realidade e o orgulho
da família Alves da Silva só
aumenta.
Quem vê Daniel Alves,
ou Dani, como é conhecido,
esbanjando simpatia, humor e levantando taças (40
até agora), não imagina o
quanto o garotinho de Juazeiro batalhou na vida até
se tornar o grande jogador
que é.
Aos 36 anos, ele pode dar
início neste domingo a uma
nova história vitoriosa, desta
vez com a camisa de seu
time de coração. O lateral é a
principal atração da partida
entre São Paulo e Ceará, às
16h, no Morumbi. Juanfran
também joga, em um estádio
que estará lotado.
Antes de se tornar refe-

CONTRAPESO
Daniel Alves ganhou uma chance de treinar
na base do Juazeiro aos 13 anos. Foi indicação
de seu irmão, que era zagueiro. Tudo parecia
normal quando uma negociação mudou sua
vida. O Bahia demonstrou interesse em um
garoto do Palmeiras de Salitre chamado Lucas.
Foram longas negociações, até que o Palmeiras
decidiu que só liberaria Lucas se Daniel Alves
fosse junto. Talvez jamais um “contrapeso”
tenha dado tão certo. O jogador vai ganhar em
breve uma homenagem da cidade natal. “Juazeiro fez coisas boas para o mundo, como João
Gilberto, Ivete Sangalo (cantores e compositores) e Daniel. João já tem a sua estátua e Daniel
merece a dele, pois sempre vem aqui e mostra
para o mundo o amor que tem pela cidade.
Isso criou um sentimento na população”, disse
o secretário municipal de Cultura, Turismo
e Esportes de Juazeiro, Sérgio Fernandes. A
estátua deve ficar pronta até o fim do ano.
Daniel Alves saiu de Juazeiro na Bahia para fazer sucesso nos gramados

rência no futebol, Dani suou
a camisa. Foram incontáveis
as vezes em que levantou
às 4 horas da manhã para
ajudar o pai, seu Domingos
Alves da Silva, a trabalhar na
roça, plantando e colhendo
cebolas e melões, mesmo nos
vários dias em que de calor
era quase insuportável em
Juazeiro. Para descansar,
tinha uma cama de cimento,

que continua intacta até
hoje, na casa onde viveu
parte da infância. Mesmo
neste cenário, ele continuou
com o sorriso fácil.
A casa onde morava
atualmente é ocupada por
sua tia, Carlina, irmã de
seu Domingos. “O Dani fez
questão de deixar o nosso
quarto lá, com as camas de
cimento, para relembrar

sua infância”, diz Ney Alves, o irmão mais velho do
jogador, em entrevista ao
Estado. Ele seguiu carreira
na música e hoje faz sucesso como cantor de forró
pelo Nordeste brasileiro.
Seu Domingos sempre
foi fanático por futebol e
chegou a criar um time,
que se chamava Palmeiras
de Salitre. O lateral, são

VAR no Brasil demora 46% a mais
do tempo recomendado pela Fifa
São Paulo, (AE) - Pouco
mais de um ano depois de
sua implantação no Brasil,
o VAR ainda não caiu nas
graças do público. As longas conversas entre o juiz
de campo e a equipe que
fica na sala que opera os
equipamentos têm tomado
cada vez mais tempo nas
partidas. A Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
estuda como melhorar o
uso do árbitro de vídeo
no Brasileirão e deverá
anunciar mudanças na segunda-feira.
No último balanço divulgado pela CBF, após as
primeiras cinco rodadas
do Campeonato Brasileiro,
cada consulta ao VAR tem
demorado, em média, 110
segundos (1min50s), tempo
46% acima do recomendado pela Fifa quando a

entidade aprovou o uso da
tecnologia. Os 75 segundos (1min15s) apontados
pela organização foram
exatamente os registrados
na primeira experiência
do VAR no Brasil, em 14
jogos da Copa do Brasil na
temporada passada.
No último fim de semana, os problemas do futebol
nacional com o VAR ficaram
evidenciados com a estreia
do recurso no Campeonato
Inglês. Decisões rápidas,
transparentes ao público
e sem longas paralisações
até chegaram a levantar
dúvidas se as regras seriam
diferentes nos torneios.
Mas não é o que se conclui
ao ler o regulamento.
Há apenas quatro tipos
de lances que podem ser
analisados pelo VAR no
Brasil, na Inglaterra ou em

Antes da Sul-Americana,
Fluminense encara o CSA para
se afastar da zona da degola
Rio, (AE) - Antes de focar nas quartas de final da Copa
Sul-Americana, o Fluminense mantém sua atenção voltada
à missão de abrir distância da zona de rebaixamento no
Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16 horas, o
time carioca recebe o vice-lanterna CSA, no Maracanã,
em duelo da 15ª rodada.
O confronto é direto na briga contra o descenso, uma
vez que o Fluminense, 16º colocado e primeiro time fora
do grupo dos quatro piores, tem 12 pontos e soma apenas
quatro a mais que o rival alagoano, penúltimo colocado.
A equipe carioca venceu apenas um dos últimos nove
compromissos no Brasileirão e, por isso, não consegue
desgarrar da zona que abriga os últimos colocados. O
técnico Fernando Diniz até consegue fazer com que seus
comandados mostrem um bom futebol, mas os resultados
positivos não aparecem.
Somente na Sul-Americana o Fluminense tem conseguido aliar bom futebol com resultado. Não fosse a situação
ruim na tabela do torneio nacional, é muito provável que
Diniz pouparia jogadores contra o CSA pela proximidade
do duelo com o Corinthians pela competição continental,
marcado para a próxima quinta-feira, dia 22, em São Paulo.
Como o cenário no Brasileiro não é dos melhores, o
treinador do time tricolor deve mandar a campo o que
tem de melhor neste domingo, utilizando a base usada
nas últimas rodadas.

qualquer outro lugar do
mundo, segundo a cartilha
feita pelo Conselho da Federação Internacional de
Futebol (Ifab, na sigla em
inglês): se foi gol ou não, se
houve pênalti, erro de identificação para aplicar um
cartão e se a jogada foi ou
não para vermelho direto.
Até mesmo o slogan que
norteia os protocolos de
arbitragem no Brasileirão
e no Campeonato Inglês é
o mesmo: “Interferência mínima, benefício máximo”. O
que difere os torneios são
as orientações. Antes de o
Campeonato Inglês colocar
em prática oficialmente a
tecnologia, foram dois anos
de testes realizados. Assim,
foi possível fazer ajustes
para minimizar o impacto
do VAR no espetáculo.
Por aqui, no entanto,

o problema parece estar
mesmo na demora para
uma tomada de decisão.
No empate entre Palmeiras
e Bahia, válido pela 14ª
rodada do Brasileiro, dois
pênaltis foram marcados
para a equipe baiana após
Ricardo Marques Ribeiro,
árbitro de vídeo, acionar
Igor Benevenuto em campo.
Em cada uma das vezes,
cerca de cinco minutos
foram gastos para que um
consenso fosse tomado sobre as infrações. A partida
teve uma duração total de
107 minutos - 17 a mais do
que o tempo regulamentar.
O zagueiro Vitor Hugo,
que fazia sua reestreia pela
equipe paulista depois de
duas temporadas na Itália
e teve contato com o VAR
na Europa, estranhou a
demora.

Em confronto direto, Bahia tenta
encostar no G6 do Brasileirão
Salvador, (AE) - O Bahia
tem como meta no Brasileirão conquistar uma vaga na
Copa Libertadores do ano
que vem e por isso não pensa
em outro resultado neste domingo que não seja a vitória
sobre o Goiás. A partida válida pela 15ª rodada acontece
na Arena Fonte Nova, a partir
das 16 horas.
Invicto há quatro jogos
- três empates e uma vitória -, o Bahia está na zona
intermediária da tabela, com
20 pontos. A expectativa da
comissão técnica é chegar
na reta final do campeonato
brigando por uma vaga no G6.
“A meta é audaciosa, mas
é possível. E a gente tem o
direito de perseguir. A gente
tem um grupo com qualidade
e enxuto, cuidamos da recuperação para não perdermos
ninguém. Isso é que vai nos
permitir continuar na briga”,
disse o técnico Roger Machado.

