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Pozzobom vai
detalhar obras em
estradas rurais
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“A mulher morre
quando não há
política pública”
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BANCAS RESISTEM
NA ERA DIGITAL

As bancas de jornais e
revistas amargam queda
de 80% nas vendas nos
últimos meses. Diante do
avanço digital, as bancas
resistem, mas os donos
dizem que não sabem até
quando. O produto mais
vendido atualmente são
as revistas de palavras
cruzadas ou caça palavras.
Página B1

Incêndios ambientais aumentam
cerca de 1.000% em Umuarama

O número de queimadas ambientais aumentou em torno de 1.000% nos últimos dois meses em Umuarama e cidades da região, num comparativo com o mesmo
período do ano passado, feito pelos bombeiros. Os incêndios ocorrem em função da seca na vegetação provocada por uma das maiores estiagens dos últimos anos.
O problema maior é que pequenas reservas nativas também estão sendo atingidas. A esperança é pela chegada da chuva para a vegetação regenerar. Página A6

UMUARAMA

Os novos cortes
de carne ajudam
a melhorar o
churrasco
Conhecida por ter um dos maiores
rebanhos bovinos do Paraná e
contando com uma Cooperativa de
Carnes Nobres, Umuarama está se
transformando na cidade do churrasco. Esse amor pelo assado também
impulsionou o aprimoramento de
quem manuseia a carne, principalmente com os novos cortes entrando
no mercado e um consumidor cada
dia mais exigente. Na foto, Rodrigo
Antunes fala dos novos cortes.
Página A5
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Política
Coluna

Direito em Debate
Por Helton Kramer Lustoza

Ordem dos advogados
do brasil impõe pena
perpétua a bacharel:
isso é permitido por
lei?
Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês.
Ficou famoso pela sua teoria da separação dos poderes.
Aristocrata, filho de família nobre, nasceu no dia 18 de janeiro
de 1689. Seu nome de batismo é Charles-Louis de Secondat,
mais tarde, com o título de nobre, passou a ser chamado de
Barão de La Brède e de Montesquieu. Cedo teve formação iluminista com padres oratorianos. Revelou-se um crítico severo
e irônico da monarquia absolutista decadente, bem como do
clero católico. Adquiriu sólidos conhecimentos humanísticos
e jurídicos. Para ele, a estrutura das leis civis e criminais
devem contemplar a liberdade de pensamento, expressão e
associação, além da eliminação da escravidão, bem como, o
direito a um julgamento justo, a presunção da inocência e a
proporcionalidade na severidade das penas.
As súmulas 09/2019 e 10/2019 publicadas pela OAB em
março de 2019, impedem por tempo indeterminado - pena
perpétua - a inscrição nos quadros da renomada instituição
de Bacharéis em Direito que tenham praticado violência contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com
deficiência física ou mental, independentemente da instância
criminal, tendo em vista que tal conduta é apta a demonstrar
a ausência de idoneidade moral. Este, é um dos requisitos
presentes no artigo 8º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).
Conforme o Estatuto, mesmo antes da condenação judicial, a
inscrição pode ser negada se os fatos forem suficientes para a
configuração da inidoneidade moral. Desta forma, as referidas
súmulas fortalecem o entendimento de que a punição deverá
ocorrer independentemente de instância criminal, ou seja, não
há a necessidade de trânsito em julgado da sentença penal
condenatória para que a inscrição do Bacharel possa ser
indeferida, em flagrante desrespeito ao princípio da presunção
de inocência.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LVII,
consagra o princípio da presunção de inocência. Tal princípio
estabelece que embora recaiam sobre o acusado suspeitas da
prática de um crime, ele será tratado como se fosse inocente
até que seja proferida condenação definitiva.
Creio que na OAB prevalece o lema “faça o que eu mando
e não faça o que eu faço”. Digo isso por que, estamos no auge
do julgamento pelo STF das ações que visam extinguir a prisão de réus a partir da confirmação da sentença em segunda
instância. Hoje, por força da jurisprudência do próprio STF os
réus condenados em segunda instância passam a cumprir pena
imediatamente, embora ainda haja recursos cabíveis para
instâncias superiores. Por conseguinte, a OAB se posicionou
contra a prisão em segunda instância, exatamente pelo fato de
tal prisão violar o princípio da presunção de inocência, dentre
outros argumentos. Prevalecendo esse entendimento, é grande
a probabilidade dos presos da lava-jato serem colocados em
liberdade.
Ora, para a inscrição nos quadros da OAB o quesito presunção de imoralidade atropela o princípio constitucional da
presunção de inocência. Todavia, quando se trata de prender
bandido, já condenado em primeira e segunda instância a
mesma OAB entende que se trata de flagrante violação ao
princípio da presunção de inocência. Será que a OAB além de
fiscalizar a profissão do advogado também possui competência
para fixar punição criminal perpétua?
Certamente a intenção dos membros da OAB quando editaram as súmulas era a de estancar a violência contra a mulher
e demais grupos de vulneráveis. Todavia, as normas violam
preceitos constitucionais, sobretudo o da impossibilidade de
existência de penas perpétuas, pois, não informam por quanto
tempo vigorará o indeferimento da inscrição do Bacharel em
Direito.
Montesquieu foi o proclamador do Direito em virtude
(qualidade moral), e, com sua formação e inteligência propôs
divisões para o Direito em sua essência principal, que nada
mais é que pretender atingir a igualdade e liberdade de cada
cidadão.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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ENTREVISTA

‘A mulher morre quando não
há política pública’

Da Agência Estado - Maria da Penha Maia Fernandes não
desiste. Foram quase 20 anos de luta contra a impunidade, que
só chegou ao fim em 2001, depois que a Organização dos Estados
Americanos (OEA) responsabilizou o Brasil por omissão estatal na
apuração da tentativa de feminicídio que a deixou paraplégica. A
lei que leva o nome da ativista e virou símbolo de proteção acaba de
completar 13 anos. Mas algumas batalhas continuam as mesmas.
“Os pequenos municípios não são assistidos, com raras exceções”,
afirmou Maria da Penha.
Até o ano passado, as brasileiras só contavam com atendimento
em delegacias especializadas em 8,3% das cidades, segundo
levantamento recente do IBGE. E só há casas-abrigo de gestão
da prefeitura para acolher vítimas expostas a situações de alto
risco em 2,4% dos municípios. Para Maria da Penha, as falhas no
sistema de apoio são parte da explicação para o fato de o número
de mulheres mortas apenas por serem mulheres continuar subindo.
“Os feminicídios acontecem quando não existe a política pública,
quando a mulher tem medo de denunciar.”
O investimento em ensino de gênero nas escolas, uma das recomendações do relatório da OEA que foi incluída na lei, também não foi feito.
Virou questão de honra para Maria da Penha Lutas antigas se somam a
novos desafios, como os possíveis impactos que a nova legislação sobre
armas pode ter no combate ao feminicídio e na redução no orçamento
dedicado a conter a violência doméstica, que passou de mais de R$ 88
milhões em 2017 para R$ 36,7 milhões neste ano. “Desde o momento
em que os recursos necessários para determinada política pública
funcionar são retirados, claro que é um retrocesso.”
Confira, abaixo, os principais trechos da entrevista concedida
pela ativista à agência Estado,
AE - A Lei Maria da Penha acaba de completar 13 anos. O
Brasil avançou no combate à violência contra a mulher?
Maria da Penha - Sim. A lei é considerada uma das três melhores do mundo no enfrentamento da violência. E eu acho que o
papel da imprensa é de informar o número de feminicídios e de
denúncias feitas. No momento em que você expõe a quantidade
de denúncias, mostra que o homem continua violento - e agora a
gente está sabendo o quanto ele é violento, já que antes não existia
estatística no País.
AE-Estamos evoluindo para educar a população e evitar
mais casos?
Maria da Penha- O Brasil está melhorando em relação ao movimento de mulheres, que não descansa em mostrar a importância
de denunciar. As estatísticas das denúncias são muito altas. Infelizmente, os feminicídios acontecem quando não existe a política
pública, quando a mulher tem medo de denunciar.
AE - Se a conscientização das mulheres vem melhorando,
por que ainda não conseguimos evitar que essa violência
aconteça?
Maria da Penha - Isso ocorre porque há o descompromisso do
poder público.
AE -Como a senhora avalia a atual política de combate à
violência doméstica?
Maria da Penha - Gostaria que este governo tivesse um olhar
mais aprofundado para a criação de políticas públicas. E que a
questão das armas fosse repensada. Também precisamos conse-

guir, por meio da educação, desconstruir o machismo.

AE - Mudar a regra de posse de armas pode prejudicar o
combate à violência contra a mulher?
Maria da Penha - Com certeza. Eu não concordo com essa
política, acho um absurdo levar uma arma de fogo, que tem um
alcance maior do que uma arma branca, para dentro de casa. Nós
provavelmente teremos um aumento no assassinato de mulheres.
AE - Dados do Ministério da Mulher mostram que o orçamento para o combate à violência contra a mulher caiu em
2019. Isso pode ter um impacto direto no combate à violência
doméstica?
Maria da Penha - Desde o momento em que os recursos necessários para determinada política pública funcionar são retirados,
claro que é um retrocesso. O poder público tem de ter esse compromisso, pois assim vamos evitar que mulheres sejam assassinadas
por falta de política pública, por não ter onde denunciar. É um
descompromisso muito grande.
AE - Quais são os pontos ainda complicados para o cumprimento total da Lei Maria da Penha?
Maria da Penha - Demorou oito anos para a lei estar presente
em todas as capitais brasileiras. E os pequenos municípios não
são assistidos, com raras exceções. Para a lei funcionar, é preciso
ter o centro de referência da mulher, a casa abrigo, a delegacia da
mulher e o juizado. Sabemos que nos pequenos municípios não
é possível ter essas quatro estruturas. Mas elas poderiam estar
presentes como a saúde está. Existem as macrorregiões, nas quais
municípios maiores abrangem políticas públicas de um grande
hospital e atendem a população das regiões circunvizinhas. Isso
deveria ser feito com a Lei Maria da Penha também.
AE - Como isso ocorreria?
Maria da Penha - Nós estamos conscientizando os prefeitos
dos pequenos municípios de que é interessante criar o Centro de
Referência da Mulher dentro de um posto de saúde para não onerar
aquele município e ser mais fácil de a mulher, ao entrar no posto,
conseguir ser atendida. Seria favorável à mulher, já que ela não
teria obrigação de denunciar o seu agressor naquele espaço, mas
seria orientada sobre o funcionamento da lei.
AE - Quais são os principais problemas no combate à violência
doméstica?
Maria da Penha - Eu acho que ainda falta investir muito em
educação, pois qualquer cultura só se desconstrói através dela.
Tanto que, no meu processo, a Organização dos Estados Americanos (OEA) enviou ao Brasil um relatório final, pedindo esse
investimento em educação para se desconstruir o machismo já na
fase do ensino fundamental.
AE - Por que nenhum governo conseguiu colocar o ensino de
gênero dentro das escolas?
Maria da Penha - São 13 anos de existência da lei. E o governo
em si está realmente parado. Essa educação já deveria ter acontecido há mais tempo, mas é um ponto que a gente nunca pode
deixar de falar.

PSL, 99% fiel ao governo,
ameaça pauta de Bolsonaro

No Japão, Bolsonaro encontra primeiroministro e presidente da Ucrânia

Brasília, (AE) - A crise entre o presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do PSL implodiu o único apoio fiel que o
governo tinha na Câmara. Incomodados com a ofensiva
do Palácio do Planalto para derrubar o líder da bancada,
Delegado Waldir (PSL-GO), deputados do partido ligados
ao presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), afirmam que
passarão a atuar de forma independente, o que significa
contrariar os interesses do governo em alguns casos,
informa. O Estado de S. Paulo.
Segundo levantamento do jornal utilizando a ferramenta Basômetro, que mede o governismo de deputados
e partidos, o PSL é o partido que mais deu suporte às
propostas de interesse do governo na Câmara. Parlamentares da sigla votaram com Bolsonaro em 99% das
vezes - índice superior a DEM e Novo, que deram 94%
dos votos alinhados ao governo.
Entre os temas que os “bivaristas” prometem encampar contrariando interesses do Planalto está a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a prisão após
condenação em segunda instância e a defesa das comissões parlamentares de inquérito (CPIs) da Lava Toga e
das Fake News. Dos 53 deputados do PSL, apenas dez
foram 100% fiéis a Bolsonaro até agora. Na lista estão
Waldir e Bivar, principais alvos do presidente. “Vamos
apoiar as bandeiras de Bolsonaro na campanha e que
defendemos também. Mas, se aparecer algum projeto
que diverge do que ele defendeu, vamos votar contra”,
afirmou o deputado Charles Evangelista (PSL-MG).
Parlamentares apontam como exemplo propostas
que afrouxam o combate à corrupção. Na lista, a transferência do antigo Conselho de Controle de Atividades
Financeiros (Coaf) do Ministério da Justiça para o
Ministério da Economia. A mudança, que representou
uma derrota ao ministro Sérgio Moro, foi aprovada pelo
Congresso em junho, com aval do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) fará no Japão reuniões com
o primeiro-ministro Shinzo Abe e com o presidente da Ucrânia,
Volodmir Zelenski, além de encontro com empresários locais e com a
comunidade brasileira. A previsão de reuniões foi divulgada hoje pelo
Palácio do Planalto. Bolsonaro sairia de Brasília às 22h deste sábado
(19). A previsão é de desembarque em Tóquio na segunda-feira (21)
para participar, no dia seguinte, da cerimônia de proclamação da
entronização do imperador do Japão, Naruhito. Antes comediante,
Zelenski assumiu a presidência da Ucrânia em maio. O político
novato virou peça-chave de crise política nos Estados Unidos que
motiva movimento pelo impeachment do presidente Donald Trump.
Em telefonema, o republicano pediu que o líder ucraniano investigasse o democrata Joe Biden, possível rival de Trump nas eleições
de 2020. A agenda no Japão será a primeira de Bolsonaro na sua
mais longa viagem internacional. O presidente deixa o Brasil na noite
deste sábado, 19, e retorna ao País na manhã do dia 31.

