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INSTALADA ESTEIRA NO AEROPORTO - Aos poucos, o Ae-

roporto de Umuarama vai ficando pronto para operar voos comerciais. Estão
sendo instalados o ar-condicionado e a esteira de bagagem. Outras etapas já
foram vencidas. Página A3

PRODUÇÃO DE MAMÃO - A Prefeitura de Umuarama está incen-

tivando a cultura do mamão como opção de renda no município. O prefeito
Pozzobom acompanhou o cultivo de parte das cinco mil mudas doadas pelo
município. Avaliação é positiva. Página A4

Umuarama confirma terceiro caso de
Covid-19. Toque de recolher continua
A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem o terceiro caso de coronavírus (Covid-19) em Umuarama. O paciente é um homem de 52 anos que está se
recuperando em casa e passa bem. A cidade já teve 232 notificações com 113 descartados. Outros 116 suspeitos estão em acompanhamento. E o Tribunal de
Justiça confirmou neste sábado a decisão que suspende todas as liminares que tentavam acabar com o toque de recolher na cidade. Portanto, está proibida
a circulação entre 22 e 5 horas, salvo em alguns casos de urgência. Página A2
APROVEITEM!

Isolamento
social é opção
para estimular
a leitura
Especialistas dizem que o
confinamento doméstico é
uma ótima oportunidade
para aproximar pais e filhos
em torno da leitura que
anda tão em baixa no País.
O encantamento das letras
pode ser uma terapia muito
oportuna contra o estresse
do presente.

Preço do leite despenca para
o produtor e dispara no mercado
Os atravessadores sempre são os que mais lucram com muitos
produtos do agronegócio. E não está sendo diferente com o
preço do leite de vaca no atual momento. A máfia da indústria
se organiza e humilha o produtor do leite pagando R$ 1,15
pelo litro do leite, o mesmo que no mercado o consumidor vai
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pagar quase R$ 4,00. E não tem governo que dê jeito nisso.
Quem sofre muito é o produtor rural que gasta quase R$ 1,50
para produzir um litro do produto. Na região, muitos deles não
sabem o que vão fazer para pagar as contas. Enquanto isso,
a indústria fatura milhões. Página A5
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Soltura de
presos vai
potencializar
o coronavírus
Página A6
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Confirmado terceiro caso de Covid-19
em Umuarama; paciente passa bem
Umuarama - A Secretaria Municipal
da Saúde confirmou na manhã deste
sábado, 18, o terceiro caso positivo de
coronavírus em Umuarama. De acordo
com a secretária Cecília Cividini, trata-se
de um homem de 52 anos que esteve em
Punta Cana, na República Dominicana.
O paciente começou a sentir sintomas
gripais e procurou atendimento na rede
hospitalar privada, quando passou a
ser monitorado como caso suspeito pela
Secretaria de Saúde. Chegou a ser internado, quanto foram realizados exames
laboratoriais e de imagem e foi positivado por critérios clínicos e realização de
teste. O quadro de saúde do paciente é
considerado estável e ele continua sendo
acompanhado.
O boletim da Secretaria Municipal de
Saúde deste sábado também teve grande
variação no número de casos suspeitos,
que caíram de 138 para 116 e de descartados, que subiram de 86 para 113, enquanto o total de notificações subiu para
232. Duas pessoas estavam internadas,
uma em enfermaria e outra em leito de
unidade de terapia intensiva (UTI).
A secretária Cecília Cividini explica
que 22 pessoas saíram da estatística
de casos suspeitos porque, de acordo
com nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, cumpriram período de
14 dias em isolamento domiciliar sem
apresentar sintomas significativos de
síndrome gripal. A alta, nesses casos,
também abrange familiares e pessoas
que tiveram contato próximo e não apresentaram sintomas no mesmo período.
A definição de síndrome gripal é quadro respiratório agudo, caracterizado
por febre ou sensação febril, acompanhada de tosse e/ou dor de garganta e/ou
coriza e/ou dificuldade respiratória. “Devemos ficar atentos aos sintomas, mas
a dica principal é manter os cuidados
preventivos de distanciamento social,
uso de máscara em locais com concen-

tração de pessoas, evitar o contato físico
e principalmente manter a higienização
das mãos e objetos pessoais”, recomendou a secretária.
“Prefira água e sabão para lavar as
mãos frequentemente, ou higienize
com álcool gel 70%. Não se esqueça da
máscara, mesmo a de tecido, fabricada
de forma caseira e fala o possível para
permanecer em casa. Desta forma vamos
manter o coronavírus sob controle em
nossa cidade e venceremos esse desafio”, completou Cecília Cividini.

tezas a melhor arma contra a desinformação
e propagação de boatos é a transparência. A
situação é grave, mas só a informação correta
pode dirimir dúvidas e evitar pânico”, explicou
o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.
No site paranaense exclusivo para divulgar ações de combate ao novo coronavírus
(www.coronavirus.pr.gov.br) foi criada a aba
‘Transparência’. Nela, o item ‘Coronavírus em
números’ mostra, em um mapa, onde e em que
intensidade o vírus foi detectado em pacientes. Também há uma tabela que possibilita o
acompanhamento por município e a distinção
dos pacientes por idade e sexo.
LEITOS
A novidade é que agora o número de leitos
disponíveis por hospital e a ocupação dessas
vagas podem ser visualizados facilmente,
permitindo a qualquer gestor acompanhar a
situação em sua região para adotar as medidas necessárias. Nessa primeira publicação
constam 1.127 UTIs adulto, 78 UTIs pediátricas e 2.611 vagas em enfermaria, exclusivos
para atendimento de casos de Covid-19. Os
números estão dispostos por macrorregião e
por município.

Relatório do Google mostra movimentação
maior dos brasileiros nos últimos dias
São Paulo (AE) - O Relatório de Mobilidade Comunitária criado pelo Google mostra que nos últimos dias os
brasileiros têm se movimentado mais, apesar da quarentena para frear o avanço do novo coronavírus no País. O
índice divulgado no novo relatório é de 59% a menos do
que o normal de movimentação de pessoas para setores
de comércio. No relatório anterior, o índice era de 71% a
menos. Em relação a mercados e farmácias, a queda atual
é pouca: 5%.
Em uma primeira versão do relatório, referente ao
dia 29 de março, é possível verificar que a movimentação
do brasileiro em lojas e locais de recreação caiu 71%, na

TJ ratifica o toque de
recolher em Umuarama
Umuarama – As liminares concedidas pela 1ª
Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Umuarama nos habeas corpus
individuais nº 000433694.2020.8.16.0173
e
nº
000441221.2020.8.16.0173 foram
suspensas por decisão do
presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do
Paraná (TJPR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, neste
sábado, 18. Diante disso,
até mesmo os dois cidadãos que tinham obtido
liminarmente o direito de

circular entre as 22h e as
5h da manhã do outro dia
terão agora que respeitar
o toque de recolher.
Além disso, na Comarca de Umuarama, o juiz
de plantão Fabio Caldas
de Araújo indeferiu a liminar requerida no habeas corpus Coletivo impetrado na sexta-feira, 18,
por Deybson Bitencourt
Barbosa e Mateus Barreto de Oliveira, nº 000468682.2020.8.16.0173, processado em regime de
plantão, mantendo portanto a validade, por ora,
do toque de recolher.

Confinamento pode estimular
leitura, afirmam especialistas

Paraná é um dos estados com
maior transparência quanto à Covid-19
As informações sobre a evolução da pandemia da Covid-19 no Paraná – como número
de casos, regiões e faixas etárias de maior
incidência – e as ações de enfrentamentos
estão disponíveis aos cidadãos pela internet.
Com inclusão dos leitos destinados exclusivamente para quem contrair a Covid-19, o Estado
subiu 13 posições no ranking da entidade Open
Knowledge, que avalia a transparência com
relação à pandemia.
Na avaliação da semana passada o Paraná
aparecia em 16º lugar entre os estados brasileiros, com a transparência avaliada como baixa.
Nesta quinta-feira (16), a entidade divulgou
novo ranking em que o Estado ocupa a terceira
posição, com avaliação “boa”, ao lado do Rio
e Janeiro e do Maranhão. Além dos dados
relacionados ao atendimento dos pacientes,
discriminados por idade e sexo, o Governo do
Estado publica contratações e compras realizadas em decorrência da doença.
A iniciativa de aumentar as informações
para a população foi coordenada pela Controladoria-Geral do Estado, que buscou as fontes
dos dados, por meio de sua Coordenadoria de
Transparência e Controle Social, em parceria
com outras secretarias. “Nessa época de incer-
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comparação com a média dos mesmos locais nos domingos
das semanas entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro. Agora, na
índice referente até o dia 11 de abril, a queda é de 59%.
O Relatório de Mobilidade Comunitária foi construído
com dados de localização de usuários obtidos em 131 países
diferentes. O recurso poderá ajudar autoridades a saber
se políticas de distanciamento social estão sendo seguidas,
mostrando movimentação das pessoas em diferentes tipos
de locais, como parques, lojas, locais de trabalho e residências. Na América Latina, por exemplo, a queda de 59% é a
menor entre os países. O segundo colocado no ranking é o
México, com 66% a menos do que o normal.