Em relação ao time que
arrancou um empate com o
Palmeiras, por 2 a 2, em São
Paulo, na última rodada, o
treinador vai ser forçado
a fazer pelo menos uma
alteração, pois o volante
Gregore recebeu o terceiro
cartão amarelo e cumpre
suspensão automática.
Como as atividades foram
fechadas, o substituto será
conhecido apenas momentos
antes do jogo. Ronaldo é o
principal candidato, mas Elton
se recuperou de contusão e
pode ser escalado.
Mas as mudanças não
param por aí. Desfalques
na última rodada por pertencerem ao Palmeiras, o
zagueiro Juninho e o atacante Artur retornam nas
vagas de Wanderson e Élber,
respectivamente. Artur, inclusive, foi convocado para
defender a seleção olímpica
em dois amistosos no início
de setembro.

-paulino declarado, já disse
que o pai é palmeirense.
No Palmeiras de Salitre,
Dani começou a mostrar
seus dons futebolísticos e
ganhou uma chuteira de
seu pai que deu o que falar.
O calçado foi comprado
fiado e Domingos levou alguns anos para pagar. “Eu
vendi a primeira chuteira
para o Daniel e ele não me
pagou”, diz, em tom de brincadeira, Roberto Carlos,

comerciante e hoje deputado estadual na Bahia. “Mas
eles pagaram depois e são
uma família maravilhosa”,
disse o político, que é presidente do Juazeirense, time
da Série A baiana.
Os pais de Daniel Alves
não querem nem pensar em
deixar Juazeiro O filho pediu
a eles para escolherem qualquer lugar do mundo para
viver, mas decidiram permanecer onde tudo começou.
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PELA LIDERANÇA

Sob novo clima, Cruzeiro estreia Ceni em
busca de reação contra o líder Santos
São Paulo, (Agência Estado) - Eliminado da Copa
Libertadores, em situação
complicada nas semifinais
da Copa do Brasil e na zona
de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro aposta a partir do duelo
deste domingo com o Santos,
às 16 horas, no Mineirão,
em um dos seus maiores
algozes recentes: Rogério
Ceni, treinador que assumiu
o time nesta semana. E que
tentou levantar a autoestima
do elenco nos últimos dias
para buscar a necessária
reabilitação imediata.
Autor de 131 gols na sua
carreira nos gramados,
Ceni teve o Cruzeiro, ao
lado do Palmeiras, como
sua principal vítima, tendo
marcado sete vezes nestes
clubes. É, então, com ele
que o time tentará encerrar sua pior sequência na
história do Brasileirão - são
11 jogos sem vencer, marca
negativa que só havia sido
alcançada em 2011, quando
escapou do rebaixamento
somente na rodada final,
um sufoco que o clube espera não reviver em 2019.
Logo após a sua chegada, Ceni se tornou escudo
para os problemas do Cruzeiro, alvo de denúncias
de irregularidades contra

U

N

Rogério Ceni estreia no comando do Cruzeiro

a diretoria, e em grave
crise financeira. E trouxe
a torcida para o lado do
time, tanto que com entradas a preços populares - a
mais barata custa R$ 4 -,
o Mineirão estará lotado
neste domingo, pois mais
de 30 mil ingressos foram
vendidos antecipadamente, sendo que o público de
17.704 espectadores contra
o Ceará era até ágora o
seu maior nesta edição do
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Brasileirão.
Nos seus primeiros treinos à frente da equipe, Ceni
tem atuado para trocar o
estilo defensivo de Mano
Menezes pela intensidade e
a velocidade pelas pontas. E
para acelerar esse processo, apostou nas conversas,
também sendo bastante
participativo nas atividades. Mas, principalmente,
trabalhou a motivação do
grupo, deixando a briga
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NOTÍCIAS DA
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contra a degola em segundo
plano, destacando a possibilidade de faturar a Copa
do Brasil, torneio que não
venceu como goleiro.
Em menos de uma semana de trabalho, o discurso
do treinador foi assimilado:
o clima na Toca da Raposa
II melhorou, com os jogadores elogiando o técnico e
a intensidade dos treinos.
Os próximos serão tirar o
melhor de um elenco cheio
de veteranos, com a má fase
de Fred, há 16 jogos sem
marcar e que neste domingo deverá ser apenas opção
no banco de reservas.
Mas, além de encarar o
líder do Brasileirão, Ceni
precisa superar outros
problemas. O treinador terá
o desfalque do lateral-direito Edilson, suspenso pela
expulsão contra o Avaí, e
também de Rodriguinho,
em recuperação de cirurgia
na região lombar.
Assim como Fred, Thiago Neves está livre de suspensão e fará o seu retorno
ao time titular, ao contrário
do centroavante. Com isso,
Marquinhos Gabriel e Robinho disputam uma vaga no
meio-campo do Cruzeiro,
que espera iniciar nova fase
a partir deste domingo, sob
o comando de Ceni.
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Santos na ponta
A condição de líder do Campeonato Brasileiro não está ameaçada nesta 15ª rodada,
mas o Santos não quer perder “gordura”.
Com esse pensamento, após o fim da série
de sete vitórias com a derrota da semana
passada no clássico contra o São Paulo,
Jorge Sampaoli vai reencontrar neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, um dos
seus aprendizes: o técnico Rogério Ceni,
que em outubro de 2016 fez estágio com
o argentino no Sevilla e agora realizará a
sua estreia à frente do Cruzeiro. Mais do
que isso, o time de Sampaoli é um espelho
para Ceni, que aprecia a agressividade das
equipes do treinador santista e a busca por
envolver os adversários com toques rápidos
e valorização da posse de bola. É também
o que o argentino espera ver novamente
na sua equipe após uma atuação que ele
considerou abaixo do nível desejado por ele
na última semana. “Conheci o Rogério nos
treinamentos no Sevilla. É um treinador
que vem com ideias novas e boas intenções.
Feliz em poder enfrentar ele agora. É um
personagem que tem claras convicções e é
um grande profissional. Espero que a gente
faça um bom jogo”, relembra Sampaoli.
Líder do Brasileirão desde a 12ª rodada, o
Santos estará novamente modificado para
o duelo com o Cruzeiro. No Mineirão, o time
voltará ao esquema de dois zagueiros, pois o
colombiano Aguilar está suspenso, o que vai
abrir caminho para a volta do capitão Victor
Ferraz à lateral direita.
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UNIPAR

PINTURA SOLIDÁRIA

Arquitetura e Urbanismo leva projeto para Serra dos Dourados
Com apoio do Rotary Clube Catedral, o curso
de Arquitetura e Urbanismo executou mais
uma edição do projeto de extensão ‘Pintura
Solidária’. A intervenção, como os acadêmicos
chamam, aconteceu na Escola Municipal de
Serra dos Dourados, distrito de Umuarama.
Lá, um espaço do pátio foi transformado num
parquinho infantil multicolorido. As tintas e os
brinquedos – casinha de boneca, escorregador
e outros – foram doados pelos rotarianos, que
também participaram da ação, colaborando
no trabalho de pintura. No vaivém dos pinceis
também estavam acadêmicos de Arquitetura
e a coordenadora do curso, professora Paula
Gomes. Os trabalhos começaram na prancheta
do Escritório Modelo da Unipar, de onde saiu
o projeto arquitetônico. O parquinho será
utilizado pelos alunos de Educação Infantil
[crianças de 4 e 5 anos]: são 80, divididos nos
períodos da manhã e tarde. Professores da
escola também ajudaram. A diretora, professora
Cecília Ferrari, diz que há muito tempo sonhava
com essa melhoria: “Esse empreendimento só
foi possível graças à parceria com o Rotary e a
Unipar; foi uma mistura de boas vontades, com
um resultado bem-sucedido”.

