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UMUARAMENSE FÁBIO
LANÇA NOVO LIVRO

AOS 99 ANOS ELA
VIVE 6 GERAÇÕES

O escritor umuaramense Fábio Magalhães está lançando o livro “Eduardo
o Poeta Sem Memória”. Filho de um
casal de feirantes, tem várias publicações e todas fazem sucesso porque
emocionam quem as lêem. Veja entrevista com o escritor.

Chegar aos 99 anos é um
feito que muitos desejam e
poucos alcançam. E a dona
Clotilde Olímpia Rodrigues
de Andrade ainda tem a
felicidade de conhecer até
sua sexta geração como os
pequenos Ana Helena e Davi.

Página A5

Página B1

Sete mortes em 50 dias. Surge a
nova rodovia da morte na região

• Rodovia tem longo trecho em declive e alguns motoristas acabam exagerando na velocidade, o que aumenta os riscos de acidentes
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A rodovia PR-082, no trecho entre as cidades de
Ivaté e Douradina, está
tirando o título de “rodovia
da morte” da rodovia PR323. São menos de dez
quilômetros com registros
semanais de acidentes
graves. Em dois deles
morreram sete pessoas. E
a culpa não é de buracos
na pista nem falta de sinalização, já que o trecho foi
revitalizado e a pista está
em perfeitas condições. A
polícia e moradores dizem
que está ocorrendo muito
excesso de velocidade por
parte de muitos motoristas. A polícia diz que faz
operações constantes e
vai intensificar as blitze.
Página A4
AVANÇA A NOVA
RODOVIÁRIA DE UMUARAMA
- Aos poucos, a nova estação
rodoviária de Umuarama vai
ganhando forma. Além do prédio
bastante adiantado, a Prefeitura
informou ontem que está em
andamento a pavimentação
asfáltica do pátio do terminal. A
obra foi retomada em 2018, após
ficar alguns meses paralisada
depois de ser abandonada pela
empreiteira que ganhou a primeira licitação na gestão anterior.
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Risco Brasil volta ao nível de quando
país tinha selo de bom pagador

Ilustradas

Associação Médica
promete ir à Justiça contra
revalidação de diplomas
São Paulo, (AE) - A Associação Médica Brasileira
(AMB) promete ir à Justiça contra a proposta do Ministério da Educação (MEC) de autorizar faculdades
particulares a participarem do processo de revalidação
de diplomas médicos obtidos no exterior. Como mostrou
o jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta, 18, o MEC
quer que instituições de ensino privadas possam oferecer
complementação de disciplinas a médicos formados em
universidades estrangeiras que queiram revalidar o diploma no Brasil. Hoje, somente universidades públicas são
autorizadas a executar todo o processo. Em nota, a AMB
diz que a proposta é “ilegal”, pois fere a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, que prevê que somente universidades
públicas possam realizar revalidação. Ressalta ainda que
a inclusão de instituições particulares possa levar a um
processo de “mercantilização” da revalidação de diplomas. A proposta está na minuta da portaria que definirá
novas regras para a revalidação de diplomas médicos
no País. O documento foi concluído na última terça, 16,
após dois meses de discussões de um grupo de trabalho
formado pelo MEC para tratar do assunto. A AMB, uma
das integrantes do grupo, disse que foi ignorada.

‘Daqueles governadores
de ‘Paraíba’, o pior é o do
Maranhão’, diz Bolsonaro
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro criticou
nesta sexta-feira, 19, o governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), e orientou o ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, a “não dar nada” a ele. A conversa foi captada
por microfones segundos antes de Bolsonaro sentar à
mesa com jornalistas de veículos estrangeiros, recebidos
em café da manhã no Palácio do Planalto. “Daqueles
governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão. Não
tem que ter nada para esse cara”, afirmou o presidente,
sem saber que estava sendo gravado. Procurados, o Palácio do Planalto e a Casa Civil não quiseram comentar
o episódio. O áudio foi captado pela TV Brasil, emissora
pública ligada ao governo, que transmitiu o café da manhã na íntegra. Há trechos inaudíveis da conversa e não
é possível entender o contexto. Em carta divulgada na
noite desta sexta, governadores do Nordeste consideram
a fala uma forma de retaliação. Em nota distribuída pela
assessoria de Dino, eles afirmam que receberam “com
espanto e profunda indignação a declaração do presidente
da República transmitindo orientações de retaliação a
governos estaduais, durante encontro com a imprensa
internacional”.

Anamatra repudia proposta
do CNJ que disciplina
magistrados nas redes
São Paulo, (AE) - Uma das principais entidades da
toga, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), repudiou a proposta do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) de regulamentar a conduta
dos juízes nas redes sociais. ‘Punições excessivas criam
juízes autômatos e encastelados’, alerta Nota Técnica
da Anamatra enviada ao CNJ. “Há que se ter em mente
que o regramento de condutas abstratas tem o efeito de
aumentar as punições”, sustenta a entidade no texto.
Na avaliação da Anamatra, que reúne mais de 4 mil magistrados, as punições ‘criam juízes autômatos, que em
nenhum aspecto contribuem para a garantia do Estado
Democrático de Direito’. “Muito pelo contrário, faz com
que eles (juízes) puramente se aliem ao pensamento
político preponderante e os tornam incapazes de refletir
a diversidade e a pluralidade do pensamento jurídico
Isso leva ao abandono das minorias contra os ímpetos
das maiorias políticas, que ditam os textos de lei.” A
Presidência do CNJ editou a Portaria nº 69/2019, por meio
da qual criou um grupo de trabalho com a missão de, no
prazo de 30 dias, apresentar relatório e propostas sobre
os parâmetros de uso das redes sociais pelos magistrados.
O resultado do trabalho da comissão foi apresentado ao
plenário do Conselho na sessão de 25 de junho.

São Paulo, (Agência Estado ) - Com a aprovação
da reforma da Previdência em primeiro turno na
Câmara dos Deputados e a previsão de que o texto
passe em segundo turno sem dificuldades, a percepção de risco do investidor internacional sobre o
Brasil caiu para o menor patamar em quase cinco
anos, informa o jornal O Estado de S. Paulo. O
Credit Default Swap (CDS) de cinco anos, espécie
de termômetro do risco país, era negociado ontem
em 128 pontos, patamar que não era registrado
desde setembro de 2014 - quando o Brasil era classificado como grau de investimento pelas agências
de rating.
Além do avanço na reforma previdenciária,
contribuiu para a redução do risco país o cenário
de um mercado internacional mais calmo, com a
perspectiva de queda do juro nos Estados Unidos e
na Europa. A avaliação do mercado é que o risco de
uma crise fiscal diminuiu, ao mesmo tempo em que
reduziu a chance de haver uma fuga de recursos
para os EUA - o que seria provável caso o Federal
Reserve (Fed, o banco central americano) elevasse
os juros, como considerava fazer no início do ano.
“O cenário para os emergentes é melhor agora.
O dólar não vai se apreciar tanto, o que ajuda esses
países. E, uma vez aprovada a reforma, abre um
caminho para outras coisas (reformas) andarem.
Podemos começar um círculo virtuoso”, disse o
chefe de economia e estratégia do Bank of America
Merrill Lynch no Brasil, David Beker.

Para o economista Leonardo Porto, do Citi, a
aprovação da reforma da Previdência num momento de virada no ambiente externo pode colocar o
Brasil numa posição privilegiada. Com a provável
queda do juro americano, a liquidez mundial
deve aumentar e os investidores terão de buscar
alternativas. “Esse é o melhor dos mundos para
os emergentes, especialmente para o Brasil”, diz
Porto.
Ele destaca que a reforma é importante para
ancorar as expectativas das contas públicas, uma
condição necessária para o crescimento. “Mas não
é uma panaceia”, destaca. Para convencer os investidores estrangeiros, o Brasil ainda precisa dar
sinais de que outras agendas serão implementadas.
O economista-chefe do Goldman Sachs para a
América Latina, Alberto Ramos, ressalta, porém,
que a aprovação da reforma em primeiro turno, com
um número maior de votos do que o previsto, não
garante que outros textos passarão com facilidade.
“Foi feito um trabalho (de articulação política)
pela Previdência. A base para outras reformas
não está tão clara”, diz. Na lista de melhorias necessárias estão medidas para facilitar o ambiente
de negócios, reduzir a burocracia e aumentar a
produtividade. Tem ainda a reforma tributária, diz
o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita. Na
avaliação dele, se o País conseguir dar andamento
a essas mudanças, terá vantagem em relação aos
demais emergentes.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

O advogado pode ser substituído por robôs?
Helton Kramer Lustoza
Atualmente se verifica um conflito no exercício
profissional da advocacia da era digital com o
modelo tradicional. Em uma pesquisa, a LawGeex,
startup de tecnologia jurídica, desafiou 20 advogados experientes a testar suas qualificações em face
de um programa de computador desenvolvido pela
empresa. Em termos de velocidade na realização
do trabalho, o resultado foi totalmente favorável à
inteligência artificial, sendo que o software revisou
cinco contratos em apenas 26 segundos, enquanto
os advogados humanos levaram 92 minutos para
concluir a tarefa.
Tempos atrás chegou-se a anunciar na impressa
que teria sido criado um chamado “robô-advogado”
pela startup canadense Ross Intelligence dentro da
Universidade de Toronto. Por meio da plataforma da
IBM, o sistema era capaz de rastrear mais de 10 mil
páginas por segundo e formular respostas rápidas.
Mas a dúvida é se o exercício da advocacia poderá
futuramente ser substituída por robôs?
A dúvida não se aplica somente à advocacia, mas
várias profissões estão passando por transformações em razão das mudanças tecnológicas, correndo
o risco de serem extintas. O Relatório sobre o Futuro
do Trabalho do Fórum Econômico Mundial prevê
que, embora as tecnologias devam provocar perdas
de emprego, haverá a compensação com a criação
de novos empregos. A previsão é de que, até 2022,
serão criados 133 milhões de empregos, nas 10
profissões que vão mais crescer, como por exemplo:
Analistas e cientistas de dados, Especialistas em
IA e aprendizagem de máquina, Desenvolvedores e
analistas de softwares e aplicativos, Profissionais de
venda e de marketing, etc. Por outro lado, poderão
ser extintas, profissões como: técnicos de contabilidade e de folhas de pagamento, trabalhadores
de fábricas e montadoras, pessoal de atendimento
ao consumidor, funcionários do Correio, etc. Em
entrevista ao CONJUR, David Wilkins, vice-reitor da
Faculdade de Direito de Harvard, afirmou: “pensam
que advogados vão virar robôs, que não haverá mais
espaço para o tipo de habilidades e serviços que
oferecem. Até onde a gente sabe, a advocacia vai
continuar um negócio de capital humano”. Explica
o professor americano que realmente a tecnologia
está revolucionando o trabalho que fazemos e como
o fazemos, mas a situação não é de desespero, mas
sim de adaptação.
Esse choque de culturas é absolutamente normal,
pois estamos passando por um tempo em que as mudanças tecnológicas estão interferindo na maneira
como trabalhamos, consumimos e nos relacionamos.
Enquanto tempos atrás estávamos acostumados