O confinamento doméstico imposto pela pandemia do novo coronavírus
é uma excelente oportunidade para aproximar
pais e filhos em torno
da leitura. Esta é visão
de especialistas ouvidos
pela Agência Brasil pela
passagem do Dia Nacional
do Livro Infantil, comemorado neste sábado (18).
A data lembra o nascimento dos escritores
Hans Christian Andersen
e de Monteiro Lobato,
respectivamente. Estórias
e personagens do escritor
dinamarquês e do escritor brasileiro permitiram
a diversas gerações de
crianças abrir as portas
da imaginação, conhecer
o mundo, partilhar experiências, estimular o
senso crítico e até superar
adversidades, como a
de ter de ficar em casa,
em distanciamento social,
para evitar a propagação
uma doença que pode ser
fatal.
“Quem lê amplia o
olhar, torna-se mais tolerante ao perceber na
visão do outro formas
de alargar a sua própria
visão das coisas. Quem
lê, escreve melhor, consegue ter uma percepção
mais crítica de tudo”,
diz a escritora Alessandra Roscoe, que também
desenvolve em Brasília
o Projeto Uniduniler para
incentivo à leitura, de mulheres grávidas a idosos.
O livro pode ser uma
ótima distração para os
dias de covid-19, recomenda Sandra Araújo, poetisa
e doutora em literaturas
de língua portuguesa. “A
atividade de leitura pode
ser enriquecedora inclusive para preenchimento
do tempo, que pode ficar
ocioso. Quando contamos
estórias, conversando,
todo mundo fica encantado”, afirma Sandra.
Para Dianne Melo, fonoaudióloga e especialista em linguagem, o encantamento das letras pode
ser uma terapia muito
oportuna contra o estresse do presente. “Em um
momento como este, em
que somos bombardeados
com notícias sobre a pandemia, [é bom] ter acesso
a livros que nos permitem
entrar em contato com outras realidades, fantasias,
personagens, elaborar
algumas situações e até
mesmo nos conectar com
outras formas de ver o
mundo.”
Livro e afeto
Dianne Melo é coordenadora de Engajamento
Social e Leitura do Itaú

Social, que desenvolve
com voluntários projetos
de leitura para crianças
de até 6 anos em pré-escolas de redes públicas.
“É maravilhoso ler para
as crianças. A carinha delas prestando atenção às
histórias não tem preço”,
conta Catarina Tomiko
Yamaguchi, leitora voluntária em escolas nos
bairros do Braz, Mooca e
Bom Retiro (na região da
Luz, em São Paulo).
“É interessante como
as crianças se identificam
com as histórias que você
vai lá contar”, complementa José Fernandes
Alves Santos, que é voluntário no mesmo projeto
e periodicamente visita
escolas no Jabaquara.
Catarina e José Fernandes sentem-se emocionalmente recompensados pela atividade de ler
livros para pequenos nas
escolas.
Leitura e internet
A escritora assinala
que é possível cultivar o
gosto pela leitura aproveitando as possibilidades
abertas pela tecnologia da
informação. “Muita gente
resolveu ler para crianças
e adultos em vídeos e
intervenções ao vivo pelas redes sociais. Alguns
autores, mais talentosos
com os novos meios, estão
animando os próprios
poemas e livros”, comenta
a autora.
Para a poetisa Sandra
Araújo, há interface entre
livros e jogos eletrônicos
na internet ou em dispositivos sem conexão. “Nos
jogos tem narrativas contadas ali. O encadeamento das ideias, como o jogo
é organizado, desperta o
interesse das crianças e
desenvolve habilidades.
Há um universo de estórias que dialogam e se
relacionam com jogos.
Há livros que falam dos
personagens dos jogos,
e isso, de alguma forma,
pode estimular a leitura
das crianças.”
A disponibilidade dos
recursos trazidos pela
internet e dos aparelhos
eletrônicos reforça a necessidade de as famílias
lerem precocemente para
suas crianças, opina a
pedagoga Norma Lúcia.
“As famílias têm de começar bem cedo com o livro.
As crianças maiores têm
lido também nos tablets,
computadores e outros.
Quando já desenvolveram o gosto [pela leitura],
as crianças leem em todos
os ambientes, inclusive
os livros indicados pela
escola.”
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Aeroporto Orlando de
Carvalho recebe esteiras de
bagagem e ar-condicionado
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Assistência Social recebe mais
75 cestas de alimentos de lojas
de Umuarama

Representantes das lojas na entrega dos alimentos
para a Prefeitura

Esteira já está sendo instalada no aeroporto de Umuarama

Umuarama - Com a conclusão das obras estruturais realizadas no Aeroporto Regional Orlando de
Carvalho para a implantação de voos comerciais, a
Prefeitura agora finaliza a
instalação dos equipamentos no terminal de passageiros. O município está
concluindo a documentação
de certificação provisória
junto à Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac),
restando a aprovação do
plano básico da zona de
proteção do aeroporto e detalhes técnicos. A Estação
Meteorológica de Superfície
está homologada.
Nesta semana foi iniciada a montagem das esteiras
de bagagem nos setores de
embarque e desembarque,
que deve estar concluída em
três dias. O investimento
neste equipamento é de R$
143 mil, aproximadamente.
Também estão sendo instalados 19 conjuntos de arcondicionado, beneficiando
as áreas de permanência

dos passageiros, da tripulação e o Sescinc (Serviço
de Salvamento e Combate
a Incêndio), com custo de
R$ 52 mil. Outra empresa
finaliza o acabamento e a
limpeza do piso. As informações são da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, que tem
acompanhado as obras de
revitalização e ampliação.
Próximo à cabeceira do
lado sul do aeroporto, o
município está implantando
uma rede de galerias pluviais
que não estava no projeto
inicial, mas que tornou-se
necessária dado o volume
de águas em dias chuvosos
e o risco de erosão. Já em
fase final de obras, a galeria
conduz a água das chuvas
em tubos de concreto por
uma propriedade particular
até um ponto seguro de
escoamento. “Nos próximos
dias fixaremos as placas
de orientação e identidade
visual. Aos poucos finalizamos os últimos detalhes
para a operação comercial”,

disse André Coladine, gestor
do Aeroporto Orlando de
Carvalho.
As dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus afetam várias
instâncias do governo federal, que acabaram dilatando prazos para análise
e andamento de processos.
Com os órgãos regulares
da aviação civil não foi
diferente. “Apesar disso, em
breve estaremos em conformidade com as exigências
e teremos liberação para
operar aviões acima de 60
passageiros – diferente do
Programa Voe Paraná, que
utiliza aviões monomotores
com capacidade para nove
passageiros e aeroportos
de menor infraestrutura”,
lembrou o prefeito Celso
Pozzobom.
Para a operar voos comerciais regulares o aeroporto foi praticamente reconstruído. O investimento
passa dos R$ 7 milhões em
obras que envolveram aterros, ampliação e desloca-

Sanepar realiza desinfecção no
entorno de hospitais de Umuarama

mento da pista, recape asfáltico, ampliação do pátio
de manobras, transferência
do posto de abastecimento,
ampliação do terminal, esteira de bagagem, abrigo e
acesso pavimentado para o
veículo de combate a incêndios, acessibilidade e aquisição de equipamentos de
operação, fechamento com
tela e outras benfeitorias.

Umuarama - A Prefeitura recebeu mais uma doação de alimentos nesta sexta-feira, 17. As filiais das
lojas de calçados Manamauê e Jorrovi repassaram à
Secretaria Municipal de Assistência Social 75 cestas
compostas por alimentos como arroz, feijão, açúcar,
café, óleo de cozinha, chocolate em pó, farinha, macarrão, bolacha e outros produtos, que serão distribuídas
a famílias cadastras junto aos Centros de Referência
da Assistência Social (CRAS) de Umuarama.
O gerente Roberto Júnior de Souza entregou
as cestas à secretária municipal da Assistência
Social, Izamara Amado de Moura. Os donativos
foram transportados a um local apropriado onde
as embalagens passaram por higienização e em
seguida encaminhados para distribuição. “O município já atende famílias em situação vulnerável
com a distribuição mensal de 360 cestas. Por conta das dificuldades da pandemia do coronavírus,
mais famílias tem buscado auxílio por falta de
renda”, disse a secretária.
Por isso, segundo ela, “essa doação é muito significativa e nos ajudará a socorrer essas famílias.
Esperamos que mais empresas do comércio sigam
esse exemplo e agradecemos imensamente à Jorrovi
e Mamanauê Calçados”, afirmou, em nome do prefeito Celso Pozzobom. A distribuição será realizada
nos próximos dias, diretamente nas residências
das famílias beneficiadas. Cerca de 2.500 estão
cadastradas no serviço, atualmente, e parte delas
precisa de doações. No último dia 6, uma rede de
supermercados havia doado 60 cestas.

No Abril Verde, Sesi no Paraná
alerta para a importância da
prevenção
Por Sistema Fiep
Abril é um mês dedicado à
prevenção de acidentes e doenças em decorrência do trabalho. Com a atual pandemia
de Covid-19, empresas e trabalhadores precisam adaptar
suas rotinas e processos, sem
deixar de priorizar as questões
relativas à Segurança e Saúde
no Trabalho (SST). De acordo
com Rosangela Fricke, gerente
executiva de Segurança e Saúde para a Indústria do Sistema
Fiep, “as empresas devem estar
atentas e seguir as recomendações dos órgãos competentes
para não expor a saúde dos
seus colaboradores”.
Para mitigar os riscos da propagação do novo coronavírus,
o governo apresentou medidas urgentes, como o Ofício
Circular SEI n° 1088/2020/ME,
do Ministério da Economia,

que orienta e ajuda a minimizar
perdas que a empresa possa vir
a ter em decorrência da pandemia. “Em relação às exigências
de SST, é importante observar
que as medidas adotadas não
significam que é permitido
descumprir as Normas Regulamentadoras. Pelo contrário,
estamos vivendo uma situação
em que é imprescindível que
trabalhadores e empregadores
mantenham o foco na prevenção”, explica Rosangela.
Entre as medidas, destaca-se
a suspensão da obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais,
clínicos e complementares,
exceto os demissionais. Também fica suspensa a obrigatoriedade de treinamentos
periódicos e eventuais. Neste
período, os treinamentos pre-

vistos nas NRs, incluindo os
admissionais, poderão ser realizados por ensino a distância e caberá ao empregador
observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que
as atividades laborais sejam
executadas com segurança.
Para colaborar com a manutenção da saúde dos trabalhadores durante a pandemia, o
Sesi no Paraná produziu cartilhas com informações relacionadas ao novo coronavírus.
Todos os conteúdos podem ser
acessados gratuitamente em
sesipr.org.br/informacoes-sst.
Também foi criada uma Central de Saúde com médicos e
especialistas do Sesi para tirar
dúvidas sobre a Covid-19 pelo
WhatsApp (41) 99602-6727 ou
pelo email centraldeinformacoes@sistemafiep.org.br.