‘Pintores’ mostram que ação resultou em aprendizagem,
mas também de interação e comprometimento com a causa

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo
na ação: aprendizagem prática e cidadania

Obra concluída: conhecimento
técnico e esmero foram mesclados
para o sucesso do projeto
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IPROJETO
I
ILUSTRADA FM

Promoção “Roleta do Comércio” atrai grande
número de participantes de Umuarama e região
Umuarama - Lançada
há menos de quinze dias,
o projeto ROLETA DO COMÉRCIO, uma exclusividade da Rádio ILUSTRADA
FM, de Umuarama, está
sendo seguida por muitas
pessoas. O prêmio acumulado atrai cada dia mais
movimento onde a roleta
está. O sorteio da ROLETA
DO COMÉRCIO acontece de
segunda a sábado dentro do
programa Junto e Misturado, das 12h00 às 14h00,
cada dia numa empresa. A
roleta vale R$ 100,00 por
dia e não saindo, o prêmio
vai acumulando. Nesta semana o prêmio chegou a R$
900,00 acumulado.
Podem participar qualquer pessoa do Brasil, sendo
maiores de 18 anos de idade
que possuem conta bancária
em seu nome. A Roleta do Comércio pagará ao acertador o
valor de R$ 100,00 por dia, que
poderá acumular caso não
haja acertador.
O participante não terá
custo algum para concorrer
aos prêmios. Basta acessar
a fan page da Rádio ILUSTRADA FM no facebook,
deixar o palpite e torcer para
o sorteio de seu nome. A pessoa poderá participar via on

line e presencial. Na forma
on line, o participante deve
escolher uma das empresas
identificadas na Roleta do
Comércio e fazer seu comentário nas postagens diárias
citando o nome da cidade,
onde reside e o nome da
empresa. Se a roleta parar
na empresa escolhida pelo
participante, ele ganhará o
prêmio em dinheiro do dia.
Na forma presencial, o
participante deverá ir até a
empresa onde está a roleta,
pegar uma senha numérica
e torcer para ser sorteado.
O horário do giro da roleta é
informado todos os dias nas
postagens da página e pela
programação da rádio.
O projeto é uma exclusividade da Rádio ILUSTRADA
FM de Umuarama e visa
movimentar o comércio local,
através dessas ações. Os
comerciantes participantes
ainda poderão sortear brindes na hora para as pessoas
que estão no local seguindo
a roleta.
Essa é mais uma da ILUSTRADA FM, que está sempre
à frente, sendo hoje a emissora de rádio com maior área
de abrangência da cidade e
região, líder de audiência em
todas as pesquisas.

Gerente da Ultrapopular girando a roleta

Carol e sua mãe no sorteio realizado na sexta-feira

Promoção está atraindo a atenção dos consumidores

REGULAMENTO DA ROLETA DO COMÉRCIO
1. O participante deve ser residente e possuir uma conta
bancária no Brasil.
2. Menores de 18 anos não poderão participar da ROLETA DO COMÉRCIO.
3. A ROLETA DO COMÉRCIO pagará ao seu acertador
um prêmio mínimo de R$ 100,00 (cem reais) em espécie,
em cada giro.
4. Não havendo acertador, o prêmio acumulará para o
dia seguinte.
5. O valor do prêmio, quando acumulado, será acrescido
de R$ 100,00 reais (cem reais), por dia.
6. O participante deve estar ciente de que, para receber
o prêmio, deverá informar seu endereço completo e enviar
comprovante de idade.
7. O participante não terá custo algum para concorrer
aos prêmios da ROLETA DO COMÉRCIO.
8. O participante pode concorrer on line comentando
nas postagens diárias da ROLETA DO COMÉRCIO, na Fan
Page da RÁDIO ILUSTRADA FM no Facebook e também,
pessoalmente nas empresas apoiadoras do evento.
9. A ROLETA DO COMÉRCIO oferecerá duas formas de
participação: ON LINE e PRESENCIAL.
10. Na forma ON LINE, o participante deve escolher uma
das empresas identificadas na ROLETA DO COMÉRCIO e
fazer seu comentário nas postagens diárias citando apenas
o nome da mesma e a cidade onde reside (nome da empresa
+ cidade do participante). Se a ROLETA DO COMÉRCIO
parar na empresa escolhida pelo participante, ele ganhará
o prêmio em dinheiro do dia. A emissora fará o depósito na
conta corrente do participante em até 48 horas após divulgado o ganhador e o mesmo, deverá ser o títular da conta.
11. Na forma PRESENCIAL, o participante deve dirigir-se
às empresas que recebem a ROLETA DO COMÉRCIO e
pegar uma senha númerica. O horário do giro da ROLETA
DO COMÉRCIO será informado diariamente nas postagens
da promoção no Facebook e na programação da ILUSTRADA FM. Caso o participante da forma ON LINE não ganhe,
um participante da forma PRESENCIAL será sorteado para
participar e concorrer ao prêmio em dinheiro do dia. Caso
o participante PRESENCIAL ganhe, o prêmio em dinheiro
será pago na hora.
12. O participante fica responsável pela veracidade das
informações pessoais fornecidas pelo mesmo.
13. Nas participações ON LINE, o nome completo do
participante deve aparecer claramente em seu perfil do
Facebook, ou então, no seu comentário na postagem da
ROLETA DO COMÉRCIO (nome completo do participante
+ nome da empresa escolhida + cidade do participante).
14. Descumprida qualquer regra deste regulamento, o
participante fica automaticamente desclassificado.
15. Após o anúncio do resultado da ROLETA DO COMÉRCIO, a emissora informará na sua programação e em
sua Fan Page no Facebook, o nome do ganhador e o valor
do prêmio para próximo dia.
16. O giro da ROLETA DO COMÉRCIO acontecerá de
Segunda a Sábado, às 13h30, dentro do programa JUNTO
E MISTURADO. Giros extras poderão acontecer em horários
diferentes, previamente informados pela emissora.
17. Regras adicionais poderão ser acrescentadas a este
regulamento e/ou nas postagens da ROLETA DO COMÉRCIO de acordo com a necessidade da emissora.
18. Dúvidas: comercial@ilustradafm.com.br
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Um mês de vida

Maria Antônia, a filhinha do sertanejo Juliano e de
Mohana Couto completou um mês de vida. Dias atrás, a
feliz mamãe postou fotos do parto da pequena com declarações de amor e de gratidão pelo seu nascimento.

Sucesso

Criança Esperança 2019

A 34ª edição do “Criança Esperança” vai ao ar, hoje,
ao vivo, após “A Dona do Pedaço”. Com direção artística
de Rafael Dragaud e direção geral de Antonia Prado, o
programa vai contar com alguns dos maiores nomes do
show business nacional em sets temáticos, com clássicos da memória afetiva do público de todas as idades
e apresentação de Leandra Leal, Dira Paes, Fernanda
Gentil, Jonathan Azevedo e Flávio Canto. Entremeando
os números musicais, a atração vai fazer uma reflexão
sobre temas como meio ambiente, valorização dos professores, empoderamento feminino e racismo. Em três
blocos, atores, cantores e influenciadores vão celebrar a
possibilidade de um mundo melhor, sob a ótica infantil.

As tarefas domésticas

Camila Queiroz não esconde que ela e o marido, Klebber
Toledo, gostam de dividir as tarefas domésticas e que são
fãs da faxina e da cozinha.

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.

Produção nacional

O canal de TV por assinatura Smithsonian Channel estreia em setembro
suas primeiras produções
filmadas no Brasil. Trata-se
do lançamento mundial de
“O Reino da Onça-Pintada”
e “Pantanal: Tesouro Verde” programadas para ir
ao ar, respectivamente, nos
dias 7 e 8 de setembro, às
22 horas. Cada especial terá
uma hora de duração e focará na maior planície alagável contínua do planeta,
o Pantanal Mato-Grossense.

O DVD de Luan
Santana

Está previsto para o próximo dia 23 o lançamento do
DVD “Viva”, do cantor Luan
Santana. Pelo Globoplay.

E tem mais

Ainda no Globoplay, dia
13 de setembro, terá documentário sobre show de Marília Mendonça. Ela é uma
das artistas mais ouvidas
no Brasil atualmente.

Em casa

Thais Fersoza e os filhos,
Melinda e Teodoro, estão de
volta à casa da família em
São Paulo, depois de terem
passado alguns dias no Rio
de Janeiro ao lado do papai,
Michel Teló. Lembrando que
o cantor tem se dividido entre São Paulo e Rio devido
às gravações do “The Voice
Brasil”, no qual Teló atua
como um dos técnicos.

Ao conquistar ouvintes pelo Brasil com seu swing pop
brega e sotaque recifense, Duda Beat faz sua estreia na
TV ao integrar a trilha sonora da novela “Bom Sucesso” da
Globo. A cantora coloca sua voz em uma releitura de “Deixa Eu Te Amar”, composta por Agepê em 1984. A canção
ganha um tom dançante e traz à flor da pele características
pernambucanas de Duda Beat. A canção já está disponível
em todas as plataformas de música.