a esperar o lançamento de uma música em CD e
alguma doutrina na publicação de um livro, atualmente todas estas informações podem facilmente
ser encontradas no mundo virtual de uma forma
muito mais rápida.
A inteligência artificial e a automação vêm transformando vários setores do ambiente econômico,
através do qual robôs substituem humanos em diversas tarefas. Essas mudanças tecnológicas estão
influenciando cada vez mais o exercício de várias
profissões, ocasionando o surgimento de novas
carreiras, o uso de tecnologias para acelerar tarefas
que levavam horas e até mesmo novos modelos de
cobrança são alterações já perceptíveis no dia a dia
das empresas.
Embora a Advocacia tenha passado por esta
revolução tecnológica, com a introdução de novas
plataformas virtuais, como a criação de processos
judiciais eletrônicos, acompanhamento de julgamentos dos Tribunais Superiores em tempo real, ainda
visualizamos algumas resistências na seara educacional e profissional. Ao invés de fechar os olhos da
realidade, é preciso incluir na formação dos futuros
advogados a compreensão de que a tecnologia já
mudou e vai mudar ainda mais a prática do Direito.
Não será necessário competir com a inteligência
artificial, sendo que o mais sensato seria se adaptar
e aproveitar as vantagens de sua existência para
otimizar a atividade que será desenvolvida.
As pessoas se preocupam que os profissionais
devam trabalhar como robôs para manter seus empregos, competindo em termos de velocidade com as
máquinas. Desta forma, certamente seria uma guerra perdida! Para aqueles que pensam que advogados
vão virar robôs, que não haverá mais espaço para o
tipo de habilidades e serviços que oferecem, estão
enganados. A advocacia vai continuar sendo uma
atividade intelectual dependente da racionalidade
humana, onde necessitará do recrutamento de bons
profissionais com alta qualidade. Ocorre que para
oferecer um serviço com qualidade, o profissional
terá que entender a tecnologia como um instrumento
necessário para o seu trabalho.
Uma coisa é certa: a inteligência artificial, os
robôs, a transformação digital e outras tantas tecnologias já invadiram o mercado de trabalho, resta
ao profissional se adaptar e trazer este arsenal a
seu favor.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.
heltonkramer.com
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Pátio do novo terminal rodoviário
começa a receber pavimentação
Umuarama - A construção do novo Terminal
Rodoviário de Umuarama,
no Parque Residencial Interlagos, avança rapidamente
e começa a ganhar contornos definitivos. A obra
teve o ritmo acelerado nos
últimos meses e o cenário
se modifica quase que diariamente, tanto na parte
interna quanto externa do
canteiro de obras. Nos últimos dias, a construtora
responsável pelo serviço
vem preparando o pátio de
manobra dos ônibus para a
pavimentação.
Nesta semana, na
quinta e sexta-feira, os
operários aplicavam cimento ao logo, a fim de
reforçar a base para a
capa asfáltica. Recentemente foram concretadas
as plataformas onde os
ônibus vão estacionar,
para embarque e desembarque. O contrapiso está
sendo regularizado para
receber o revestimento
no ambiente onde os passageiros vão aguardar o
embarque e em breve será
feito o fechamento em vidro. No piso inferior, onde
funcionarão os guichês
de passagem, comércio e
praça de alimentação, o
piso em granito está praticamente pronto.
Os operários têm se dividido
em uma série de serviços internos e alguns já foram quase
concluídos. “Já temos banheiros
azulejados, escadas regularizadas, boxes requadrados e
paredes prontas para receber
a pintura. O novo terminal rodoviário está praticamente na
fase de acabamento e o serviço
avança dentro do esperado”,
apontou o secretário municipal
de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, Isamu
Oshima.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que a obra
é de grande importância
do ponto de vista logístico,
pois colocará o terminal

Aos poucos, nova rodoviária vai ganhando forma

EMPRESA E OBRA
A empresa contratada sob regime de empreitada global é a CDA Engenharia, de Joinville
(SC), que vai receber R$ 8.066.117, 88 pela
execução da obra. O terminal terá 7.599 m² de
área construída, somando 1.993 m² de calçadas,
boxes e demais instalações, além de ampla
área externa para circulação, plataformas,
estacionamento, jardins e áreas de passeio
para os usuários. A entrada e saída dos ônibus
ficará no mesmo nível da marginal à Estrada
Bonfim, que liga à rodovia PR-323. Já áreas
comuns – banheiros, guichês, lojas e praça de
alimentação – serão no piso inferior, com entrada pela Avenida Romeu Zolim e acesso à área
de embarque por escadas rolantes e elevador.
rodoviário próximo das
principais rodovias da região e afastado do centro,
reduzindo o tráfego de ônibus entre a imensa frota
de veículos do município.

A retomada da construção
foi resultado de um grande
esforço da administração.
A obra recomeçou no
final de 2018, depois de ter
sido abandonada pela em-

preiteira do primeiro contrato. “Precisamos fazer
uma nova licitação. A obra,
que estava abandonada,
foi retomada e a nossa expectativa é inaugurá-la no

início do próximo. Além do
conforto e da comodidade
que a estrutura oferecerá
aos usuários, será um local
seguro e adequado para
o deslocamento nas via-

gens de negócio, passeio
ou qualquer finalidade,
bem como para receber
visitantes de todo o Estado e de fora”, comentou
Pozzobom.

Novo Liraa diz que infestação de imóveis
pelo mosquito da dengue cai para 0,6%
Umuarama - O Índice
de Infestação Predial (IIP)
pelo mosquito da dengue
em Umuarama caiu de 2%
em maio deste ano para
0,6% conforme o quarto
Levantamento de Índice
Rápido para Infestação
pelo Aedes aegypti (Liraa),
realizado entre os dias 15 a
19 de julho. Isso coloca a cidade dentro da margem de
segurança da Organização
Mundial de Saúde (OMS),
que estabelece 1% como o
máximo aceitável.
A redução do índice
é resultado de um maior
nível de conscientização
da população, eliminando
criadouros em seus imóveis, e também do árduo
trabalho dos agentes de
combate a endemias da
Vigilância Ambiental da
Secretaria Municipal de
Saúde. “Nossas equipes
estão em trabalho constante, em todas as regiões
da cidade, para conter o
avanço no número de casos
de dengue. São ações de
bloqueio, fiscalizações e

ALERTA CONTINUA
A secretária Cecília Cividini reforça que a
população não pode descuidar. “O Tarumã é
um exemplo. No Liraa anterior, o bairro teve
infestação zero e neste, agora, aparece com
12,5%, um índice que acende um alerta. Não
podemos relaxar no combate ao mosquito,
eliminando criadouros, fazendo uma vistoria
diária nos nossos quintais e mantendo a limpeza e organização. O material que não puder ser
descartado deve ser coberto ou guardado em
locais adequados. Toda a atenção é necessária
contra a dengue e precisamos manter o foco na
prevenção”, completou a secretária.
Apesar da melhora nos números, vistorias continuam nas casas e empresas

muita orientação para as
pessoas, porque a dengue
é um problema sério e uma
epidemia pode ter resultados muito graves, caso
tenhamos pacientes com
complicações”, afirmou a
secretária municipal de
Saúde, Cecília Cividini.
Conforme o Boletim da
Dengue da Secretaria de
Estado da Saúde, Umua-

rama tem hoje 373 casos
confirmados da doença –
quadro que só não é mais
grave por conta das inúmeras ações do município,
como o reforço do trabalho
de conscientização, visitas
e fiscalizações, e também
o recolhimento eficiente
de resíduos e o Programa
Bairro Saudável, que eliminou 441 toneladas de ma-

teriais que favoreceriam a
reprodução do mosquito.
O Liraa divulgado nesta
sexta-feira, 19, mostrou
que o IIP ficou zerado na
grande maioria dos bairros
visitados – para o levantamento, a cidade é dividida
em 62 localidades e destas,
em 52 não foi encontrada
presença de larvas. Em
nove dos dez locais onde o

mosquito foi encontrado,
a infestação ficou entre
1,2% e 4,5% dos imóveis visitados. O Parque Tarumã
registrou o maior índice
deste Liraa, com a presença de larvas do mosquito
em 12,5% das unidades
residenciais e comerciais
visitadas.
A Secretaria de Saúde,
por meio da Vigilância
Ambiental, já está tomando
medidas de controle para
orientar a população des-

ses bairros e preparando
ações de impacto para o
Tarumã. Por unidade básica de saúde (UBS), Jardim
São Cristóvão, Parque San
Remo, Parque Industrial e
Jardim Vitória Régia estão
com infestação entre 2% e
2,6%. A região do Centro
de Saúde Escola, Jardim
Panorama e Jardim Cruzeiro estão entre 0,4% e
0,7% e as outras onze UBS
tiveram índice zero de
infestação.
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Uma longa descida incentiva os apressados a extrapolarem na velocidade

IIvaté
I
a Douradina

Em apenas 9 km, a PR-082 se transforma
na nova rodovia da morte do Noroeste
Ivaté/Douradina – Em
dois meses o trecho da
rodovia PR-082, entre Ivaté e Douradina, registrou
seis mortes no local, sendo
que mais uma vítima atendida pelo socorro faleceu
no hospital plantão. O
número assusta e vem
motivando a comunidade
das cidades a realizar
campanhas para conscientização; uma vez que
os acidentes surgem com
resquícios de imprudência, conforme a Polícia
Rodoviária Estadual.
Segundo o comando do
Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Cidade
Gaúcha, o sargento Geraldo Domingos Macedo,
em 2018 no trecho foram
registrados seis acidentes
e seis óbitos. Porém, nos
sete meses de 2019 foram
contabilizados no mesmo
percurso oito acidentes e
seis mortes, sendo que a
sétima vítima faleceu em
atendimento no hospital
de plantão.
No levantamento realizado pela reportagem
do jornal Umuarama
Ilustrado, os acidentes e
mortes ocorridos em 2019
tiveram aumento entre
junho e julho, após a via
ser totalmente recapeada
e sinalizada. “Acreditamos
que 98% das ocorrências
se deve pela falhar humana, pois a via está em

Preocupados com a situação, moradores de Douradina instalaram uma faixa as
margens da rodovia

perfeitas condições. Percebemos um conjunto de
fatores que provocaram
os acidentes: a imprudência, condutores sem CNH,
excesso de velocidade e
embriagues ao volante”,
explicou sargento.
RELATO
O empresário e morador de Douradina, José
Carlos, era patrão de

Fabrício Paes Carlos,
18 anos, que faleceu nó
último dia 13 na rodovia
PR-082. Emocionado,
José Carlos conta que
Fabrício foi fazer um
favor para um amigo,
morador de Ivaté, e na
volta ocorreu o acidente.
“Ele era um jovem que
não sabia falar não e
sempre estava ajudando
as pessoas. Ele era mais

Ao longo do trecho da rodovia, entre Ivaté e Douradina, várias cruzes
estão instaladas marcando as mortes

que um funcionário, era
um amigo. O que está
acontecendo aqui é muito triste”, disse.
O empresário ressaltou
que os acidentes vêm ocorrendo, pois os motoristas
não respeitam as sinalizações e as leis. “Depois
que arrumaram a rodovia,
as pessoas estão correndo
igual uns loucos. Muitos
estão dirigindo bêbados e

o resultado é o que estamos vendo aqui, pessoas
morrendo”, enfatizou.
CAMPANHA
Preocupados com a
situação, moradores de
Douradina instalaram
uma faixa as margens da
rodovia, como também,
lembretes ao longo da
pista para conscientizar
os motoristas. O sargento

Geraldo Domingos Macedo ainda ressaltou que
empresas da cidade e a
Polícia Rodoviária Estadual estão idealizando
uma campanha de trânsito
com o lema: “Eu Cuido
da Vida do Outro Sim”.
“Precisamos nos unir para
mostrar aos motoristas,
que cada um precisa fazer
sua parte e com isso salvar
vidas”, finalizou.

Empresa polui Umuarama com propaganda irregular pregada em postes da cidade
Umuarama – Os postes
de Umuarama amanheceram repletos de uma propaganda com o chamariz,
“Precisando de Dinheiro?
Aqui tem a Solução”, de
uma empresa de empréstimos. A situação chamou
a atenção dos umuaramenses que entraram em
contato com a redação
do Umuarama Ilustrado.
Conforme o Código de Posturas do Município, tal ato
é crime e cabível a multa.
Em seu texto, o Código
de Posturas de Umuarama
expressa que a exploração
dos meios de publicidades nas vias e logradouros
públicos, bem como nos
lugares de acesso comum,
depende de licença da Prefeitura e do pagamento do
tributo respectivo quando
prevista a cobrança. Desta
forma, o executivo, por
decreto, definirá os locais
das vias e logradouros e os
lugares de acesso comum,

Caso a população se sinta lesada com tais ações, a denúncia deve ser feita no telefone da
ouvidoria da Prefeitura de Umuarama no número 156

onde poderão ser exploradas as publicidades.
Complementando, o

artigo 176 do código regulamenta que não serão
permitidas a colocação de

faixas de pano e a inscrição
de anúncios ou cartazes
quando pintados ou colo-

cados diretamente sobre
os monumentos, postes,
arborização, nas vias e
logradouros públicos. Como
também o artigo 173 ressalta que não será permitida a
colocação de anúncios ou
cartazes quando de alguma forma prejudiquem os
aspectos paisagísticos da
cidade, seus panoramas naturais, monumentos típicos,
históricos e tradicionais.
A situação dos cartazes
em postes foi relatada que
vem ocorrendo desde o
início da semana e está incomodando os umuaramenses. O Jornal Umuarama
Ilustrado ligou no número
telefônico identificado no
cartaz, porém não foi atendido.
Ainda na busca de ouvir
a empresa, a reportagem
realizou uma pesquisa na
internet com o intuito de
identificar sua sede e contatos alternativos, porém
nada foi encontrado, ape-

nas reclamações realizadas
no site Reclame Aqui, as
quais também não foram
respondidas.