CCJ: Francischini defende independência
O deputado Felipe Francischini (PSL-PR), que preside
a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), afirma que a
postura “independente” já era adotada por ele na condução
do colegiado - o mais importante da Câmara.
“Eu já tenho independência na CCJ. Até porque hoje tudo o
que eu pautei foi porque eu fui atrás”, afirmou o parlamentar.
“E vou continuar assim. Se a insanidade de alguns está ofuscando a vista para um projeto de nação, não vai acontecer isso
comigo.” Nesta semana, em uma reação ao Supremo Tribunal
Federal (STF), Fracischini decidiu acelerar a discussão da
PEC que prevê a prisão antecipada de réus após condenação
em segunda instância. A intenção é se antecipar a uma eventual mudança de entendimento do Supremo, que começou na
quinta-feira a julgar três ações sobre o tema.
Embora o governo não tenha se posicionado sobre o
assunto, uma postagem anteontem na conta de Bolsonaro
no Twitter em defesa da PEC foi apagada. Minutos depois, o
vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC), filho do
presidente, admitiu ter sido o autor da publicação no perfil
do pai, mas sem autorização.
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Prefeitura entrega casa reconstruída
após incêndio no bairro Sonho Meu
Umuarama - A Diretoria de Habitação da
Prefeitura de Umuarama
entregou, na tarde desta
sexta-feira, 18, as chaves de uma unidade do
Conjunto Habitacional
Sonho Meu para a antiga
moradora, a dona de casa
Leonice Marques. A casa
foi reconstruída após um
incêndio que a destruiu
por completo, em 3 de
março deste ano. O fogo
consumiu todos os pertences da moradora.
“Hoje eu não tenho nenhuma cadeira pra trazer
para cá, mais eu tenho de
volta o mais importante,
que é a minha casa”, disse
a dona de casa.
Desde o incêndio ela
vinha morando com uma
filha, que também reside
no bairro. “Quando o in-

cidente aconteceu a dona
Leonice ficou perdida,
sem saber o que fazer, e
nem se deu conta de que
poderia acionar o seguro.
Fizemos o trabalho social
de orientação e acompanhamento da moradora
em todo o processo e agora ela pode voltar para o
seu lar”, disse a diretora
de Habitação do município, Andréia Grazielle
Honorato. Ela disse que o
que restou da moradia foi
demolido pela Prefeitura,
por ameaçar as casas
vizinhas.
A Caixa Econômica
Federal, responsável pela
implantação do conjunto
habitacional, foi procurada após o sinistro e acionou a seguradora. Após
o levantamento dos orçamentos, uma construtora

foi contratada pela Caixa
e reconstruiu a casa da
dona Leonice. “Agora ela
pode voltar para o seu
lar e recomeçar a vida”,
disse o secretário-chefe de Gabinete e Gestão
Integrada, Luiz Genésio
Picoloto, que representou
o prefeito Celso Pozzobom
na entrega das chaves,
ao lado do vice-prefeito
Hermes Pimentel da Silva.
“Trago um abraço do
prefeito e os votos de
que a senhora tenha uma
vida confortável e segura
na nova moradia. Também está de parabéns a
equipe da Habitação, que
prestou todo o atendimento à dona Leonice neste
momento de dificuldade
e agora pode testemunhar
a sua alegria”, completou
Picoloto.

A casa foi reconstruída após um incêndio que a destruiu por completo, em 3 de março deste ano

Equipe de Educação em Saúde
reforça trabalho de prevenção à dengue
Umuarama - Neste ano
não haverá orientações
sobre a dengue no Cemitério Municipal, no Dia de
Finados (2 de novembro).
Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e também servidores da
Administração de Cemitérios e Serviços Funerários
(Acesf) realizarão a limpeza após a visitação e, nos
dias seguintes, a Vigilância
Ambiental também fará um
pente fino para eliminar
possíveis criadouros de
mosquitos deixados pelos
visitantes.
Porém o trabalho educativo e preventivo contra a
dengue vem sendo intensificado pelas equipes da Coordenadoria de Vigilância em
Saúde (Covisa) da Secretaria Municipal de Saúde
junto às escolas municipais
e estaduais. Após o início
do no ano epidemiológico,
a cidade registra 22 casos
confirmados de dengue e
conta com 113 notificações
em averiguação.
Nas últimas semanas, a
equipe da Vigilância Ambiental levou o teatro “Um
reino sem mosquito” e tam-

A equipe de Educação em Saúde levou informações e
orientação por meio do teatro as escolas

bém o teatro de fantoches a
diversos estabelecimentos
de ensino e empresas, além
da orientação e distribuição
de panfletos em semáforos
na região central. “Estivemos no Colégio Estadual
Tiradentes com o projeto
Escola em Ação e também
fizemos conscientização na
vizinhança com panfletos e
cartazes”, informou o coordenador Carlos Roberto da
Silva.
“Temos realizado um

trabalho muito produtivo
com os estudantes e até
os professores têm interagido com a nossa equipe,
por meio das atividades.
Após a conversa com os
alunos fizemos novamente
a panfletagem na escola,
mercado e no posto de saúde do bairro”, completou
a coordenadora da Covisa, Maristela de Azevedo
Ribeiro.
Além da Tiradentes, a
equipe de Educação em

Saúde levou informações
e orientação por meio do
teatro à Escola Municipal
Jardim União, aos funcionários do Mercado Pimentel, Escola Municipal
Tempo Integral, Escola
ABC (período vespertino),
Escola Municipal Rui Barbosa e também no Colégio
Estadual Bento Mossurunga. “Tentamos reunir
alunos e pais nas palestras
do projeto contra a dengue
e no CMEI do Parque San
Remo tivemos um encontro
bastante produtivo”, completou Maristela.
Nesta sexta-feira, a equipe da Vigilância Ambiental
reuniu-se no anfiteatro
do Procon Municipal para
preparar uma ação integrada que será realizada
no Parque Dom Bosco, no
próximo dia 25. A Covisa
também está na organização das ações da Semana
de Combate e Controle da
Dengue, que será realizada
de 18 a 22 de novembro,
definindo as ações que serão realizadas nos bairros
em conjunto com o Comitê
de Combate à Dengue de
Umuarama.

Enem também é aceito em
42 instituições de ensino
portuguesas
O Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe),
de Portugal, passará a usar as notas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) na seleção de brasileiros para
os cursos de graduação. Este é, segundo o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), o 42º convênio firmado com instituições
portuguesas de ensino superior.
A instituição é voltada principalmente para as áreas
de educação, tecnologia, gestão de empresa e turismo.
Os cursos são pagos, mas é possível pleitear bolsas
de estudo, de acordo com informações na página da
instituição. Os participantes do Enem 2019, segundo o
Inep, já poderão se beneficiar do novo acordo.
O Enem Portugal, programa de acordos entre o Inep
e as instituições de educação superior portuguesas, foi
criado em 2014. Mais de 1,2 mil brasileiros que ingressaram nessas instituições por meio dos convênios do Inep.
Seleção
Cada instituição define as regras e os pesos para
uso das notas. As instituições de ensino superior
portuguesas signatárias de convênio são responsáveis
pela comunicação oficial com os candidatos admitidos
em seus cursos.
De acordo com o Inep, os convênios interinstitucionais não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro.
A revalidação de diplomas e o exercício profissional no
Brasil dos estudantes que cursarem o ensino superior
em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira.
Em nota, o presidente do Inep, Alexandre Lopes,
diz que pretende estender os convênios também para
a Espanha: “Iniciamos as tratativas com a Embaixada
da Espanha para que as instituições de ensino superior
espanholas também aceitem o Enem como prova de
acesso”.

Oportunidades de negócios no Parque Residencial da Gávea
Situado na região
de maior expansão urbana de Umuarama,
ponte de ligação entre
dois pontos de acesso
importantes à cidade,
as Avenidas Paraná e
Portugal, o Parque Residencial da Gávea se
transformou em um dos
melhores pontos para
se investir na Capital
da Amizade. Além da
localização privilegiada, a topográfia do local
é outro atrativo para os
investidores
O Parque Residencial da Gávea está localizado em frente ao
Hospital UOPECCAN,
próximo ao Futuro
Shopping de Umuarama e pertinho da nova
Rodoviária da cidade.
Mesmo sendo uma região nova e de grande
expansão, o loteamento

conta em sua redondeza
com supermercado, panificadoras, escolas, áreas
de lazer, saúde e tudo mais
que uma família busca.
Desta forma, o novo
residencial se transforma
em um excelente oportunidade pra você que quer
morar na área central
da cidade ou que deseja
montar o próprio negócio,
em uma região com grande
fluxo diário de pessoas.
Com infraestrutura
completa o Parque da Gávea já encontra-se liberado para construir, sendo
o melhor, parcelamento
direto com a loteadora
de 150 meses. A facilidade de adquirir o terreno
proporciona comodidade
para quem procurar investir. O plantão de vendas
podem ser acessado pelos
telefones 99109-2643 ou
99163-8971.
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Audiência pública detalhará
nesta segunda-feira obras
em estradas rurais
Umuarama - A Prefeitura de Umuarama convida a
população para participar
da audiência pública que
será realizada nesta segunda-feira, 21, a partir das 10
horas, no Centro Cultural
Vera Schubert. O prefeito
Celso Pozzobom e a equipe
de Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos
apresentará o projeto de
adequação e melhorias que
atenderá várias estradas
rurais com obras de adequação, realinhamento,
drenagem e cascalhamento.
As obras serão realizadas através de parceria entre a Prefeitura e o
Consórcio Intermunicipal
Para Conservação da Biodiversidade da Bacia dos
Rios Xambrê e Piquiri (Cibax) e beneficiarão, neste
momento, as comunidades
das estradas Canelinha, Esperança, Pavão, Vermelha e
Amarela.
“Vamos utilizar a patrulha mecanizada do consórcio, por meio do Programa
Estradas da Integração,
em parceria com o governo
do Estado. São obras importantes para garantir a
trafegabilidade em nossas

Uliana, Elaine e Douglas na frente da Exattus Contabilidade

Administração municipal apresenta balanço da recuperação das estradas rurais

estradas, independente
das condições climáticas.
O produtor rural precisa
ter acesso facilitado aos
centros urbanos para adquirir insumos, serviços
básicos e transportação a
sua produção agropecuária”, justificou o prefeito
Celso Pozzobom.
A audiência pública
é o momento de prestar
contas à população sobre
os planos e projetos da
administração municipal,
“por isso contamos com a
presença das nossas lideranças, presidentes de associações, representantes

de entidades, vereadores,
enfim, das pessoas que se
interessam pelos destinos
do município”, reforçou o
prefeito.
O Cibax atualmente
é presidido pelo prefeito
Celso Pozzobom. No final
de março deste ano, o consórcio recebeu veículos,
máquinas e implementos
para composição da patrulha rodoviária rural do
Programa Estradas da Integração, uma parceria entre
os municípios membros e o
governo do Estado por meio
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab).

Composta por pá carregadeira, rolo compactador
“pé de carneiro”, trator
de esteira, escavadeira
hidráulica, motoniveladora,
dois caminhões basculantes e um caminhão comboio,
a patrulha rural – adquirida por R$ 2 milhões 140
mil – vem auxiliando os
municípios do consórcio na
recuperação e conservação
de estradas rurais. As primeiras cidades atendidas
foram Francisco Alves e
Iporã, seguidas agora por
Umuarama, com tempo
médio de operação de 60
dias em cada município.

Alimentos com excesso de açúcar devem
ter impostos altos, defende relatora da ONU
São Paulo, (AE) - Mesmo
com a existência de múltiplas opções de alimentos, a
baixa qualidade e o excesso de açúcares, gorduras
saturadas e sal na comida
são responsáveis por uma
“epidemia” de pessoas má
alimentadas ao redor do
planeta. Estimativas da
Organização das Nações
Unidas (ONU) indicam que
haja 2 bilhões de indivíduos
com obesidade ou sobrepeso, ao mesmo tempo em
que 820 milhões estão em
situação de insegurança
alimentar.
Relatório divulgado
nesta semana pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ex-aluna da Unipar monta
seu próprio escritório
de Contabilidade

Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês)
evidencia uma tendência
global de crescimento de
problemas nutricionais,
mais graves em quem está
no início da vida. Uma em
cada três crianças com
menos de 5 anos enfrenta
subnutrição ou sobrepeso,
em número que chega a
200 milhões.
Em entrevista ao jornal
<i>O Estado de S. Paulo</i>, a relatora especial
da ONU sobre o direito à
alimentação, a turca Hilal
Elver, defende o aumento dos impostos sobre os
alimentos com excesso de
açúcar, para que as pessoas
“pensem duas vezes” antes

de comprar o produto, e faz
comparação com a tributação do tabaco.
“A maneira mais eficaz
pela qual os governos em
todo o mundo restringiram
o uso de cigarros é tributando-os em níveis muito
altos”, afirmou. “Acredito
que seja totalmente apropriado fazer o mesmo.”
Hilal destaca ainda a
importância da educação
na promoção de dietas
de qualidade e das políticas governamentais para
incentivar o consumo de
alimentos mais saudáveis.
Na prática, a função da
relatora da ONU é analisar,
de maneira independente,
questões relacionadas a ali-

mentos e direitos humanos
em todo o mundo.
Ela diz, por exemplo, que
a combinação de más dietas,
a falta de tempo para cozinhar e táticas de marketing
“agressivas” da indústria
alimentícia contribuem para
o aumento do sobrepeso. E
entende que os governos ao
redor do mundo não estão
atuando com a seriedade
que deveriam.
“Com as mudanças
climáticas e a obesidade
causando sérias ameaças
à saúde humana em todo
o mundo, seria de esperar
que os governos estivessem
se movendo com um maior
senso de urgência. Infelizmente, não estão”, afirmou.

Umuarama - Quando
persistimos em realizar
um sonho, seja ele pessoal ou profissional, e
fazemos tudo com garra, vontade, dedicação e
disciplina, as chances de
realizá-lo são enormes.
Foi o que fez a contadora
Elaine Guedes, ex-aluna
do curso de Ciências Contábeis da Universidade
Paranaense – Unipar. Ela
foi em busca de suas metas e conseguiu montar
seu próprio negócio, o
escritório Exattus Contabilidade, localizado na
Avenida Celso Garcia
Cid, em Umuarama.
A inauguração aconteceu no mês passado,
com a presença de familiares e amigos. “A ideia
de empreender surgiu a
partir do momento que
eu e meu sócio, o contador Douglas Zuffo, sentimos a necessidade de
fazermos o ‘algo a mais’.
Trabalhávamos juntos na
empresa Alimentos Zaeli e conversando sobre
algumas oportunidades
decidimos abrir nosso
próprio escritório”, conta
a egressa da Unipar, que
se formou no ano de 2010
e também trabalhou na
empresa Averama.
Mas o começo não foi
nada fácil. “Como ainda
não tínhamos clientes,
decidimos começar a empresa na sala de casa, no
mês de fevereiro deste
ano. Depois de sete meses de muito trabalho, o
número de clientes foi aumentando e, então, houve
a necessidade de alugarmos uma sala comercial,
até mesmo para termos
mais privacidade e atendermos melhor nossos
clientes”, relata a jovem
empreendedora, ressaltando que a graduação da
Unipar foi essencial para
que chegasse até aqui.

“Ainda na Universidade
tive a oportunidade de ir
para o departamento de
contabilidade da empresa em que trabalhava.
Com isso, pude colocar
em prática todo conhecimento teórico que o curso
me proporcionava. Tudo
isso foi de grande valia
para meu crescimento
profissional, pois foi na
graduação que adquiri
minha base para exercer
essa bela carreira”, orgulha-se. Sobre o futuro,
a contadora é otimista.
“Cursei na Unipar o MBA
em Controladoria, Gestão
Empresarial e Financeira
e quero continuar me
capacitando cada vez
mais para conseguir desenvolver novos projetos,
aplicando um trabalho
diferenciado que vai contribuir no crescimento
do nosso escritório”. “Ao
nosso aluno proporcionamos, no âmbito do perfil
profissional, inúmeras
oportunidades e dentre
elas a de empreender.
Foi o que fez a Elaine.
Batalhou, se dedicou e
conseguiu montar o seu
escritório, usando a criatividade para planejar e
estruturar os negócios
de seus clientes”, elogia
o coordenador do curso,
professor Clóvis Uliana,
ressaltando que a trajetória dos ex-alunos da graduação é acompanhada
por meio do projeto de extensão ‘Acompanhamento
do Egresso em Ciências
Contábeis’.
Exattus
Contabilidade
As empresas interessadas em contratar os
serviços do escritório
Exattus Contabilidade
podem entrar em contato
pelo telefone (44) 988529462 ou no e-mail elaineguedes123@gmail.com.