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

Marco se encaminha para o hospital onde Góes
está internado. Marquinhos tem uma nova ideia
para instigar Raíssa contra Nanda. Lígia conforta
Tainá e fala com a moça sobre os benefícios da
adoção. Marco se dá conta de que Góes foi levado
do hospital. Por armação de Marquinhos, Nanda
acredita que Raíssa fez ironias sobre ela na internet. Cléber resgata o cachorro que fugiu de Cida
e presenteia Anjinha. Tadeu insiste para que Rita
sequestre Nina.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

1) Em qual dessas produções, Paolla Oliveira,
Rafael Cardoso e Alinne
Moraes interpretaram
Melissa, Felipe e Lívia,
respectivamente?
a) “Amor à Vida”
b) “Império”
c) “Além da Vida”
d) “Laços de Família”
2) Como se chamava
o personagem do ator
Carmo Dalla Vecchia,
na novela “Império”?
a) José Pedro
b) Maurílio
c) José Alfredo
d) Vicente
3) Em qual dessas minisséries Marcos Pasquim interpretou
D. Pedro I?
a) “Os Maias”
b) “O Sorriso do Lagarto”
c) “Riacho Doce”
d) “O Quinto dos Infernos”
4) Quem foi o protagonista da minissérie “A Cura”, exibida
pelo Globo em 2010?
a) Mateus Solano
b) Selton Mello
c) Domingos Montagner
d) Alexandre Nero
5) Qual dessas atrizes interpretou a mãe de Chiquinha
Gonzaga na minissérie de mesmo nome?
a) Laura Cardoso
b) Fernanda Montenegro
c) Solange Couto
d) Neusa Borges
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-d / 4-b / 5-c)

Dalila expulsa Jamil e Laila de sua casa. Almeidinha é recebido por Zuleika e a família na porta
do presídio. Valéria tenta descobrir as senhas de
Norberto. Gabriel se preocupa com o comportamento de Dalila. Laila mostra a gravação do biomédico
Fernando para Almeidinha. Aline tem dificuldade
para matricular Salma no colégio de Arturzinho.
Almeidinha reassume seu lugar na delegacia. Laila,
Cibele e Benjamim convidam Santinha a dar uma
entrevista para o canal do Instituto do Boas Vindas na internet. Almeidinha interroga o dono da
confecção. Abner pede emprego na Casa de Chá.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Waguinho avisa a Francisca que não quer
sua ajuda. Ramon ampara Francisca. Antônio
vê Ramon no carro com Francisca e tira conclusões equivocadas. Francisca se encanta por
Ramon. William provoca Gisele. Antônio conta a
Paloma que viu Ramon com outra mulher. Ramon
discute com Paloma e diz que sabe sobre seu caso
com Marcos. Vicente pede ao pai que tire Patrick
do time de basquete. Paloma demonstra a Alberto
seu interesse em conhecer a editora.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Yasmin, Leticia e Hugo fazem a prova de recuperação. Raquel devolve a HQ em péssimo estado
para Lorena. Verônica, Arlete e Gleyce fazem uma
proposta de parceria entre a Ruth Goulart e o CLP.
Débora exige que Afonso compre um novo anel de
noivado. Pendleton diz para Sérgio, que ele não irá
mais para o Campo de Férias. Marcelo convida Glória
para a viagem e conta que irá pedir Luisa em casamento. Vini descobre que repetiu de ano.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Maria da Paz atira contra Régis. Rock e Agno se
esquivam dos questionamentos de Cássia. Chiclete
se incomoda com o trabalho de Vivi. Os paramédicos
socorrem Régis e Camilo prende Maria da Paz. Jô
se preocupa com o estado de Régis. Gladys, Lyris,
Agno e Cássia chegam ao hospital onde Régis está
internado. Márcio alerta Amadeu sobre a prisão de
Maria da Paz. Jô confessa a Gladys e Lyris que tem
um romance com Régis. Rael insinua a Amadeu que
Jô age contra Maria da Paz.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Marina conhece dona Nina no vilarejo. Tomas
leva o catálogo estragado da nova coleção para
Safira, que fica irritada. A mulher grita com Rebeca
e diz que ela não é necessária na empresa. Rebeca
vai embora e Otávio vai atrás. Meire acorda curada
e decidida a reassumir o posto de síndica, mas é
surpreendida com uma carta trazida por Dinho
em que os condôminos dizem querer Alicia como
síndica fixa do prédio.

O dia amanhece especialmente bom
para você. Saiba aproveitar todas as
chances que baterão em sua porta.
Seja feliz e faça os outros felizes
também. Semana bem legal!

Bom para o relacionamento com
os familiares. Ótimo para tratar de
assuntos de trabalho. Os assuntos
financeiros ainda precisam de cautela.
Dias melhores virão.

Você precisa de férias urgentes. A
estabilidade financeira é uma questão
de tempo. Os seus projetos breve
começam a produzir frutos. O período
indica muito amor e confiança.

Não evite nenhum dos desafios que
vão surgir ao longo do dia. No entanto,
confira antes se tem condições de
enfrentá-los. Apenas se organize e
parta para o ataque.

Grandes surpresas estão reservadas
para os assuntos do coração. A saúde
merece atenção especial. Bom para o
amor e para as novas amizades. Não
exagere na bebida!

Suas ambições serão um poderoso
estímulo para agir hoje. Enfrente suas
questões profissionais com confiança.
O dia não está favorável para assuntos
financeiros.

Procure ter os pés no chão. Saúde
boa. O período é propício para entendimentos com a pessoa amada.
Aproveite as chances que vida lhe
proporciona.

A tolerância com os defeitos dos
outros é sempre uma virtude. Porém,
com os próprios defeitos pode-se levar
à acomodação. Evite atritos com todas
as suas relações.

Para a sua boa saúde evite excessos alimentares. O período indica
possibilidade de viagem. Harmonia
com a pessoa amada. Seja sempre
você mesmo.

É possível que haja maior projeção
de sua personalidade, pois há encantamento no ar. Isso poderá induzi-lo a
agir de forma egocêntrica. Essa situação lhe trará certa confusão interior.

Tente relaxar e meça sempre suas palavras. Cuidado com pessoas falsas e
maldosas. Evite exageros alimentares
e cuide da saúde. O bem-estar deve
sempre estar em primeiro lugar.

Cuide de sua saúde. Surpresas
também na área afetiva. O período
favorece as viagens de descanso.
Muita harmonia e paz interior para
este período. Aproveite!

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br
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Publicações legais
prefeitura MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