DENÚNCIA
E MULTA

Caso a população
se sinta lesada com
tais ações, a denúncia deve ser feita no
telefone da ouvidoria da Prefeitura de
Umuarama no número 156. Tais infrações
serão punidas com as
multas de R$ 400,00
(quatrocentos reais) a
R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), e na
reincidência será aplicada a dobra sucessiva
da multa.
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Escritor umuaramense lança novo
livro: “Eduardo o Poeta Sem Memória”
Umuarama - O que você
faria se soubesse que possui um lapso de memória e
ao dormir suas lembranças, e com elas os sentimentos, fossem apagadas
assim que se pusesse a
dormir? É neste universo
do vazio existencial, que
o escritor umuaramense
Fábio Magalhães escreveu
seu último livro: Eduardo o
Poeta Sem Memória.
Fábio conta que o enredo do livro chegou como
uma música em sua mente
e em meio a construção
da escrita ele também
buscou uma viagem interior. “Estava empregado, eu era frentista de
um posto de combustível,
isso em 2016. Então, entre
uma abastecida e outra
eu começa a escrever no
meu caderno que sempre
estava comigo. Mas precisava de algo mais, pedi
demissão e comecei uma
caminhada interna. Neste
momento fui para Curitiba
fazer uma vivência com os
moradores de rua, saber
seus anseios, seus desejos,
suas memórias”, explicou.
Nesta e outras caminhadas de Fábio, Eduardo o Poeta Sem Memória
nasceu. Uma emocionante
história que tem seu início
na Fazenda Pôr Do Sol,
cujo principal cultivo é a
lavoura cafeeira, ambientada na década de 70. Neste mundo o personagem,
de forma inusitada, vive
com um lapso de memória

Fábio Pereira Magalhães lançou seu primeiro livro aos 24 anos de idade, intitulado como
“Relato De Um Anjo”

e todas as lembranças do
dia são apagadas assim
que adormece. “A época é
1975 entre Paraná e São
Paulo e o pano de fundo
uma fazenda cafeeira.
Então quem nasceu no
interior também terá uma
mensagem saudosista das
brincadeiras de criança

e claro da grande geada
negra”, contou.
Ainda segundo o escritor, o romance vai evoluindo até os dias atuais
e traz com ele, a cada
novo capítulo, uma emoção
diferente e muita poesia.
“Essa surpreendente história promete fazer você

rir e chorar de emoção”,
noticiou Fábio Magalhães.
Biografia
Fábio Pereira Magalhães lançou seu primeiro
livro aos 24 anos de idade,
intitulado como “Relato De
Um Anjo”. Nascido no interior do Paraná, na cidade

Fábio conta que o enredo do livro chegou como uma música
em sua mente e em meio a construção da escrita ele também
buscou uma viagem interior

de Umuarama, cresceu
no sítio de seus avós paternos próximo a cidade
de Maria Helena. Filho de
um casal de feirantes, o
jovem escritor traz em seu
currículo participações
em antologias nacionais
e internacionais. Suas
histórias são famosas por

emocionar aqueles que
a leem. “Escrever é uma
das coisas que me mantêm
vivo”. Além do Relato de
Um Anjo, o escritor também conta com o livro Por
Que os Adultos Choram
e o mais atual Eduardo
o Poeta Sem Memória na
Amazon.

Candidados na lista de espera do ProUni devem comprovar informações
Todos os candidatos
que estão na lista de espera do Programa Universidade para Todos
(ProUni) deverão ir às
instituições de ensino
superior privadas onde
concorrem a uma vaga
apresentar a documentação de comprovação das
informações prestadas na
inscrição. O prazo para
que os candidatos que
compareçam às faculdades vai até 22 de julho. A
lista com a documentação
necessária está disponível na página do ProUni.
Desde o dia 18, a lista
de espera está disponível
para consulta pelas instituições. A lista contém
a classificação dos estudantes por curso e turno,
segundo as notas obtidas

no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de
2018. A lista de espera
será sada pelas próprias
instituições para preencher as bolsas de estudos
que não foram ocupadas
nas duas chamadas regulares do programa.
Bolsas de estudo
Ao todo, serão ofertadas para o segundo semestre deste ano 169.226
bolsas de estudos em
instituições particulares de ensino superior,
sendo 68.087 bolsas integrais, de 100% do valor
da mensalidade, e 101.139
parciais, que cobrem 50%
do valor da mensalidade.
As bolsas integrais são
destinadas a estudantes
com renda familiar bruta
per capita de até 1,5 sa-

lário mínimo. As bolsas
parciais contemplam os
candidatos que têm renda
familiar bruta per capita
de até 3 salários mínimos.
O ProUni é voltado
para candidatos que não
tenham diploma de curso
superior e que participaram do Enem 2018.
Os estudantes devem
ter cursado o ensino médio completo em escola
pública ou em instituição
privada como bolsistas
integrais. É preciso ainda
ter obtido nota mínima
de 450 pontos na média
aritmética das notas nas
provas do Enem.
Também podem participar do programa estudantes com deficiência
e professores da rede
pública.

O ProUni é voltado para candidatos que não tenham diploma de curso superior e que participaram do Enem 2018.
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Prefeitura executa mais uma
Artigo
científico
de
ex-aluna
da
Unipar
etapa da implantação de
éparque
indicado
a importante prêmio da USP
no Poliesportivo
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CURRICULO
A egressa, que exibe no
currículo também cursos
de especializações em Contabilidade e Controladoria,
em Docência do Ensino
Superior, em Educação Profissional e Tecnológica e em
Psicopedagogia com ênfase
em Educação Especial,
atualmente está cursando
formação pedagógica em
Matemática e trabalha no
Escritório Funcional de
Contabilidade, em Cascavel.
Atuando como Contabilista Sênior, presta
atendimento a um grupo

específico de empresas,
do ramo industrial, holding, agropecuária, serviços e revenda. “Eu me
sinto muito feliz e grata
por esta conquista, pois
as avaliações para aprovação de artigos para serem apresentados nesse
congresso são criteriosas,
passando por vários especialistas da área de
contábil”, diz Eduarda.
FORMAÇÃO COMPLETA
E reconhece: “O curso
de Ciências Contábeis da
Unipar me proporcionou
uma formação completa,
considerando que pude
participar de projetos de
iniciação científica, que
me levaram ao mestrado e
a busca por mais conhecimento”.
O coordenador do mestrado em Contabilidade
da Unioeste, professor
Sidnei Celerino Souza,
também ex-aluno do curso
de Ciências Contábeis da
Unipar, foi o orientador
de Eduarda na elaboração
do artigo. Ele ficou muito contente em saber da
indicação do trabalho da
aluna em uma universidade que é referência nacional nesta área. “Estou
orgulhoso, pois se trata
de uma pesquisa robusta,
sob o prisma teórico e
prático e muito relevante
para a profissionalização
docente”, ressaltou.
O professor Clóvis Uliana, coordenador do curso
de Ciências Contábeis da
Unipar, também diz estar
orgulhoso: “Por meio do
projeto de extensão ‘Acompanhamento de Egressos’

Eduarda Schmitk e o professor Sidnei Celerino, com o diploma do mestrado: iniciação científica na Unipar colaborou para
o sucesso na carreira

procuramos sempre estar
em sintonia com nossos
ex-alunos para acompanhar suas trajetórias na
profissão e qualificação
continuada, especialmente na produção científica;
esta indicação realmente
me deixou muito feliz”.
O artigo
O artigo tece crítica à
dissimulação vigente no
processo de autoavaliação
institucional que integra
O Sistema Nacional de
Avaliação da Educação
Superior, do Ministério
da Educação. O estudo
dissertativo objetivou

compreender como se
constitui um processo de
avaliação docente para
formação continuada dos
professores do curso de
Ciências Contábeis, com
o interesse inerentemente
político de discutir sobre a
necessidade de resgatar o
viés formativo da avaliação do SINAES, conforme
proposto inicialmente pela
Comissão Especial da Avaliação Educação Superior
(CEA), constituindo-se
como um dos caminhos
para isso o processo de
avaliação do docente pelo
discente e a autoavaliação
docente.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO
PARANÁ

Professor Sidnei Celerino com egressa Eduarda Schmitk
e banca do mestrado

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192
NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL N.º 003/2019 COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO PARA
A ELEIÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES
EM
06 DE OUTUBRO DE 2019 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA e a Comissão
Organizadora do Processo da Eleição para Conselheiros Tutelares do município de Tuneiras do Oeste, estado do
Paraná, após reunião realizada no dia 12 de julho de 2019, com os Candidatos (as) ao Conselho Tutelar, neste
ato faz saber que: De acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta do CMDCA e Comissão Organizadora
n.º 005 de 07 de junho de 2019 que, “Dispõe sobre o regulamento da capacitação de exame de conhecimento
específico - acompanhada da prova de caráter eliminatória para os pré-candidatos (as) a conselheiros (as) Tutelares
do município de Tuneiras do Oeste – Paraná,” e Considerando o cumprimento do preconizado na referida Resolução,
esta Comissão torna públicos os Candidatos (as) que tiveram suas candidaturas homologadas após a realização da
Prova de Conhecimento Específico do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Avaliação Psicológica, e Por este
Edital Conjunto o CMDCA/Comissão Organizadora, torna publico os nomes completos de cada Candidato (a), seus
Pseudônimos e o numero com os quais irão concorrer à Eleição a ser realizada no dia 06 de outubro de 2019, para
o Cargo de Conselheiro (a) Tutelar do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná. Segue abaixo a relação
dos Candidatos e Candidatas: NOME
PSEUDÔNIMO
NÚMERO
Caline Bezerra Ribeiro Caline 13
Camila Zanetti Gerhardt Camila Zanetti 09
Cleber Neves Pereira
Cleber 08
Daiane Costa Bispo Daiane do Caldo de Cana 12
Evelaine Daiane M. de Souza Daiane do Potência 03
Ivanilda Batista de Oliveira Nilda 10
João Paulo de Oliveira leite João do Abel 01
Junior Cavalini dos Santos Neru Filho do Gué 04
Laudiney Leite Moraes Bacana 07
Loislene Cristina Batista de Souza Lois 11
Maria Judite dos Santos Professora Judite 02
Renata Alves Ferreira Renata Alves 06
Taís Alessandra Santos Silva Taís 05
Os nomes acima estarão concorrendo a Conselheiros (as) do Conselho Tutelar deste município de Tuneiras do
Oeste, Estado do Paraná.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Tuneiras do Oeste,
19 de julho de 2019
Saila Aparecida Honório Pereira
Ana Paula Caetano da Silva
Presidente do CMDCA
Presidente da Comissão Especial Eleitoral
PORTARIA N.º 554/2019
Resolução N.º 004/2019 - CMDCA

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192
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PORTARIA Nº 174/2019
PORTARIA Nº 175/2019

Nomeação da funcionária
THAIS PORDEUS LEITE COSTA MENDES

Concede Adicional de Insalubridade à funcionária
THAIS PORDEUS LEITE COSTA MENDES

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do
Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal
nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de
Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à funcionária THAIS PORDEUS LEITE COSTA MENDES, portadora da
Cédula de Identidade R.G. sob nº 14.294.114-7 SSP PR, inscrita no CPF sob n° 000.508.182-36, nomeada

Art. 1º. NOMEAR a Sra. THAIS PORDEUS LEITE COSTA MENDES,

para o emprego público de provimento por prazo determinado de MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24

portador da Cédula de Identidade R.G. sob nº 14.294.114-7 SSP PR, e inscrita no CPF sob n°

horas semanais, pelo regime CLT, com lotação na base descentralizada desse serviço de urgências, na
cidade de Campo Mourão - PR, ADICIONAL INSALUBRIDADE no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o salário mínimo federal vigente, em consonância com as disposições do artigo 192 da CLT
– Consolidação das Leis do Trabalho, para viger a partir de 18.07.2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

000.508.182-36, aprovada em Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 001/2019, para ocupar
cargo de provimento por prazo determinado de MÉDICO INTERVENCIONISTA – com carga
horária de 24 horas semanais, pelo regime CLT, com lotação na Base Descentralizada de Campo
Mourão - Pr, a contar o efetivo exercício a partir de 18 de Julho de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

PROJUDI - Processo: 0001710-19.2013.8.16.0086 - Ref. mov. 1199.1 - Assinado digitalmente por Joaquim Jose Grubhofer Rauli
03/06/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Ata de Assembléia
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A N T ER IO RM E NT E
APR E S EN TA D O ;
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DO S CR E D OR ES .
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pel a i mpr en s a n a f o rm a da l ei . G uaí r a ( PR) , 03 d e junh o d e 20 19 ,
____ ___ ____ ___ ( N O M E) E s c ri vã , o di gi tei e su bs c r e vi .