Por diploma falso, finalista de ‘Nobel’ da educação é proibido de dar aula
Vitória, 18 (AE) - O professor Wemerson Nogueira, finalista em 2017 do
prêmio “Teacher Global
Prize”, considerado o Nobel
da Educação, foi proibido
pelo governo capixaba de
dar aula por cinco anos,
acusado de usar diplomas
falsos. Nogueira atribuiu
o problema a uma questão
burocrática e disse que não
pretende recorrer da decisão. Ele afirmou ainda que
está prestes a se formar em
outra faculdade.

Em maio, o jornal O Estado de S. Paulo revelou
que a professora de ensino
técnico Joana D’Arc Félix
de Sousa declarava uma
formação na Universidade Harvard (EUA) que a
docente não possui. Além
disso, ela usou um diploma
falso na tentativa de confirmar a informação. Após
a reportagem, admitiu ter
mentido no currículo.
O veto a Nogueira foi
determinado pela Secretaria Estadual de Educação
do Espírito Santo. Tarcí-

sio Bobbio, corregedor da
pasta no Estado, diz que,
após auditoria no setor, foi
constatado que Nogueira
usou três diplomas falsos
dos cursos de Química,
Ciências Biológicas e um de
pós-graduação para ocupar
o cargo de educador. A decisão saiu no Diário Oficial
do Estado de 8 de outubro.
“Como ele já não tinha
mais vínculo com o Estado, a
lei determina essa punição e
foi cumprido o que era previsto. O setor de auditoria da
educação, achou suspeitos

três documentos que ele apresentou, declarando os cursos.
Apuramos esse caso e, diante
de todos os fatos comprovados,
decidimos aplicar a punição. Se
não cumpro a lei, acabo respondendo um processo também”,
explicou o corregedor.
O corregedor ainda informou que, assim que passar o período de punição
(cinco anos), Wemerson
pode concorrer novamente
ao cargo de professor DT
(designação temporária) e
voltar a dar aulas na rede
estadual. “Passando o pe-

ríodo que a lei determina,
ele pode sim voltar a fazer
os concursos para dar aula
nas escolas estaduais”.
Em nota, Nogueira que
a comissão processante
foi parcial no processo,
pois se apegou ao fato de
o diploma “papel” não ter
validade. “Eles deveriam
ter analisado minha boa
fé, a não intenção de usar
um documento sabendo
que era falso”, disse. Ele
afirma ter estudado em um
polo conveniado com a Universidade Metropolitana de

Santos (Unimes) e guardar
o contrato de prestação
de serviço da instituição.
A faculdade, porém, não
reconhece o diploma.
Também em nota, a Unimes diz ter sido vítima de
fraude e pediu à Superintendência da Polícia Federal capixaba para apurar
o caso. A faculdade alega
que em 2015 foi informada
de que no Espírito Santo
teriam sido emitidos diplomas falsos em nome da Unimes, que não constavam
nos registros acadêmicos.
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Novas opções de cortes de carne
chegam ao churrasco do umuaramense
Que corte é esse?
SHOT RIB
É um corte que pega acém e osso de costela,
com 3 ou 4 tecidos diferentes unidos por miolos de
gordura. Lembra o prime rib (que fica no traseiro).
Quando cortado na longitudinal, o short rib dá origem
ao assado de tira.

PRIME RIB
Corte com osso que pega a 5ª ou a 6ª costela, na
parte em que acaba o acém (dianteiro) e começa o
contrafilé (traseiro). É o começo do contrafilé (o ancho),
pode-se dizer que é um ancho com osso.

TOMAHAWK
É basicamente o prime rib com o maior dos ossos
da costela (cerca de 30 cm).Tem esse nome (machado,
em inglês) por causa do formato. A carne que vem
grudada é o ancho. É saborosa justamente por causa
do osso e da gordura. A graça deste corte também
está no seu visual rústico.

ANCHO
Rodrigo Antunes mostra um tomahawk, um dos cortes saborosos para se fazer na grelha

Umuarama – Conhecida por ter um
dos maiores rebanhos
bovinos do Paraná e
contando com uma Cooperativa de Carnes Nobres, Umuarama está
se transformando na
cidade do churrasco.
Esse amor pelo assado
também impulsionou
o aprimoramento de
quem manuseia a carne,
principalmente com os
novos cortes entrando
no mercado e um consumidor cada dia mais
exigente.
O açougueiro do supermercado Capioto de
Umuarama, Rodrigo Antunes, atua na profissão
há 21 anos e viu o mercado da carne mudar,
desde o dia que pegou
pela primeira vez na faca
de corte. Rodrigo conta
que o setor está se aprimorando, seguindo a exigência de um consumidor
que busca novidade, qua-

lidade e sabor.
“Quando eu comecei as coisas eram bem
diferente, na época
de fim de ano a gente
preparava entre 100 a
200 quilos de picadão
temperado. Essa era a
carne do churrasco das
famílias, hoje a história e bem diferente. O
consumidor já vem ao
balcão do açougue com
uma informação, ele
sabe o que quer e por
isso está mais exigente.
Esse consumidor quer
fazer aquela carne que
vê na internet e nos
programas culinários”,
explicou.
Para atender essa
exigência, o açougueiro
realizou cursos de cortes e preparos, como
também, busca entender
o processo da cadeia do
gado de corte. “Hoje no
mercado trabalhamos
com a CooperCaiuá,
que é de Umuarama e

trabalha com novilho
precoce e superprecoce
de Angus e cruzamentos, como o Brangus. O
objetivo é levar uma carne ‘bem acabada’ para
o consumidor e o que
seria isso? Uma carne
macia e saborosa, pois
vem marmorizada com
a gordura ideal para o
churrasco”, explicou.
Novos nomes
e cortes

Lembra da bisteca,
fraldinha, maminha, alcatra e a idolatrada picanha? Nada contra os
cortes, mas os açougueiros tiveram que ampliar o
repertório e agora oferecem aos clientes o prime
rib, short rib, tomahawk
entre outros tantos cortes que chegaram ao
Brasil com o advento dos
programas culinários.
Anderson Barroso de
Castro trabalha há 15
anos em açougue e se-

gundo ele, nos últimos
dois anos a procura pelos
novos cortes aumentou.
Entretanto, o açougueiro
ressalta que não adianta
fazer um corte bem feito
se a carne não for de boa
procedência. “Não é só
o corte que vai garantir
o bom assado. A carne
precisa ter qualidade e
precisa ter procedência.
Só assim o churrasco da
família será um sucesso”, alertou.
Os açougueiros explicam que pela qualidade
do boi e a forma de manipulação, não existe
uma carne ruim para
assar. “O açougueiro
precisa se qualificar e
entender os cortes. Aqui
no mercado só trabalhamos com carne de
qualidade. Desta forma,
a chamada carne de segunda se transforma em
um espetáculo quando
vai para churrasqueira”, finalizou Antunes.

É a primeira parte do contrafilé, quando acaba o
acém (no dianteiro) e começa o traseiro. É ribeye para
os americanos, ancho para os argentinos e entrecôte
para os franceses. É uma peça bastante marmorizada,
cujo miolo é chamado de ojo de bife ou de eye. A parte
superior da carne (depois da divisória de gordura) são
as cejas ou ribeye cap. Corte irrigado e suculento,
tem texturas diferentes e uma camada de gordura
entremeada que garante umidade, maciez e sabor.

T-BONE
O t-bone traz de um lado o chorizo e, de outro, uma
porção de filé-mignon. Carnes bem diferentes divididas
por um osso dão graça ao prato, com a textura mais
macia e menos gordurosa do filé, e mais potente do
chorizo.

PORTERHOUSE
É um corte semelhante ao t-bone, mas que pega
um pedaço maior de filé-mignon (pelo menos 3 cm
de largura), seguindo em direção ao traseiro. As características de sabor e textura são similares, mas há
mais carne magra nesta porção, então o contraste é
interessante com o contrafilé.

CHORIZO
Chorizo, o nome argentino, e new york strip (também chamado de strip loin ou strip steak), como dizem
os americanos, são praticamente a mesma coisa. É
a porção de contrafilé (sem osso) que vem depois do
ancho, marcada por uma capa de gordura, além de
ter também gordura entremeada. Em geral, é cortado
em bifes altos.

BISTECA FIORENTINA
Corte italiano, é uma espécie de t-bone no ponto em
que o chorizo (contrafilé) encontra a alcatra. Assim, é
um pedaço de osso em T com três texturas de carne:
filé-mignon, chorizo e alcatra no alto.

O açougueiro Anderson vem se aperfeiçoando para atender os clientes, em suas mãos um prime rib

Rodrigo fala de alguns cortes que são realizados no mercado e mostra a qualidade da carne
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Incêndios em áreas rurais têm dado muito trabalho aos bombeiros de Umuarama
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Em terrenos baldios o fogo é usado por populares para limpar o imóvel ao invés de fazer a roçada

IMEIO
I
AMBIENTE

Estiagem eleva em 1.000% número de
incêndios ambientais em Umuarama
Umuarama – A longa
estiagem que assola o país
desde junho está deixando
suas marcas não apenas na
amazônia, mas em nossa
região também. O número
de queimadas ambientais
atendidas pela unidade
do 6º SubGrupamento
do Corpo de Bombeiros
(Umuarama, Cruzeiro do
Oeste e Altônia) aumentou em 1.000%, somente
nos últimos dois meses, no
comparativo com o mesmo
período de 2018.

Registro de queimadas
Segundo dados do Corpo de Bombeiros, a
quantidade de incêndios ambientais atendida
entre agosto e setembro superou os casos de
acidentes de trânsito no mesmo período. Os
bombeiros foram acionados 189 vezes para
combater incêndios e 165 ocorrências de acidentes de trânsito.
Via de regra, acidentes são a principal causa
de acionamento do 6º SubGrupamento do Corpo
de Bombeiros (Umuarama, Cruzeiro do Oeste
e Altônia).

INCÊNDIOS
Entre agosto e setembro,
a Unidade combateu 189 incêndios ambientais, contra
19 no ano passado. A elevação ocorreu pela junção
de dois fatores: primeiro a
falta de responsabilidade
de pessoas que provocam as
queimadas como forma de
‘limpar’ o terreno, seja para
a retirada de lixo ou mato.
De acordo com o 2º tenente do CB Marçal Gabriel
da Costa, quase todas as
ocorrências desta natureza atendidas pela Unidade
foram provocadas pelo homem. “As pessoas costumam
passar veneno nos terrenos
e depois atear fogo, ao invés
da roçada, e acabam perdendo o controle”, explicou.

ros enfrentaram três incêndios de grandes proporções. No Parque Nacional
de Ilha Grande, que ardeu
em chamas por quase 10
dias e contou com efetivos de outras unidades,
voluntários, agentes do
Instituto Chico Mendes e
até helicóptero para o controle, deixando um prejuízo
incalculável para a flora e
fauna do Parque.
Os outros dois foram
próximos a área urbana de
Umuarama, nas estradas
São Paulo e Primavera,
quando foram necessários
dias para o controle, além
de reforços de outras unidades. Na Estrada São Paulo os militares demoraram
mais de uma semana para
extinguir as chamas.

GRANDES
PROPORÇÕES
Desde junho os Bombei-

FOGOS DE ARTIFÍCIO
Já na Estrada Prima-

vera, uma área com cerca
de dois alqueires, inclusive
reserva nativa virou cinzas.
O fogo ocorreu no último
dia 12, quando no intervalo
de apenas 30 minutos os
bombeiros atenderam 10
ocorrências, sendo oito de
incêndios ambientais. A
queima de fogos de artifício teria gerado a onda de
incêndios.
PRIORIDADE
Nestes casos, pela limitação de efetivo e material, o atendimento foi
priorizado de acordo com
a gravidade. “A central
faz uma triagem para
identificarmos o que pode
gerar mais prejuízo para
irmos atendendo primeiro”, explicou Marçal. Ele
salientou ainda que nestes
casos, além da equipe do
caminhão-tanque, bom-

O 2º tenente do Corpo de Bombeiros Marçal Gabriel da Costa: incêndios
superaram atendimentos de acidentes

beiros da ambulância, do
administrativo e até quem
está de folga vai para o
combate do fogo.
TEMPO SECO
O segundo fator é a
queda na quantidade de
chuvas, que gerou a redução da umidade do ar
e deixou as matas mais
secas, condições perfeitas para o descontrole de
focos de incêndios. Para
se ter uma ideia, entre
junho e outubro deste ano
choveu no Paraná 29,7%

do esperado para o período, considerando a média
histórica de precipitação,
segundo dados do Sistema
de Meteorológico do Paraná
(Simepar). Foram apenas
164,6 milímetros contra
554,2 milímetros de chuva
de média para o período.
ESTIAGEM
O pior momento ocorreu
em agosto com o registro
de apenas 4,8 milímetros
de chuvas em todo o Paraná. De acordo com o
meteorologista do Simepar

Reinaldo Kneib, a previsão
que os baixos volumes de
precipitação continuem até
novembro, quando as chuvas devem voltar a serem
mais constantes.
CRIME AMBIENTAL
Colocar fogo em matas
é crime ambiental e pela
Lei nº 9.605/1998, além da
previsão de cadeia de 6
meses a 4 anos, dependendo da gravidade do dano e
intenção do agente, ainda
há multa com valores entre
R$ 50 e R$ 50 milhões.