prefeitura MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2019 E CONTRATO Nº. 226/2019
Aos oito dias de agosto de 2019 na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Paraná, sito à Rua João
Ormindo de Resende, nº. 686, CNPJ/MF nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal
a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº.
3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, CONTRATANTE; e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificadas
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do
Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e do
Decreto Municipal nº 338, de 08 de novembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; conforme documento de
credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo
Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 57/2019 , consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto –
1.1. O Objeto do presente Contrato é Contratação de empresa para fornecimento de Material de Expediente
destinados as Secretarias Municipais e Divisões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Pr. Por um período
de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria de Finanças. Conforme especificações no Anexo I, no Sistema de
Registro de Preços, a serem adquiridos conforme a necessidade, pelo período de Trezentos e Sessenta e Seis dias,
conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Presencial nº 57/2019, que juntamente
com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos,
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
1.1.1. A empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede RUA ICARAÍMA, 2802 - CEP:
87504400, Umuarama/PR inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.320.176/0001-91, representada pelo(a) Sr.(ª) SANDRO
GREJAMIM, inscrito no CPF/MF sob nº 580.931.921-15 e portador da Carteira de Identidade RG nº, doravante
denominada CONTRATADA, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR), de acordo com as
solicitações feitas pela CONTRATANTE, os itens a seguir:
ITENS
LoteItemCódigo do produto/serviçoDescrição do produto/serviçoMarca do produtoUnidade de medidaQuantidadePreço
unitárioPreço total
LOTE: 001 - Lote 001647020CADERNO DE BROCHURA 48 FOLHAS FABRICAÇÃO NACIONAL, CAPA E
CONTRACAPA E CARTÃO SUPREMA 250G, FOLHAS EM PAPEL 56G
JANDAIAUD3.740,001,003.740,00
LOTE: 001 - Lote 0011047074CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES),
KRAFTA/ONDA, DESMONTÁVEL, GRAMATURA 400+- 25G/M2, MEDINDO 350X135MM.
ONDAPELUD2.180,002,004.360,00
LOTE: 001 - Lote 0011747008CAIXA DE CLIPS 2/0 CLIPS FABRICADO EM AREMA DE AÇO COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM COM 500G
NEWCX143,005,30757,90
LOTE: 001 - Lote 0011846989CAIXA DE CLIPS 3/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM COM 500G CADA
NEWCX88,005,30466,40
LOTE: 001 - Lote 0011947015CAIXA DE CLIPS 4/0 PARA PAPEL FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM
TRATAMENTO ANTIFERRUGEM - 500 G CADA
NEWCX77,005,30408,10
LOTE: 001 - Lote 0012046994CAIXA DE CLIPS 8/0 PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM
TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; 500G CADA.
NEWCX176,005,30932,80
LOTE: 001 - Lote 0012547011CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 PENTE COM 10,5CM CAIXA DE
GRAMPO DE ARAME DE AÇO COM 5000 GRAMPOS COBREADOS
BRWCX45,0013,70616,50
LOTE: 001 - Lote 0013147045CARTOLINA AMERICANA DIVERSAS CORES
REALCEUD950,000,68646,00
LOTE: 001 - Lote 0013247006CARTOLINA BRANCA SIMPLES 140G 50X66
ALOFORMUD1.045,000,55574,75
LOTE: 001 - Lote 0013447035CLIPS 6/0 PARA PAPEL FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTOS
ANTIFERRUGEM COM 500G CADA
NEWCX10,005,3053,00
LOTE: 001 - Lote 0013547037COLA BRANCA 1000ML PARA PAPEL A DE PVA NÃO TÓXICA COM SELO DO
INMETRO
PIRATININGAUD150,009,001.350,00
LOTE: 001 - Lote 0013747005COLA GLITTER 23G CORES VARIADAS RESINA DE PVA, GLITER E CONSERVANTES
TIPOS BENZOTIANOL
ACRILEXUD132,002,00264,00
LOTE: 001 - Lote 0014047023DUREX - FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, COBERTO COM ADESIVO BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO 50M,
LARGIRA 50MM, ESPESSURA 0,20MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO, TIPO TUBETE
PAPELÃO COR TRANSPARENTE
FITPELUD143,002,20314,60
LOTE: 001 - Lote 0014547076ESTILETE MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 18MM,
LARGO, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXADO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO
MASTERPRINTUD30,001,4543,50
LOTE: 001 - Lote 0014747040EXTRATOR DE GRAMPO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA
CARBRINKUD65,002,38154,70
LOTE: 001 - Lote 0014847071FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA PVC 45MMX45M
FITPELUD350,002,15752,50
LOTE: 001 - Lote 0014947007FITA CREPE 18MMX50MM FITPELUD660,002,301.518,00
LOTE: 001 - Lote 0015447010FITA MÉTRICA 1.5M PLÁSTICO CORRENTEUD42,002,70113,40
LOTE: 001 - Lote 0015847049GIZ DE CERA COM 12 CERRAS, CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTOS COM
112GR, FORMATO REDONDO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 105MMX11MM, COM SELO DO INMETRO
ACRILEXCX340,002,90986,00
LOTE: 001 - Lote 0016847072MOLHA DEDO 12GRAMAS’ CREME ANTIBACTERIANO, COM FÓRMULA ANTI –
SÉPTICA E ANTIALÉRGICA, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICOIS, CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA
AROMPATICA E EVITA ACÚMULO E PROPAGAÇÃO DE BACTÉRIAS, POSTERIORMENTE EMBALADO
WALEUUD65,002,05133,25
LOTE: 001 - Lote 0017047057PACOTE DE ASPIRAL G 29MM 36 UNIDADES
MARESPCT20,0022,00440,00
LOTE: 001 - Lote 0017847018PAPEL VERGE MADEIRA S/TEXTURA CX 50 FOLHASOFFPAPER
CX72,0014,301.029,60
LOTE: 001 - Lote 0018147012PASTA CATALOGO CAPA DURA, ACOMPANHA 50 PLÁSTICOS. COR PRETA 24,7X3
2,5CMCHIESUD66,0016,751.105,50
LOTE: 001 - Lote 0019547060PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PRETO E AZUL PONTA MACIA,
PONTA DE ACRÍLICO DE 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA COM 2,0MM, COM RESINA TERMOPLÁSTICA,
TINTA A BASE DE ÁLCOOL, PIGMENTOS, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS, COM VALIDADE POR UM ANO,
POSTERIORMENTE EMBALADO COM SELO DO INMETRO
MASTERPRINTUD100,006,50650,00
LOTE: 001 - Lote 0019647034POST-IT MÉDIO 0,75X0,75 8X2 BRWPCT165,002,40396,00
LOTE: 001 - Lote 0019747033POST-IT PEQUENO COM 4 UNIDADES 38X51MM BRWUD165,003,50577,50
LOTE: 001 - Lote 00110747085TESOURA PARA ESCRITÓRIO E PAPEL 8 1/2 21CM BRWUD350,005,301.855,00
TOTAL 24.239,00
CLÁUSULA SEGUNDA: Condições de Pagamento –
2.1. Será observada a condição de pagamento Conforme retirada – 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal,
contados do recebimento dos materiais; proporcional a cada solicitação, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo setor competente. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não
atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção
necessária.
2.1.1. A CONTRATANTE disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por
erros ou incorreções em seu preenchimento;
2.1.2. A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que
porventura lhe tenha sido aplicada.
2.2. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de
comprovar sua idoneidade.
CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo e Condições de Entrega–
3.1. A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pelo Setor de Compras/
Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste.
3.2. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a
definição da quantidade e do momento da aquisição.
3.3. Todos bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos
mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou
adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
3.4. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is) distintas,
ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o
valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
3.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das
penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso,
dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos.
3.6. O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrição na Autorização de Entrega.
3.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial de acordo estritamente
com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do
produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.
CLÁUSULA QUARTA: Da Vigência–
4.1. O prazo de vigência da presente Ata será de Trezentos e Sessenta e Seis dias.
CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste de Preços–
5.1. O preço registrado poderá a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio-econômico
financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra ‘d’, da Lei nº 8.666/93.
5.2. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como
notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos
governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômicofinanceiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos.
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
a)Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua
adequação ao mercado;
b)Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando
frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;
c)Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o
preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.
CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do Preço Registrado–
6.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:
a)Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b)Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
c)Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d)For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
e)For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002.
6.2. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou de força maior devidamente comprovado.
6.3. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão
da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos.
CLÁUSULA SETIMA: Das Contratações e Sanções Administrativas–
7.1. As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Nota de
Empenho;
7.2. As Notas de Empenho deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor durante o prazo de vigência da ata,
no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho poderá estender-se além desse período, respeitado o
disposto no inciso I do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja a manutenção do preço registrado na ata;
7.3. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o
Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos
serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for
o caso;
7.4. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela
em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, isentando em consequência o MUNICÍPIO de quaisquer
acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega
será considerada a inexecução total do objeto;
7.5. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital, implica no pagamento
de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de
empenho;
7.6. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital, implica no pagamento de multa
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho;
7.7. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação
de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação;
A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa
da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e
alterações.
DAS CLAUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
CLAUSULA OITAVA:
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de
execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“Prática Corrupta”:
Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação oi na execução de contrato;
b)“Prática Fraudulenta”:
A falsificação ou emissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou na execução do contrato.
c) “Prática Colusiva”:
Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes
ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d)“Prática Coercitiva”:
Causar dano ou ameaçar direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e)“Prática Obstrutiva”:
(f) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLAUSULA DECIMA:
Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa oi pessoa física, inclusive declarando - a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, oclusivas, coercitivas, ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado
pelo organismo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá
concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por
ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Das Condições Gerais–
8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
8.2. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade
do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante, conforme limites estabelecidos
no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/83. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o
detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR.
8.3. O licitante vencedor deverá assinar a presente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito ao
registro de preços.
8.4. Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a Ata da
Sessão do Pregão.
8.5. Fica eleito o foro da comarca de Cruzeiro do Oeste (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente
Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Dos Casos Omissos–
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos
de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93.
Cruzeiro do Oeste, 08 de agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
CONTRATANTE
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATADA
Testemunhas: 1 _________________________
2 _______________________________