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ678 ETCK2 JQ5PX GS7JA

Umuarama - A ex-aluna do curso de Ciências
Contábeis da Universidade Paranaense – Unipar,
Unidade de Umuarama,
Eduarda Schmitk Colle,
teve seu artigo do mestrado selecionado para
concorrer ao prêmio da
International Conference
in Accounting, da Universidade de São Paulo
(USP).
Ela fez mestrado em
Contabilidade na Unioeste, em Cascavel. Seu trabalho intitulado ‘Liberdade aos cativos de uma
identidade neoliberalmente arbitrada! Munindo a luta simbólica para
reapropriação do poder
de constituição das identidades do docente e do
(futuro) contador: caminhos para formação continuada dos professores
de Ciências Contábeis’
ficou entre os melhores
do evento e vai concorrer
na categoria ‘Educação
em Contabilidade’.

Chri s ti an L eand r o Pi r e s d e Cam a rg o
Jui z de Di r ei to
Jo aqui m J o s é Gr ubh o f er R aul i
Admi ni str ad o r Judi ci al
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SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85
EDITAL
Elma Sueli Belga Ladeia, Agente Delegada da Serventia
Registral Imobiliária da Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná, torna
público, que se encontra protocolizado sob nº.54.818 no Livro1-F de
Protocolos desta serventia os seguintes documentos:
a) Instrumento público de procuração, do livro 43-P,
fls.009/010,lavrado em notas do Tabelião de Notas e
Protestos de Títulos, da Cidade e Comarca de Alto
Piquiri, Pr., em que figura como OUTORGANTE: IVAN
MIGUEL ZANATTA, e como PROCURADOR: SIDNEI
RODRIGUES DE ABREU, tendo como objeto; a Data de
terras nº 1/2-A-1, resultante da subdivisão da Data nº.1/2A, da Quadra nº.01, do Loteamento Jardim Florença,
medindo área superficial de 136,65m², na cidade de Alto
Piquiri, Paraná, contendo a edificação de uma residência
em alvenaria com 70,00m², descrito e caracterizado na
Matricula nº.9.904, Livro 2 de Registro Geral, junto a
esta serventia imobiliária, e objeto de alienação fiduciária
em que é credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
b) Instrumento de escritura pública de REVOGAÇÃO DE
MANDATO, lavrada em notas do Tabelião desta cidade
no livro 76-E, fls. 153, em data de 15 de julho de 2.019,
em que OUTORGANTE IVAN MIGUEL ZANATTA,
em desfavor de SIDNEI RODRIGUES DE ABREU,
envolvendo o imóvel supra descrito.
Cumprindo assim o estatuído no artigo 686 do Código
Civil Brasileiro, no que tange a dar conhecimento ao
mandatário da revogação dos poderes procuratórios que
anterior lhe havia outorgado.
O referido é verdade, dou fé.
Alto Piquiri, 16 de julho de 2.019

Umuarama-PR, 17 de Julho de 2019.

Umuarama - PR, 17 de Julho de 2019.

Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4.826/85

ALMIR DE ALMEIDA

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

PRESIDENTE DO CIUENP

SUMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

Noroeste Metais LTDA - ME, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada, para Comércio atacadista
de resíduos e sucatas metálicas, recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, localizado na Rua Manoel
Ramires, 2426; Parque Industrial I no município de Umuarama– PR.
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Ações do Julho Amarelo alertam
população sobre prevenção à hepatite
Umuarama - O Ambulatório Municipal de
Infectologia realizou uma
série de atividades voltadas a vários públicos em
prevenção às hepatites
virais, motivadas pelo
Julho Amarelo – mês
dedicado à conscientização sobre a doença,
seus sintomas, formas
de contágio e como é
importante se prevenir,
informa a coordenadora,
a assistente social Maria
de Lourdes Gianini.
Algumas das ações
foram realizadas ainda
em junho. No dia 14 o ambulatório ofereceu capacitação com médicos e enfermeiros na 12ª Regional
de Saúde, com os temas
tuberculose e hepatites
virais, destinadas aos
profissionais da atenção
primária do município. O
médico Celso José Gomes
falou sobre tuberculose
e médico Ricardo Delfini
Perci abordou as hepatites virais.
Dia 25/06, no salão
paroquial da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, no Jardim Panorama, outra palestra
abordou o tema para
manicures, pedicures,
tatuadores e barbeiros,
estendendo-se também a
alunos do curso de Técnico em Enfermagem do
Colégio Estadual Hilda
Kamal.
No último dia 5 o médico Ricardo Delfini Perci
explicou a abordagem sobre as hepatites virais no
teatro do Centro Cultural
Vera Schubert, em palestra destinada a profissionais de saúde, agentes
comunitários, técnico em
higiene dental, dentistas,
técnico de enfermagem e
serviços gerais. Já no dia
9 foi oferecida testagem

testes rápidos para os
funcionários entre as 13h
e 17h. “O Ambulatório
de Infectologia fica localizado na Avenida Rio
Branco, 4488, com acesso
pela Rua Perobal (fundos
do Pronto Atendimento) e
realiza testagem rápida

toda terça-feira, das 8h às
11h. Basta comparecer e
apresentar um documento com foto. Você também
pode se informar pelo
telefone (44) 3906-1033”,
informou a coordenadora Maria de Lourdes
Gianini.

IPREVENÇÃO

Palestras ajudam a levar informações para a população

rápida para hepatites B e
C, sífilis e HIV no ambulatório, durante todo o dia.
A programação continuou nesta semana,
com uma parceria entre
o ambulatório e o Ser-

viço Social do Comércio
(Sesc) de Umuarama, que
ofereceu testes rápidos
para detecção de HIV,
sífilis e hepatites B e C
para os colaboradores do
Sesc e na próxima segun-

da-feira, 22, a equipe do
ambulatório participará
da Semana de Prevenção
aos Acidentes de Trabalho (Sepat) do Hospital
Nossa Senhora Aparecida, disponibilizando

SAIBA MAIS
Você sabe o que é hepatite?
A hepatite é a inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo
uso de alguns remédios, álcool e drogas, assim como por doenças autoimunes,
metabólicas e genéticas.
Geralmente é uma doença silenciosa, que nem sempre apresentam sintomas.
As hepatites virais são classificadas a partir das letras do alfabeto: os tipos A,
B e C são os mais comuns em todo o Brasil; o tipo D é mais frequente na região
Norte do país; e o tipo E é mais comum nos continentes da África e Ásia.
A hepatite A é uma doença contagiosa causada pelo vírus HAV, também conhecida como “hepatite infecciosa”. Sua transmissão é fecal-oral, por contato entre
indivíduos ou por meio da água ou alimentos contaminados pelo vírus.
Geralmente a doença não apresenta sintomas. Porém, quando são notados,
os mais frequentes são:
• Cansaço
• Enjoo e/ou vômito
• Tontura
• Dor abdominal
• Amarelo nos olhos (Icterícia)
Esses sintomas costumam aparecer de 15 a 50 dias após a infecção.

Gestão do Tempo
Wilian Marques
Como anda teu tempo?
Você gostaria que os dia tivessem trinta horas? Você
chega em casa cansado com a
péssima sensação de que fez
um monte de coisas, mas ao
mesmo tempo não produziu
nada? Você sente que o tempo
esta passando mais rápido e
isso atrapalha a conclusão de tuas tarefas? Você pode
dizer: “Caramba! Não é que você me conhece mesmo”.
Então, porque tem pessoas que conseguem, mesmo
tendo muitas tarefas, terminar o dia energizadas, com
sentimento de missão cumprida e com controle total
das tarefas de seus dias? A resposta é clara: por que
essas pessoas sabem utilizar métodos de gestão do
tempo.
Independente se você é o faxineiro de uma fábrica
ou o CEO de uma multinacional; você só tem 24 horas
por dia. Portanto, é impossível gerenciar o tempo. Na
verdade, o que fazemos é gerenciar nossas escolhas,
ou seja, como escolhemos gastar nosso tempo. Mas,
para isso, precisamos buscar qual a melhor forma, o
método que mais de adequa ao nosso estilo. Existem
dezenas de livros que nos ensinam metodologias para
gerenciar nosso tempo, priorizar tarefas, organizar
documentos físicos e eletrônicos, como utilizar agenda,
como fazer planejamento mensal, semanal e diário. O
interessante é que cada livro trás novidades, insights,
dicas que, somadas a outras, nos permite fazer uma
ótima gestão de nossas tarefas. Para mim, três livros
foram primordiais no processo de implementação de
rotinas que me permitiram aumentar minha produtividade, diminuir o estresse e ansiedade e aumentar
meu controle sobre a forma como gasto meu tempo.
O livro “Essencialismo”, de Greg Mckeown, aborda
a disciplinada busca por menos, ou seja, identificar e
focar suas energias nas coisas que realmente importam
e eliminar todo o resto. Quanto tempo e energia perdemos com coisas sem valor, coisas que nos afastam dos
nossos objetivos e dos resultados desejados. No livro, o

autor, nos mostra que gestão do tempo não é fazer mais,
mas sim fazer as coisas certas. Nem sempre temos
controle sobre nossas opções, no entanto sempre temos
controle sobre nossas escolhas. Portanto, escolha as
coisas essenciais para os resultados que deseja.
O livro Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes
do autor Stephen Covey, nos ensina que a produtividade não esta relacionada apenas a técnicas de gestão
do tempo, mas sim a uma mudança comportamental.
Nesse livro, o autor apresenta um pensamento bidimensional do tempo – Importante vs Urgente. A ideia
principal é priorizar as tarefas importantes para nós e
não deixarmos que nosso dia fique povoado de tarefas
urgentes. O livro teve sua importância ao popularizar a
“Matriz de Eisenhower”. A ferramenta se tornou uma
das mais utilizadas quando falamos de priorização
de tarefas, afinal de contas, ela constantemente nos
lembra quais são as tarefas que estão realmente nos
trazendo bons resultados.
O livro A Arte de Fazer Acontecer – Getting Things
Done: uma fórmula anti-stress para estabelecer prioridades e entregar soluções no prazo, de David Allen,
é esclarecedor. O autor se concentra na metodologia
utilizada para o controle do fluxo de trabalho. Muitos
consideram a metodologia difícil de ser implementada,
mas eu implementei e mudei consideravelmente minha
capacidade de gerir minhas tarefas. A ideia principal
é: tire tudo da sua mente. Todas aquelas tarefas que
ficam criando ruídos em nossa mente devem ser colocadas no papel e, através de um método, organizadas
e gerenciadas. Sem sombra de dúvidas o método é
aplicável e proporciona excelentes resultados.
Para alcançar o sucesso em qualquer área é preciso
conhecer ferramentas, técnicas e estratégias para
levá-lo até lá. Saber como priorizar tarefas e como
escolher gastar teu tempo, com toda certeza, vai ajudá-lo a alcançar os resultados profissionais e pessoais
que deseja. Então, boa busca por conhecimento e boa
leitura.
Wilian Marques
Life Coach, Neurolinguísta, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros

Como as hepatites virais são doenças silenciosas, consulte regularmente um médico
e faça o teste. A melhor forma de evitar a
contaminação pela hepatite A é melhorar as
condições de saneamento básico e de higiene,
como por exemplo:
• Tomar a vacina contra a hepatite A, de
acordo com as recomendações do Ministério
da Saúde
• Ter bons hábitos de higiene e lavar bem
as mãos antes de comer e após usar o banheiro
• Evitar alimentos crus e desinfetar bem
os alimentos antes de ingerir, deixando-os de
molho em água clorada durante 10 minutos
• Preferir alimento cozidos ou grelhados,
pois assim o vírus são eliminados
• Beber somente água potável: mineral,
filtrada ou fervida
• Ter os mesmos cuidados com a água ao
fazer sucos
• Evitar o consumo de água, suco, picolé,
sacolé, gelinho e saladas que podem ter sido
preparadas em más condições higiene
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De olho em evolução no ataque,
Corinthians recebe Flamengo em Itaquera
São Paulo, (AE) - Corinthians e Flamengo farão
três confrontos neste domingo na cidade de São
Paulo. O primeiro duelo
acontece às 11h, no Parque
São Jorge, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.
Um pouco mais tarde, às
14h, os rivais se enfrentam
no Pacaembu pelo torneio
nacional feminino. Por fim,
haverá o jogo pela 11ª rodada do Brasileirão, em
Itaquera.
Dos três torneios, o que
o time está pior na tabela é
no principal. Na categoria
de base, o Corinthians ocupa a quinta colocação com
nove pontos. O Flamengo
lidera, com 13. A equipe
alvinegra terá como novidade a presença do atacante
Janderson, que vinha treinando com os profissionais
de Carille.
O feminino do Corinthians é quem vive melhor
momento. O time faz campanha com 11 vitórias em
12 apresentações e lidera

a competição com os mesmos 33 pontos do Santos, o
segundo colocado A equipe
da capital paulista está em
vantagem porque tem média
de gols de 4,09. As meninas
do Corinthians balançaram
as redes dos adversários
45 vezes até agora e foram
vazadas apenas em quatro
ocasiões - verdadeiro exemplo para o time principal do
Corinthians.
“Como são muito dedicadas e com alta qualidade
técnica, elas conseguem
ser eficientes como os números mostram. O fato de
trocarmos o sistema de
jogo mantendo consistência, também é um fator
importante, porque assim
dificultamos bastante para
os rivais”, disse o técnico
Arthur Elias ao Estado.
A situação é bem diferente da equipe principal
masculina, de Fábio Carille.
Na parte intermediária da
tabela, o Corinthians tem
sofrido para marcar gols
no Nacional. Foram oito

em nove jogos. Na última
rodada, a vitória foi sofrida
por 1 a 0 em casa contra o
CSA, penúltimo colocado.
“Sabemos da dificuldade. Mas sabemos também
que o time precisava fazer
mais gols. Tem de lembrar também a importância
de a gente estar sofrendo
poucos gols. Uma vitória
mínima é uma vitória”,
comentou o volante Junior
Urso, que não marca gol há
sete jogos.
Para a partida, Carille
não contará com o volante Ralf, que sofreu lesão
muscular na coxa direita e
desfalcará a equipe por um
mês. Em seu lugar, o técnico
manda a campo Gabriel.
O lateral-esquerdo Danilo Avelar fará o primeiro
jogo de contrato renovado.
Ele acertou por três mais
temporadas. Além de comemorar a possibilidade de
seguir no clube por longo período, comentou sobre a alteração no time para o jogo.
“Acredito que não muda