Trabalho de desinfecção será semelhante a esse realizado no Hu de Maringá

pela manhã), no Hospital
Nossa Senhora Aparecida
(quinta-feira pela manhã)
e na Uopeccam (sextafeira pela manhã).
Esta é uma ação conjunta da Sanepar, Secretaria
de Estado da Saúde (SESA)
e Polícia Militar, que faz o
isolamento da área e a
segurança do trânsito.
Para a desinfecção, a
Sanepar utiliza hipoclorito

de sódio diluído, um dos
produtos indicados pela
Agência Nacional de Saúde
(Anvisa).
SERVIÇO
Programação para realização da desinfecção:
- 20/04 - Manhã - Cemil
- 22/04 - Manhã - Norospar
- 23/04 - Manhã - Hospital
Nossa Senhora Aparecida
- 24/04 - Manhã - Uopeccam

Foto: Hoda Bogdan/Adobe Stock

Umuarama - A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)
realiza, nesta semana,
trabalho de desinfecção
do entorno de hospitais
de Umuarama que estão
recebendo pacientes para
o tratamento do coronavírus. Os serviços serão
realizados no Cemil (segunda-feira pela manhã),
no Norospar (quarta-feira

Com a pandemia de Covid-19, empresas e trabalhadores precisam adaptar suas rotinas e processos
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Prefeitura distribui 5 mil mudas de mamão
para agricultores e acompanha cultura
Umuarama - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
iniciou um projeto-piloto
para a produção de mamão do tipo formosa,
junto a pequenos produtores rurais. A Prefeitura
adquiriu sementes de
alto padrão e cultivou
cerca de 5 mil mudas,
que foram divididas em
lotes e distribuídas a sete
agricultores familiares
de diferentes regiões do
município, que foram
plantadas há cerca de 70
dias em consórcio com
outras culturas, como
batata-doce, milho e nas
entrelinhas do café.
Com o acompanhamento técnico e o manejo
correto, o desenvolvimento das mudas tem sido satisfatório. A expectativa
de produção é de 40 a 50
toneladas por hectare,
ou até mais se o clima
ajudar. O prefeito Celso
Pozzobom e o diretor de
Agricultura e Pecuária
da Prefeitura, Vinícius
Chimenez, visitaram
uma das propriedades
que está no projeto, no
distrito de Santa Eliza,
do agricultor Domingos
Pereira.
“O resultado é realmente muito bom. As
mudas estão se desenvolvendo rapidamente e
algumas já começaram
a soltar até botões de
flores. A expectativa é de
uma boa colheita, entre
os meses de outubro e
novembro. O apoio da
Prefeitura é muito importante e tem feito a
diferença na nossa vida
aqui no sítio”, disse o
produtor, que cuida da
propriedade com a ajuda
da família.

RENTABILIDADE

Prefeito Celso Pozzobom visitou a propriedade e viu que a cultura é boa
alternativa de renda no município

O diretor Vinícius Chimenez explicou que o
município incentiva a fruticultura nas pequenas
propriedades por conta
das facilidades no manejo e dos bons resultados.
“Neste projeto, auxiliamos os produtores com
a mecanização e preparação da terra, aplicação
de calcário, fosfatagem e
também com as sementes
ou mudas. Eles precisam
implantar irrigação e
cuidar do manejo, que
também é fundamental
para o sucesso do cultivo”, informou.
A opção pelo plantio consorciado permite
obter duas rendas na
mesma área. “Como o
mamão exige um bom
espaçamento entre uma
planta e outra, o agricultor pode utilizar essa
área para outras cultu-

ras que não interfiram
no desenvolvimento da
fruta e até vão ajudar a
protegê-la. É o caso da
batata-doce, que o seu
Domingos plantou e vai
colher antes do mamão,
também do milho, abacaxi, repolho ou pode-se
ainda plantar o mamão
entre as ruas de café,
com um agricultor fez”,
informou o agrônomo
da Prefeitura, Márcio
Rezende, da equipe que
acompanha as propriedades, composta ainda
pelo agrônomo Anderson
Quinalia e pessoal da
Emater/PR, parceira no
projeto.
Outro cuidado importante é ter barreiras
contra o vento, especialmente agora com a
proximidade do inverno.
No sítio do seu Domingos, dois lados da área

de mamão contam com
cana-de-açúcar bem desenvolvida e os outros
lados serão protegidos
com lona plástica.

Os produtores tiveram reuniões e receberam
orientações teóricas na Secretaria de Agricultura. O diretor Vinícius Chimenez explicou que
a opção pelo mamão formosa, além do clima
favorável da região de Umuarama, também se
deve à alta demanda no mercado. “Cerca de 70%
do mamão deste tipo consumido no Paraná vem
de fora do Estado e o frete encarece o produto.
Essa cultura tem mercado garantido tanto na
cidade quanto na região e, caso a produção atinja o esperado, poderemos estender a atividade
a mais propriedades”, disse.
O produtor rural é um exemplo de diversificação, na opinião do prefeito Celso Pozzobom.
Além do mamão e batata-doce, o agricultor tem
em sua pequena propriedade goiaba, repolho,
brócolis, maracujá, uma rua de café, tomates,
hortaliças e uma área de pastagem. “Como é
um pasto pequeno, pretendo vender as novilhas
em breve e ocupar tudo com agricultura”, disse
o produtor.
O prefeito ficou surpreso com o desenvolvimento dos pés de mamão. “Isso é resultado do
apoio do município mas também da dedicação
do seu Domingos, um exemplo para outros
agricultores. Com a diversidade de culturas e
todo esse cuidado, ele tem renda praticamente
todo o ano. É gratificante ao município ajudar
a desenvolver a agricultura nas pequenas
propriedades, causando um impacto positivo
na qualidade de vida das famílias do campo
e melhorando a sua produção”, completou
Pozzobom.

Plantas têm bom desempenho no solo e clima da região

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282
(44) 3621-2865
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Crise na atividade leiteira deixa
produtores da região em risco de falência

Umuarama – Os produtores de leite da região de
Umuarama estão de mãos
atadas com a crescente
inviabilidade de continuar
atuando no setor. Com o
custo de produção aumentando a cada ano, atrelado
ao aumento do preço da
soja e do milho e a seca,
agora os agricultores enfrentam a redução do valor
pago pelos laticínios. As
empresas alegam que a baixa no valor pago pelo litro
do leite, se deve ao baixo
consumo dos derivados,
imposto pela pandemia do
coronavírus.
Representando um grupo de produtores de leite
da região, Pedro Thiago
Fenato explicou que são diversos os fatores que inviabilizam a produção de leite
na região neste momento e
que começam a colocar em
risco a saúde econômica
de vários produtores. Tal
cenário promoverá o endividadamente e falência.
“Nossa região vem enfrentando um deficit hídrico alto. Há três safras
que venho enfrentando
dificuldade para produzir
comida para vacas, pois
não chove o esperado. Com
isso, vem o aumento do
custo na produção do leite,
pois temos que produzir
o concentrado encarecido
pela alta no valor do milho e
da soja. A dificuldade de alguns Países em ter proteína
ocasionou no aumentando
do preço da saca do milho
e da soja”, disse.

produtor hoje seria de R$
1,80. “O produtor que não
tiver caixa vai sair da atividade. O problema é muitos
estão endividados, pois
investiram para produzir
melhor e com qualidade. É
um momento complicado
da atividade leiteira, já
que o valor pago inviabiliza
continuar tirando leite”,
desabafou.

Junto com o problema da produção de alimento para as vacas veio a pandemia do coronavírus

Junto com o problema
da produção de alimento
para as vacas veio a pandemia do coronavírus, ressaltou o produtor. “Dentro da
instabilidade da econômica,
algumas indústrias começam a fazer terrorismo com
o produto. Dizem que vão
atrasar pagamento, baixar
preço, paga um pouco agora e depois o resto. Tudo
isso, atrelado com a queda

drástica no valor pago pelo
litro de leite vem fazendo o
produtor repensar a atividade”, explicou.
NO VERMELHO
A realidade até o momento é que o produtor vem
recebendo menos pelo litro
do leito desde a segunda
quinzena março. Conforme
a diretoria da Cooperativa
dos Produtores de Lei-

te do Território Entre rio
(Coopeler) de São Jorge do
Patrocínio, com 210 cooperados, o preço do litro do
leite pago pela indústria
teve redução de R$ 0,25 e
tem previsão para mais R$
0,10 com o fechamento da
primeira quinzena de abril.
O resultado disso seria a
quebra do produtor de leite.
“Fazemos parte de um
grupo de produtores que

entrega oito mil litros de
leite por dia e havíamos
acertado o preço de R$ 1,55
o litro. Porém na sexta-feira
(17) e pagaram R$ 1,15. O
custo de produção do meu
leite é mais de R$ 1,35 hoje,
então já estou trabalhando
no vermelho”, alegou Fenato.
Ainda conforme Thiago
Fenato, o valor aceitável
pago pelo litro de leite ao

MERCADO DOS DERIVADOS
Atuando no mercado do
leite há mais de 10 anos, a
Coopeler ressaltou que os
laticínios atrelam a baixa
no preço pago no litro de
leite a redução no consumo de derivados. Hoje
a produção do leite spot
(utilizado para produção
dos derivados) corresponde
a 70% da cooperativa e
o industrializado 30% na
cooperativa.
Desta forma, com restaurantes, pizzarias, bares,
lanchonetes e carrinhos de
lanches fechados, devido as
medidas de contenção para a
transmissão do coronavírus,
os laticínios alegam que
ocorreu baixa acentuada no
consumo dos derivados do
leite, principalmente a mussarela. A situação ocasiona
acúmulo de produto e queda
no valor pago ao produtor.
Do outro lado vemos o
preço do leite UHT (leite
longa vida ou de caixinha)
disparando para o consumidor, chegando próximo
a R$ 4,00 em alguns supermercados.