Gilmar suspende lei que proíbe ensino sobre orientação sexual
Brasília e São Paulo
(AE) - O ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu
uma lei de Ipatinga (MG)
que exclui da política
municipal referências a
diversidade de gênero
e orientação sexual na
rede de ensino. Em despacho de 22 páginas, ele
cita apreensões de livros
na Alemanha nazista e
também fala em ‘censura
e patrulha ideológica’. A
decisão acolhe pedido
de 2017 do ex-procurador-geral da República
Rodrigo Janot
CENSURA

A Lei é de 2015 e prevê
que a administração não
poderá ‘adotar, nem mesmo sob a forma de diretrizes, nenhuma estratégia

ou ações educativas de
promoção à diversidade
de gênero, bem como
não poderá implementar
ou desenvolver nenhum
ensino ou abordagem
referente à ideologia de
gênero e orientação sexual, sendo vedada a
inserção de qualquer
temática da diversidade
de gênero nas práticas
pedagógicas e no cotidiano das escolas"’.
ESTADOS
TOTALITÁRIOS

O ministro afirma que
‘as restrições às liberdades de expressão e de
ensino são características típicas de Estados
totalitários ou autoritários’."A título elucidativo,
ressaltei, no julgamento
da medida cautelar na

ADPF 548 - caso das
buscas e apreensões em
universidades públicas -,
o caso da grande queima
de livros realizada em
diversas cidades da Alemanha em 10 de maio de
1933, em perseguição a
autores que se opunham
ou que não se alinhavam
às diretrizes do regime
nazista".
NAZISMO

"Segundo o poeta
nazista Hanns Johst,
a medida decorria da
"necessidade de purificação radical da literatura alemã de elementos
estranhos que possam
alienar a cultura alemã".
Hoje, diante do episódio,
costuma-se rememorar
a célebre frase de Heinrich Heine, que ainda

em 1820 escreveu: "onde
se queimam livros, no final, acaba-se queimando
também homens"", cita.
PATRULHA
IDEOLÓGICA

De acordo com o ministro, ‘busca-se evitar
a censura e a patrulha
ideológica, uma vez que
tais condutas acabariam
por esterilizar o debate
sobre questões polêmicas e relevantes, que
devem ser apresentadas
e discutidas entre professores e alunos, com a finalidade de formação de
um pensamento crítico’.
AUTONOMIA

"É certo que a atividade de ensino e a aprendizagem deve se basear
em estudos científicos e

abordagens acadêmicas
e pedagógicas. A par dessa exigência, professores
e alunos devem ter autonomia para desenvolver
os conteúdos abordados
em sala de aula", anota.
PAÍS LAICO

Em ação, o procurador-geral Rodrigo Janot
afirmou que o ‘ato normativo impugnado viola
a laicidade, porque impõe concepção moral de
marcado fundo religioso’.
"A proibição de vincular conteúdos referentes
à diversidade sexual,
a rejeição à categoria
gênero e o entendimento de que há ideologia
na compreensão de que
a sexualidade não se
define biologicamente
são posições usualmente

identificadas com comunidades religiosas e por
elas defendidas".
ENSINO

"Ao excluir ensino
sobre temas ligados ao
gênero, a norma atacada
afronta não apenas o
direito fundamental à
educação de estudantes
e professores, como viola os direitos de quem
esteja fora do padrão
heteronormativo (como
a população LGBT) de
terem seus corpos, sua
sexualidade, sua realidade e seus dilemas
representados nos livros
e abordados nas escolas.
A norma é obscurantista,
porque almeja proscrever
o próprio debate sobre
uma realidade humana",
anotou.
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Exposição em Ímola revive
paixão por Senna e atrai
fãs de todo o mundo
Ímola, (AE) - Não há
como não se lembrar exatamente onde se estava naquela manhã de domingo,
1.º de maio de 1994. O telão,
à frente, exibe a câmera do
cockpit da Williams FW16
pilotada pelo brasileiro
Ayrton Senna naquele início do GP de San Marino,
em Ímola. No fone de ouvido
entregue a cada um dos que
ingressam na exposição, o
ronco dos motores e todo o
som ambiente daquela corrida transportam o visitante para aquele momento.
Então vem a curva
Tamburello. O acidente. A
câmera que se apaga. E o
espectador é levado a uma
viagem, em retrospectiva,
pela carreira do piloto brasileiro, tricampeão de Fórmula 1 e um dos maiores
vencedores da história do
automobilismo mundial. O
Estado visitou a exposição
Ayrton Mágico - A Alma
Além dos Limites, em cartaz no Museu Multimídia
Autódromo de Ímola Checco Costa, que funciona no
autódromo.
A história de Senna ficou marcada para Ímola
pelo fim trágico. A morte do
piloto aos 34 anos comoveu
o mundo, forçou a Fórmula
1 a rever padrões de segurança, interferiu inclusive
no traçado do autódromo
da cidade, na região de
Bolonha - oficialmente,
Autódromo Internacional
Enzo e Dino Ferrari.
“Ayrton Senna e Ímola
são hoje uma coisa só. Um
vínculo indissolúvel ligará
para sempre Senna à nossa
cidade: impensável, não
celebrar o 25.º aniversário
daquele maldito 1.º de maio

O Museu Multimídia revive os áureos tempos de Fórmula 1

com uma grande exposição
dedicada a ele, aqui em
Imola, no Museu do Autódromo que o viu correr pela
última vez”, afirma ao Estado o curador da mostra,
Matteo Brusa.
Hoje subutilizado - perdeu espaço na principal
categoria do automobilismo
com a ascensão dos traçados modernos em países
orientais -, o circuito sediou
provas da Fórmula 1 entre
1980 e 2006. A memória de
Senna é onipresente. No
alambrado próximo à curva
Tamburello, bandeiras de
diversos países, mensagens, fotografias e flores
disputam cada centímetro.
Parece um santuário. A
poucos metros dali, um
monumento em bronze
com o piloto cabisbaixo e
pensativo estava enrolado
pela bandeira do Brasil.
Obra do escultor italiano
Stefano Pierotti, foi instalado em 1997.
Ayrton Mágico estreou

em 10 de abril. Estava prevista para ficar em cartaz
até o fim de novembro, mas
os organizadores decidiram
estender até 3 de maio
do ano que vem. A ideia é
aproveitar o Ayrton Senna
Day, celebrado pela cidade
de Ímola em todo 1.º de
maio, quando hordas de fãs
costumam visitar o local.
Conforme o Estado apurou,
contatos vêm sendo feitos
com a Embaixada Brasileira na Itália e com o Instituto
Ayrton Senna com o objetivo de tentar, em seguida,
levar a exposição ao Brasil.
A mostra foi montada com
investimentos da região da
Emilia-Romagna, da área
metropolitana de Bolonha
e da cidade de Ímola, além
do Instituto Ayrton Senna
e do grupo de comunicação
italiano RAI.
Foram dois meses de
trabalho para a montagem
do espaço. Trabalharam ali
cerca de 40 pessoas, entre
engenheiros, arquitetos,

eletricistas e gráficos. O
investimento foi de 500 mil
euros (R$ 2,2 milhões).
Até o momento, 11 mil
pessoas visitaram a mostra - a maioria, 55%, é
formada por italianos; segundo a organização, 15%
do total são brasileiros. O
curador Brusa relembra
que os italianos sempre
tiveram grande admiração
por Senna. “Quando ele
corria, conseguiu minar
uma fé quase religiosa
dos ferraristas. A torcida
italiana dividiu-se entre
Ferrari e Ayrton Senna, e
isso mostra o quão grande
ele foi”, afirma. “Este amor
ainda está vivo. Vejo emoção todos os dias nos olhos
dos visitantes italianos,
o que prova aquilo que
ele representou e ainda
representa para nós.” Para
Brusa, o maior desafio da
montagem foi “conseguir
lembrar de Senna com respeito e poesia, sem cair na
dramatização da tragédia”.

Palmeiras confia no retrospecto para superar o Athletico-PR
São Paulo, (AE) - A oito
pontos do líder Flamengo,
o Palmeiras pensa neste
domingo em outro time
rubro-negro: o Athletico
-PR, adversário a partir
das 19 horas, na Arena da
Baixada, pela 27ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
A equipe alviverde se apega
ao retrospecto recente em
busca de um bom resultado
em Curitiba. Afinal, o time
venceu os últimos três jogos
contra o oponente. No está-

dio curitibano, saiu vitorioso em 2016 e 2018, quando
foi campeão brasileiro.
O duelo marca o reencontro de Weverton e Raphael Veiga com o Athletico-PR. O goleiro atuou na
equipe paranaense até ser
comprado no fim de 2017 e
completará neste domingo
80 jogos pelo Palmeiras,
enquanto o meia esteve
emprestado em 2018.
Além do retrospecto recente contra o Athletico-PR,

o que anima o elenco do
Palmeiras é a pontuação
desta edição do Brasileirão
em relação aos anos em
que conquistou o título.
Passadas 26 rodadas, a
equipe soma 53 pontos
nesta temporada. Em 2018,
eram 50 pontos, um a mais
do que em 2016.
“Neste ano, os nossos
pontos estão maiores do
que quando fomos campeões. Lógico que o Flamengo está fazendo um

campeonato incrível, temos
de tirar o chapéu para eles,
mas, enquanto tivermos
chances, lutaremos pelo
título”, afirmou Veiga.
Para a partida deste
domingo, o técnico Mano
Menezes fez mistério em
relação à equipe titular.
A principal dúvida é no
ataque. Ainda sem Luiz
Adriano, lesionado, os
centroavantes Deyverson,
Borja e Henrique Dourado
brigam por uma posição.

De olho no G4 do Brasileirão, São Paulo recebe o Avaí no Morumbi
São Paulo, 18 (AE) - O São
Paulo está de olho em uma
vaga no G4 do Campeonato
Brasileiro, mas são os adversários da zona de rebaixamento que têm atrapalhado a
equipe na busca pelos primeiros lugares. Neste domingo,
a partir das 16 horas, o time
paulista recebe o Avaí, o
penúltimo colocado, e tenta
melhorar seu aproveitamento
contra os rivais da zona de

rebaixamento.
O São Paulo enfrentou
times da zona da degola em
quatro jogos e conquistou
apenas seis pontos, com uma
vitória, três empates e uma
derrota (40% de aproveitamento). Por outro lado, foram
seis partidas contra equipes
do G4, com nove pontos conquistados: duas vitórias, três
empates e uma derrota (50%
de aproveitamento).
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Para o confronto com o
Avaí, o técnico Fernando
Diniz terá desfalques importantes. Os dois laterais,
Juanfran e Reinaldo, estão
fora da partida. O direito
voltou a sentir dores musculares e o esquerdo terá
de cumprir suspensão. Além
disso, Everton, Toró e Rojas
seguem no departamento
médico.
Cheio de desfalques, o

São Paulo busca se reabilitar após a primeira derrota
sob o comando de Diniz. Na
rodada passada, a equipe
perdeu para o Cruzeiro, depois de duas vitórias e dois
empates com o treinador. O
próprio técnico admitiu que
a equipe teve uma atuação
ruim no Mineirão, mas não
deve fazer mudanças além
das obrigatórias por causa
dos desfalques.
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Atlético-MG aposta em
retornos contra o Santos
para vencer a 1ª com Mancini
Belo Horizonte, (AE) - No primeiro jogo do técnico
Vagner Mancini em casa, no Estádio Independência,
o Atlético-MG enfrenta o Santos neste domingo, às 16
horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O
principal desafio do treinador, no momento, é fazer
com que o time mineiro volte a ganhar.
A última vitória foi em 29 de setembro, quando
o Atlético-MG bateu o Ceará por 2 a 1, em duelo da
22ª rodada. E este foi o único triunfo da equipe nos
últimos 12 jogos do torneio. Foram apenas cinco
pontos somados nos últimos 36 disputados.
A sequência negativa fez o time agora treinado
por Mancini se afastar do grupo de quem vai à Copa
Libertadores e se aproximar dos que brigam contra
o rebaixamento. São 32 pontos somados, apenas seis
a mais que o CSA, que abre a zona de rebaixamento.
Dessa maneira, cabe a Mancini, que foi contratado para substituir Rodrigo Santana, a missão
de liderar o elenco na busca pelas vitórias que
recuperariam o time no campeonato e trariam de
volta o bom astral.
Para o duelo com a equipe paulista, o treinador
não poderá contar com Vinícius, que foi expulso
contra o CSA e terá de cumprir suspensão. Por
outro lado, ele terá quatro meias de volta: Otero,
que estava servindo à seleção da Venezuela, além
de Geuvânio, Nathan e Cazares, que cumpriram
suspensão na última rodada.
Ainda se ambientando aos novos comandados,
Mancini estuda como vai utilizar Réver. O zagueiro
foi improvisado como volante na última partida com
o CSA, que terminou em 2 a 2, e agradou o técnico.
No entanto, com o retorno de Nathan, é provável que
Réver reassuma seu posto na zaga ao lado de Igor
Rabello. Segundo o treinador, a decisão ainda está
em aberto e todas opções são consideradas.
“Não deixa de ser uma possibilidade a volta do
Nathan ou até a volta do Nathan com o Réver. Ainda
não está decidido. Esses dias estão sendo muito
interessantes para mim, pois, a cada dia, a cada
instante, estou tendo mais informações. Diante disso, vamos montar um time que seja extremamente
competitivo para domingo”, disse Mancini.
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ICLÁSSICO
I

reação

No Maracanã, Fla-Flu opõe líder faminto
e rival em recuperação contra a degola
São Paulo, (Agência Estado) - O clássico entre
Flamengo e Fluminense,
o sexto confronto entre
os dois em 2019, que será
neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, vai opor
adversários em momentos
distintos. De um lado, um
líder faminto, liderado pelo
português Jorge Jesus,
busca ampliar a sequência
positiva e manter a vantagem na ponta. Do outro,
a equipe comandada por
Marcão tenta consolidar a
reação no torneio e afastar
o perigo de ser rebaixado.
Nas outras cinco vezes
em que se enfrentaram neste ano houve duas vitórias
para o Flamengo, uma para
o Fluminense e dois empates. Apesar da disparidade
financeira e até técnica
entre as equipes, todos os
duelos foram equilibrados.
“Jogar um Fla-Flu é
sempre diferente. Foram
cinco jogos este ano contra
o Fluminense e sempre
tivemos dificuldades. Uma
equipe que tinha uma variedade muito grande com
o Diniz. Acredito que será
um jogo do mesmo estilo.
Que a gente faça o que vem

Clássico carioca expõe situações opostas de Flamengo e Fluminense

fazendo com inteligência”,
disse Rodrigo Caio.
Líder com 61 pontos,
oito a mais que o Palmeiras,
o segundo, e dez em relação
ao Santos, que vem na sequência, o Flamengo tem
derrubado os adversários
mesmo quando não faz
boas apresentações, caso
do último triunfo conquistado de virada por 2 a 1 em
cima do Fortaleza.

Valentim espera contar
com Carli no Botafogo
contra o CSA
Rio, (AE) - Depois do diagnóstico de perder Rodrigo
Pimpão para o restante da temporada, o técnico Alberto
Valentim ganhou a expectativa de poder contar com o
zagueiro Carli, segunda-feira, no jogo contra o CSA, às
20 horas, no Engenhão, pela 27.ª rodada do Campeonato
Brasileiro.
Ausente no clássico com o Vasco, quarta-feira, por
causa de uma lesão no joelho direito, Carli fez exercícios,
nesta sexta-feira, no campo anexo do estádio, onde
correu normalmente, acompanhado de Jean, outro que
está em fase final de tratamento de lesão.
Quem também está perto de uma volta é o meiocampista Alex Santana, que realizou uma série de
atividades no campo. Gilson também esteve no gramado
pela primeira vez desde a lesão sofrida no joelho direito
no dia 12, diante do Palmeiras. A previsão dos médicos
era de quatro semanas de afastamento, mas a evolução
pode antecipar a data de retorno do atleta.
O time treina todo o fim de semana antes do jogo com o
CSA. O Botafogo está em 13.º lugar no Brasileirão, com 30
pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento.