Equipes tentam se firmar mo Brasileirão após saídas das Copa do Brasil

nada (taticamente). Quem
entrar estará preparado. O
elenco tem 28 jogadores de
qualidade. Se for mesmo o
Gabriel, vai corresponder à

Com dúvidas no meio, Botafogo enfrenta
Santos para seguir perto dos líderes
Rio, (AE) - Tentando
terminar mais uma rodada dentro da zona de
classificação para a Copa
Libertadores e procurando
se aproximar dos líderes,
o Botafogo vai com um
dúvida no meio-campo
para enfrentar o Santos
no domingo, às 11h, no
Engenhão, pela 11ª rodada.
O treinador está entre João
Paulo e Gustavo Bochecha
no time titular.

João Paulo treinou durante a semana entre os 11,
mas em vários momentos
foi substituído por Gustavo
Bochecha, que apareceu
bem quando acionado. O
treinador confirmou o retorno de Cícero, que foi
liberado pelo departamento
médico após se recuperar
de dores musculares.
“Expectativa que a gente
suporte bem essa maratona,
quatro jogos em 11 dias. Não

tenho a menor dúvida que
a gente está preparado. Arranquei o couro deles forte
e a gente está preparado.
Espero que a gente consiga
os resultados que nos interessam”, afirmou o técnico
Eduardo Barroca.
O treinador vê com grande expectativa o duelo frente a Sampaoli. “Vou ter a
oportunidade de enfrentar
um profissional do nível
dele (Sampaoli), e o San-

tos, será uma experiência
enriquecedora. Espero que
a gente possa fazer uma
grande partida. Tenho muita confiança no grupo do
Botafogo”, finalizou.
Há dois jogos sem vitórias, o Botafogo aparece
com 16 pontos, sendo uma
das surpresas deste Brasileirão. O objetivo é seguir
entre os primeiros colocados após o duelo diante do
Santos.

Problemas cardíacos acendem
“luz amarela” no mundo do futebol
São Paulo, (AE) - Recentemente, quatro jogadores
de futebol apresentaram
problemas cardíacos. O Estado conversou com médicos especialistas para descobrir o motivo de tantos
registros em um intervalo
de menos de três meses.
A conclusão é de que há
uma conjunção de fatores
para explicar os problemas.
Segundo os cardiologistas,
não houve fator de ligação
entre as ocorrências.
A evolução tecnológica
da medicina, o desenvolvimento das máquinas para
realização de exames, a
obrigatoriedade de clubes
profissionais realizarem
check-ups periódicos e também o fato de os atletas
terem uma vida profissional mais longeva são as
principais causas.
O especialista em cardiologia e medicina do
esporte, Nabil Ghorayeb,
lembrou também que os
casos não estão ligados
entre si porque são doenças
diferentes. “São coincidências que aconteceram em
um curto espaço de tempo”,
disse.
O mais recente que ganhou destaque foi o volante
Biro Biro, do Botafogo. Há
cerca de um ano o jogador corrigiu uma arritmia
cardíaca, quando atuava
pelo Shanghai Shenxin, da
China. Pelo histórico, foi

informado inicialmente que
o desmaio ocorrido durante
treino na última terça-feira
aconteceu por problema no
coração. “Não foi. Ele teve
uma síncope vaso vagal por
provável queda de pressão”, corrigiu Nabil.
No último dia 12, o volante Adílson, do Atlético-MG,
concedeu entrevista coletiva para informar que iria
se aposentar dos gramados
por ter descoberto uma cardiomiopatia hipertrófica.
“Cerca de 15% a 25% dos
atletas podem desenvolver
em algum grau o aumento
do músculo do coração”,
diz o cardiologista Otávio

Rizzi Coelho, que coordena núcleo de pesquisa da
Unicamp para investigar
problemas cardíacos em
atletas.
Nesse caso, ele informa
que é necessário analisar
que só o aumento (hipertrofia) não impede que um
atleta continue a jogar. Mas
tem que ser investigado se
há a formação de fibrose.
“Quanto mais fibrose, maior
o risco de arritmia (distúrbio
do ritmo cardíaco).”
Antes de Adílson, no dia
24 de junho, o atacante Joel,
que pertence ao Cruzeiro,
foi cortado da seleção de Camarões, após ser diagnosti-

cado com uma anomalia na
artéria coronária. Segundo
Nabil, trata-se um problema que pode ser corrigido.
“Ele nasceu com o coração
diferente. As duas artérias
saem de um lado só. Tem
que operar para poder jogar
depois”, afirmou.
Em maio, o goleiro espanhol Iker Casillas sofreu enfarte agudo no miocárdio.
“Parece um contrassenso,
mas o excesso de atividade
física pode ser prejudicial.
O atleta treina mais do que
organismo está preparado
e pode contribuir para a
doença nas artérias do
coração”, ensina Otavio.

ALERTA
O Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo está
atento aos problemas cardíacos
com os jogadores. Os casos serão
investigados para saber se houve
alguma negligência. De acordo com
o presidente do Sapesp, Rinaldo
Martorelli, os últimos acontecimentos acenderam “uma luz amarela”.
O sindicato conta com médicos parceiros que analisarão os problemas
recentes
Além de apurar possível negligência, o objetivo é descobrir se os
exames atuais são suficientes para
os atletas. “Quando aparece algum
caso, começamos a prestar mais
atenção. Até então, sabemos que os
clubes não têm problemas, os joga-

dores passam por exames médicos
regularmente”, afirmou Martorelli.
Para os médicos do São Paulo
e do Corinthians, os problemas
recentes não ligam o sinal de alerta
nos clubes. “Esse alerta já tenho
desde que comecei na base do São
Paulo, sempre levamos os atletas
para avaliações. Sempre dei muita
importância e me preocupei com
isso”, disse José Sanchez, do clube
tricolor.
Joaquim Grava, do Corinthians,
tem o mesmo discurso. “É uma
incidência muito pequena se olharmos para o número de atletas
profissionais. Realizamos exames
periódicos e monitoramos nossos
atletas.”

altura”, disse.
O Flamengo chega pressionado após ter sido eliminado no meio de semana
na Copa do Brasil - perdeu

nos pênaltis para o Athletico-PR dentro do Maracanã
lotado. “Temos de ter atenção, pois virá um time com
raiva”, disse Danilo Avelar.

Com possível estreia
de Rafael Moura, Goiás
encara lanterna Avaí
Goiânia, (AE) - O Goiás tenta esquecer a goleada
sofrida por 6 a 1 diante do Flamengo neste domingo,
às 19h, na partida frente ao Avaí, na Ressacada. O
técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com
o atacante Leandro Barcia, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo. O substituto, conforme os treinos
durante a semana, será Renatinho. O trio ainda será
composto por Michael e Kayke.
“Sentimos muito a derrota até pelo o que o
nosso time vem apresentando no campeonato. Eu
particularmente não consegui digerir no momento,
demorei para me recuperar, porém toda derrota
serve de ensinamento. O futebol nos dá agora uma
nova oportunidade para escrever uma nova história.
Temos que fazer uma ótima semana de treinamento
para retomar a postura dos últimos jogos”, afirma
o atacante Kayke.
O treinador poderá contar com o principal reforço
da equipe para a temporada. Rafael Moura foi apresentado na última quinta-feira e apareceu no último
minuto no Boletim Informativo Diário da CBF Sem
condições físicas ideias, o atleta deve ficar no banco
de reservas, como pediu em sua apresentação.
“Não conversei com ninguém, assinei o contrato
recentemente, não sei se haverá tempo para eu estrear domingo. Estou treinando de manhã e de tarde
para entrar no ritmo. Se eu tiver que jogar domingo,
que seja. Senão, se eu posso estar relacionado, preciso viver novamente esse dia a dia”, diz o atacante.
No entanto, Claudinei Oliveira chegou a fazer
alguns testes durante a semana. O treinador colocou
Marlone no lugar de Giovanni Augusto e Léo Sena
na vaga de Yago. Ambos, porém, devem ficar como
opções no banco de reserva.
Apesar da derrota contra o Flamengo, o Goiás
soma 15 pontos na tabela de classificação, brigando ponto a ponto por uma vaga dentro da zona de
classificação para Copa Libertadores.
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Mulher chega aos 99 anos
com seis gerações ao seu lado
Umuarama – Chegar
aos 99 anos é um feito
que muitos desejam e
poucos alcançam. No
caso da dona de casa
Clotilde Olímpia Rodrigues de Andrade, ela
ainda tem a felicidade
de conhecer até sua sexta geração, os pequenos Ana Helena e Davi.
Moradora da localidade de Piquiri, próximo a Campo Mourão,
Clotilde está há alguns
meses na cadeira de
rodas, mas nem isso
tira sua independência. Ela ainda mora
na própria casa, junto
com uma bisneta, a
Bianca, de 19 anos,
que cuida da ‘bisa’.
“É o anjo que cuida
dela”, resume Alice
Andrade, neta que
mora em Umuarama.
Clotilde nasceu em
Maracaí, no interior paulista e casou em 20 de
julho de 1940 com o agricultor Joaquim Batista
de Andrade, com quem
permaneceu casada por
50 anos. Juntos construíram uma família,
já em Boa Esperança,
no Noroeste do Paraná,
que cresceu e se multiplicou. São 13 filhos, 39
netos, 48 bisnetos, 14
trinetos e 2 tataranetos.
“Minha avó é uma
pessoa muito alegre, religiosa. Sempre de bom
humor, conta histórias
sobre o que passou.
Mesmo agora quando
teve que ir para a cadeira de rodas após um
tombo”, explicou Alice.
Apesar da idade, Clotilde continua lúcida.
Segundo Alice a família havia organizado uma
‘baita festa’ para comemorar os 99 anos de vida
de Clotilde, no último dia

Na foto Clotilde (no centro), com a filha Anésia (ao fundo em vermelho),
com a neta Ana (a esquerda na foto), com a bisneta Eliana (a esquerda com o
Davi no colo), com a trineta Evelin (a direita com a Ana Helena no colo) e com
os tetranetos Ana Helena e Davi (foto arquivo da família)

08 de julho, mas o médico
da idosa não permitiu.
“Ele disse que o coração
dela não aguenta mais
emoções fortes. Então
nos disse para fazer algo
bem simples, em casa
mesmo. E foi o que fizemos”, contou. Isso não
impediu a reunião dos
familiares. De acordo
com Alice, a longevidade
é um traço na família de
Clotilde. “A minha bisavó
morreu com 103 anos.
Espero chegar lá e bem”,
disse bem-humorada.
A árvore genealógica
de Clotilde ficou assim:
Clotilde, mãe de Anésia;
Ana é filha da Anésia; a
Eliana é filha da Ana; a
Evellin é filha da Eliana;
e o Davi e Ana Helena são filhos da Evellin

Dona Clotilde Andrade, no aniversário de 98 anos, ainda podia tomar uns
drinks com a família (foto arquivo da família)

Clotilde com seis dos seus 13 filhos, durante reunião de família (foto arquivo da família)
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A saga “Os Caça-Fantasmas”

Consta que será produzido novo episódio da franquia,
o qual será exibido em 2020. A atriz Sigourney Weaver já
confirmou a sua participação no filme.

De volta ao trabalho

Sheron Menezzes está de volta às novelas após quase três
anos; o seu último trabalho foi em “Novo Mundo”. A atriz será
Gisele, em “Bom Sucesso” e em recente entrevista contou que
está bastante animada e lidando bem com o fato de deixar o
filho em casa, aos cuidados de pessoas capacitadas, a fim de
trabalhar. Sheron Menezzes é casada com Saulo Bernard e
o casal tem o filho Benjamin, de quase dois aninhos.