CENÁRIO REGIONAL
A situação do produtor de leite
afeta toda uma cadeia econômica,
explicou o engenheiro agrônomo
do Departamento de Economia
Rural (DERAL) da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento
do Paraná (SEAB), Antônio Carlos
Fávaro. Hoje na região são mais
de 1 mil produtores de leite, só
em Umuarama são 400 famílias
vivendo do leite, e a quebra do setor
representaria menos dinheiro sendo
investido nos setores do comércio,
promovendo deficit na geração de
emprego e renda.
Fávaro alerta que o fechamento
de abril será preocupante para a atividade leiteira, pois o produtor terá
que gastar para manter a produção
e com isso começará a reduzir a
Há três safras os produtores estão enfrentando dificuldade para produzir comida para vacas

retirada de leite. A situação inviabiliza a atividade, uma vez que gera
queda na renda da empresa rural.
“Podemos começar a perceber uma
falta de leite no mercado”, ressaltou.
Ainda segundo o engenheiro, o
produtor não pode ficar no prejuízo,
pois seria mais oneroso para o Estado tentar reerguer os produtores
falidos, ao fim da pandemia do coronavírus, do que idealizar um complemento de custo, se fosse o caso.
“É preciso urgente de uma política
pública para apoiar os produtores
e é o que estamos repassando para
Curitiba. Não se sabe se seria a idealização de um programa de compra
de leite em pó ou complemento de
renda, mas algo precisa ser feito de
imediato”, noticiou Fávaro.
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IGRUPO DE RISCO

Soltura massiva de presos vai
potencializar coronavírus,
diz procuradoria ao STJ

NO BRASIL
No dia 2, o ministro Sebastião Reis Júnior chegou
a acolher pedido da Defensoria para estender para
todo o País decisão que determina a soltura de presos
cuja liberdade provisória
tenha sido condicionada ao
pagamento de fiança e que
ainda estejam na prisão. No
entanto, negou o benefício
a todos presos em grupos
de risco.

aqui o extrato social a que
pertençam, tem o evidente
condão de potencializar a
propagação da Covid-19.
Dada a impossibilidade
de realização de testes
em todos os detentos, há
grande probabilidade de
que muitos estejam na fase
de incubação da doença e,
portanto, há risco concreto
de contaminação dos familiares”, afirma o subprocurador-geral.
Ainda ressalta Maia que
“há detentos que voltarão
ao convívio familiar em
residências onde se encontram outras pessoas
igualmente pertencentes
ao grupo de risco”. “Desse
modo, sem a realização de
testagem para aferição da
contaminação pelo coronavírus, a medida poderá
incrementar o risco de
contágio da população em
geral”.

GRUPO DE RISCO
“A soltura massiva de
presos, não importando

IRRESTRITA
“De mais a mais, o pedido de concessão irrestrita

São Paulo (AE) - O subprocurador-geral da República, Rodolfo Tigre Maia,
pediu ao Superior Tribunal
de Justiça que mantenha
decisão que negou a soltura
de todos os presos em grupos de risco da pandemia
do coronavírus. O ministro
Antonio Saldanha Palheiro
já negou pedido liminar
da Defensoria Pública da
União.

da ordem a todos aqueles
que venham a ser futuramente presos é indisfarçada tentativa de obtenção de
imunidade indiscriminada
para àqueles colhidos na
perpetração de crimes”,
escreve.
Segundo Maia, “a mera
alegação da suposta existência de um Estado de
Coisas Inconstitucional,
despida de seu substrato
fático institucional, não
se presta a legitimar a
imposição de medidas que
trazem em si mesmas inerente e grave risco à ordem
pública, quer pelo aspecto
sanitário, vulnerador da
saúde pública, quer pelo
aspecto da segurança e da
paz públicas”.
LIMINAR NEGADA
A DPU afirmou que “o
Brasil tem mais de 800 mil
presos, provisórios ou não,
e que não pretendia discutir
a legalidade de cada uma
das prisões no momento
em que foram decretadas”.

Alertou ainda que a pandemia “tem o potencial
de atingir praticamente
todos os presos do país,
amontoados em cadeias
superlotadas, sem ventilação adequada e sem as
mínimas condições de
higiene”.
Saldanha Palheiro seguiu a decisão do TRF-3
ao ressaltar a dificuldade de análise de todos os
presos do País.
Segundo o ministro,
até que o TRF-3 analise o mérito do habeas
corpus, a Corte Superior está impedida de
decidir, “sob pena de
incorrer em indevida
supressão de instância
e de incidir em patente
desprestígio às instâncias ordinárias”.
O ministro afirma que
“o indeferimento do pedido não significa que o
Judiciário esteja inerte
quanto à necessidade
de tomar medidas para
combater a pandemia”.

Suspeito de homicídio
atira no rosto da
esposa em Icaraíma
Icaraíma – Um homem de 39 anos suspeito de homicídio atirou
contra o rosto de sua
esposa, uma mulher
de 24 anos, no início da
tarde desta sexta-feira
(17), em Icaraíma, segundo a Polícia Militar.
O homem conseguiu
fugir. A mulher foi levada para a Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) da cidade e passa bem.
Segundo a PM, a vítima relatou que durante
uma discussão o marido acabou desferindo
um disparo contra seu
rosto. Após o homem
fugiu. Na residência do
casal a polícia encontrou na varanda duas
cápsulas de munição
calibre 9 mm e em seu
interior foram localizadas sete munições
calibre 12, uma calibre
20, duas calibre 9 mm,
todas intactas, além de
76 gramas de maconha.
De acordo com a Polícia Militar o suspeito
já tem em aberto um
mandado de prisão

emitido pela Justiça
de Icaraíma por homicídio.
DOURADINA

Em Douradina, um homem de 46 anos acabou
preso após agredir com
socos e chutes a ex-mulher,
de 55 anos, na noite desta
sexta-feira (17), na rua
Lourdes Sobter Doares
Peniani, segundo a PM.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima
relatou que o ex-marido estaria alterado,
destruiu
a porta da sua casa
e usando uma chave
de fenda a ameaçou e
a agrediu com socos
e chutes e aos gritos
a ameaçou de morte.
A vítima conseguiu fugir até a casa de uma
vizinha, onde pediu
socorro e a polícia foi
acionada. O agressor
foi encontrado quando
tentava fugir do local
e ainda estava com a
chave de fenda. Ele foi
preso em flagrante e
levado para a 7ª SDP
de Umuarama.

Recuperada
Douradina – A Polí-

cia Militar prendeu em
flagrante um homem
acusado de receptação e
recuperou uma serra elétrica da marca Stanley
furtada. A ação foi na tarde desta sexta-feira (17)
em Douradina. Segundo
a PM, o furto ocorreu
no último dia 11, mas a
vítima só percebeu seis
dias após. O suspeito e o
equipamento recuperado
foram levados para a
delegacia da Polícia Civil
em Umuarama.

Colisão frontal deixa um
morto na saída para Xambrê
Umuarama – Uma colisão frontal entre um Fiat
Pálio e uma moto Honda
CG125 matou o motociclista de 37 anos, por volta
das 20h30 desta sextafeira (17), na PR-489, na
saída para Xambrê, em
Umuarama.
Fernando Machado da
Silva chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não
resistiu aos ferimentos
e entrou em óbito ainda
dentro da ambulância,
antes mesmo de ser conduzido ao hospital. Silva
era morador da Estrada
Pavão e seguia para casa
no momento da colisão.
Segundo o apurado, ele
pegaria o carro da família
para buscar o pai que
estaria no hospital Uopeccan. Familiares da vítima

chegaram a ir até o local
do acidente.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Pérola, o condutor do Pálio, de
18 anos, não tem Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH). Ele foi submetido
ao teste do etilômetro
que deu negativo. Outros
três ocupantes que estavam no carro não tiveram
ferimentos, segundo o
apurado.
Segundo a PRE as causas do acidente serão apuradas em investigação.
Os dois veículos foram
recolhidos ao pátio da
PRE de Pérola.
O velório ocorreu na
tarde de sábado na capela
da Umuprev e o sepultamento foi às 17 horas no
Cemitério Municipal.

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL N° 005/2020

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP,
no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020
do CIUENP, homologado pelo Edital nº 003/2020, nos termos deste edital.
2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 22/04/2020 a
28/04/2020, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP
87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e
agendamento de exame admissional:
13ª REGIONAL DE CIANORTE

O condutor da moto, Fernando Machado da Silva, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu (foto redes sociais)

Class.

Insc.

1º

091

Nome

Cargo

Cleber Silas Ferreira

Condutor de Ambulância Socorrista

Regional
Cianorte/PR*

*Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser
designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 13ª Regional de Cianorte, quais sejam: Rondon,
Cianorte.
3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo

Academia ‘fura’ isolamento social e acaba fechada pela PM em Pérola
Pérola – Uma academia não respeitou decreto
municipal que determina o
fechamento durante a pandemia do Covid19 e acabou
sendo flagrada funcionando

por agente da Vigilância
Sanitária e Polícia Militar
em Pérola. Caso ocorreu
por volta das 18h10 desta
sexta-feira (17).
Segundo a PM, seis alu-

nos estavam no interior
do estabelecimento. O responsável pela academia foi
orientado a acompanhar a
equipe policial e o agente
da Vigilância Sanitária

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais
necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado
o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e
exame.

até o destacamento da PM
onde foi lavrado termo
circunstanciado em virtude
do descumprimento do art.
2°, § 14, “b”, do decreto
municipal nº 099/2020.