Jorge Jesus sempre reforça que não é do seu
perfil poupar jogadores.
Ele o faz apenas quando há
algum jogador desgastado
fisicamente. Logo, o time
irá com o que tem de melhor
para o clássico, mesmo
com a proximidade do jogo
de volta da semifinal da
Copa Libertadores contra
o Grêmio, marcado para
a próxima quarta-feira,

também no Maracanã.
E o que Jesus tem à
disposição para o Fla-Flu é
ainda melhor do que nos últimos jogos, já que Everton
Ribeiro e Bruno Henrique
retornam de suspensão.
A má notícia é a ausência
de Lucas Silva. O jovem
atacante teve lesão na coxa
esquerda constatada por
exames e virou baixa. É
possível que Gerson, um

dos que têm apresentado
problemas físicos, seja preservado, o que daria chance
para o paraguaio Piris da
Motta.
Os outros desfalques
já são conhecidos: Rafinha, Filipe Luís, Diego,
Arrascaeta e Lincoln, todos
lesionados. A expectativa
é grande pela presenças
dos laterais e do uruguaio
contra o Grêmio, de modo
que eles intensificaram o
tratamento de suas contusões para anteciparem a
volta aos gramados.
Enquanto seu arquirrival vem de uma sequência
invicta impressionante e lidera o campeonato com larga vantagem, o Fluminense
teve sua invencibilidade de
cinco jogos quebrada com
o revés para o Athletico-PR
por 2 a 1 na última quintafeira.
Segundo o zagueiro
Frazan, que balançou as
redes no duelo, a derrota,
a primeira sob o comando
de Marcão, não diminui
a confiança do time, que
precisa engatar uma nova
sequência positiva para
não voltar a integrar a zona
de rebaixamento.

Londrina bate o Vitória no Barradão em
confronto direto contra o rebaixamento
Salvador, (AE) - Em
confronto direto na briga
contra o rebaixamento, o
Vitória foi derrotado pelo
Londrina por 1 a 0, no
Barradão, em Salvador,
pela 30ª rodada da Série B
do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o time
da casa permanece com
33 pontos, na 16ª colocação, a primeira fora da
zona do rebaixamento. O
Londrina, com 35 pontos,
ultrapassa o adversário e
consegue respirar, subindo para a 14ª colocação,
cinco pontos acima do
Vila Nova, primeiro time
dentro da zona da degola
e que ainda joga nesta
rodada, contra o Coritiba,
no sábado.

O Vitória dominou o
primeiro tempo, mas não
conseguiu finalizar com
qualidade. Nas melhores
chances do time da casa,
por duas vezes o centroavante Jordy Caicedo saiu
na cara de César, mas finalizou em cima do goleiro.
O Londrina, por sua
vez, apostava nos contra
-ataques e também chegou
a exigir algumas intervenções do goleiro Martín
Rodriguez, que se mostrou
seguro nas ocasiões que
foi exigido.
Na segunda etapa, o
Londrina melhorou e passou a ser mais perigoso
nos contragolpes. Depois
de algumas chegadas com
perigo, o time visitante

abriu o placar aos 31 minutos, quando Raí Ramos
acertou lindo chute colocado no ângulo esquerdo
de Martín Rodríguez.
Os minutos finais foram de pressão total do
Vitória, em busca do gol
de empate. No entanto,
faltava tranquilidade para
os jogadores do time baiano na hora de finalizar.
Mesmo após a entrada do
experiente centroavante
Anselmo Ramon, o time
da casa não conseguiu
superar a defesa do time
paranaense e foi derrotado em casa.
No outro jogo desta
sexta-feira pela Série B, o
CRB superou o Criciúma
por 1 a 0, fora de casa.

Embalado,
Vasco desafia
o Inter no
Beira-Rio
para mirar
Libertadores
Rio, (AE) - Embalado pelos bons resultados recentes, o Vasco
quer se aproximar do
grupo que briga por
uma vaga na Copa Libertadores e tem um
desafio difícil neste
domingo. Enfrenta o
Internacional, às 16
horas, no Beira-Rio,
pela 27ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
As duas vitórias
consecutivas em casa,
diante de Fortaleza e
Botafogo, mudaram o
astral em São Januário e fizeram com que
os jogadores sonhassem com “coisa boa”,
segundo as palavras
do técnico Vanderlei
Luxemburgo.
Com sete pontos
conquistados nos últimos três jogos, o
Vasco, que soma 34 e
antes só pensava em
se manter na elite do
futebol brasileiro, se
distanciou da zona
de rebaixamento e
passou a pleitear um
lugar entre os times
que se classificam à
próxima edição da
Copa Libertadores.
“A confiança está
lá em cima. Esses três
jogos sem perder nos
deram confiança.
Agora podemos olhar
com um pouco mais
de conforto para a
parte de cima da tabela. Se não vencer
duas rodadas, a pressão volta, mas hoje
estamos felizes pelo
que apresentamos
especialmente nesses
últimos dois jogos em
casa”, afirmou Yago
Pikachu.
O Vasco não conta
com seu principal jogador, Talles Magno,
que está com a seleção brasileira sub-17
e já desfalcou a equipe no clássico. Raul
ainda se recupera de
dores musculares e
deve ser baixa novamente. O atacante
Clayton sofreu uma
lesão leve na coxa
direita.
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Últimas bancas de revistas e jornais
tentam resistir ao mundo digital
Umuarama – Esta história já foi escrita pelo jornal
Umuarama Ilustrado, mas
com as locadoras de vídeos.
Agora chegou a vez das
bancas de revistas e jornais
buscarem meios de sobreviver ao mundo digital. A
luta é árdua e o que tudo
indica é que o charme das
bancas vai ficar apenas na
memória dos mais antigos.
Todos os quatro donos
de bancas entrevistados
pelo jornal Umuarama
Ilustrado tiveram a mesma responderam, quando
questionados sobre as vendas: uma queda drástica de
80% nas vendas nos últimos
dois anos. Os únicos itens
que ainda salvam o mês
dos comerciantes são as
palavras-cruzadas ou caça
-palavras.
Trabalhando há mais de
40 anos na famosa banca
situada na esquina da rua
Governador Ney Braga
com a Avenida Paraná,
José Almeida de Santos
relembra os áureos tempos
de 1976. “As novelas eram
as revistas, tinha a Sétimo
Céu, a Capricho entre outras. A literatura era 100%
consumida e a gente vendia
muito. Mas na década de
90 a situação começou a
mudar e em 2010 as vendas

Hélio de Jesus conta que pensa em mudar de ramo e dá mais dois anos para
as bancas sumirem

caíram. Em 2020 estamos
chegando a zero venda”,
disse.
Na mesma situação de
Santos, Hélio de Jesus conta que pensa em mudar de
ramo e dá mais dois anos
para as bancas sumirem.
“Tenho 25 anos de banca de
jornais e revistas, além de
15 anos de Livraria Paraná.
Na época que comecei as
vendas eram estrondosas,
mas as coisas já começaram a mudar quando
apareceu a assinatura de
jornais e revistas e agora

nessa era digital, acabou
de vez”, contou.
O cenário não é diferente
para os donos de banca Rogério Rocha e Maria Nilza.
“Estou pesando em parar,
com dor no corão. Para eu
sobreviver de banca ficou
difícil. Eu gosto muito de
revistas e de livros, por mim
ficaria aqui até o fim. Mas, a
era digital está eliminando a
gente”, ressaltou Maria Nilza.
Sobrevivendo
Uma forma que o senhor
Almeida encontrou para

Segundo Maria Nilza: “Estou pesando em parar, com dor no corão”

José Almeida de Santos relembra os áureos tempos das novelas de revistas

fazer um dinheiro no fim do
mês foi apostar no sustentável. Sua banca é repleta
de livros e se transformou
em um sebo de trocas. “Ninguém mais compra revista.
Antes quando chegava a
Veja, a Playboy, Caras entre
outras, no fim da tarde já
não tinha mais. Mas como
eu gosto da literatura, trabalho com livros usados
a base de troca. A pessoa
chega aqui e gosta de um
livro, se ela trazer outro eu
dou um desconto pela troca
do livro. É uma forma tam-

bém de fomentar a leitura”
explicou.
Com vai ficar?
Essa foi a pergunta do
mais antigo dono de banca
de Umuarama. José Almeida completou no dia
15 de outubro 70 anos e a
principal pergunta dele é
como vai ficar a literatura
brasileira? “Parar não pode
e continuar desse jeito as
editoras não vão aguentar,
estão fechando. Doei 1.500
livros para sebos, pois fiquei
com dó de jogar fora. Você
lembra da Barsa? Também

doei essa coleção famosa
para um padre” contou.
Todos os entrevistados
demostraram a tristeza
nostálgica de que a mudança bateu a porta deles
e agora é tempo do novo
assumir. “Dessa banca eu
sustentei minha família.
Reergui ela, pois em 2004
pegou fogo e perdi tudo.
Para mim a literatura é
tudo, eu gosto muito de
trabalhar aqui, de discutir
assuntos com os clientes e
ficar no meio dos livros”,
finalizou Almeida.

Como os outros, Rogério tenta diversificar em sua banca para conseguir lucrar no fim do mês
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Fugindo das contas

Hoje, às 22h45, a Band exibe mais um episódio de “Me
Poupe! Dívidas Nunca Mais”. A especialista em finanças
pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar uma desempregada
que tem como hobby gastar seu seguro-desemprego com
lanches. Natália Mendonça tem 28 anos e é casada há
quatro com Dennys. A situação financeira do casal está
complicada, pois eles mantiveram o padrão de vida que
tinham anteriormente com gastos como idas semanais
ao cinema, viagens e delivery de comida. O sonho em
aumentar a família parou por conta da instabilidade
emocional e financeira. Completamente perdida, Natália
vê em Nathalia Arcuri a ajuda que tanto precisava. Os
boletos chegam todos os dias e sua dívida não para de
crescer. Para se “distrair” de suas dívidas, ela corre no
parque. Mas quando a gente deve, não existe lugar para
se esconder. Afinal, um dia a conta chega.

Aumentando
a família

Xuxa Meneghel declarou em recente entrevista
que não descarta a possibilidade de adotar uma
criança. E mais, ela também quer muito ser vovó. A
apresentadora namora há
anos o ator Junno Andrade.

Curtindo a
gravação

Sophia Valverde e o namorado, Lucas Burgatti,
foram conferir a gravação
do novo DVD de Thaeme &
Thiago. Eles começaram a
namorar nos bastidores da
novela “As Aventuras de Poliana”, na qual interpretam
Poliana e Eric.

Festa de aniversário

Fofoqueiros de plantão contam que Sabrina Sato e Duda
Nagle estão preparando uma festa para 500 convidados.
Tudo em comemoração ao primeiro aninho de vida da filha Zoe. O evento será dia 07 de dezembro, numa mansão
localizada no bairro do Pacaembu, na capital Paulista.

Carro
novo

O ator Felipe Titto, o
mesmo que faz Abdias, em
“A Dona do Pedaço”, comprou um carro novo. Tratase de uma Mercedes AMG
GT, cujo valor é gira em torno de um milhão e meio de
Reais. O ator explicou que
foi visitar a concessionária
de um amigo e não resistiu.
Comprou o veículo.

Cabelo novo

Giovanna Antonelli circula com novo visual. Agora
a atriz está com os cabelos
mais curtos e na cor castanho escuro. Tudo para
a série “Filhas de Eva”,
cujas gravações começam
em breve.

Nunca é fácil o
começo

Não é segredo que as
celebridades geralmente
passaram por momentos
difíceis no início de suas
carreiras. Marília Gabriela,
por exemplo, que é sucesso
como apresentadora e como
atriz, contou que quando
começou a trabalhar no
meio artístico tinha pouco
dinheiro e mal conseguia
garantir o alimento diário.

Apagou as velinhas

Pedro Novaes comemorou
23 anos na companhia de
familiares e amigos. Letícia
Spiller e Marcello Novaes
fizeram questão de posar
para fotos ao lado do filho que
também se tornou ator. Pedro
Novaes é o Filipe, em “Malhação: Toda Forma de Amar”.

Vontade

Numa entrevista para
um canal de televisão, Marina Ruy Barbosa contou
da sua alegria com a profissão e também falou de
sua vontade de interpretar
uma vilã. Atualmente, a
atriz continua de férias da
televisão.

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

Grande amiga

Fabíula Nascimento, que na foto aparece caracterizada como a sensível Nana, da novela “Bom Sucesso”,
é uma grande amiga de Letícia Colin. Tanto que se
desmanchou em elogios às fotos que a atriz postou
mostrando a barriga de sete meses, do filho que terá
com Michel Melamed.

Isaura conta a Rui sobre o parto de Rita, e afirma
que a filha dela morreu a caminho do hospital. Raíssa
comenta que perdeu o caderno de poesias de Camelo,
e Nanda disfarça. Beto e Meg se beijam, mas o rapaz
a evita. Marco e Carla namoram. Thiago reprova o
figurino de Raíssa para o show. Marco dá um anel
para Carla. Anjinha sente ciúmes de Nanda e Cléber.
Nanda convida Cléber para ser seu produtor. Rui diz a
Rita que não acreditou na história contada por Isaura.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

1) Como se chamava
a personagem da atriz
Joana Kannenberg, em
uma das temporadas de
Malhação?
a) Dani
b) Jéssica
c) Júlia
d) Alina
2) Qual desses atores
deu vida ao Teobaldo
em “Sete Pecados”?
a) Paulo Betti
b) Rodrigo Phavanello
c) Roberto Battaglin
d) Kayky Brito
3) Lorena foi personagem de Karine Carvalho em qual
dessas produções?
a) “Malhação” (Globo)
b) “Caminhos do Coração” (Record)
c) “Dance, Dance, Dance” (Band)
d) “Luz do Sol” (Record)
4) Quem escreveu a novela “Salve, Jorge”?
a) Glória Perez
b) Maria Adelaide Amaral
c) Silvio de Abreu
d) Ricardo Linhares
5) Na primeira versão da novela “Guerra dos Sexos”,
que foi exibida pela Globo, qual dessas famosas
interpretou a personagem Charlô?
a) Glória Menezes
b) Lucélia Santos
c) Fernanda Montenegro
d) Yara Amaral
(Respostas: 1-a / 2-c / 3-d / 4-a / 5-c)

A família de Lola se diverte na praia. Genu encontra um cartão do Hotel dos Viajantes no paletó de
Virgulino. Júlio pensa em pedir dinheiro emprestado a
Marlene. Almeida tenta contar a verdade para Clotilde.
Júlio se desespera quando Marlene comenta que não
tem mais dinheiro. Afonso sofre quando Shirley diz
que quer apresentar Inês a João. Emília vai à casa de
Lola e leva presentes para seus filhos. Inês destrata
João, e Shirley castiga a menina. Júlio questiona Assad
sobre a sociedade. Inês furta as cartas de Shirley. Júlio
fala para Lola pedir o dinheiro que eles precisam para
Emília. Almeida decide revelar a verdade para Clotilde.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Nana tira satisfação com Paloma, achando que a
costureira contou a Diogo sobre a gravidez. Gisele
insinua a Diogo que ele é estéril. Alberto convida Paloma e a família para passar o Réveillon na mansão.
Paloma discute com Ramon, que não aceita passar o
Ano Novo na casa de Alberto. Mário avisa a Marcos que
pode ser o pai do filho de Nana. Nana convida Eugênia
para passar o Réveillon na mansão. Nana deixa clara a
Mário sua decisão de manter o casamento com Diogo.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Lindomar supera a vergonha e arrasa no show do
CLP. Waldisney aparece na casa de Nancy com um
buquê de flores e pede a ela uma nova chance para
reconquista-la. Roger conhece Ester na casa de Pendleton. João conta a Bento, Kessya e Luigi sobre os
exames de Poliana, e os amigos da menina pensam
que ela pode estar com alguma doença. Filipa escuta
a conversa e espalha o que ouviu. Os meninos do Clubinho pedem desculpas a Lorena, mas as coisas não
saem como eles esperam.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Evelina sugere que Jô deixe o país com Téo.
Adriano e Lygia insistem em vender os suplementos
alimentares para Beatriz. Otávio presenteia Sabrina
com o flat em que mora. Sabrina e Sávio armam contra Otávio. Agno aconselha Otávio. Beatriz lamenta
com Vivi sobre o comportamento de Zé Hélio. Rock
repreende Abdias por não estar inteiro nos treinos.
Eusébio e Dorotéia hesitam em contar a Maria da Paz
sobre Matilde. Linda desconfia de Berta.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Omar leva Isabela para cabular aula no vilarejo.
Otávio vai atrás de Rebeca, diz que foi Safira que armou tudo sobre a reunião com as ex-namoradas e pede
para reatarem o namoro. Rebeca conta que devia ter
desconfiado dela, mas que mesmo assim fica insegura.
Sabrina fica chateada. Isabela diz que ele exagerou. Na
mansão, Manuela brinca com Laura de imitar Regina, a
vila chega e diz que Manuela terá que limpar os vidros
da mansão quando voltar da gravadora.