Cenas em estádio famoso

Algumas cenas do personagem Ramon, interpretado por David Junior na novela “Bom Sucesso” foram
gravadas em estádio da NBA, nos Estados Unidos. Na
história, Ramon vai para os Estados Unidos para se
tornar jogador de basquete, mas depois de uma contusão, se torna roupeiro do time Chicago Bulls. Durante
as gravações, o ator conheceu os bastidores do time
e alguns jogadores famosos. O folhetim estreará no
próximo dia 29.

Assumiu o amor

Letícia Sabatella assumiu o romance com o ator Daniel Dantas. Juntos há algum tempo, o casal estava se
mantendo longe dos holofotes já que sempre foram muito
discretos. Felicidades ao novo par romântico.

Culinária

Se não houver mudanças a segunda temporada de “Pesadelo na Cozinha” deve estrear no dia primeiro de setembro,
na tela da Band. Os fãs amantes da culinária agradecem.

Na novela
das nove

O tatuado Felipe Titto
começa a gravar suas
cenas em “A Dona do Pedaço”. O ator interpretará
Abdias, professor de Rock
(Caio Castro). Com certeza, vai agradar!

Péssima audiência

Mesmo com as várias
reformulações em sua grade de programação, a TV
Gazeta de São Paulo vem
ficando na lanterninha do
Ibope. Se este quadro não
se reverter, cabeças vão
rolar!

Agradando

Paolla Oliveira vem
agradando com sua atuação em “A Dona do Pedaço”.
Os telespectadores estão
gostando de sua personagem Vivi. Bom para a atriz
que pode mais uma vez
mostrar todo o seu talento
na teledramaturgia global.

Ângela
Maria

Filipe Miguez entregou à
direção da Globo um roteiro
para uma série sobre a vida
de Ângela Maria, saudosa
cantora que nos deixou no
ano passado. Por enquanto
a emissora ainda não bateu
o martelo e o andamento da
série só deverá acontecer
em 2021.

Estratégia
de mãe

Ivete Sangalo, mãe de
Marcelo e das gêmeas Mariana e Helena, contou que
tem um caderno no qual
anota a sua rotina com os
filhos, a fim de garantir
atenção igual a todos. Fica
a dica.

1) Qual desses famosos
é o marido da apresentadora Fernanda Lima?
a) Rodrigo Hilbert
b) Cláudio Heinrich
c) Sérgio Hondjakoff
d) Humberto Martins
2) A novela é “As
Filhas da Mãe”. Como
se chamava a personagem interpretada por Regina
Casé?
a) Lindalva
b) Tina
c) Rosalva
d) Isaura
3) Na minissérie “Um Só Coração”, qual desses atores interpretou o personagem fictício Coronel Totonho?
a) Marcello Antony
b) Herson Capri
c) Tarcísio Meira
d) Pedro Paulo Rangel
4) Dona Neuta era personagem de Eliane Giardini em
qual dessas novelas?
a) “América”
b) “Essas Mulheres”
c) “Prova de Amor”
d) “Alma Gêmea”
5) Como se chamava a personagem de Deborah Secco em “A Favorita”?
a) Maria do Céu
b) Lara
c) Flora
d) Donatela
(Respostas: 1-a / 2-c / 3-c / 4-a / 5-a)

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

Rita não acredita na declaração de Filipe. Carla não
consegue esconder de Neide os ciúmes de Marco. Raíssa
se incomoda ao ver Nanda e Camelo juntos. Jaqueline
sugere que a festa de aniversário de Milena seja feita na
ONG Boa Luta. Beto pede o quarto de Guga emprestado.
Regina sofre um acidente de carro. Lígia decide voltar
a trabalhar em hospital. Lara questiona Filipe sobre
seu relacionamento com Rita. Dragão se insinua para
Anjinha e tenta intimidar Cléber.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Jamil se lamenta para Miguel. Elias se despede
da família e se encontra com Helena. Almeidinha faz
uma acareação com Camila, Gabriel, Miguel e Robson.
Jamil alerta Laila sobre Fauze. Rania fica horrorizada
com as ameaças de Dalila. Laila e Jamil pensam um
no outro. Elias dorme na oficina de Caetano. Rania
discute com Dalila. Laila desabafa com Marie. Aline se
irrita por Caetano reclamar de sua proximidade com
Salma. Laila se aconselha com Padre Zoran. Martin
vê Bruno e Laila abraçados e acusa o namorado de
Marie de traição.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Jofre impede que Vanessa deixe a TeleVendão e
ela é levada para a delegacia. Lidiane e Patrick não
resistem à atração que sentem um pelo outro. Quinzão
elogia Mercedes e os dois passam a noite juntos. Quinzão, Lidiane e Patrick se sentem culpados por suas
traições. Dandara revela a Quinzinho que ele é o pai de
seu filho. Vanessa conta ao delegado a verdade sobre a
morte de Nicole. João segue Vanessa e chama a polícia
ao ver Jerônimo, Vanessa e Galdino tentando fugir.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Débora beija Afonso. Poliana falha na tentativa
de aproximar João e Bento, e os dois continuam se
estranhando. Luisa fica furiosa ao saber que Poliana
leu uma das cartas de sua irmã. A menina pergunta a
tia o motivo de ter escondido as cartas. Sergio conta a
Pendleton e Roger sobre as HQs de continuação da saga
Vetherna, e sugere que o jogo seja incrementado. Ruth
mostra ao pai de Eric o abaixo-assinado e a carta feita
pelos alunos para a permanência de seu filho na escola,
e diz que a decisão agora está nas mãos dele.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Chiclete não consegue disfarçar o desconforto na
frente de Vivi. Amadeu marca um encontro com Maria
da Paz. Téo tenta convencer Maria da Paz a não fazer
um empréstimo e Jô se irrita. Rock e Zé Hélio tentam
descobrir quem é o verdadeiro namorado de Jô. Dorotéia reclama de Gina. Otávio pede que Fabiana se
entenda com Vivi. Cosme fala com Adão sobre Chiclete.
Evelina questiona Chiclete sobre seu comportamento. Jô
reclama dos palpites de Téo sobre a compra da mansão.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Sandro leva comida para Manuela no porão. Ela diz
que tem muita fome e pede para que ele traga mais
comida nas próximas vezes. Ela divide a comida com
Isabela. Meire continua procurando Bartolomeu pelo
condomínio e acusa os irmãos Vaz de terem dado um
sumiço nele. Omar entrega fantasias debochadas
para Téo, Mateus e Dóris usarem durante sua apresentação. Mateus se irrita, mas Téo deseja agradar o
aniversariante. Meire recebe uma ligação de alguém
que encontrou Bartolomeu.

Poderá sentir emoções e afetos fortes,
retribua da mesma forma. Surgirão
pequenos contratempos, mas nada
que não consiga resolver. Tenha muita
fé que conseguirá ir em frente.

Mostre-se mais bem disposto e alegre. A sua criatividade estará muito
apurada o que o ajudará a encontrar
o caminho certo para bons resultados.
Deixe o pessimismo de lado e sorria
sempre!

Não use palavras agressivas para
fazer exigências. Tente aliar inteligência à capacidade de ação; não
insista em estratégias complicadas.
Bom para começar a poupar seu rico
dinheirinho.

Poderá haver algum descontrole na
vida sentimental, na maioria dos casos
sem que haja motivos. Se controle!
Não adie a resolução de problemas
burocráticos. Siga sempre em frente!

Muitas exigências e egocentrismo
poderão levar a alguns desacordos.
Poderá conseguir importantes triunfos
pessoais se aprender a ceder; só
assim você terá as conquistas que
tanto almeja.

No amor tudo está ao seu alcance,
basta-lhe que tome iniciativas. Dificilmente terá descanso hoje, pois terá
muitas solicitações. Mas amanhã o dia
vai ser mais brando e você triunfará.

Você tem tudo para viver uma relação
em plena harmonia. Mas lembre-se
que você tem de ser muito insistente
para atingir seus objetivos. Não desista no primeiro obstáculo que aparecer.

Não seja muito complicado no início
de uma relação. Disponha-se a aceitar
novos desafios, mesmo que tenha de
fazer horas extras. Lembre-se poupar
é a melhor opção do momento.

Dia de sentimentos intensos. Não
deixe pendentes assuntos de foro
jurídico. Nada melhor de que colocar
suas pendências em ordem assim
você poderá respirar melhor. Arrume
sua casa.

Está muito sensível, sendo assim, conseguirá perceber sinais e sentimentos.
Um assunto que o preocupava vai ser
resolvido em breve e você ficará muito
satisfeito. Previsão de boas notícias.

A vida a dois pode ser afetada por
falta de momentos íntimos. Tire mais
tempo para você e para seu cônjuge.
No trabalho aceite alguns acordos e
diretivas, e faça o seu melhor.

Muitas alegrias para você. O dia amanhece trazendo boas notícias e boas
oportunidades para tornar a sua vida
mais florida neste inverno. Aproveite
o alto astral e tenha uma abençoada
semana.
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Em todo o Estado existem várias casas históricas, todas cadastradas pelo Nacional Register
of Historic Places / GB Imagem

Atlanta, a capital do Estado da Geórgia, é o melhor ponto de partida de qualquer visita pela
Georgia. Destaque para o famoso Capitólio / GB Imagem
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As belas paisagens do Estado
americano da Georgia

de “plantations”, ou seja,
grandes latifúndios produtores de algodão, em sua
maioria, o sul da Georgia
tem muita história para
contar. Algumas das antigas fazendas tornaram-se museus, muito bem
equipados para receber
os visitantes. Nos acervos,
artefatos dos colonizadores
da região, móveis do século retrasado e máquinas
utilizadas no preparo do
algodão.

Da Redação
GB Edições

A Georgia é um desses
Estados americanos privilegiados pela natureza. Mas
neste caso, os privilégios
não ficaram restritos apenas à natureza e ganharam
uma boa ajuda da ação humana. Agradecem os turistas, que, ao visitar o Estado,
podem escolher entre as
praias do sul, no encontro
com o Oceano Atlântico, as
montanhas do norte, onde
começa a cadeia montanhosa dos Apalaches, ou a
modernidade da cidade que
recebeu os Jogos Olímpicos
de 1996: Atlanta.
A CAPITAL
A capital do Estado da
Geórgia, Atlanta, é o melhor
ponto de partida de qualquer
visita pela Geórgia. De lá, o
acesso é fácil para qualquer
região do Estado. Animada
vida noturna, intensa programação cultural, diversificada cozinha internacional
e excelentes centros de compras são capazes de deixar
o visitante com vontade de
voltar para a cidade, antes
mesmo de partir.
E O VENTO LEVOU….
Para começar, uma curiosidade. A autora do clássico
“... E o Vento Levou”, Margaret Mitchell, viveu na cidade.
Natural da Georgia, Margaret
inspirou-se nas fazendas
ao sul de Atlanta para criar
Tara, a apaixonante propriedade da heroína Scarlett
O’Hara. É por isso que os
que gostaram do livro ou
do filme podem aproveitar
para visitar atrações como o
Gone With de Wind Museum,
inaugurado no final de 1999, a
Margaret Mitchell House ou a
Tara Museum, em Jonesboro.
A luta pelos direitos civis
também tornou Atlanta conhecida internacionalmente.
Foi na cidade que o Prêmio
Nobel da Paz Martin Luther
King Jr. começou a sua luta.
Hoje, toda a trajetória de
Luther King pode ser observada no Martin Luther
King Center, um complexo
que reúne ainda uma série
de informações sobre a conquista dos direitos civis da
população negra.
APALACHES
Depois de explorar boa
parte de Atlanta, é hora
de dirigir-se para outras

As montanhas do norte podem ser uma boa dica, especialmente para que os que gostam da natureza / GB Imagem

regiões do Estado. Aqui, a
dúvida certamente invadirá
o visitante. As montanhas
do norte podem ser uma
boa dica, especialmente
para que os que gostam da
natureza. A pouco menos
de uma hora da capital do
Estado, começam a surgir
os primeiros indícios dos
Apalaches e os sinais de
aventuras.
Vários parques emprestam o tom de emoção
aos passeios. O Cloudland
Canyon é um deles. O Rock
City Gardens, outro. As
formações rochosas são o
principal chamariz deste
último parque, próximo ao
Lookout Mountain Flight
Park, local procurado por
paraquedistas e endereço
certo das competições. O
melhor é visitar o parque
durante alguns dos campeonatos.
GUERRA CIVIL
Mais no Nordeste do
Estado está a região em
que ocorreu boa parte das
batalhas da Guerra Civil
americana, em meados do
Século XIX. O Chickamauga-Chattabnooga National
Military Park serve para
ilustrar parte do que pode
ser apreciado na região,
que tem ainda belíssimos
cemitérios, como o Resaca

Confederate Cemetery e
o Kingston Confederate
Cemetery, mostras do patriotismo americano, uma
vez que lá estão enterrados
alguns dos soldados mortos
na Guerra Civil.