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição
estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem
comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o
emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP.
5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este
Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames
complementares.
6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado
do original, dos seguintes documentos:
a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal;

Carro quebrado leva suspeito
de homicídio para a cadeia
Umuarama – Um problema
mecânico em um Chevrolet Vectra
levou um suspeito de homicídio
para a cadeia em Umuarama.
Segundo a Polícia Militar,
na noite de sexta-feira (17) o
jovem de 19 anos empurrava
o carro pela PR-323 e ao ser
abordado e após checagem
da identidade os policiais
descobriram que o jovem

tinha um mandado de prisão
em aberto por ser suspeito de
um homicídio em Alto Piquiri.
Ele foi preso e o veículo levado para o pátio do 25º BPM. No
mesmo dia, por volta das 17h50
a PM também abordou em Alto
Piquiri um homem de 22 anos,
com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi detido e
encaminhado para a cadeia local.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA

ESTADO DO PARANÁ.
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO
PARANÁ.
ROGÉRIO FRANCISCHINI, Presidente do Legislativo Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, em conformidade
com a Lei Vigente, Art. 95 da Resolução nº 002/92 de 25/08/92 e Art. 16, Inciso 3 da Lei Orgânica do Município de
Tapejara, de 05/04/90, CONVOCA Vossas Senhorias para participarem das Sessões Extraordinárias a serem realizadas nos dias 24 e 27 de abril de 2020, às 9. 00 (nove horas), na Sala das Sessões da Câmara Municipal local, para
legislarem sobre as seguintes matérias na Ordem do Dia:
- PROJETO DE LEI Nº 026/2020 - Súmula: Dispõe sobre alteração de ação no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017;
altera meta no Anexo de Metas da LDO 2020 Lei nº 2.064/2019; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional suplementar no Orçamento do executivo.
- PROJETO DE LEI Nº 027/2020 - Súmula: Dispõe sobre alienação de Bens Móveis Inservíveis, e dá outras providencia.
Certo de contar com a nobre atenção de Vossas Senhorias, antecipo agradecimentos.
Tapejara, em 17 de abril de 2020.
ROGÉRIO FRANCISCHINI
Presidente
cientes:
Clarindo Floriano____________________________
Felipe Emanuel Paio de Lima____________________________
Hélio Alves do Nascimento____________________________
Joel Feliciano da Silva____________________________
Marcelo Rodrigues____________________________
Maria Aparecida Caldeira Nunes____________________________
Marisa Issa Rizk____________________________
Norival Ferreira Perceguini____________________________

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG;
c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral;

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;

f)

1

Certidão de Nascimento ou Casamento;

g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber);
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

RETIFICACÃO ADMINISTRATIVA

i)

Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo;

j)

Comprovante de registro no respectivo conselho de classe e comprovante de regularidade do registro
(quitação da anuidade);

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como
percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência

Alto Piquiri, PR., 16 de Abril de 2020

social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso

Elma Sueli Belga Ladeia, na qualidade de Agente Delegada do
Serviço de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Alto Piquiri - Paraná, segundo
as atribuições conferidas pelo segundo as atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso
II, SS 2° e 3°, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nO10.931/2004 pelo presente
Edital, NOTIFICA: a) O Espólio de ALZIRA DORACI BARBOSA, eventuais
herdeiros ou sucessores, proprietária da Chácara n° .80, com área de 25.000,00m2,
situados neste Município de Alto Piquiri, PR, conforme Matricula n°.75, de que foi
apresentado e protocolado sob n°.55.755, em data de 20 de Maio de 2020, o
requerimento e demais documentos par a Retificação Administrativa Registra! da Matricula
sob n°.1.044, deste Registro, que corresponde a Chácara de Terras n°.78 e 79, situado
neste Município e Comarca de Alto Piquiri, PR., com área de 48.750,00m2, titular do
imóvel: JAMIL RICO, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da CI/RG n°.4.217.517O/SSP/PR., e inscrito CPF/MF n°.576.376.449-87, residente e domiciliado na Rua
Monte Aprazível 344, nesta cidade de Alto Piquiri, PR, onde o imóvel mencionado no
item "a" acima foi indicado como confrontante. Em conformidade com a legislação
pertinente, notifico-os para que apresentem, caso haja interesse, manifestação por
escrito em quinze (15) dias, contados da primeira publicação deste Edital a este Registro
de Imóveis, localizado na Rua Independência n°.82, com horário de funcionamento das
8:30h às l1h e 13:00h as 17:00h, de segunda à sexta-feira. Cientifico-os que a não
apresentação da manifestação no prazo estipulado, conforme S4°, inciso II, do
mencionado ar!. 213 da Lei 6.015/73, presumir-se-ão suas anuências com relação ao que
foi requerido.

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de
horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
l)

Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da
Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992);

m) Comprovante de Residência atualizado;
n) Carteira de Vacinação atualizada;
o) 01 Foto 3x4 recente;
p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil;
q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90
(noventa) dia da data da posse;
r)

Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou
respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão
expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos,
emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor);

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou
respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve
domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse.
Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens
poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP.
Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda
na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade.
7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do
Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.

Umuarama/PR, 17 de Abril de 2020.

~cd~

Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85

Almir de Almeida
Presidente do CIUENP
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Planejando o futuro

Thaeme Mariôto não esconde que pretende aumentar a família; ela e o marido,
o músico Fábio da Lua já tem
a Liz, que está completando
um aninho de vida. A nova
gravidez será para 2021 e ela
deverá encarar uma dieta a
fim de ficar bem saudável
para a próxima doce espera.

O aniversário do
ﬁlho

Marília Mendonça e
Murilo Huff comemoraram o mesaniversário de
quatro meses do filho Léo.
Vale dizer que a festa foi
apenas nas redes sociais.
A cantora está em quarentena juntamente com
a sua família.

A quarentena de Dani

Depois do sucesso estrondoso do primeiro episódio
lançado No dia 10 de abril, que teve alcance de 1,4 milhão
de pessoas e 800 mil views em menos de uma semana,
Débora Falabella está de volta para revelar os bastidores
da quarentena de Dani, sua personagem no filme “Depois
a Louca Sou Eu”, de Julia Rezende. Com texto do roteirista
Gustavo Lipstzein, o vídeo de 2 minutos foi gravado pela
atriz em casa, com seu celular, e mostra como o confinamento e o medo da pandemia podem afetar pessoas que
já sofriam com transtornos de ansiedade. “Eu já fazia
quarentena antes de todo mundo viver em quarentena. O
meu avô lavava a comida toda com vinagre porque ele dizia
que ‘menina cuidada não fica doente’. Agora é só adaptar
pra álcool gel. Só de falar disso eu já fico mais ansiosa e
começo a limpar a casa toda”, diz Dani, a personagem. A
série reunirá micro relatos sobre a quarentena de Dani,
jovem escritora que tenta levar uma vida normal apesar
das crises de ansiedade e pânico que a acompanham
desde a infância. Dirigida por Julia Rezende e produzida
por Mariza Leão, a comédia dramática aborda com humor
o tema, mais atual do que nunca. O filme estava marcado
para estrear no dia 23 de abril, mas teve seu lançamento
adiado, ainda sem data confirmada.

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

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
vENdAS

Residência
vENdAS

R$750.000,00

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

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

R$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

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
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.

R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

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

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

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 .

Novo
álbum

U

Um obstáculo poderá surgir, mas você
saberá como contorná-lo. Ótimo período representando a espiritualidade e
felicidade pessoal. O dia vai ser muito
generoso com você.

Você terá vantajosas e reais oportunidades. Favorável à solidariedade
e tudo o que fizer para ajudar ao
próximo. O período ainda poderá ser
aproveitado em recreação. Excelente
fluxo para o amor.

Não fique triste hoje. Mesmo não
podendo encontrar amigos e familiares neste Domingo de Páscoa, eles
estarão presentes em sua vida através
de pensamentos, orações e vibrações
positivas.

Influência benéfica de amigos para
você. Também terá ajuda de parentes
para elevar seu estado de espírito e
de inteligência. Sua predisposição
para conhecer novas amizades online
estará exaltada.

Você anda muito precipitado. Evite
o nervosismo, a ansiedade e a desconfiança em si mesmo. Essa fase
de preocupações não vai demorar a
passar. Dias melhores virão em breve.

Domingo de Páscoa tradicionalmente
é dia de reunir a família para um
almoço inesquecível. Mas este ano
por causa da quarentena não será
possível. Não se preocupe, logo você
poderá abraçá-los.

Bom dia para o amor e as relações familiares. Não se desfaça dos sonhos,
persista para conseguir o que você
mais deseja em sua vida. Seja muito
feliz e não desista nunca!

Suas boas qualidades e habilidades
influenciarão de maneira benéfica,
pessoas importantes para você. O
trabalho e o amor estão em bom
aspecto. Aproveite as boas oportunidades da vida.

Benéfico para amizades. Boas chances de receber uma notícia que lhe
traga muita alegria. Obterá favor
de pessoas de boa intenção. Saiba
agradecê-las.

Haverá melhoria no campo amoroso
e familiar, se for mais atencioso. Use
seus intuitos de maneira construtiva.
Seja muito feliz e não deixe pessoas
pessimistas te influenciar.

Período propício para contatar aquele
amigo que há muito não conversa. Os
assuntos de ordem espiritual, intelectual, e amorosa estão beneficiados.
Sucesso na profissão e destaque
pessoal.

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

Terrenos:
R$ 160.000,00
vENdAS Terreno – Lote de terra nº 01, quadra
nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano
BARRACÃO
LOCAÇÃO

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

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

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

Sobrados

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Sobrados

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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PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

MBA em Finanças,
Controladoria e Auditoria
Executivos, gestores, empreendedores,
contadores, administradores e profissionais
de áreas afins podem se inscrever
A Unipar oferta diversas opções de pósgraduação no modelo MBA (Master of Business
Administration), indicado aos profissionais da área
de gestão empresarial interessados em aprimorar
os conhecimentos. Em Umuarama, um dos cursos é
o MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. As
inscrições estão abertas.
O curso capacita os profissionais a dominar os
mecanismos, estratégias e controles necessários
à otimização da controladoria, auditoria e gestão
financeira. Além disso, prepara para a gestão de
empresas, de modo a torná-las mais eficientes
e eficazes, proporcionando conhecimentos de
auditoria interna e externa.
Durante as aulas, os pós-graduandos vão estudar
disciplinas que foram elaboradas de acordo com as
propostas do projeto pedagógico, o qual atende as
exigências do MEC.
Para alcançar os objetivos propostos, a coordenação
montou um corpo docente experiente, formado por
profissionais com vasta experiência na área, sendo
especialistas, mestres e doutores. O regime de aulas
será quinzenal (aos sábados de manhã e tarde).

Programa de Fidelização
Outro diferencial da pós-graduação da Unipar
é o programa de fidelização, um investimento
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os
formandos a prosseguir os estudos, concedendo
descontos na mensalidade.

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

Salões Comercial

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

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

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.

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

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

R$ 975.600,00

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.

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

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.

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

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

E

Saiba mais no site www.unipar.br

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

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

V

UNIPAR

Aprenda a ver as coisas como elas
realmente são, e livre-se dos medos
em favor de uma vida espiritual mais
equilibrada. Aprimore sua capacidade
de liderança.