ATA PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2019 E CONTRATO Nº. 222/2019
Aos oito dias de agosto de 2019 na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Paraná, sito à Rua
João Ormindo de Resende, nº. 686, CNPJ/MF nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua
Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula
de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, CONTRATANTE; e do outro lado empresa
a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto
Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001, da Lei
Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e do Decreto Municipal nº 338, de 08 de novembro de 2007,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas
alterações e demais exigências deste Edital; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta
nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão
Presencial nº 57/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–
1.1. O Objeto do presente Contrato é Contratação de empresa para fornecimento de Material de Expediente
destinados as Secretarias Municipais e Divisões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Pr. Por um
período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria de Finanças. Conforme especificações no Anexo I.,
no Sistema de Registro de Preços, a serem adquiridos conforme a necessidade, pelo período de Trezentos
e Sessenta e Seis dias, conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão
Presencial nº 57/2019, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
1.1.1. A empresa C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - EPP, com sede RUA CARLOS TABONI, 394 CENTRO CEP: 86930000 - BAIRRO: CENTRO, São João do Ivaí/PR inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.490.629/0001-79,
representada pelo(a) Sr.(ª) CLEBER SILVERIO SIMÃO, inscrito no CPF/MF sob nº 045.177.619-40 e portador
da Carteira de Identidade RG nº, doravante denominada CONTRATADA, obriga-se a fornecer à Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR), de acordo com as solicitações feitas pela CONTRATANTE, os itens a
seguir:
ITENS
LoteItemCódigo do produto/serviçoDescrição do produto/serviçoMarca do produtoUnidade de
medidaQuantidadePreço unitárioPreço total
LOTE: 001 - Lote 001247038ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 MATERIAL CAIXA EM METAL COM
DETALHES EM PLÁSTICO, ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, MEDINDO
86MMX127, SENDO NAS CORES AZUL/PRETA E VERMELHA - PRODUTO DE FABRICAÇÃO BRASILEIRA.
MASTERPRINTUD10,009,5095,00
LOTE: 001 - Lote 0011547041CAIXA DE CANETA PARA CD/DVD 2.0MM PRETA COMPOSIÇÃO
RESINASTERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES ADITIVOS
E PONTA DE POLIÉSTER, COM SELO DO INMETRO - CAIXA COM 12 UNIDADES
BRWCX20,0031,45629,00
LOTE: 001 - Lote 0012347046CAIXA DE GIZ ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, PLASTIFICADO, NÃO ESPALHA
PÓ, BASTÃO CILINDRICO DE 80MMX10MM - CAIXA COM 50 PALITOS E EMBALADOS EM CAIXA DE
PAPELÃO.
SETE BELOUD1.000,001,751.750,00
LOTE: 001 - Lote 0012447047CAIXA DE GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, PLASTIFICADO, NÃO
ESPALHA PÓ, BASTÃO CILINDRICO DE 80MMX10MM - CAIXA COM 50 PALITOS E EMBALADOS EM CAIXA
DE PAPELÃO.
SETE BELOUD1.200,002,432.916,00
LOTE: 001 - Lote 0015347042FITA DUPLA FACE 12MM 30 METROS CELLUXUD110,003,14345,40
LOTE: 001 - Lote 0015947080GRAMPEADOR 26/6 GRAMPEADOR DE METALACIONAMENTO DO
CARREGMENTO DE GRAMPO TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA,
CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 15 FOLHAS, APLICAÇÃO PAPEL TAMANHO 26/6
BRWUD60,008,97538,20
LOTE: 001 - Lote 0016047081GRAMPEADOR METAL 23/15 23/13 23/8 E 23/6 PROFISSIONAL DE ALTÍSSIMA
PRECISÃO, UTILIZAÇÃO DE GRAMPO 23/15 23/13 23/10 23/8 23/6 - 100 FOLHAS
MASTERPRINTUD25,0042,101.052,50
LOTE: 001 - Lote 0016146985GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 COBREADOS
BRWCX286,003,40972,40
LOTE: 001 - Lote 0016246984GRAMPO TRILHO 80MM COM 50 JOGOS AÇO BRWCX25,0010,60265,00
LOTE: 001 - Lote 0016446991Livro ata Livro ata, capa PRETA, VERTICAL COM 50 (CINQUENTA) FOLHAS
- PAPELÃO 700G/M2
TILIBRAUD72,007,74557,28
LOTE: 001 - Lote 0017247062PACOTE DE GRAMPO PLÁSTICO COM 50 UD WALEUPCT230,009,522.189,60
LOTE: 001 - Lote 0018047055PASTA A-Z OFÍCIO LOMBO ESTREITO, COM CAPA EXTERNA PLASTIFICADA,
NA COR PRETA LISA, CAPA INTERNA NA COR BRANCA, TAMANHO, OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR, METAL
CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO.
FRAMAUD77,008,09622,93
LOTE: 001 - Lote 0018547053PASTA POLI ESCOLAR 3CM ALAPLASTUD300,002,23669,00
LOTE: 001 - Lote 0019347009PINCEL ATÔMICO FINO R850 PRETO, AZUL E VERMELHO.
BRWUD330,002,11696,30
LOTE: 001 - Lote 0019947066REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE EM SILICONE, TAMANHO FINO/
PEQUENO PARA REFIL 1KG DE COLA 5/16
RENDICOLLAPCT45,0021,55969,75
LOTE: 001 - Lote 00110047067REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE GROSSO, SILICONE,
BASTÃO 1/2
RENDICOLLAPCT45,0021,55969,75
LOTE: 001 - Lote 00110147029RÉGUA TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO CRISTAL COM 30CM RÉGUA
CRISTAL 30CM COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DEMARCADADE FORMA CLARA E PRECISA EM SILKCREEN NA COR PRETA - DIMENSÃO 310MM DE COMPRIMENTO, 26MM DE LARGURA E 1,7 MM DE
ESPESSURA NOVA CRILUD660,001,25825,00
TOTAL 16.063,11
CLÁUSULA SEGUNDA: Condições de Pagamento–
2.1. Será observada a condição de pagamento Conforme retirada - 30 (trinta) dias após a emissão da Nota
Fiscal, contados do recebimento dos materiais; proporcional a cada solicitação, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação
do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados
após a correção necessária.
2.1.1. A CONTRATANTE disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança
por erros ou incorreções em seu preenchimento;
2.1.2. A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa
que porventura lhe tenha sido aplicada.
2.2. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a
fim de comprovar sua idoneidade.
CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo e Condições de Entrega–
3.1. A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pelo Setor de
Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste.
3.2. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo
critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
3.3. Todos bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos
mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição
ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
3.4. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is)
distintas, ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a
quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
3.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das
penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o
uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos.
3.6. O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrição na Autorização de Entrega.
3.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial de acordo
estritamente com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade
a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.
CLÁUSULA QUARTA: Da Vigência–
4.1. O prazo de vigência da presente Ata será de Trezentos e Sessenta e Seis dias
CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste de Preços–
5.1. O preço registrado poderá a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de reequilíbrioeconômico financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra ‘d’, da Lei nº 8.666/93.
5.2. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais
como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por
órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos.
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
a)Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e
sua adequação ao mercado;
b)Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro,
quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;
c)Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará
o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.
CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do Preço Registrado–
6.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:
a)Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b)Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
c)Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d)For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87,
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
e)For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002.
6.2. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
6.3. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por
meios eletrônicos.
CLÁUSULA SETIMA: Das Contratações e Sanções Administrativas–
7.1. As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Nota
de Empenho;
7.2. As Notas de Empenho deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor durante o prazo de vigência
da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho poderá estender-se além desse período,
respeitado o disposto no inciso I do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja a manutenção do preço
registrado na ata;
7.3. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o
Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação
dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis,
quando for o caso;
7.4. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo
por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o
valor da parcela em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, isentando em consequência o
MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo
primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto;
7.5. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital implica no
pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente
na nota de empenho;
7.6. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital implica no pagamento de multa de
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho;
7.7. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de
aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação;
A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa
da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02
e alterações.
DAS CLAUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
CLAUSULA OITAVA:
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação,
de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“Prática Corrupta”:
Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a
ação de servidor público no processo de licitação oi na execução de contrato;
b)“Prática Fraudulenta”:
A falsificação ou emissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou na execução do contrato.
c) “Prática Colusiva”:
Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não
competitivos;
d)“Prática Coercitiva”:
Causar dano ou ameaçar direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e)“Prática Obstrutiva”:
(f) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLAUSULA DECIMA:
Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento
ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa oi pessoa física, inclusive declarando - a
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo
se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, oclusivas, coercitivas, ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução
um contrato financiado pelo organismo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como para a contratação, deverá
concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Das Condições Gerais–
8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
8.2. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da
necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante, conforme
limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/83. O aumento da demanda deverá ser
acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR.
8.3. O licitante vencedor deverá assinar a presente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito
ao registro de preços.
8.4. Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a
Ata da Sessão do Pregão.
8.5. Fica eleito o foro da comarca de Cruzeiro do Oeste (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Dos Casos Omissos–
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os
preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93.
Cruzeiro do Oeste, 08 de agosto de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - EPP
Prefeita Municipal
CONTRATADA
CONTRATANTE
Testemunhas: 1 _________________________
2 _______________________________
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Ford anuncia o lançamento da SUV
Territory no Brasil e na Argentina
A Ford confirmou o lançamento do Territory, SUV
médio de nova geração,
nos mercados do Brasil e
da Argentina em 2020. O
anúncio foi feito por Lyle
Watters, presidente da Ford
América do Sul, durante um
evento realizado hoje em
São Paulo com jornalistas
dos dois países, no qual
destacou a importância
do novo veículo dentro do
processo de transformação
do portfólio da marca.
O executivo falou também das perspectivas de
crescimento da região e
apresentou um balanço das
ações de produto realizadas pela marca no primeiro
semestre.
O Territory foi exibido
no Salão do Automóvel de
São Paulo no ano passado
como teste de mercado e
desde então vinha sendo
apontado como forte candidato à ampliação da linha
no Brasil. A reação positiva
que o modelo recebeu tanto
por parte do público como
da rede de concessionárias
da marca foi determinante
nessa decisão.
“A resposta dos consumidores ao Territory foi
excelente, especialmente
nos aspectos chaves de
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O Territory foi exibido no Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado como teste de
mercado e desde então vinha sendo apontado como forte candidato