LAGOS
Os lagos também fazem
sucesso entre os frequentes
visitantes que procuram o
nordeste do Estado para
acampar. Perto deles, algu-

mas cachoeiras completam
a paisagem, tornando o
destino muito procurado
por aventureiros em busca
de trilhas pouco exploradas
em meio a muito verde.
Ocupada por centenas

HISTÓRIA
Algumas cidades da região merecem um tempo
maior para as visitas, como
Greensboro, fundada em
1786, existem várias casas
históricas, todas cadastradas pelo Nacional Register
of Historic Places. A cidade
tem ainda um grande número de lojinhas de antiguidades que podem ser visitadas
antes do almoço no Towne
House Restaurant.
Louisville, primeira capital do Estado, tem a Market
House, uma construção de
1772, que chama a atenção
pela suntuosidade. O The
Historic Cotton Echange
Museum em Augusta é visita obrigatória na passagem
pela cidade.
Anote estas dicas e faça
uma boa viagem à Georgia.

A natureza aliada a uma rica preservação histórica é um dos privilégios para quem visita o Estado da Georgia / GB Imagem
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Fiat Toro 2020 apresenta novas
versões endurece e conceito S-Design
Com números impressionantes de vendas e prêmios inimagináveis para
uma picape, o Fiat Toro
antecipa sua linha 2020
para se manter ainda mais
atual e competitivo. Entre
as picapes médias e grandes (segmentos C e D), o
Fiat Toro é líder de vendas desde seu lançamento,
tendo em 2019, 29,7% de
market share. Entre as
novidades, foram incluídas
duas novas versões de entrada Endurance (uma Flex
com câmbio manual e uma
Diesel com transmissão
automática de nove velocidades), para tornar o SUP
(Sport Utility Pick-up) ainda mais atraente e ampliar
seu leque de consumidores.
Pesquisando e escutando os compradores do Fiat
Toro desde o início das
vendas em 2016, a Fiat
acrescentou diversos equipamentos na novíssima
linha 2020. Apesar de ser
a mais equipada picape
do mercado, o Toro 2020
fica bem mais completo
em todas suas versões.
Já começa com uma nova
central multimídia maior,
agora com tela de 7” e de
última geração. O item é de
série em toda linha do Fiat

U

N

Toro, exceto nas versões
Endurance, em que aparece
como opcional.
Sua agressiva e moderna frente ganhou novo
design com para-choque
incluindo o overbumper
(para-choque de impulsão
com quebra-mato) que se
integra totalmente ao desenho frontal do Fiat Toro.
Nas versões Endurance, a
caçamba recebe agora santantonio e o vidro traseiro
traz barras de proteção,
tudo isso para evitar danos quando se transporta
cargas mais volumosas. O
alarme com comando na
chave passa a ser de série
em todas as versões, inclusive nas de entrada.
Três novas cores inéditas (Prata Billet, Marrom Deep e Azul Jazz) se
somam para compor uma
palheta de nove cores para
a escolha do consumidor
(duas sólidas, seis metálicas e uma perolizada).
São quatro versões - Endurance, Freedom, Volcano e
Ranch - com opções de três
motores - Flex 1.8 e 2.4 e
Turbodiesel 2.0 - combinados com três diferentes
câmbios: manual de cinco
marchas, automáticos de
seis e nove marchas. Com
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Fiat acrescentou diversos equipamentos na novíssima linha 2020

trações 4X2 ou 4X4, o Fiat
Toro apresenta a linha
mais extensa de picapes
para todos os usos, gostos
e custos. Desde a utilização
familiar para a cidade ou
estradas asfaltadas, como
um SUV de luxo, até para
algo mais pesado como
uso em estradas de terra e
fazendas.
Agora, com a linha 2020,
o Fiat Toro em suas versões
Freedom (Flex e Diesel) tra-
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NOTÍCIAS DA
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rá ao Brasil pela primeira
vez o novo conceito italiano
S-Design, apresentado no
Salão de Genebra de 2017.
Alguns itens do pacote especial são incorporados à
picape dentro da fábrica, em
Goiana (Pernambuco), pelo
Mopar Custom Shop, mantendo a qualidade e garantia
total. Seu preço é de R$
5.000, com ótima relação
custo/benefício.
Com seu prático porte
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médio que inaugurou o
inédito conceito de SUP
(Sport Utility Pickup), um
misto de SUV e picape, o
Fiat Toro mudou completamente o panorama e as
vendas destes veículos no
Brasil. Reuniu o requinte, luxo e conforto com a
praticidade de uma ampla
caçamba, que conta com
inédita tampa de dupla
abertura lateral, facilitando
a carga e descarga. Com
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estes atributos, o Fiat Toro
rapidamente conquistou os
consumidores e se tornou
um campeão de vendas.
Pelo seu porte, consegue
reunir as melhores qualidades das picapes pequenas e
das grandes.
Hoje a Fiat lidera com
tranquilidade todo o amplo segmento de picapes,
que vai das compactas
derivadas de automóveis
até as grandes. Somadas,
Fiat Toro e Fiat Strada
abocanharam 38,5% de
participação de mercado
em todo o segmento de
picapes em 2018. A Strada
representou 20,6% e o Toro
17,9%. Ou seja, o Fiat Toro
só “perde” dentro de casa
para sua irmã Fiat Strada
e mesmo assim por uma
margem menor que 3%.
“Temos agora um portfólio ainda mais completo,
com versões que atendem
as mais diversas necessidades” afirma Herlander Zola,
diretor do Brand Fiat para
a América Latina e Diretor
da marca para o Brasil.
Para o desenvolvimento do
novo Fiat Toro 2020 foram
50 pessoas envolvidas e 110
mil horas de engenharia
em confiabilidade, testes,
projetos e validações.
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UNIPAR
ODONTOLOGIA

Encontro de Coordenadores cria
exame para exercício da profissão
Realizado em Curitiba, o 1º Encontro
de Coordenadores de Cursos de
Odontologia do Paraná teve como
pauta a discussão para a criação do
exame de proficiência. O evento
contou com a participação de
24 coordenadores. A Unipar foi
representada pelos coordenadores
Cintia Araújo (Umuarama) e Laerte Luiz
Bremm (Cascavel). Depois de um longo
dia de discussões, foi aprovado por
unanimidade a criação do exame, que
deverá ser realizado pelos ex-alunos. A
aprovação no exame será um requisito
obrigatório para o exercício legal da
profissão de cirurgião-dentista.

EM HARVARD
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Alunas têm aula prática
sobre microagulhamento
A aula chamou a atenção das estudantes
de Estética e Cosmética. A iniciativa
teve por objetivo mostrar o conceito
por trás da técnica e ensinar a realizá-la
com perfeição. Uma palestra ministrada
pela tecnóloga em estética Vanessa
Zaguini abriu o evento. Entre outras
abordagens, ela explicou a maneira
correta na execução da técnica de
microagulhamento usando um aparelho
elétrico parecido com uma caneta. O
aparelho, novidade em Umuarama
e região, faz microlesões na pele,
provocando a regeneração. Mundo
afora, está sendo bastante usado por
quem aposta em tratamentos clínicos
para cuidar da aparência da pele.

Pesquisadora apresenta
estudo científico
Representando a Unipar, a professora
Tereza Vieira participou do congresso
realizado pela LASA (Associação
de Estudos Latino-Americanos),
em Boston/EUA, com professores
e pesquisadores de vários países.
Nessa área, é o maior do mundo. Ela
apresentou pesquisa sobre o tema de
reconhecimento e proteção jurídica
do afeto entre animais e famílias,
intitulado ‘Famílias de multiespécies:
pets como sujeito de direito em caso
de separação conjugal’. Também
visitou duas prestigiadas bibliotecas
– da Universidade de Harvard e
Universidade Brown – e doou algumas
de suas obras [ela é autora de vários
livros sobre bioética].
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CRUZEIRO DO OESTE

Inaugurado o museu do dinossauro paranaense
A prefeita de Cruzeiro do
Oeste, Helena Bertoco, vereadores e outras lideranças
de Cruzeiro do Oeste recepcionaram lideranças locais,
regionais e nacionais ontem
para a inauguração do Museu de Paleontologia, o Museu do primeiro Dinossauro
Paranaense. O Museu estará
aberto ao público a partir
da próxima segunda-feira.
Helena Bertoco agradeceu
apoios e disse que agora é
hora de união maior para um
projeto turístico maior que
inclua Cruzeiro do Oeste e
região. Página A5
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA 2.4
08/08

Prata, automático. R$
37.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CELTA
SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 14.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

09/09, prata. R$ 20.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LT
13/13

Cinza, automático. R$
43.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA 07/07

Branca, ﬂex, completo. R$
19.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA
PREMIUM
12/12

Branca, completa. R$
25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

MONTANA 1.4
17/17

Branca, completa. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

ONIX LTZ 14/14

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

PICAPE CORSA
1.4 96/96

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

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

ZAFIRA 08/09

CRUZE SEDAN LT TURBO

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

UNO MILLE FIRE
2003

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

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

UNO WAY 12/13

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

UNO WAY 12/13

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

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

ALUGA-SE BARRACÃO

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

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

ANO

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

PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

VENDO CASAS

CARROS

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

FORD
FORD

16/17

COR

PRATA

OPCIONAIS

VALOR

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 16/17

VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 67.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO COMPLETO

R$ 49.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4 11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER LT 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 79.900,00

FIESTA 1.6 11/11

Vermelho, completo, c/
computador de bordo.
R$ 22.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD FOCUS
14/15

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

FORD KA 16/17

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

FORD KÁ 1.0
11/12

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

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
13/13

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

ETIOS CROSS
14/14

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

HILLUX SRX
10/10

SANDERO
EXPRESSION 12/12

Prata, automático. R$
85.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

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

HILUX SW4
08/08

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

Prata, completa, interna
caramelo, 150.000 km. R$
88.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HONDA CIVIC
LXS

Prata, completo, automático.
R$ 35.000,00. Interessados
tratar pelo telefone: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 13/14

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL TREND
17/17

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

KOMBI 2012

Branca, 1.6, R$30.000.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SAVEIRO
12/13

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

DIVERSOS
DIVERSOS
MASSAGEM
24HR

Massagem em geral, com um
precinho que cabe no seu
bolso. Venha conferir nossas
promoções. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
98802-3919

VENDO GADO

VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.0 COMPLETO PRATA 2007 BEM CONSERVADO R$
19.000,00
GOL G3 1.6 PRATA MENOS AR 2008 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 20.500,00
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
S10 ADVANTAGE 2008 COMPLETA FLEX PNEUS BF NOVOS LUZ
DE LED SUPER CONSERVADA R$ 42.000,00
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
VECTRA GLS 99 PRATA COMPLETO ABS E AIR BAG DUPLO JOGO
DE ORDA AR DIGITAL R$ 9.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
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
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

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

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

TELISESKI & SUGIGAN LTDA
, CNPJ: 13.598.10/0001-91.
Comunica para os devidos
fins de extravio do seu
ALVARÁ de licença, com
esta publicação torna-se
sem efeito legal e comercial.
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.

ABDON IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMOVEIS ALUGA

R$ 1.000,00 Prox. Ao
Lago Aratimbó R. Antonio
Eduardo Giovanini, 2539
Jd Laguna Alv/laje suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem e
quintal nos fundos +Detalhes
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 344 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMOVEIS
ALUGA

R$ 900,00 Prox. Ao Hotel
Ibis R. Ricardo Marcio
Dos Santos, 2738 Jd
Cascata Alv/laje, suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1079 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS
ALUGA

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

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de julho de 2019

HOJE: CEMIL - (44) 3621-9200
AMANHÃ: SÃO PAULO - (44) 3621-1299

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.180,00. Prox.
Unipar Sede, Ed. Res.
Ravel Tower Rua Ministro
Oliveira Salazar, 5037 -2º
Andar Zona 03 Mobiliado
à. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 450,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$ 299.000,00, residência em
Alvenaria Rua Paranapanema,
2517, com área construída
de 90,00 M2 possuindo,
02 quartos, sala, cozinha,
bwc social e área serviço,
área terreno 525m2, sendo
(15,00m X 35,00m);
Interessados contatar
com fones 99763-0860
ou 99103-2617;

SOBRADO
MARINGÁ
PERMUTO

Área construida 550m²,
terreno 1.100m², alto padrão,
Condominio Parte Nonn.
Troco por área rural região
próxima à Umuarama ou
Maringá. R$ 3.500.000,00.
Permuto 80% do valor.
Fones: (44) 98441-5684
tratar com Marcos.