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

I

NOTÍCIAS DA

Morando em
Nova Iorque há
quase uma década, Alexia Bomtempo retorna às
raízes da MPB e
continua sua exploração pela música americana em seu quarto álbum de
estúdio “Suspiro”, que sai na próxima sexta. Após o single “I’m In Love Again”, releitura de um clássico de 1964,
a artista lança agora a autoral “Mais Devagar”, inspirada
parceria com o músico americano Jake Owen, que também
assina a produção ao lado do músico francês Stéphane San
Juan. “Ela fala sobre saudade. É de uma leva de várias
músicas escritas em Tóquio durante os 4 meses que passei
por lá fazendo residência em um clube de jazz com o Jake”,
revela a cantora sobre a nova canção.

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.

N

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 R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Estádio do Palmeiras fará
“lives” para arrecadar fundos
e 1ª será com Felipe Melo

São Paulo, (AE) - O
Allianz Parque anunciou
nesta sexta-feira a realização de uma série de
“lives” com a intenção de
arrecadar fundos durante
a pandemia de coronavírus. A série de transmissões recebeu o nome de
“#TamoJuntoSQN” e os
valores arrecadados vão
ser repassados ao projeto
“#Ajude1Freela”, voltado
aos profissionais de entretenimento.
As lives, de acordo com
o estádio do Palmeiras,
serão realizadas a partir
do próximo domingo, indo
até o dia 27. A primeira delas será com Felipe Melo,
em entrevista conduzida
por Mauricio Meirelles, a
partir das 19h20.
Esse encontro vai ser
seguido por um com o skatista Bob Burnquist, na terça-feira. E, de acordo com
os gestores da arena, os
participantes seguintes vão
ser definidos por votação
“A ideia é fazer um bate-papo divertido com os

Estádio pode ajudar o Palmeiras na arrecadação

jogadores e artistas, levar
bom humor para casa das
pessoas e conseguir de
alguma forma ajudar os
profissionais do mercado
de eventos, tão impactados como efeitos da crise
do coronavírus”, disse
Marcio Flores, diretor de
marketing e inovação do
Allianz Parque.
Para quem fizer as doações, serão oferecidas recompensas: vale ingresso
para tour express para

R$ 30;conhecer e pisar no
novo gramado do Allianz
Parque para R$ 60; ingresso para um show do
Allianz Parque Hall para
R$ 90; e ingresso para assistir um jogo no Camarote
dos Imortais para R$ 300.
A arena palmeirense
não tem recebido qualquer
tipo de evento, sejam os
jogos do clube ou os shows
que dividiam a agenda
do estádio com o clube,
incluindo apresentações

de algumas das principais
estrelas musicais internacionais, bem como o tour
pelas suas dependências.
Assim, a mais recente
movimentação de peso
foi uma campanha de vacinação contra a gripe
influenza, no dia 23. Já a
última vez que o Palmeiras
entrou em campo no local
ocorreu em 10 de março,
pela Copa Libertadores,
diante do paraguaio Guaraní.

Vasco e Flamengo ampliam
férias e todos os times da
séries A e B param até maio
Rio, (AE) - O Vasco e o Flamengo comunicaram nesta sexta-feira a ampliação do período de
férias dos seus elencos. Após conceder 20 dias
de descanso aos jogadores, os clubes cariocas
determinaram mais dez dias de recesso aos atletas, seguindo o que foi feito pela imensa maioria
dos clubes das duas primeiras divisões do futebol
nacional.
Na última terça-feira, 37 dos 40 times que
fazem parte da Comissão Nacional de Clubes
optaram por manter seus elencos em férias por
todo o mês diante da indefinição sobre a retomada das competições em função da pandemia do
coronavírus.
As exceções foram Botafogo, Flamengo e
Vasco. A justificativa foi que eles aguardavam
uma reunião com a Ferj para avaliação sobre a
possibilidade de retomada do Campeonato Carioca para definir se concederiam mais dez dias de
descanso. O Botafogo decidiu por ampliar as férias
na quinta-feira. E a ação foi seguida por Vasco e
Flamengo nesta sexta. Assim, os 40 clubes das
duas primeiras divisões nacionais estão com as
atividades paralisadas.
“O CRVG comunica que as férias do departamento de futebol profissional serão estendidas
até o dia 30 de abril. O Clube reitera que seguirá
atento às novas orientações de saúde sobre a
pandemia da Covid-19, com o intuito principal
de preservar atletas e funcionários”, anunciou o
Vasco. “O Clube de Regatas do Flamengo informa
que as férias dos atletas foram estendidas até o
dia 30 de abril”, informou o Flamengo.
O Campeonato Carioca está paralisado desde
16 de março. E com o intuito de retomá-lo, a
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os clubes formaram nesta semana uma
comissão médica para preparar um protocolo,
denominado “Jogo Seguro”, que será repassado
às autoridades públicas para obter o aval que
liberaria a continuidade da competição.

Confederações refazem seus planos com ampliação do ciclo olímpico para 2021
São Paulo, (AE) - Com
a alteração na data dos
Jogos de Tóquio, que agora começarão em 23 de
julho de 2021 (um ano
depois da data inicialmente programada), as
confederações esportivas
brasileiras estão tendo de
repensar o planejamento
para o ciclo olímpico, que
agora terá cinco anos
e não quatro. Mas, por
causa da pandemia de
coronavírus, que obrigou
o cancelamento de muitos
eventos, as entidades es-

tão tendo de esperar para
redefinir suas agendas
de competições e treinamentos para quando
a situação no mundo se
normalizar.
A Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que
costuma ter bons resultados olímpicos, estima
que terá de outubro deste
ano até julho do próximo
um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, considerando que
a cotação do euro fique
por volta de R$ 5,00 e do

dólar em R$ 4,60, para um
calendário com 29 ações,
que incluem competições
e treinos.
Todos esses custos são
arcados pela CBJ, com
recursos da verba que
recebe do Comitê Olímpico do Brasil (COB) via
repasse das loterias federais, projetos incentivados e patrocínio privado.
Nessas ações, a entidade
custeia o pagamento de
passagens aéreas, hospedagem, alimentação e
taxas de inscrição dos

Maquiagem e desprezo do Barcelona foram
armas de Zetti no título mundial em 1992
São Paulo, (AE) - O torcedor do São Paulo vai poder
rever lances inesquecíveis
como o drible desconcertante de Muller no lateral
Ferrer, os gols de Raí - um
de barriga e outro em espetacular cobrança de falta
-, e a “salvada” de Ronaldo
Luís em cima da linha de
gol, neste domingo, às 14
horas, na TV Bandeirantes,
na conquista do primeiro
título mundial do clube, em
1992, contra o Barcelona,
em Tóquio, no Japão.
Mas o goleiro Zetti, herói também no título da
Copa Libertadores, seis meses antes, ainda guarda na
memória momentos vividos
somente por ele entre as
três traves do Estádio Nacional de Tóquio, naquele
13 de dezembro.
“Quando nós fomos
treinar no dia anterior da
final, eu notei que o sol
prejudicava muito a visão
no horário do jogo. No hotel, vendo o noticiário do
futebol americano na televisão, vi que os jogadores
usavam uma espécie de
tinta abaixo dos olhos. Um
intérprete me disse que
era para ajudar contra o
reflexo por causa do sol”,
lembrou o ex-goleiro, de 55
anos. “Não conseguimos
encontrar o produto e eu
acabei usando um lápis de
olho, emprestado pela filha
do Fernando Casal De Rey
(diretor do São Paulo), que
me ajudou muito durante
o jogo. O Pintado também
usou. Difícil foi tirar aquilo

Goleiro Zetti foi herói do São Paulo e conquista será reapresentada neste domingo

depois.”
Um dos três goleiros na
conquista do tetracampeonato mundial da seleção
brasileira em 1994 (Taffarel
e Gilmar foram os outros
dois), Zetti ainda lembra
com respeito do holandês
Koeman, líbero do time
catalão. “Ele era o cara
que liderava o Barcelona
Batia muito bem na bola
e estudamos muito a sua
forma de cobrar faltas. Ele
teve uma chance, mas não
aproveitou.”
O goleiro também destacou a presença essencial do
lateral-esquerdo Ronaldo
Luís, que salvou uma bola
em cima da linha no último
lance da primeira etapa.
“Ele foi o meu anjo da guarda. A bola estava entrando,
mas ele conseguiu tirar.”
Zetti contou que, além
da oportunidade de faturar

um título mundial inédito,
os jogadores do São Paulo
ganharam um incentivo a
mais na véspera da decisão.
“O pessoal do Barcelona
não foi para a entrevista
coletiva. Eles não conheciam a gente e nem queriam
conhecer. Acharam que
iriam chegar no Japão dois
dias antes e levar a taça
para casa.”
Campeão europeu, o
Barcelona tinha jogadores
de destaque. Além de Koeman, o goleiro Zubizarreta,
o zagueiro Guardiola (atual
técnico do Manchester City)
e os atacantes dinamarquês Laudrup e búlgaro
Stoichkov, autor do gol
espanhol. No banco, o lendário Johan Cruyff.
Taticamente, Zetti destacou o fato de o time do
São Paulo não contar com
um centroavante fixo.

atletas Como a classificação olímpica via ranking
ainda não foi fechada, a
presença nas disputas
internacionais é de suma
importância.
Outra entidade que
vem tendo sucesso é a
Confederação Brasileira
de Canoagem (CBCa). Ela
apontou que a mudança
de data dos Jogos foi o
melhor cenário para o
esporte e garantiu que
fará o possível para que
atletas como Isaquias
Queiroz, Erlon de Souza e

Ana Sátila, entre outros,
cheguem em Tóquio nas
melhores condições possíveis.
A ausência de um novo
calendário internacional
também atrapalha os planos da Confederação Brasileira de Skate (CBSk),
que deve estar com 12
atletas em Tóquio e tem
tudo para subir muitas
vezes ao pódio. Apesar de
não ter tantos recursos
como as entidades mais
tradicionais, ela oferece
auxílio nas viagens com

o pagamento de passagem
aérea, hospedagem e diárias dos skatistas.
Os recursos também
vão para investimento estrutural, com manutenção
de uma comissão técnica
(suporte dos consultores,
supervisor de seleção e
observadores técnicos)
e uma comissão médica
(fisioterapeutas, médico
e psicóloga), além de uma
área administrativa que
cuida dos assuntos burocráticos relacionados à
seleção brasileira.
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IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

RESIDÊNCIA À VENDA

APARTAMENTO À VENDA
VILLAGIO DI ROMA

 
Localizado na Av. Valdomiro Frederico em frente
a Uopeccan, com ótima topograﬁa.
 Qda 3, Lote 6 - 327m²
 Qda 3, Lote 7 - 327m²
 
Atrás da Havan. Ótima localização.
 Lote 11/12-B, Quadra 22 - 133,40m²
(6,67x20,00)
 Lote 29/30-A, Quadra 10 - 133,40m²
(6,67x20,00)

ED. PALLADIUM - COBERTURA
Com 310m², localizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar,
cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e
02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, salão
de festas/ jogos, cozinha/churrasqueira,
terraço descoberto com pergolado e deck
em madeira. Localização privilegiada, no
Centro da cidade. Grande oportunidade
para adquirir sua moradia com conforto e
soﬁsticação. Para mais informações, ligue
e agende uma visita.