Uma amizade recente poderá se
transformar em algo mais. Saiba
discernir o que é bom para você. Não
exija demais das pessoas em seu
ambiente de trabalho. Procure ser
mais paciente.

Seja rápido ao tomar suas decisões.
Mantenha o equilíbrio porque o momento exige um esforço extra de sua
parte. Procure não deixar-se dominar
pela ansiedade.

Sua intuição está à flor da pele e por
isso vai perceber logo as verdadeiras
intenções das pessoas que o cercam.
Um encontro inesperado poderá
trazer-lhe muitas alegrias no futuro.

Planeje melhor a sua vida financeira
e vai sentir-se mais confiante. Poderá
ter sucesso com vendas ou atividades
que exijam boa comunicação. Cuidado
com novos empreendimentos.

Excelente para todos os contatos.
Bom para resolver assuntos de negócios ou profissionais. Conte com
o apoio de seus superiores. Bom
também para o amor.

Mostre-se bastante prático e objetivo
no ambiente profissional. Não deixe
que lhe deem incumbência pouco realizáveis. Reaja e analise claramente o
projeto e sua participação.

Seu trabalho será produtivo por causa de capacidade de organização.
Não exagere na dose de dedicação
profissional. E também não cultive
preocupações para que não afetem
a sua saúde.

Uma atitude radical e intransigente
poderá trazer sérios problemas. Procure relaxar e não tente ser o dono da
verdade. Exerça atividades de lazer e
não descuide da sua saúde.

Se precisar expor alguma coisa em
público, faça isso sem medo. Sua capacidade de expressão está aguçada,
aproveite para defender suas ideias.
Curta mais a vida a dois.

Coloque o seu lado prático em ação
e critique o menos possível. Cuidado
com os relacionamentos de maneira
geral e fique longe dos falsos amigos.
Aproveite para meditar.

Lembre-se de que o bom relacionamento familiar é importante para seu
equilíbrio. Procure ser mais paciente
e não tente impor a sua opinião. Saiba
ouvir para tirar as suas conclusões.

Excelente para o trato de todos os
assuntos na área profissional. No
entanto não deixe que a ambição
o afaste do convívio com a pessoa
amada. Terá que ser mais conciliador.
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Conheça Luiz Thadeu, o homem que rodou
140 países de muletas após sofrer acidente

São Paulo, (Agência Estado) - Luiz Thadeu, 60,
não gosta de ser chamado
de turista e muito menos
de idoso. Reconhecido pelo
Livro dos Recordes brasileiro como o sul-americano
que mais rodou o mundo,
ele se considera um jovem
com cabeça de 20 anos e se
vê como um andarilho aventureiro - que está sempre
em algum canto, sem preocupações de tomar chuva,
passar frio ou seguir um
roteiro. A visão não é para
menos. Natural de São Luís
do Maranhão, o homem já
pisou em 140 países nos
dez últimos anos e pretende
conhecer os outros 54** até
2024.
O ACIDENTE
A determinação do brasileiro, formado em engenharia agrônoma, é fruto
de um passado triste que
ele superou. Numa manhã
chuvosa de julho de 2003,
uma carona de táxi mudou
os rumos de sua vida. O
carro bateu num caminhão
e o acidente lhe rendeu 43
cirurgias, fixadores nas
pernas para recuperar os
ossos quebrados e problemas de autoestima - ao
ponto de passar seis anos
recluso em casa. “Não tive
vida social. Não fui em
aniversários, restaurante
nem nada. Além da dor, é
incômodo ver as pessoas
sentindo dó de você”, recorda.
FELICIDADE
O sofrimento, no entanto, deu espaço para a
felicidade em 2009, quando
resolveu fazer sua primeira
viagem depois da tragédia.
Assim que tirou os fios e
pinos presos ao corpo, ele
visitou seu filho Frederico
Costa na Irlanda e, usando
muletas, viajou por oito
nações da União Europeia.
“Nessa viagem percebi que
era fácil rodar o planeta
nessa condição”, afirma.

SEM CONFORTO
A partir daí, Luiz Thadeu se reinventou. Com
inglês truncado, mobilidade
reduzida e o aplicativo
Google tradutor no celular,
o engenheiro começou sua
jornada com o objetivo de
conhecer os 193 paísesmembros da Organização
das Nações Unidas (ONU).
“O que mais gosto é sair do
meu conforto de casa para
conhecer pessoas. Isso
me motiva. Faço amizades
fabulosas por aí”, conta.
VIAGENS
O maranhense passa
poucos dias em um local
e logo parte para outro.
Em 2017, ele conheceu dez
nações da Ásia em 40 dias,
como Nepal, Bangladesh e
Irã. Entre agosto e setembro deste ano, se aventurou
pela Etiópia, Israel, Itália,
Espanha, Andorra, Chipre,
Malta, Moldávia, Bielorrússia, Rússia e Ucrânia,
mudando de país a cada
dois dias.
PLANEJAMENTO
O segredo de Luiz Thadeu para conhecer tantos
lugares é o planejamento.
Ele junta dinheiro para
passagens e hospedagem
todos os meses, pagando
uma espécie de ‘mensalidade’ para isso, assim como
faz para as contas caseiras
de água, luz e telefone. “É

Luiz Thadeu também usa suas experiências para motivar outras pessoas: faz palestras gratuitas em hospitais e para idosos

questão de prioridade. Não
troco de carro, não dou festas. O dinheiro sempre vai
para viagem”, conta.
Além disso, aprendeu
a lidar com dinheiro aos
oito anos de idade, quando
ganhou uma caderneta
de poupança dos pais, e
até hoje usa isso ao seu
favor. Para comprar passagens aéreas, utiliza os sites
Passageiro de Primeira e
Melhores Destinos - que
filtram os preços mais acessíveis - e foge da mordomia:
dorme em hostels, come
em lugares comuns e anda
de ônibus para baratear a
estadia. “Minhas viagens
cabem no bolso da maioria
das pessoas. Basta programar com antecedência
e buscar as promoções”,
assegura Thadeu.
POUPANÇA
Num cálculo da reportagem, se uma pessoa que
tem capital para financiar
um carro com parcelas de
R$ 700 por cinco anos, por
exemplo, preferir aplicar
esse dinheiro todo mês no
Tesouro Direto IPCA+ , ela
deixará de pagar juros ao
banco e lucrará R$ 7 mil no
período, atingindo um valor
de R$ 50 mil, considerando
a inflação a 3,22% ao ano.
“Se você se planejar
uns quatro meses antes de
pegar o avião, vai encontrar
promoções muito convidativas. E só com os R$ 7
mil a mais já será possível
comprar passagens para
mais de um país”, analisa.
“Vale ainda parcelar sem
juros no cartão de crédito

para acumular milhas e, assim, baratear as próximas
viagens internacionais”,
aconselha.
DORES
Com esse pensamento,
Luiz Thadeu já preencheu
oito passaportes e o mundo
se tornou pequeno para as
suas muletas. Ele confessa
que pensa todos os dias
em desistir pelo cansaço
causado pela deficiência
física, mas não desanima.
“Convivo com dores fortes,
mas minha perna pode doer
em qualquer lugar, então
vai doer na Europa’. Amanhã ficarei velho e não sei
quando perderei a energia
de hoje”, acredita.
EXPERIÊNCIA
Luiz Thadeu também
usa suas experiências para
motivar outras pessoas: faz
palestras gratuitas em hospitais e para idosos, a fim
de mostrar que nem sempre
problemas de saúde e a
idade nos impedem de aproveitar a vida. “Não existe
velho. Velho é o mundo,
porque nasci nele, vou embora e ele fica”, reflete. “Em
qualquer fase da vida você
deve ter planos e ideias. Há
pessoas hoje de 70 anos que
se casam e começam uma
vida nova. Nas viagens, eu
encontrei a maneira de superar os meus problemas”,
completa.
** O número é baseado
nos 193 países-membros
da ONU. No entanto, o total
de nações no mundo pode
variar até 206.
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Joy Plus é o novo sedã de
entrada da montadora Chevrolet

O Joy Plus chega às concessionárias Chevrolet a partir de meados deste mês em seis
opções de cores

O sedã de entrada da
Chevrolet estreia repleto
de novidades: começando
com o novo nome comercial
(Joy Plus), o visual atualizado, além da adoção de
conteúdos adicionais de
conveniência. Tudo para
aprimorar ainda mais a
relação custo-benefício do
modelo, que se destaca
pelo amplo espaço interno,

U

confiabilidade mecânica e
baixo custo de manutenção
reconhecido pelo mercado.
Na parte externa, as
novidades do Joy Plus
se concentram na parte frontal e traseira do
sedã. Mudam capô, grade,
faróis, tampa do porta-malas, lanternas e para-choques. Outra novidade
é a opção de acabamento
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Black, que agrega luz de
posição diurna em LED,
rodas aro 15 com calotas
escurecidas, maçanetas
pintadas na mesma cor da
carroceria, logo Chevrolet
com fundo preto e moldura
da grade e retrovisor em
preto brilhante.
Na cabine, as diferenças ficam por conta do
acabamento exclusivo do
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O sedã de entrada da Chevrolet estreia repleto de novidades: começando com o novo nome
comercial (Joy Plus)

painel central, dos painéis
de porta e dos bancos
com revestimento híbrido
e regulagem de altura.
Ar-condicionado, direção
com assistência elétrica,
transmissão com seis marchas e comando elétrico
das travas e vidros são
equipamentos de série em
todas configurações. Já o
sistema multimídia, o sen-
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sor de estacionamento traseiro e o ajuste eletrônico
dos retrovisores externos,
por exemplo, são ofertados como acessórios.
“O sedã de entrada
da Chevrolet passa a ser
feito na fábrica da GM de
São Caetano do Sul (SP),
onde já é montado, entre
outros modelos, a versão
hatch do Joy”, diz Luiz
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Peres, vice-presidente de
manufatura da GM na
América do Sul.
O Joy Plus chega às
concessionárias Chevrolet
a partir de meados deste
mês em seis opções de
cores: Branco Summit,
Prata Switchblade, Vermelho Chili, Cinza Graphite,
Preto Ouro Negro e a nova
cor Azul Blue Eyes.

E

UNIPAR

PREPARE-SE!

Vestibular da Unipar é domingo que vem
São mais de 120 opções de cursos
presenciais e semipresenciais, em todas
as áreas do conhecimento

A

Universidade Paranaense está acertando
os últimos detalhes para a edição do seu
vestibular 2020, que inscreveu candidatos de
várias cidades do Estado e de fora.
Neste ano, nas sete Unidades, a Unipar
oferece mais de 120 opções de cursos
presenciais e semipresenciais, em todas as
áreas do conhecimento.
Depois de aprovado, ao chegar na Unipar,
o estudante vai encontrar uma Instituição
séria, sintonizada com os avanços da ciência
e comprometida com o desenvolvimento
socioeconômico das regiões onde está inserida.
Também vai se deparar com uma das
melhores e mais bem estruturadas
universidades do Paraná, adjetivos construídos
em 47 anos de muito trabalho, competência e
dedicação dos seus gestores e colaboradores.

Unipar no ensino: tradição de 47 anos

Por que estudar na Unipar? Porque a Unipar é
uma Universidade de Verdade! E mais...
• Porque tem visão de futuro e tradição em ensino
superior: são 47 anos em atividade, oferecendo,
sempre, ensino inovador
• Porque tem vocação para o ensino: a maioria dos
seus gestores tem formação e grande experiência
no magistério
• Porque tem ótimos professores, todos motivados
e comprometidos com a missão de ensinar
• Porque tem cursos em todas as áreas do
conhecimento, da graduação ao doutorado
• Porque investe constantemente na
modernização de seus laboratórios e outros
ambientes especiais de ensino
• Porque é dinâmica e socialmente comprometida,
com um enorme leque de projetos que integram
ensino, pesquisa e extensão
• Porque tem convênios com Fies e Prouni
• Porque sua atuação molda-se em elevados
padrões de ética e competência, contribuindo para
o progresso da sociedade

Unipar na comunidade: extensão universitária
leva informação e serviços a várias cidades

Unipar na pesquisa: cerca de 180 projetos em andamento
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Audiência pública detalhará
nesta segunda-feira obras
em estradas rurais
Umuarama - A Prefeitura de Umuarama convida a
população para participar
da audiência pública que
será realizada nesta segunda-feira, 21, a partir das 10
horas, no Centro Cultural
Vera Schubert. O prefeito
Celso Pozzobom e a equipe
de Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos
apresentará o projeto de
adequação e melhorias que
atenderá várias estradas
rurais com obras de adequação, realinhamento,
drenagem e cascalhamento.
As obras serão realizadas através de parceria entre a Prefeitura e o
Consórcio Intermunicipal
Para Conservação da Biodiversidade da Bacia dos
Rios Xambrê e Piquiri (Cibax) e beneficiarão, neste
momento, as comunidades
das estradas Canelinha, Esperança, Pavão, Vermelha e
Amarela.
“Vamos utilizar a patrulha mecanizada do consórcio, por meio do Programa
Estradas da Integração,
em parceria com o governo
do Estado. São obras importantes para garantir a
trafegabilidade em nossas

Uliana, Elaine e Douglas na frente da Exattus Contabilidade

Administração municipal apresenta balanço da recuperação das estradas rurais

estradas, independente
das condições climáticas.
O produtor rural precisa
ter acesso facilitado aos
centros urbanos para adquirir insumos, serviços
básicos e transportação a
sua produção agropecuária”, justificou o prefeito
Celso Pozzobom.
A audiência pública
é o momento de prestar
contas à população sobre
os planos e projetos da
administração municipal,
“por isso contamos com a
presença das nossas lideranças, presidentes de associações, representantes

de entidades, vereadores,
enfim, das pessoas que se
interessam pelos destinos
do município”, reforçou o
prefeito.
O Cibax atualmente
é presidido pelo prefeito
Celso Pozzobom. No final
de março deste ano, o consórcio recebeu veículos,
máquinas e implementos
para composição da patrulha rodoviária rural do
Programa Estradas da Integração, uma parceria entre
os municípios membros e o
governo do Estado por meio
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab).