VENDE-SE
CASA NO JD
IRENE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 630,00 Prox Ao Banco
Do Brasil- Av. Brasil, 4280
Zona 01 À. Priv. Aprox.
38,00 m² - Quart., Sala c/
sacada, Cozinha, A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 280,00).
+ Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 842 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 280.000,00 – Prox. Pça
Anchieta, s/n°– Z.04 - Área
262,50 m², (frente 7,50 m²
fundo 35,00 m²), topografia
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1031 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS 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
IMÓVEIS VENDE

R$ 58.000,00 Prox. Estrada
Canelinha Rua Projetada
1, S/N°. Jd. Real - Área
200,00m² (10,00 m x 20,00
m) sem benfeitorias. +
Detalhes: Plantão (44)
9 9995-2111 ou digite
o cód. 1024 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

VENDE-SE
TERRENO

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

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

Prédio comercial, com

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1070 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques

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

ABDON
IMÓVEIS

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

C3

R$ 220.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. LAURINE ABOU
RIO GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m²,
RAHAL CARDOSO, s/n° – PQ. RES. MONTE LIBANO - Lt. 09,
À. Constr. Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha
Qd. 10, Área 505,00 m², (20,20 m x 25,00 m), topografia plana, lote
c/ armários planejados, bwc social, lav., despensa e garagem.+
de esquina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 728
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,cód.
21 447
e 22em
dewww.aldemirimoveis.com.br
julho de 2019
em www.aldemirimoveis.com.br

C4

– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Classificados

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

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

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

Umuarama Ilustrado

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

C5

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

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

R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R.
ILHAS GREGAS, 7040, JD. MEDITERRANEO - Apt°.203, Blc.
01 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart, Sala c/
sac.e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc soc. e 2 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 865 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 320.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO,
1972 – JD. MONACO - À. Ter. Aprox. 196,80 m², À. Constr. Aprox.
118,80 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart., sala, copa, coz c/armários planejados., Bwc soc., A. serv. Disp, churrasqueira e gar.
+ Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www.
aldemirimoveis.com.br

VENDAS

R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS
PALMEIRAS - APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504,
JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00 m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart.
Sac. C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer completa. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS
- APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - Àt. 100,75 m²
e À. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia
estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou
digite cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 193.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05
m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 951 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIA

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV.
RIO DE JANEIRO, 4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr.
158,65 m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1 Quart, Sala estar/jantar, Coz.,
Lavand., Bwc soc., desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 635.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL RUA MARABÁ,
3245 – ZONA 1-A - À. Ter. 308,28 m², À. Constr. 190,06 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, Sala estar/jantar, Coz., 02 bwc área de serviço e garagem p/ 02 veículos + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 ou digite o cód.1067 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 435.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO – RUA LAGUNA,
3868 – JARDIM EUROPA - À. Ter. 227,00m², À. Constr. Aprox.
112,68 m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social,
lav. e garagem descoberta, ainda uma sala comercial com bwc.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 ou digite o cód. 1066 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À.
Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02
qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 380.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr.
Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala , cozinha c/ armários
planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV.
RIO GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m²,
À. Constr. Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha
c/ armários planejados, bwc social, lav., despensa e garagem.+
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 728
em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS

R$ 4.900.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323
TREVO PRÓX AO PQ DE EXPOSIÇÃO , KM 302 – Área 11.718,79
m², Imóvel comercial e industrial, localizado no entroncamento da
PR 323 com a principal via de acesso ao novo shopping e rodoviária de Umuarama. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 955 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323
– Área 2.100 m², Imóvel comercial, às margens da rodovia nas
dimensões de 30 m de frente por 70 m de profundidade - A 15 minutos do centro de Umuarama/PR - Sem Benfeitorias. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 925 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 – Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço
artesiano e várias construções a serem reformadas, com estrutura
para motel; com área de 19.358,00m². + Detalhes: Plantão (44)9
9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.
com.br
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Classificados

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$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER –
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03
– MOBILIADO - À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA
MARIALVA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv.
69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). +
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.500,00 – 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)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.000,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem e quintal nos fundos +Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 344 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 900.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ
DA CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00 m², À.
Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)99844-3338 ou digite o
cód. 1083 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n
– Z. 03 – Área 490,00 m², topografia plana, estuda-se venda de
meio lote. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO/SAÍDA PARA MARINGÁ –
R. SANTA CLARA, 2374 – JD. SÃO CRISTOVÃO – Ter. 264,00 m²,
Const. 80,00 m² - 03 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 900 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/
n°– Z.04 - Lt. 03-A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais
41,71 m e 48,70 m), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 684 em www.aldemirimoveis.
com.br

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

R$ 280.000,00 – PROX. PÇA ANCHIETA, s/n°– Z.04 - Área
262,50 m², (frente 7,50 m² fundo 35,00 m²), topografia plana. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1031
em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 280.000,00 – PROX. AO COLÉGIO INDIRA GHANDI, S/N
- ZONA 04 - Área 280,00 m², (frente 8,00 m² fundo 35,00 m²),
Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. Próximo a colégio,
supermercado, academia, posto de combustível, igreja. + Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód. 1064 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 – Imóvel de fácil acesso, com área 2.592,00m²,
topografia plana, ampla área verde e arborizada, contendo uma
residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111
(TIM) ou digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. LAURINE ABOU
RAHAL CARDOSO, s/n° – PQ. RES. MONTE LIBANO - Lt. 09,
Qd. 10, Área 505,00 m², (20,20 m x 25,00 m), topografia plana, lote
de esquina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 447 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY,
3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA,
5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m²
- 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA
– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 630,00 – PROX AO BANCO DO BRASIL- AV. BRASIL, 4280 –
ZONA 01 – À. Priv. Aprox. 38,00 m² - Quart., Sala c/ sacada, Cozinha,
A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00) –. + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 842 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

SOBRELOJA

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

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

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

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00
= 525.00 Mts2. - ConCasa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
3 quartos, wc social,
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi- sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de
estar,
cozinha, com projeto para cozinha planejada há
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
2hallsalas,cozinha
c/Despensa,
e edícula
edícula com churrasqueira
e armários planejados,
01 sala, 01
de entrada e garagem para
dois carros, escolher,lavanderia
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$c/garagem
380.000,00
e churrasqueira.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

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

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

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

Sobrado Comercial/Residencial na
Av. Tiradentes esq. Com Av. São Paulo
para- Chácara
duasBilha,
avenidas).
Piso TérTerreno localizado no condomínio(Frente
Residencial Eslote D, Área de 6,031 hectares, situasenza Paysage, em frente ao shopping,
com
área
da
na
estrada
pavão,
Fazendo
fundo
com o córrego
reo: 216 Mts2 de área construida:
Salão
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado Tucuruvi nesta cidade de Umuarama/PR. Obs.: Aceita
no melhor local do condomínio bem
de frente para frente
comercial
Av. Tiradentes.
permutapara
em apartamento
Valor: R$570.000,00.
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Co- 400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
zinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos, VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despenEscritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
sa, 2 garagens, edícula c/churrasqueira,
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
WC e despensa frente para a Av. São
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL - Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área
m², área construída 247.95 m², contendo no piso superior:
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.
01
suíte
máster
e
02
suítes
simples.
Piso
Inferior:
Sala,
Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo Branco, Rua Akira
construída: 02 suites, 02 quartos, wc soResidência de alvenaria laje, contendo 1 suí- cozinha, lavado, edícula, lavanderia e garagem, contém
uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
cial, 02 salas, copa e cozinha e área de
te máster,
2 quartos,
com de:
pé direito
du- x
Saito
comsala
área
23.50
42.60 = 1.001,10 Mts2.
plo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
serviço c/Lavanderia e 1 sala.
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros. - Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

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

RESIDÊNCIAS

RES. PRÓX.
COLÉGIO GLOBAL

ED. JACQUES COSTEAU

ED. SERRANO

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

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

R$ 175.000

R$ 285.000

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 970.000 - Traga sua empresa para a região de maior valorização da cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção, próximo a futura
Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 920.000 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque Metropolitano - Umuarama/PR, Salão Comercial, com área de 432 m² e
área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo escritório com 132m²,

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

R$ 265.000

Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 920.000 - Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, no lote 06 da quadra 01 com 600m², contendo 132,00m²
de escritório e 300,00m² de salão. Totalmente pronto! Excelente
ponto comercial..
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX

PQ. METROPOLITANO

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

Residência localizada na Av. Duque
de Caxias - Com 547,50m² de área
total, contendo uma residência
alvenaria com aprox. 250m², sendo 2
suítes e 01 demi-suíte. Área nobre da
cidade, à 200m do Cidade Canção.

R$ 1.100.000

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

R$ 195.000

R$ 290.000

PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping Palladium
e nova rodoviária.

PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com
excelente topografia.

JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m² (35,00x51,22).

R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² (6,67x24,00).
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m² (7x24,60)
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m² (10x24,60)
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m² (29,01x22,71)

R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m² (6,00x30,00).
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m² (6,00x30,00).
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m² (12,00x19,00).
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².

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.

JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m² (8,00x24,38)
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m² (18,75x34,50)
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m² (25x24)
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m² (24,13x24,07)
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m² (16,57x41,89)
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m² (22,93x30,97)
PQ. DAS NAÇÕES
À 100M DA PRAÇA SANTOS DUMONT
R$ 32.500 - Qda 5, Lote 22 - 128,02m² (9,00x15,19)
R$ 32.500 - Qda 11, Lote 18 - 126,00m² (7,00x18,00)
R$ 36.500 - Qda 7, Lote 6 - 126,00m² (7,00x18,00)

contendo 2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão com
300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária,

JARDIM ATLÂNTICO

AV. DUQUE DE CAXIAS

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai - Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198,00 (6,00x33,00)
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42 (12,92x20)*

CRUZEIRO D’OESTE
Av. Palmas, Bairro da Luz, próx. ao INSS.
R$ 65.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-A – 185,10 (6,00x27,00) - Matr. 17.545
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-B – 177,10 (7,70x23,00) - Matr. 17.546
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-C – 177,10 (7,70x23,00) - Matr. 17.547
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-D – 177,10 (7,70x23,00) - Matr. 17.548
VAGA GS-21 - CEMED SUBSOLO
R$ 29.500 - Vaga de Garagem localizada no subsolo do Edifício Cemed, com 35m². Oportunidade de pagar o valor da prestação igual
ao valor da locação.

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

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m² (6,68x22,50)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m² (6,00X21,00)

R$ 195.000 - Sala comercial nº 18, excelente localização, no
Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa. Com área
total de 64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.
SALA COMERCIAL
EDIFICIO ITÁLIA

PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 351.000,00 - Condomínio fechado com ampla área de lazer.
Lote 01, quadra 05, com 468,05m², situado bem na entrada do condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área verde contemplando a natureza. Oportunidade única para adquirir um excelente
terreno dentro do Condomínio.

R$ 149.000 - Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália, locada,
em ótimas condições. Com localização privilegiada, no centro cívico de Umuarama, próximo a Bancos, Prefeitura e Fórum Municipal.

TERRENOS
INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total

SALÕES COMERCIAIS EM FRENTE À NOVA RODOVIÁRIA

JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização. Atrás da Havan.
R$ 39.000,00 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
(6,67X20,00)

SITUADOS NA AV. ROMEU ZOLIM

MODERNO PROJETO ARQUITETÔNICO,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RENTABILIDADE

R$ 39.500,00 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
(6,66X20,00)
R$ 60.000,00 - Qda 20, Lote 11 - 200m² (10X20)

01 Sala de esquina, com 214,61m² de terreno, 317,79m² de construção. Sendo térreo com 148,48m²,
subsolo com 89,65m² e mezanino com 79,66m². Com 03 vagas exclusivas descobertas.

de 653,76m² (13,62x48,00). Região de alta valorização e ótima localização.
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping Palladium
e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m² (20x30).
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m² (10x22).
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m² (14x22).
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m² (10x30).
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m² (14x30).
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m² (20x30).
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m² (27,73x30).
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping Palladium
e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m² (6,67x24,40).
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m² (10x24,50)
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m² (14x24,40)
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m² (20x30)
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²

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

02 Salas com 136,57m² de terreno cada, 139,07m² de construção. Sendo térreo com 92,44m²
e mezanino com 46,63m². Com 02 vagas exclusivas descobertas cada.

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

PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m² (9x18)
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m² (9,00x29,75)
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo à Fábrica de
Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m² (12,50x15,00)
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m do portão da entrada da
Zaeli, pronto para construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m² (12,50x29,84)

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