design externo e interno,
espaço e tecnologia. Eu
disse então ao nosso time
que tínhamos de arregaçar
as mangas e trazer rapidamente esse veículo para os
consumidores da região. É
uma satisfação confirmar
agora que ele será lançado
no Brasil e na Argentina em
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2020”, disse Lyle Watters.
Segundo ele, o Territory
é uma combinação perfeita
da experiência global da
Ford em engenharia, qualidade e manufatura com a
competitividade de custos
da China para entregar
um produto vencedor. “Ele
é um exemplo da rápida
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transformação da Ford em
uma empresa realmente
centrada no consumidor,
mais conectada e focada em
qualidade e serviços, com
produtos empolgantes que
vão surpreender e encantar
os clientes.”
O executivo informou
ainda que a primeira exi-
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bição pública do Territory
será feita no mês que vem,
no Rock in Rio, festival que
tem a Ford como montadora
oficial.
SUV de nova geração
Desenvolvido pela Ford
na China em parceria com
a JMC, o Territory faz parte de uma nova geração
de veículos com conceito
avançado e tecnologias
encontradas apenas em
segmentos superiores.
A conectividade é um de
seus pontos fortes. Além
de carregamento sem
fio para celular, central
multimídia e painel de
instrumentos com telas de
10 polegadas, ele terá um
sistema de comunicação
em tempo real com modem
embarcado conectado ao
FordPass que permite ao
motorista travar, destravar, dar partida, localizar
e obter informações de
telemetria do carro remotamente. Esse recurso
também poderá viabilizar
a oferta de novos serviços,
como seguros baseados
no uso do cliente.
“O Territory é um grande exemplo de como a Ford
está se transformando rapidamente para cada vez
mais espelhar os consu-
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UNIPAR

PINTURA SOLIDÁRIA

Arquitetura e Urbanismo leva projeto para Serra dos Dourados
Com apoio do Rotary Clube Catedral, o curso
de Arquitetura e Urbanismo executou mais
uma edição do projeto de extensão ‘Pintura
Solidária’. A intervenção, como os acadêmicos
chamam, aconteceu na Escola Municipal de
Serra dos Dourados, distrito de Umuarama.
Lá, um espaço do pátio foi transformado num
parquinho infantil multicolorido. As tintas e os
brinquedos – casinha de boneca, escorregador
e outros – foram doados pelos rotarianos, que
também participaram da ação, colaborando
no trabalho de pintura. No vaivém dos pinceis
também estavam acadêmicos de Arquitetura
e a coordenadora do curso, professora Paula
Gomes. Os trabalhos começaram na prancheta
do Escritório Modelo da Unipar, de onde saiu
o projeto arquitetônico. O parquinho será
utilizado pelos alunos de Educação Infantil
[crianças de 4 e 5 anos]: são 80, divididos nos
períodos da manhã e tarde. Professores da
escola também ajudaram. A diretora, professora
Cecília Ferrari, diz que há muito tempo sonhava
com essa melhoria: “Esse empreendimento só
foi possível graças à parceria com o Rotary e a
Unipar; foi uma mistura de boas vontades, com
um resultado bem-sucedido”.

‘Pintores’ mostram que ação resultou em aprendizagem,
mas também de interação e comprometimento com a causa

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo
na ação: aprendizagem prática e cidadania

Obra concluída: conhecimento
técnico e esmero foram mesclados
para o sucesso do projeto
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midores de hoje e do futuro. Ou seja, uma geração
conectada, móvel e ativa
que quer resolver seus
problemas de forma fácil e
rápida e tem o tempo como
commodity mais valiosa”,
afirmou Rogelio Golfarb,
vice-presidente da Ford
América do Sul.
Além de oferecer o
maior espaço da categoria
para os passageiros de
trás, o Territory traz equipamentos como câmera
de visão 360 graus. Suas
tecnologias de assistência
ao motorista incluem piloto
automático adaptativo, estacionamento automático,
alerta de permanência em
faixa e monitoramento de
ponto cego. Mais detalhes
do veículo, como motorização, versões e preço, serão
divulgados mais próximo
do lançamento.
Como exemplos da expansão e transformação
do modelo de negócios da
Ford com o uso de novas
tecnologias, foram citados
também o aplicativo gratuito FordPass e o Auto Busca,
plataforma revolucionária
de compra de peças para os
reparadores independentes
que está sendo lançada no
mercado brasileiro.
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Prefeitura vai lançar em um mês o
projeto “Umuarama Compra Mais”
A proposta do projeto é incentivar
e aumentar a participação das
empresas fornecedoras de produtos e de prestação de serviços em
processos licitatórios da Prefeitura de Umuarama. Isso vai fazer a
economia local crescer, gerando
renda, aumentando a circulação
de dinheiro e consequentemente
o desenvolvimento da cidade.
Em entrevista ao Ilustrado, o
secretário municipal de Administração, Vicente Gasparini diz que
a Prefeitura compra todo tipo de
material e serviço para manter a
sua estrutura. Se conseguir fazer
esse dinheiro circular na cidade,
vai gerar emprego, renda e movimentar mais a economia local.