Composta por pá carregadeira, rolo compactador
“pé de carneiro”, trator
de esteira, escavadeira
hidráulica, motoniveladora,
dois caminhões basculantes e um caminhão comboio,
a patrulha rural – adquirida por R$ 2 milhões 140
mil – vem auxiliando os
municípios do consórcio na
recuperação e conservação
de estradas rurais. As primeiras cidades atendidas
foram Francisco Alves e
Iporã, seguidas agora por
Umuarama, com tempo
médio de operação de 60
dias em cada município.

Alimentos com excesso de açúcar devem
ter impostos altos, defende relatora da ONU
São Paulo, (AE) - Mesmo
com a existência de múltiplas opções de alimentos, a
baixa qualidade e o excesso de açúcares, gorduras
saturadas e sal na comida
são responsáveis por uma
“epidemia” de pessoas má
alimentadas ao redor do
planeta. Estimativas da
Organização das Nações
Unidas (ONU) indicam que
haja 2 bilhões de indivíduos
com obesidade ou sobrepeso, ao mesmo tempo em
que 820 milhões estão em
situação de insegurança
alimentar.
Relatório divulgado
nesta semana pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ex-aluna da Unipar monta
seu próprio escritório
de Contabilidade

Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês)
evidencia uma tendência
global de crescimento de
problemas nutricionais,
mais graves em quem está
no início da vida. Uma em
cada três crianças com
menos de 5 anos enfrenta
subnutrição ou sobrepeso,
em número que chega a
200 milhões.
Em entrevista ao jornal
<i>O Estado de S. Paulo</i>, a relatora especial
da ONU sobre o direito à
alimentação, a turca Hilal
Elver, defende o aumento dos impostos sobre os
alimentos com excesso de
açúcar, para que as pessoas
“pensem duas vezes” antes

de comprar o produto, e faz
comparação com a tributação do tabaco.
“A maneira mais eficaz
pela qual os governos em
todo o mundo restringiram
o uso de cigarros é tributando-os em níveis muito
altos”, afirmou. “Acredito
que seja totalmente apropriado fazer o mesmo.”
Hilal destaca ainda a
importância da educação
na promoção de dietas
de qualidade e das políticas governamentais para
incentivar o consumo de
alimentos mais saudáveis.
Na prática, a função da
relatora da ONU é analisar,
de maneira independente,
questões relacionadas a ali-

mentos e direitos humanos
em todo o mundo.
Ela diz, por exemplo, que
a combinação de más dietas,
a falta de tempo para cozinhar e táticas de marketing
“agressivas” da indústria
alimentícia contribuem para
o aumento do sobrepeso. E
entende que os governos ao
redor do mundo não estão
atuando com a seriedade
que deveriam.
“Com as mudanças
climáticas e a obesidade
causando sérias ameaças
à saúde humana em todo
o mundo, seria de esperar
que os governos estivessem
se movendo com um maior
senso de urgência. Infelizmente, não estão”, afirmou.

Umuarama - Quando
persistimos em realizar
um sonho, seja ele pessoal ou profissional, e
fazemos tudo com garra, vontade, dedicação e
disciplina, as chances de
realizá-lo são enormes.
Foi o que fez a contadora
Elaine Guedes, ex-aluna
do curso de Ciências Contábeis da Universidade
Paranaense – Unipar. Ela
foi em busca de suas metas e conseguiu montar
seu próprio negócio, o
escritório Exattus Contabilidade, localizado na
Avenida Celso Garcia
Cid, em Umuarama.
A inauguração aconteceu no mês passado,
com a presença de familiares e amigos. “A ideia
de empreender surgiu a
partir do momento que
eu e meu sócio, o contador Douglas Zuffo, sentimos a necessidade de
fazermos o ‘algo a mais’.
Trabalhávamos juntos na
empresa Alimentos Zaeli e conversando sobre
algumas oportunidades
decidimos abrir nosso
próprio escritório”, conta
a egressa da Unipar, que
se formou no ano de 2010
e também trabalhou na
empresa Averama.
Mas o começo não foi
nada fácil. “Como ainda
não tínhamos clientes,
decidimos começar a empresa na sala de casa, no
mês de fevereiro deste
ano. Depois de sete meses de muito trabalho, o
número de clientes foi aumentando e, então, houve
a necessidade de alugarmos uma sala comercial,
até mesmo para termos
mais privacidade e atendermos melhor nossos
clientes”, relata a jovem
empreendedora, ressaltando que a graduação da
Unipar foi essencial para
que chegasse até aqui.

“Ainda na Universidade
tive a oportunidade de ir
para o departamento de
contabilidade da empresa em que trabalhava.
Com isso, pude colocar
em prática todo conhecimento teórico que o curso
me proporcionava. Tudo
isso foi de grande valia
para meu crescimento
profissional, pois foi na
graduação que adquiri
minha base para exercer
essa bela carreira”, orgulha-se. Sobre o futuro,
a contadora é otimista.
“Cursei na Unipar o MBA
em Controladoria, Gestão
Empresarial e Financeira
e quero continuar me
capacitando cada vez
mais para conseguir desenvolver novos projetos,
aplicando um trabalho
diferenciado que vai contribuir no crescimento
do nosso escritório”. “Ao
nosso aluno proporcionamos, no âmbito do perfil
profissional, inúmeras
oportunidades e dentre
elas a de empreender.
Foi o que fez a Elaine.
Batalhou, se dedicou e
conseguiu montar o seu
escritório, usando a criatividade para planejar e
estruturar os negócios
de seus clientes”, elogia
o coordenador do curso,
professor Clóvis Uliana,
ressaltando que a trajetória dos ex-alunos da graduação é acompanhada
por meio do projeto de extensão ‘Acompanhamento
do Egresso em Ciências
Contábeis’.
Exattus
Contabilidade
As empresas interessadas em contratar os
serviços do escritório
Exattus Contabilidade
podem entrar em contato
pelo telefone (44) 988529462 ou no e-mail elaineguedes123@gmail.com.

Por diploma falso, finalista de ‘Nobel’ da educação é proibido de dar aula
Vitória, 18 (AE) - O professor Wemerson Nogueira, finalista em 2017 do
prêmio “Teacher Global
Prize”, considerado o Nobel
da Educação, foi proibido
pelo governo capixaba de
dar aula por cinco anos,
acusado de usar diplomas
falsos. Nogueira atribuiu
o problema a uma questão
burocrática e disse que não
pretende recorrer da decisão. Ele afirmou ainda que
está prestes a se formar em
outra faculdade.

Em maio, o jornal O Estado de S. Paulo revelou
que a professora de ensino
técnico Joana D’Arc Félix
de Sousa declarava uma
formação na Universidade Harvard (EUA) que a
docente não possui. Além
disso, ela usou um diploma
falso na tentativa de confirmar a informação. Após
a reportagem, admitiu ter
mentido no currículo.
O veto a Nogueira foi
determinado pela Secretaria Estadual de Educação
do Espírito Santo. Tarcí-

sio Bobbio, corregedor da
pasta no Estado, diz que,
após auditoria no setor, foi
constatado que Nogueira
usou três diplomas falsos
dos cursos de Química,
Ciências Biológicas e um de
pós-graduação para ocupar
o cargo de educador. A decisão saiu no Diário Oficial
do Estado de 8 de outubro.
“Como ele já não tinha
mais vínculo com o Estado, a
lei determina essa punição e
foi cumprido o que era previsto. O setor de auditoria da
educação, achou suspeitos

três documentos que ele apresentou, declarando os cursos.
Apuramos esse caso e, diante
de todos os fatos comprovados,
decidimos aplicar a punição. Se
não cumpro a lei, acabo respondendo um processo também”,
explicou o corregedor.
O corregedor ainda informou que, assim que passar o período de punição
(cinco anos), Wemerson
pode concorrer novamente
ao cargo de professor DT
(designação temporária) e
voltar a dar aulas na rede
estadual. “Passando o pe-

ríodo que a lei determina,
ele pode sim voltar a fazer
os concursos para dar aula
nas escolas estaduais”.
Em nota, Nogueira que
a comissão processante
foi parcial no processo,
pois se apegou ao fato de
o diploma “papel” não ter
validade. “Eles deveriam
ter analisado minha boa
fé, a não intenção de usar
um documento sabendo
que era falso”, disse. Ele
afirma ter estudado em um
polo conveniado com a Universidade Metropolitana de

Santos (Unimes) e guardar
o contrato de prestação
de serviço da instituição.
A faculdade, porém, não
reconhece o diploma.
Também em nota, a Unimes diz ter sido vítima de
fraude e pediu à Superintendência da Polícia Federal capixaba para apurar
o caso. A faculdade alega
que em 2015 foi informada
de que no Espírito Santo
teriam sido emitidos diplomas falsos em nome da Unimes, que não constavam
nos registros acadêmicos.

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 01/01
Prata, vidro elétrico, R$
8.800,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CELTA LT 1.0
12/12
Prata, completo, 4 portas,
R$ 22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CELTA SUPER
04/05
Alarme, trava. R$ 13.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

CORSA HATCH
1.4 09/09
Premium, prata, completo.
R$ 19.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

MERIVA
PREMIUM 12/12
Branca, completa. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

S10 LT 2.5 19/19

Branca, ﬂex, automática.
13.000kM, R$ 97.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VECTRA 2011
Prata, único dono, 80.000Km.
R$ 32.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA
EXPRESSION
F08/09

Flex, prata, automática,
completa, Banco de couro,
airbag, abs, 7 lugares. R$
26.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT
PALIO WEEKEND
ADVENTURE
12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA12/12
Cab. simples, completa.
R$ 25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

TORO FREEDOM
16/17
Prata, automático, 37.000kM.
R$ 76.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO WAY 12/13
Azul escuro, completo, R$
23.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

UNO WAY 13/13
02portas, completo, preto.
R$ 18.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
ECOSPORT 1.6
12/12
Branca. R$ 49.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563

FOCUS
TITANIUM 2.0
15/16
Branco, automático. R$
62.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD FOCUS
14/15
Branco,2.0, S.E, plus,
Automatico, Completo,
banco de couro. R$
52.500.00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12
Preto, completo. 16.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLA XEI
11/12 2.0
Prata, câmbio borboleta. R$
49.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA GLI
11/12
Prata, 2º dono. R$
50.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
05/06
Prata, completo, automático.
R$ 27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
07/08
Prata, automático, 1.8, 16v,
ﬂex, 2º dono, chave reserva,
manual. R$ 29.900,00.
Fone: (44) 9 9987-5679.

HILLUX SW4
11/11
07 lugares, automática, prata.
R$ 98.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

HONDA CID LX
12/13
Prata, automático, completo.
R$ 42.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA LXS
06/07
Automático, prata, completo.
R$ 32.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CARROS

ANO

CRUZE SEDAN 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LTZ
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO
FOCUS 1.6 SE
ONIX 1.0 LT
ONIX 1.4 ACTIV AT.
ONIX 1.4 LT
ONIX 1.4 LTZ
ONIX 1.4 LTZ
ONIX 1.4 LTZ AT.
ONIX 1.4 LTZ AT.
ONIX 1.4 LTZ AT.
PRISMA 1.4 LTZ AT.
RANGER 3.0 LIMITED 4X4
S10 LTZ 2.8 4X2 AT
SPIN LT 1.8 AT
SPIN LT 1.8 AT
SPIN LT 1.8
TRACKER 1.8 LT AT
TRACKER 1.8 LTZ AT
TRACKER PREMIER TURBO
TRACKER PREMIER TURBO
TRAILBLAZER LTZ AT
VOYAGE 1.6 CITY

11/12
13/14
14/14
13/13
16/17
17/18
17/18
18/19
16/17
17/18
17/17
18/19
14/14
13/14
13/14
17/18
18/19
19/19
18/19
11/12
14/14
13/13
13/14
14/14
15/16
14/15
17/18
17/18
17/18
14/14

COR

OPCIONAIS

VERDE
COMPLETO, AUT
PRATA
COMPLETO,AUT, COURO
PRATA
COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
PRETO
COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO
CINZA
COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT
PRETO
COMPLETO
BRANCO COMPLETO
BRANCO COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800
PRATA
COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
PRATA
COMPLETO, AUT
PRETO
COMPLETO, AUT
PRATA
COMPLETO
PRATA
COMPLETO, AUT
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
PRATA
COMPLETO, AUT, COURO, TS
VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO, TS
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7L
BRANCO COMPLETO

VALOR

R$ 43.900,00
R$ 52.900,00
R$ 52.900,00
R$ 52.900,00
R$ 79.900,00
R$ 89.900,00
R$ 89.900,00
R$ 96.900,00
R$ 84.900,00
R$ 64.900,00
R$ 39.900,00
R$ 62.900,00
R$ 35.900,00
R$ 39.900,00
R$ 39.900,00
R$ 54.900,00
R$ 59.900,00
R$ 59.900,00
R$ 64.900,00
R$ 62.900,00
R$ 92.900,00
R$ 34.900,00
R$ 39.900,00
R$ 37.900,00
R$ 63.900,00
R$ 62.900,00
R$ 86.900,00
R$ 85.900,00
R$ 169.900,00
R$ 36.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
AMAROK
17/17
Cab simples, completo,
preto, 4x4. R$ 88.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CROSSFOX 1.6
2008
Prata, completo. R$
23.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

FOX 1.0
09/10

SANTANA 1.8
02/03
Cinza, completo. R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO CROSS
ESTENDIDA

Preto, completo. R$
21.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

14/14, branca. 60.000,00Km.
R$ 45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /

GOL QUADRADO
1.6 1993

MOTOS
MOTOS

Verde escuro, único dono.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

BIZ 125 EX
12/13

Vermelha, R$ 7.300,00.

Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

DIVERSOS
DIVERSOS
TENDA DE
UMBANDA

Zé Pilintra. Fazemos consulta
espiritual, trabalhamos p/
abrir caminhos no comércio,
nos negócios e no amor,
fazemos curas. Atendo de
Segunda a sexta 18:00 ás
21:00 Sábado e domingo
até 12:00 as 21:00 hs c/ Zé.
R: Antonio Cardoso 4044,
pq. Jaboticabeira, px. ao col.
Vinícius de Moraes. Fone:
3624-6637/ 9 9132-2979
Vivo / 9 9919-9828.