Localizada na Av. Rotary, 2468, em
frente à AABB, próxima a supermercados e Faculdade Unipar - Terreno
com 364,47m², área construída de
185,96m², sendo 01 suíte, 02 quartos
amplos, sala de estar/jantar e cozinha
integrados, BWC social, garagem para
02 carros, edícula com churrasqueira,
pia e lavandeira. Em fase de reforma
total. Conheça o projeto!

OPORTUNIDADE ÚNICA!

Localizado na Rua Santa Catarina,
3585 - Apartamento 404, Bloco 1, SEMIMOBILIADO, com 01 Suíte, 02 quartos,
BWC Social, Sala, Sala de Jantar, Cozinha,
Saca com churrasqueira e *2 VAGAS DE
GARAGEM*. Ótima oportunidade para
adquirir o seu apartamento.

PONTO COMERCIAL

PREÇO
IMPERDÍVEL!




PRONTA PARA MORAR
RESIDÊNCIA À VENDA

PREÇO
IMPERDÍVEL!

RESIDÊNCIA À VENDA

WHATSAPP (44)99172-6911

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
 

Localizada na Av. Duque de Caxias, à 200m
do Supermercado Cidade Canção e Centro
Cívico (área nobre). Terreno com 547,50m²,
área construída com aprox. 275m², sendo
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite,
sala, escritório, cozinha, sala de jantar,
ampla espaço gourmet com churrasqueira
e lavabo, piscina, depósito, lavanderia e
garagem para 04 veículos. Em construção.
Conheça o moderno projeto arquitetônico.
CONSULTE PELO

WHATSAPP (44)99172-6911

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226,
Jardim Atlântico, próx. Alto São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova, em
alvenaria com 130m², contendo 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha,
espaço gourmet c/ churrasqueira, área de
serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada, pronta para morar.

TERRENOS

ÓTIMO PREÇO!

JD. TRIANON
Defronte ao Trevo para Maria Helena.
R$ 300.700 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 509.248 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 487.760 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.

Terrenos Comerciais - Defronte a Rua Marginal

PARA MORAR OU INVESTIR,
ÓTIMO VALOR P/ LOCAÇÃO!

Jardim Alphavile à 200m da Escola
CMEI São Francisco de Assis - Terreno
com 252m², sendo 150m² de construção, totalmente reformada, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala de estar e
cozinha integrados, BWC social, edícula com churrasqueira e lavandeira
coberta.

INTERLAGOS
R$ 784.512 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total de 653,76m² (13,62x48,00).
Região de alta valorização e ótima localização.
Defronte a Nova Rodoviária.

R$ 53.000 - Qda 29-B, Lote 2/3-A - 160m²
R$ 59.400 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²

ÁREA NOBRE
Sala interna - Pavimento Térreo, com
área total de 64,8m², localizada na Av.
Paraná em frente à praça Miguel Rossafa. Rentabilize com aluguel - SALA JÁ
LOCADA. Ótimo ponto comercial.
CONSULTE VALOR PELO

 
R$492.488 - Lotes 1-2-3-A, Quadra nº 13,
com 615,61 m², confrontando-se com a Rodovia que liga Maria Helena a Umuarama.

  
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topograﬁa.
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
48X

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$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
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$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
PQ. FIRENZE
Localizado ao lado do Hospital Veterinário. Excelente topograﬁa.
R$ 87.700 - Qda 13, Lote 6/7 - A - 250,57m²
R$ 87.700 - Qda 13, Lote 6/7 - B - 250,57m²
R$ 80.000 - Qda 05, Lote 3-A - 177,95m²
R$ 102.600 - Qda 05, Lote 3-C - 228m²
R$ 136.800 - Qda 05, Lote 3-B - 303,95m²

B1
C8

INVESTIDOR
COMPRE IMÓVEL
INVESTIDOR

GARANTA A VALORIZAÇÃO
DO SEU DINHEIRO
SAIA DA APLICAÇÃO
FINANCEIRA
Baixíssima Rentabilidade
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA,
terreno com 1.100,00m², ideal para estacionamento
de veículos, depósito de materias de contrução e
outros.
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL
HIGIENÓPOLIS
R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo Sala 03, com Aproximadamente 292,79m², com 03
vagas de garagem privativas cobertas.
R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109,
com Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com
vista para Av. Valdomiro Frederico.
R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214,
com Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da
Manhã.
R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310,
com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol
da Manhã.
ESPAÇO NA
TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED.
BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.
ESPAÇO NA
TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV
- ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de
Bombeiros.
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CHEVROL
CHEVROLET
ET

B2

CRUZE LTZ
16/17
Branco, completo. 40.000kM.
R$ 82.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
18/18
Branco, completo, 40.000Km.
R$ 83.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ
2018/2018

Preto, flex, 4x4, 18.000kM.
R$ 110.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA 2000 /
2000

Carros

ano

cor		opcionais		 valor

COBALT 1.4 LTZ

13/14

cobalt 1.8 ltz at	

16/17	azul	completo, aut	r$ 49.900,00

cruze sport6 1.8 LT

13/14

BRANCO	completo, aut, COURO	r$ 46.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO

17/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS	

R$ 84.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

14/14

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 48.900,00

cruze sedan 1.8 lt	

15/15	branco	completo, aut, couro	r$ 54.900,00

Cinza, flex, completo. R$
24.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

cruze sedan lt turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 74.900,00

cruze sedan lt turbo	

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

FIATFIAT

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

UNO 11/12

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17	prata	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

Branco, 02 portas, ar. R$
15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	preto	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17

cruze sedan ltz ii turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 86.900,00

FORD KA 1.0 SE

19/20

fox 1.0

13/14	prata	completo	r$ 33.900,00

Verde, automático, R$
12.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA GLS
2001
Bordo, completo. R$
13.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA SEDAN
ELEGANCE
07/08

Vende-se
Fiat
Toro
Volcano
2016/2017, diesel 4x4,
único dono, 41. 000km
rodados. R$ 95.000,00.
Interessados tratar pelo
Telefone 99956-8215
com Diogo.

FORD
FORD
ECOSPORT SE
18/19

PRATA

BRANCO

PRETO

COMPLETO	r$ 37.900,00

COMPLETO, AUT, COURO

COMPLETO

R$ 77.900,00

R$ 41.900,00

harley davidson v-rod 1.250cc	13/13	preto	competo	r$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX	

13/14

Branca, automática, 6.000Km,
R$ 65.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

malibu ltz	

13/13	branco	completo, aut, couro	r$ 63.900,00

onix 1.4 act

16/17	preto	completo	r$ 53.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

onix 1.4 ltz	

16/16	branco	completo	r$ 43.900,00

onix 1.4 ltz at	

18/19	prata	completo, aut, couro	r$ 59.900,00

prisma 1.0 lt	

14/15	branco	completo	r$ 35.900,00

prisma 1.4 ltz at	

16/17	branco	completo	r$ 49.900,00

prisma 1.4 LT

18/19	prata	completo	r$ 51.900,00

prisma 1.4 ltz	

17/18	prata	completo	r$ 51.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17	vermelho	

s10 2.5 lt flex 4x2

17/18	branco	completo, aut	r$ 94.900,00

spin 1.8 act at	

17/18	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

toyota sw4 srv 4x4

13/13	prata	completo, aut, couro	r$ 124.900,00

tracker 1.8 lt AT

15/16	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

COROLLA ALTIS
10/11
Prata, completo. R$
44.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 11/12
Prata, R$ 52.000,00. Fone:
(44) 3622-3292/ 99976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
DEL REY 85
Prata, álcool, ótimo estado de
conservação, bem original.
Fone: (44) 9 8404-1518

GOL G4 1.0
13/13

PRATA

PRATA

COMPLETO

COMPLETO, AUT

COMPLETO, AUT, TS	

R$ 35.900,00

R$ 49.900,00

R$ 62.900.00

Cinza, 04 portas, ar, direção,
trava. Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo,
ar, direção, vidro. R$
13.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
Verde, completo, ar, direção.
R$ 13.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 RALLY
15/15
Branco, completo, 04 portas.
R$ 40.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

GOL TREND
2008

1.0, Básico, preto. R$
15.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
8427-7232 / 9 9766-0544.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na
Rua Irineu Fernando de
Oliveira, n° 2343, Parque
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de
área construída, 220m²
de área total, possuindo

1 suíte, 2 quartos, 1quarto
adicional, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
despensa, área de serviço,
cozinha planejada, academia,
churrasqueira, espaço gourmet
com ambiente fechado, piscina,
ar condicionado, moveis
planejados e garagem.
Valor R$ 560.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na
Rua Thelmo Galvão
Moreira, n° 2436, Jardim
Laguna, Umuarama/PR.
Contendo 153m² de área
construída e 200m² de área
total, possuindo 1 suíte,
2 quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira, piscina e
2 vagas de garagem.