AMERIOS

Prefeitos
endurecem
discursos

O mais recente encontro da
Amerios foi sexta-feira em
Francisco Alves. Com as presenças de vários prefeitos e deputados, o tom dos discursos
foi de mais união e rigor na cobrança de obras para a região.
Na foto, os prefeitos de Pérola,
Darlan Scalco, presidente da
AMP, Márcio Marcolino presidente da Amerios e o prefeito
anfitrião, Alírio Mistura.
Página A5
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QUEIMADA

Ciunem ajuda
Intérpretes Primeira etapa Fogo mantém
estudantes no de Libras na na via de saída a destruição
mercado de Saúde ajudam para Xambrê no Parque de
trabalho
mãe no parto na reta final
Ilha Grande
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ILUSTRADA FM
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A ROLETA QUE DÁ PRÊMIOS – A pro-

moção Roleta do Comércio está atraindo grande
número de participantes. É uma iniciativa da
Ilustrada FM em parceria com lojas. Quem
acertar ganha R$ 100,00, mas o prêmio está
acumulado. Veja como participar. Página B1
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REUNIÃO DO PSL EM UMUARAMA – Integrantes do Partido Social Liberal (PSL) e convidados participaram

de um encontro ontem em Umuarama. Eles foram recepcionados pelo deputado estadual Delegado Fernando e outras
lideranças. Entre os convidados estavam o prefeito de Ivaté, Univaldo Campaner, o ex-prefeito daquela cidade, Sidinei
Delai, o vereador Mateus Barreto, entre outros. A reportagem do Ilustrado acompanhou o evento.
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ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 980,00. Prox. Unipar
Sede Ed. Res. Ravel
Tower Rua Ministro Oliveira
Salazar, 5037 -2º Andar
Zona 03 Mobiliado - À.
Aprox. Priv. 65,00 m² - 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 450,00 Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 550,00 Prox. Harmonia
Clube De Campo Ed. Ouro
Verde 1 R. Marialva, 5860
Apto 2º Andar/ Bloco 03
À. Tot. 79,24m², À. Priv.
48,53m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 834 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 780,00. Prox. A Unipar
Sede Ed. Res. Copacabana
Rua Sarandi, 5281 - 2º
Andar Zona 03 À. Tot.
Aprox. 95,00 m² - suíte,
2 qtos, Sala, cozinha, A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$

370,00 Incluso água e
gás ) + Detalhes (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 504 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00 Sem Condomínio
Prox. Col. Pe. Manoel
Nobrega, Sobreloja R.
Tomé De Souza, 2885 Apt°.
Frente Jd. S. Rafael À.
Tot. Aprox. 75,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 280,00 Incluso
água e gás ) + Detalhes
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 850 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

GOMES
LEILÕES

PRÉDIO C/ 525 M² CRUZEIRO
DO OESTE/PR, terreno
c/ 525m², frente ao Posto
de Saúde Principal. Lance
inicial R$ 225.000,00 www.
gomesleiloes.com.br 44-9
9887-9570

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

Apto. 81, 8° Andar (de frente,
desocupado, baixo custo
de condomínio), Rua Piúna,
3.825. Área Central, próx. ao
I.N.S.S., sendo: 3 quartos,
sala/copa, cozinha, BWC
social, área de serviço,
garagem e elevador. Área
total 73,40 m2. Tratar no
(44) 99983-9751.

VENDO APTO
JD. DOS
PRINCIPES

Ed. Raquel de Queiroz,
Rua Santa Catarina 3772,
contendo: 01 suíte, 02
quartos, banheiro social, sala
e copa, cozinha, área de
serviço, dispensa, garagem,
área util 89.80m². área total
100m². R$ 260.000,00.
Fone: (44) 9 9996-2066.
CRECI 13.428

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS 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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 70.000,00. Prox. A
Ampliaço. Pq. Metropolitano
Área 220,00m² (10,00 m x
22,00 m) sem benfeitorias.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite
o cód.1075 em www.
aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE
TERRENO

Na prolongação da Av.
Castelo Castelo Branco,
1.800m da praça dos
bancos, próximo ao
Colégio Geração Cima.
501 m² sendo 13x20x38m.
R$ 150 mil . Fones: (44)
98413-1225

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial, Prox. Praça
Santos Dumond, Av. Rio
De Janeiro, 4142 Zona I - À.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²;
Edícula com aprox.: 91,00
m² e 10 vagas de garagens
com aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por
andar); com área de
aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc
social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

CEMIL - (44) 3621-9200

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

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

LOTES
RURAIS
LOTES
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

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

GOMES
LEILÕES

FAZENDA C/ 103,3
ALQS TUNEIRAS DO
OESTE/PR cabeceira
da Rodovia Boiadeiro,
plantada soja. Lance
inicial R$ 8.677.200,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570

GOMES
LEILÕES

SÍTIO C/ 3 ALQS TAPEJARA/
PR (parte ideal) Col. Tapejara,
casa e barracão. Lance
inicial 175.263,20 www.
gomesleiloes.com.br 44-9
9887-9570

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18 e 19 de agosto de 2019

C3

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
UMUARAMA,
DOMINGO
E
SEGUNDA-FEIRA,
18 e 19 de agosto de 2019
aldemirimoveis.com.br
com.br

C4

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

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

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

Classificados

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

Umuarama Ilustrado

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

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.

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

R$ 850,00 + seguro
Residencias
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.

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO
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Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.
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VENDAS
R$ 600.000,00 - PROX. BOSQUE UIRAPURU – ED. MARQUÊS
DE LAFAYETTE - 8º ANDAR – AV. BRASIL, 4522 - ZONA 01 - Àt.
1470,00 m² e À. 450,00 m² - Suíte c/armários planejados e sacada; 02
quartos c/sacada; Sala jantar/estar c/sacada fechada c/vidro temperado e churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha e lavanderia
c/armários embutidos, garagem p/02 carros, piso em porcelanato,
sistema de aquecimento de água , ótimo acabamento. Pertinho de
tudo! + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 266
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS
PALMEIRAS - APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504, JD.
S. JOSÉ - Àt. 116,00 m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac. C/
Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer completa. + Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS
- APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - Àt. 100,75 m²
e À. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia
estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou
digite cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 410.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO
– RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter.
180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala ,
cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV. RIO
GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m², À. Constr.
Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha c/ armários planejados, bwc social, lav., despensa e garagem.+ Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82
m² - Suíte, 02 qtos, sala , cozinha c/ armários planejados , bwc social,
lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite
o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 350.000,00 – PROX. AABB - AV. ROTARY- 2727 – ZONA 2-A - À.
Ter. 397,00m², À. Constr. Aprox. 189,80 m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto,
sala , cozinha, bwc social, edícula, garagem. + Detalhes: Plantão (44) 9
9911 5353 (OI) ou digite o cód. 898 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 193.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ –
AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv.
61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

APARTAMENTOS

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO
402 – R. SARANDI, 4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88
m² - 02 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED.
OURO VERDE I – R. MARIALVA, 5860 – À. Tot. 52,61 m², À. Priv.
47,23 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1002 em
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO
DE JANEIRO, 4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65
m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1 Quart, Sala estar/jantar, Coz., Lavand., Bwc
soc., desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.com.br
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Classificados

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/
jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 435.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO – RUA LAGUNA, 3868
– JARDIM EUROPA - À. Ter. 227,00m², À. Constr. Aprox. 112,68 m²
- Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem
descoberta, ainda uma sala comercial com bwc. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 ou digite o cód. 1066 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY,
3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 980,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER –
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03
– MOBILIADO - À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 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$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ – R.
SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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$ 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$ 635.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL RUA MARABÁ,
3245 – ZONA 1-A - À. Ter. 308,28 m², À. Constr. 190,06 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, Sala estar/jantar, Coz., 02 bwc área de serviço
e garagem p/ 02 veículos + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 ou
digite o cód.1067 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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$ 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$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 880,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À.
Priv. 65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)30565555 ou digite cód. 1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.
br

R$ 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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR –
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$
320,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

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

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

PQ. METROPOLITANO

AV. DUQUE DE CAXIAS

JARDIM ATLÂNTICO

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

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

R$ 1.2t50.000

R$ 290.000

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

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

TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA UOPECCAN - Terreno comercial
com 39,01m de frente para Av. Valdomiro
Frederico. Área total de 1.726,27m². Excelente oportunidade de investimento. Alta
valorização.

PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m²
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²

BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²
AV. GOIÂNIA - ZONA VI
R$ 225.000 - Quadra 15 - Lote 21, localizado
na Av. Goiânia, 3934, com 525m² de área total, conforme Matrícula nº 19.966 do Cartório
de Registro de Imóveis - 2º Ofício, desta cidade. À 50m da Avenida Castelo Branco.
JARDIM FLORENÇA
R$ 130.000 - Quadra 5, Lote 1-A - Localizado no Jardim Florença, com 234,05m²,
sendo 11,30/10,79x21,68, de esquina. Conforme matrícula 20.990 - 2º CRI. Excelente
localização e topografia.
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m²
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização e ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²

INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno
comercial com área total de 653,76m²
(13,62x48,00). Região de alta valorização e
ótima localização.
JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m²
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²

PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 615,61m²
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 794,92m²
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital
Veterinário da Unipar, com excelente
topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m²
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m²
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².

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

R$ 195.000

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

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