EMPREG
EMPREGOS
OS
PROCURO
EMPREGO

Trabalho com costura de
sofás em minha residência.
Tenho experiência. Fone:
(44) 9 8443-5981. Jusmara
VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
JETTA COMFORTLINE 2014 2.0 FLEX CARRO IMPECAVEL
R$57.500,00
CROSS FOX 1.6 COMPLETA 2013 BEM CONSERVADA
R$36.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSERVADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E
PNEUS NOVOS R$ 23.900,00
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA
E PNEUS NOVOS R$ 25.500,00
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS
SUPER CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS
NOVOS 4P 14.800,00
CHEVROLET
ONIX LS 1.0 COMPLETO 2016 REVISADO PNEUS NOVOS
R$ 36.000,00
POLO COMFORTLINE 1.6 COMPLETO R$ 32.000,00WORKING
GOL G5 1.6 COMPLETO 2012 BRANCO R$ 28.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL
PNEUS NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS
E REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO PNEUS NOVOS
E REVISADO R$ 12.700,00

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VECTRA GT 2011 COMPLETO COM MULTIMIDIA PNEUS
NOVOS E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
STRADA ADVENTURE LOCKER 2014 1.8 COMPLETA
R$42.800,00
STRADA WORKING 1.4 2011 DUPLA COMPLETA PNEUS
NOVOS REVISADA R$36.800,00
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO E CONSERVADO R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS
E REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS
R$ 21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISAO
EM DIA R$ 19.800,00
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO R$ 24.900,00
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO R$ 12.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2009 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS REVISADO
R$ 38.500,00
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE
COURO AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06 XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS
BONS REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE
COURO 4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS

COMUNICADO

A empresa Reﬂecta Glass
Ind. Com. de Vidros LTDA,
CNPJ 33.136.855/0001-01,
estabelecida nesta cidade
de Umuarama, a Rua F
nº 1558, Pq Industrial
Vereador Sebastião de
Mendonça Xavier. Solicita o
comparecimento do Sr.Tiago
da Silva, a comparecer na
sede da empresa no prazo
de 72 horas, para tratar de
assunto de seu interesse.
Era o que tinha a comunicar.

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 50.000,00 . Prox. A
Havan - R. Projetada 1,
S/N°. – Jd Real – terreno de
fácil acesso, sem benfeitorias
com toda a infraestrutura de
asfalto, galerias, arborização,
energia elétrica. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111
(OI) ou digite o cód. 1077
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

ABDON
IMÓVEIS

Residência em alvenaria
com área do pavimento
superior de 184,54 m² e
térreo de 257,11 m² contendo
Sala de estar, Sala de
jantar, Cozinha, Escritório,
Espaço gourmet, Área de
serviços Piscina ( 31,25 m²
) Lavabo e Garagem para
03 veículos. No pavimento
superior contém 01 suíte
presidencial ,02 suíte máster
,Sala e Varanda .Obs.:
Em fase de acabamento.
Localizado no Residencial
Europark – Umuarama/
PR. Valor R$ 2.900.000,0.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 360.000,00. Prox. 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

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

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 180.000,00 . Prox. Unipar
Sede - Ed. Arapongas–
R. Arapongas, 4411 - À.
Tot. 75,59 m², À. Priv.
51,80 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. + Detalhes –
(44)3056-5555 ou digite
o cód. 1107 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.000,00. Prox. Pça
Do Japão - Ed. Res. Minas
Gerais – R. Minas Gerais,
4670. Zona 02, À. Aprox.
Priv. 90,44 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 300,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1076 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.250,00. Prox. Uopeccan.
R. Adrian Gabriel De Oliveira,
3841. Pq Interlagos - Alv/
laje – Suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem para
02 veículos + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1113 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon. Av. Maringá,
4626 - 2º Andar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 839 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.250,00. Prox. Harmonia
Clube Campo - Ed. Res.
Solar Das Palmeiras 2 – R.
Jose Dias Lopes, 4445 – Jd
Bandeirantes – à. Aprox.
Priv. 90,00 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e 02 vagas de garagem.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$
460,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1092 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 120.000,00. Próximo
Escola Municipal São
Francisco De Assis
– Rua Jaçanã, 2827 –
Pq Alphaville 1 – Área
259,20 m², (frente 10,80
m² x 24,00 m²) – Bairro
tranquilo e de fácil acesso,
Topograﬁa plana e sem
benfeitorias. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555
ou digite o cód. 1097 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 50.000,00. Prox. Igreja
Assembleia De Deus, Av.
Apucarana, S/N°. – Centro
– Bairro tranquilo, de
fácil acesso, próximo a
supermercados, igrejas,
escolas e Farmácias,
Topograﬁa plana e sem
demais benfeitorias, área
residencial.+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111
(OI) ou digite o cód. 1112
em www.aldemirimoveis.
com.br

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

Prédio comercial, com

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

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com

CEMIL - (44) 3621-9200
SÃO PAULO - (44) 3621-1299

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 20 e 21 de Outubro de 2019

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

VENDO
CHÁCARA

Chácara a 5 km de
Umuarama, 1 alqueire,
próximo a garapeira saída
de Guiara. Duas casas,

piscina sauna, boa de
água, cultiva hortaliças
e morango. Contato (67
) 9 9882-1868 Márcio Cézar

VENDO OU
PERMUTO
RESIDÊNCIA

Sobrado em Maringá, com
600mts², terreno 1.300mts²
alto padrão, condomio
fechado. Permuto ou vendo
por área rural próximo a
Umuarama, aceito uma
parte em gado. Base de
negócio R$ 3.500.000,00.
Tratar com Silvio (44) 9 9
9943-6921 / 9 8451-2643.

B3

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,
20 e 21 de Outubro de 2019
aldemirimoveis.com.br
com.br

C4

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

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

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
construídade53,12m²contendo2quartos,sala,cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
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 .

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

Classificados

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

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

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

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Sobrados

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

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

Umuarama Ilustrado

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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.

Umuarama Ilustrado
Umuarama Ilustrado

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 180.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes – (44)3056-5555 ou
digite o cód. 1107 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

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)9
9854-9515 ou digite cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO FANECO, 1677 – JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje – 03
qtos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1053 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595 – JD CANADA – V 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
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 780.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – AV. ROTARY,
3943 – JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 248,80 m², À. Constr. Aprox.
233,05 m²: Superior: Suíte master com closet, 03 quarto sendo
02 com sacadas, bwc social. Inferior: Sala de estar, sala de jantar
com lavabo, cozinha com armários planejados, espaço gourmet com
churrasqueira e piscina, área de serviço, despensa, garagem. +
Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1114 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI –
AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr.
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav.,
garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 462.000,00 – PROX. COLÉGIO ALFA ED. INFANTIL – AV.
GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 2150 – RESIDENCIAL
MONT BLANC – Área 616,00 m², Imóvel c/toda estrutura de lazer e
segurança - Quadras esportivas, academia, salão de festas, portaria
24 h, câmeras de segurança, área central de Umuarama. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 837 em www.aldemirimoveis.com.br
R$
270.000,00
–
PROX.
UOPECCAN
AV.
JOSE
INACIO
DA
PAIXAO,
3717
- PQ INTERLAGOS - Área 375,00 m², (frente 12,50 m² fundo 30,00
m²), Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança. quadras esportivas,
salão de festas, playground, portaria 24 h, câmeras de segurança,
área nobre em Umuarama, Topograﬁa plana, terreno residencial, sem
benfeitorias.+ Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód.
1111 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PROXIMO ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS – RUA JAÇANÃ, 2827 – PQALPHAVILLE 1 – Área 259,20
m², (frente 10,80 m² x 24,00 m²) – Bairro tranquilo e de fácil acesso,
Topograﬁa plana e sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)30565555 ou digite o cód. 1097 em www.aldemirimoveis.com.br

www.ILUSTRADO.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 6 e 7 de Outubro de 2019
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 20 e 21 de Outubro de 2019

Classificados

R$ 50.000,00 - PROX. IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, AV. APUCARANA, s/n°. – CENTRO – Bairro tranquilo, de fácil acesso, próximo
a supermercados, igrejas, escolas e Farmácias, Topograﬁa plana e sem
demais benfeitorias, área residencial.+ Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (OI) ou digite o cód. 1112 em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS
CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS

E FAZENDAS

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

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 130.000,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR – AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À.
priv. Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 320,00) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 1071
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/
jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO MOBILIADO – 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. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED.
CORDOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv.
96,00 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de
garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1103 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À.
Priv. 65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 360,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br
R$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 320,00
– Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1108 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA
FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00
– Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE À. Priv.
52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1085 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

B5
C5

R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 1102
– JD VITORIA - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1102 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2264 –
JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv.
e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1091 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 580,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ –
R. SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.
br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 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$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR.
RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 - ZONA 01 – À. priv. Aprox.
390,00 m² - Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e 02 vagas de
garagem. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV.
CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 300,00 m² Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço
para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. UOPECAN – R. ADRIAN GABRIEL DE OLIVEIRA, 3841 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – Suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem para 02 veículos +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1113 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 1.100,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO ULIANA,
1479 – JD AEROPORT 2 - Alv/laje – Suíte, 02 quartos, sala, cozinha
com armários, bwc social, despensa, bwc serviço, área gourmet, garagem para 02 veículos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 993 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. AO COLEGIO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL –
TRAV. SUMARÉ, 3920 – ZONA 07 - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem, despensa, edícula c/ churrasqueira + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 326 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBO – R. ANTONIO EDUARDO
GIOVANINI, 2418 – PQ BANDEIRANTES - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 79 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À.
Tot. Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha
planejada, lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo
01 master com closet e banheira.+ Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1104 em nosso site www. aldemirimoveis.com.
br
R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox.
83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc soc. e
Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

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

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

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida:
Salão comercial frente
Casa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento,
com
área
construída
de 144m², área total do terreno 245m²,
para Av. Tiradentes.
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
1 Sala
3 ambientes,
1 wc,de1estar,
despensa,
garagens,
cozinha, com 2
projeto
para cozinhaedíplanejada há
Casa com
142,50com
m², e terreno
com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
WC
e despensa
frente
para
a Av.
contendo lavanderia
fechada
e BWC,
espaçoSão
pronto para
01 sala,cula
01 hall c/churrasqueira,
de entrada e garagem para dois
carros,
fazer
piscina,
toda
a
casa
com
acabamento
em gesso,
localizada
no Jardim
Tangará
na Rua Mimosa250
n° 2920.
Paulo.
Piso
Superior:
Mts2
de
área
construída:
02
suiporcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Valor: R$ 380.000,00
litros e garagem
2 carros. RUA
tes, 02 quartos, wc social, 02400salas,
copa para
e cozinha
eNATAL
área- ZONA
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Co- VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00
serviço
e 1 sala.
zinha, de
Banheiros
Social, c/Lavanderia
Garagem para 02 Quartos,
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.

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.

Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo
Branco, Rua Akira SaitoSobrado
comemárea
de: 23.50 x
alvenaria, com área total de 180m², contenda
parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com moveis
42.60 = 1.001,10 Mts2. na
planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na

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

parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet,
com ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na Rua
Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque Vitoria Regia,
próximo ao Big Walmart, na cidade de UMUARAMA/PR.
Valor R$ 560.000,00.

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

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

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial,
prox. ao
Pla- Sitio aproximadamente
2,35Big
alqueires
localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
nalto.Terreno: 17.5 x 30.00
= 525.00
Mts2.
- Azul
Conde lazer
situada no Parque
Lago
com área de
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
quartos,
wc social,
fundos.3Valor:
R$ 1.450.000,00
2 salas,cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula
c/garagem e churrasqueira.
Terreno localizado no condomínio Residencial Es- - Chácara Bilha, lote D, Área de 6,031 hectares, situa- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento
do Residencial Santiago, área total 125m², área
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha
planejada, sala de jantar, sala de estar, BWC social,
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de garagem. Imóvel todo mobiliado, com ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes. AV.
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UMUARAMA/
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

da na estrada pavão, Fazendo fundo com o córrego
Tucuruvi nesta cidade de Umuarama/PR. Obs.: Aceita
permuta em apartamento Valor: R$570.000,00.

Então venha para GR
corretora de Imóveis
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VENDA

JD. TRIANON
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²

APARTAMENTOS

EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE!
R$ 110.000 - Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado no Residencial Bela Vida, próximo ao
Sorvetes Guri. Com 52m² de área total e 46m²
de área privativa, contendo 02 quartos, BWC
social, sala, cozinha e 01 vaga de garagem descoberta. Agende uma visita para conhecer!

RESIDÊNCIAS

ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 285.000 - Apto 201 – 2º Andar - Localizado
no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,
entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social,
sala ampla, cozinha, sacada, lavanderia e 01
vaga de garagem. Apartamento em ótimas condições de uso, com 90m² privativos. Excelente
ambiente familiar e baixo custo de condomínio.
Agende uma visita!

JD. IRANI - (PRÓXIMO SORVETES GURI)
R$ 125.500 á vista - Rua Antônio Zanolo
Fernandes, 1175. Residência com 63m²,
com 01 suíte e 01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem uso em ótima localização.

TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA UOPECCAN - Terreno comercial com
39,01m de frente para Av. Valdomiro Frederico. Área total de 1.726,27m². Excelente oportunidade de investimento. Alta valorização.
INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total de 653,76m² (13,62x48,00).
Região de alta valorização e ótima localização.

ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!
R$ 890.000 - 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.

C8

PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 1.250.000 - Residência localizada na Av.
Duque de Caxias, à 200m do Supermercado
Cidade Canção e Centro Cívico (área nobre).
Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria com 272,78m², sendo 01 suíte
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, cozinha,
sala de jantar, ampla espaço gourmet com
churrasqueira e lavabo, depósito, lavanderia
e garagem para 04 veículos. Em construção.
Conclusão: Janeiro/2020. Conheça o moderno
projeto arquitetônico.
RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 290.000 - Rua Felício Conceição Gonçalves,
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto São
Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova,
em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço
gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada,
pronta para morar.

R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - 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
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 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
Consulte mais lotes disponíveis!

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²
BELO MONTE - SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²
JARDIM MODELO
R$ 39.000 - Próximo a Subestação da Copel Quadra 2 - Lote 4 - 126,00m².
JD. ITALIA III
Próximo ao Sorvetes Guri.
Terrenos de 147,00m² (7,00x21,00).
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 04
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 05
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 04
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 05
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 12
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 13
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topograﬁa e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m²
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização e ótima topograﬁa.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²

PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topograﬁa.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m²
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m²
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo
à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m².
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 615,61m²
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 794,92m²
JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topograﬁa.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42m²
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m²
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topograﬁa, a 50m
do portão da entrada da Zaeli, pronto para
construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m²
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 235.000 - Chácara Lagoa Dourada, lote nº
60. Situada nesta cidade de Umuarama, saída
para Serra dos Dourados, com 5.015m² conforme matrícula 53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.