Valor R$ 590.000,00, para
pagamentos a vista R$
550.000,00! Interessados
tratar pelos telefones
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na
Avenida Olinda, Jardim
Yoshii, Umuarama/PR.
Contendo 100m² de área
construída, 195.96m² de
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala, cozinha e 2
vagas de garagem. Valor
R$ 330.000,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua
Mimosa, n° 2920, Jardim
Tangará, Umuarama/PR.
Contendo 142.50m² de área
construída, 182.32m² área
total, possuindo 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
hall, e 2 vagas de garagem.
Valor
R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente Residência de
alto padrão, localizada
no condomínio Paysage
Essenza, próximo ao Palladium
Shopping de Umuarama/
PR. Contendo 148m² de
área construída, 252m²
de área total, possuindo
3 suítes, banheiro social, sala,
cozinha com churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas de
garagem. O condomínio
possui piscina, playground,
quadra poliesportiva, academia,
salão de festa e portaria
24hs. Valor R$ 680.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa de alvenaria, construção
antiga, localizada na Rua
Nicanor dos Santos Silva, n°
4964, Zona I, Umuarama/PR.
Sendo 576.30m² de área

total. Valor R$ 360.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na Rua
Djean Garcia de Lima, n°
4131, Parque Residencial
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de
área construída, 245m²
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala de TV, sala,
área de serviço, cozinha e
garagem. Valor R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

APARTAME
APARTAMENTOS
NTOS
VENDO APTO

Localizado no condomínio
Novo Horizonte, Próximo
ao Campus II- Unipar, com
03 quartos, salão de festa,
play, piscina, garagem.
Informações no Fone: (44)
3639-2475 / 9 8850-6257.

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara localizada em Porto
Camargo, com vista para
o Rio Paraná. Com área
de 2.000m² com matricula
individualizada de 1.396m²,
contendo uma casa de
Madeira (perfeita) com área
de aproximadamente de
80m² sendo 01 Suíte, 01
Quarto, cozinha, despensa e
varanda, todos os ambientes
amplos. (construção perfeita)
Quiosque com churrasqueira,
despensa e lavado. Pomar
e Piscina, casa mobiliada
e com ar condicionado.
Valor
R$400.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

LUIS CORRETOR

Chácara 15 mil metros,
meio alqueire livre. R$
90.000,00. Fone: (44) 9
8461-6055

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 900,00. Maiores informações: 3624-1412.

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

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço,
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547,
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras ,
contendo 119m² de área total, 84m² de área privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados ,
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço,
cozinha com bancada e moveis planejados e 1
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. R$ 365.000,00
Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terreno 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino,
piscina e 2 vagas de garagem, localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e
eletricidade própria, pastagem reformada em março deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.

Sobrado com área construída de 153m², área total
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro social, sala, cozinha, garagem, área de lazer
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor
R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos A
Vista R$550.000,00.

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja,
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

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

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Paysage Essenza
Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - 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. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

Parque Residencial Montreal
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa
Minha Vida, a entrada podewww.ILUSTRADO.com.br
ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

R$ 450.000,00 – 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 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em 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$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
Jardim Yoshii
alto padrão. O condomínio clube conta com completa inPossui uma localização privilegiada de alta valorização fraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
festas16com
churrasqueira,
playgroud, sala
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
e 17
de Fevereirobrinquedoteca,
de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser de jogos,
paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
a construtora.

B5

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R.
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

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

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m², À. Constr. Aprox.
74,00 m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total.
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A.
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER,
1742 – PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01
- Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto: Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social,
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA,
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada, sendo
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão,
reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093
em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha
c/ móveis planj, 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. 504 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)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 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$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 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

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R. ANTONIO
MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m²
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02
salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp.,
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de Abril de 2020

IMUNDO

Ford Mustang conquista o título
de carro esportivo mais vendido
O Ford Mustang está
comemorando duas conquistas globais: a de
carro esportivo mais
vendido do mundo e o
quinto título consecutivo como cupê esportivo
mais vendido. Com elas,
o “pony car” soma mais
um marco na sua história de sucesso, que poucos carros na indústria
conseguem rivalizar.
Além de ser o carro
esportivo mais vendido
dos Estados Unidos nos
últimos 50 anos, o Mustang também é o líder
do segmento no Brasil
desde o seu lançamento
oficial, em 2018, com um
total de 1.636 emplacamentos.
‘“Estamos orgulhosos do desempenho e
do crescimento da linha
Mustang”, disse Jim Farley, chefe de operações
da Ford. “Da Suécia a
Xangai, mais e mais entusiastas estão conhece n d o a s e n s aç ão d e
liberdade que o Mustang
proporciona. Estamos
honrados em servir aos
seus proprietários, entusiastas e fãs por 56
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Além de ser o carro esportivo mais vendido dos Estados Unidos nos últimos
50 anos, o Mustang também é o líder do segmento no Brasil

anos, e pelos próximos
que virão.”
Dupla coroa
de vendas globais
Desde que o Mustang
de sexta geração começou a ser exportado
globalmente, em 2015,
até o final de 2019, o
modelo somou 633.000
unidades vendidas em
146 países do mundo.
Contando com a melhor
linha de performance
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de todos os tempos, em
2019 o Mustang vendeu
102.090 unidades e tornou-se o carro esportivo
mais vendido no mundo,
segundo os dados mais
recentes da IHS Markit.
Entre outros destaques,
nesse período as vendas
do modelo cresceram
33% na Alemanha, cerca
de 50% na Polônia e quase dobraram na França.
O Mustang também
comemorou em 2019 o
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Moderno, cativante e
ao alcance de todos
Mais tempo livre, menor custo de formação, conhecimento
sempre à mão e cursos reconhecidos no mercado fazem desta
modalidade uma escolha promissora
brasileiro está adotando e se
apaixonando pela ideia de
poder estudar em qualquer lugar,
conciliando seus estudos com outras
atividades e seguindo seu próprio
ritmo. E é exatamente esta a proposta
da modalidade a distância do ensino
semipresencial da Unipar, na qual
inovação agregada ao contexto tradicional
de uma Instituição que há quase 50 anos
vem inserindo profissionais capacitados
no mercado de trabalho tem gerado
excelentes resultados. É a tradição aliada
ao avanço tecnológico, princípio tão bem
explorado na Unipar.
Para isso, a Universidade Paranaense
conta com uma estrutura invejável e, em
convênio com a Google for Education,
permite aos seus acadêmicos um
aprendizado eficaz e completo. Com
várias plataformas à disposição, todos
participam de aulas ao vivo, exercícios
de autoestudo, atividades avaliativas
virtuais complementares, vídeos,
bibliotecas on-line e uma infinidade de
materiais didáticos virtuais, somados ao
monitoramento constante de professores,
tutores presencias e toda uma equipe
técnica treinada para dar suporte
completo. Isso tudo faz da Unipar uma
referência positiva no campo da educação
semipresencial.
Por ser híbrido, o ensino semipresencial

quinto ano consecutivo
como cupê esportivo mais
vendido no mundo – classificação que, de acordo
com o padrão da IHS Markit, inclui modelos conversíveis e de duas portas. O
anúncio foi feito hoje, data
em que o modelo comemora 56 anos de lançamento.
Mustang
Black Shadow
No Brasil, o Mustang
é representado pela
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versão especial Black
Shadow, trazendo tudo
que os fãs do modelo
apreciam: alta potência, exclusividade e personalidade marcante,
com a tecnologia mais
avançada já oferecida
na linha. Ele é equipado
com motor V8 de 466 cv,
transmissão automática
de dez velocidades e a
base mecânica do modelo GT Premium.
O Mustang Black Sha-

N

A

E

UNIPAR

ENSINO SEMIPRESENCIAL DA UNIPAR UMUARAMA

O

O Mustang também comemorou em 2019 o quinto ano consecutivo como
cupê esportivo mais vendido no mundo

da Unipar vai além do ambiente virtual,
pois agrega, ao seu planejamento,
atividades presenciais em sala de aula e
em seus vários laboratórios de diferentes
áreas, todos equipados com o que há de
mais moderno no mundo da tecnologia
educacional.
A Unipar possui um estúdio moderno
para gravação e edição e também para as
transmissões de suas aulas ao vivo, que
possibilita aos professores da Unipar a
disponibilização, em curto espaço tempo,
de todo material didático que faz parte
das disciplinas da grade curricular.
Outro diferencial do semipresencial
da Unipar também confere rigor no
processo de ensino: trata-se da trilha
de aprendizagem, que permite aos
acadêmicos participarem semanalmente
de uma série de atividades voltadas
a facilitar seus estudos, com apoio de
professores e tutores para esclarecimento
de dúvidas ou encaminhamentos de
resoluções em forma de monitoria
presencial e virtual.
A flexibilidade é a grande vantagem
do semipresencial: o acadêmico pode
usufruir do conforto de estudar em casa
e enriquecer seus conhecimentos em
práticas laboratoriais presenciais, quando
faz contato com seus colegas e, assim,
desfrutar da prazerosa convivência no
meio universitário.

Carol Caroline de Freitas
Acadêmica do curso de
Publicidade e Propaganda

“Com o passar das aulas, percebi
que a modalidade semipresencial
é a melhor opção para quem
trabalha e deseja ingressar num
curso superior. Sem contar que a
graduação que estou fazendo é
ótima, tem bastante aula prática
e, mesmo sendo a distância, os
professores e tutores dão todo o
suporte necessário para o aluno”
A Unidade-Sede da Unipar,
em Umuarama, oferece aos
estudantes do município e região
a oportunidade de escolher, dentre
as várias opções de graduação
disponíveis, uma que se encaixe
em seu planejamento. São trinta
cursos credenciados pelo MEC,
com conteúdo equivalente aos
presenciais tradicionais e diploma
com a mesma validade.

Handreo Estevão dos Santos
Acadêmico do curso de Tecnologia
em Produção Audiovisual
“Optei pelo semipresencial porque
consigo trabalhar e estudar e, ainda,
ter tempo livre para o lazer, como
viajar e mesmo assim não perde
nenhuma matéria da faculdade. E o
curso que escolhi abriu minha mente
em relação ao cinema e fotografia,
fazendo com que eu tenha mais
criatividade. Estou muito feliz...a
Unipar superou minhas expectativas”
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dow vem também com
itens de estilo exclusivos,
incluindo teto e aerofólio
pretos, faixas exclusivas
nas laterais e no capô,
rodas de 19 polegadas
e emblema em preto na
grade dianteira. Na cabine, além do revestimento
dos bancos e das portas em Alcantara, com
costuras especiais, traz
acabamento de fibra de
carbono no painel central
e na alavanca do câmbio.
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