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Além da
responsabilidade,
é preciso amor ao
adotar um animal

ILUSTRADO PET

Após susto,
nenhum caso
novo de covid-19
neste sábado

A população de animais abandonados cresce a cada
ano e a adoção é um dos caminhos para reduzir o
sofrimento dos pets. Mas na hora de adotar é preciso responsabilidade, para não gerar mais dor aos
animaizinhos, ressaltou, em Umuarama, a tutora da
simpática vira-lata Baleia, Andreia Pereira. Conheça
a história delas em reportagem especial.
Página A5

UMUARAMA

Prefeitura injeta R$ 5,2 milhões na
economia com a 1ª parcela do 13º

OS 57 ANOS DA RÁDIO CULTURA - Pioneira na comunicação em Umuarama, a Rádio Cultura completou 57 anos no ar na

semana que passou. Mantém viva a boa comunicação, sempre de olho nas inovações e no futuro. O diretor atual, Eduardo Melo contou
um pouca da história da emissora, na visita que fez ao diretor do Ilustrado e da Ilustrada FM, Ilídio Coelho Sobrinho. Ilídio recordou que o
seu início na carreira de comunicador e empresário do setor foi na própria Rádio Cultura na década de 60. Página B1

APELO POR DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA - A advogada Francielly Foiani Kremer
(foto), do Projeto Girassol e Amor, comanda a campanha do Junho Vermelho, em
Umuarama, de incentivo à doação de sangue e medula, sempre em falta. Página A3
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A Prefeitura de Umuarama
vai injetar R$ 5,2 milhões na
economia do município com
o adiantamento da primeira
parcela do 13º salário do
funcionalismo, nesta segunda-feira. O anúncio foi feito
ontem pelo prefeito Celso
Pozzobom e contempla os
3.497 servidores da ativa e
os inativos. “O pagamento
só é possível devido à austeridade que estamos mantendo
nas contas públicas neste
momento difícil de queda na
atividade econômica e na arrecadação municipal”, disse
Pozzobom. Página A2

Delivery de cesta verde em alta
Em meio à pandemia do coronavírus, quando muitos negócios estão em queda, o agricultor Salvador
Antonio Pereira (foto) usou a criatividade e adotou o delivery de cesta verde orgânica. Com isso, ele
conseguiu manter as vendas e a renda da família, além de manter os clientes abastecidos. Página A8
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UMUARAMA

Prefeitura paga primeira parcela
do 13º do funcionalismo na segunda
Umuarama - Prefeitura de Umuarama libera na próxima segunda-feira, 22, a primeira parcela do 13º salário do
funcionalismo público municipal. O valor total do adiantamento, que será depositado na conta de 3.497 servidores
ativos e inativos, é de R$ 5 milhões 290 mil 545,00.
O dinheiro chega num momento em que a economia
do município, como o restante do país, enfrenta sérias
dificuldades. “Esse pagamento trará um pouco de alívio
para o comércio, porque colocará um bom volume de recursos em circulação. E isso só é possível, neste momento
difícil devido às restrições impostas pela pandemia de
coronavírus, por causa da seriedade e austeridade com
que são administrados os recursos públicos”, disse o
prefeito Celso Pozzobom.
Mesmo com a arrecadação em queda, devido à redução
no ritmo da atividade econômica em praticamente todos
os setores, o município conseguiu assegurar os recursos
para antecipar o 13º salário – oportunidade para aquecer
o comércio num momento de vendas enfraquecidas e
também para atender ao servidor, que poderá colocar as

contas em dia, poupar ou adquirir bens e serviços, para
melhorar a sua qualidade de vida.
“Com essa atitude, a Prefeitura injetará mais de R$ 5
milhões na economia para fazer girar o comércio, já que
como toda a população os servidores municipais são consumidores de produtos e serviços e a maioria deve utilizar
o dinheiro nas lojas da cidade”, acrescentou o prefeito.
A folha do 13º é dividida entre ativos – 2.757 servidores
– e inativos, que são 742 aposentados e pensionistas. Os
repasses respectivos serão de R$ 4 milhões 133 mil 522,24
e de R$ 1 milhão 157 mil 023,81.
“A Prefeitura é a maior empresa de Umuarama. O
município conta com servidores na Acesf (Administração
de Cemitérios e Serviços Funerários), Fundação Cultural,
grandes contingentes nas áreas de saúde, educação
e assistência social, serviços públicos e rodoviários e
administração em geral (Paço Municipal)”, explicou o
secretário municipal de Administração, Vicente Afonso
Gasparini. O dinheiro estará disponível a partir da próxima terça-feira, 23.

Após susto com 14 casos num dia,
nenhum caso foi registrado neste sábado
Umuarama - Não houve nenhum caso novo de Covid-19
em Umuarama neste sábado, 20. Mas na sexta-feira,
quatro casos haviam sido anunciados no boletim diário
às 11h da manhã e mais 10 foram confirmados no final da
tarde, pela Secretaria Municipal de Saúde, totalizando um
acréscimo de 14 positivos num único dia – o maior volume
diário já registrado, desde o início da pandemia.
A situação da Covid-19 em Umuarama, neste sábado,
apresenta 19 pacientes positivos em isolamento domiciliar,
monitorados pelo Centro de Operações de Enfrentamento
à Covid-19 (COE) Municipal, uma pessoa na UTI (em

um hospital de Maringá) e duas pessoas internadas em
enfermaria. Além disso, há 44 pessoas recuperadas e
dois óbitos, totalizando 68 positivos até o momento. Os
pacientes confirmados na tarde de sexta-feira, 19, com
infecção pelo novo coronavírus, são duas mulheres de 28
e 49 anos e oito homens, com idades de 35, 37, 38, 48, 49,
52, 55 e 56 anos. O município tem ainda 159 pessoas com
suspeita de Covid-19, das quais uma está internada em
UTI e as demais em isolamento.
Até o momento, 665 casos suspeitos foram descartados,
do total de 892 notificações.

QUANDO A POLÍTICA PENETRA NO RECINTO DOS
TRIBUNAIS A JUSTIÇA SE RETIRA POR ALGUMA PORTA
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Charles-Louis de Secondat, conhecido como
Barão de Montesquieu (1689-1755), foi político,
filósofo, magistrado e escritor francês. Filho de pais
nobres, sempre estudou nos melhores colégios da
França. Ficou famoso pela sua teoria da separação
dos poderes. Montesquieu afirma que a corrupção
total de qualquer modelo de governo se deve à corrupção de seus princípios basilares. Desse modo,
a democracia se corrompe quando o princípio da
igualdade é abandonado, violado ou levado ao extremo. Já que, qualquer indivíduo desejaria ser igual
àqueles que escolheu para comandá-lo. Portanto, diz
Montesquieu, a partir deste momento, o povo, não
podendo suportar o próprio poder que delegou, quer
fazer tudo sozinho, deliberar pelo senado, executar
pelos magistrados e despojar todos os juízes.
Jose Márcio Castro Alves ensina que nos países cujas constituições permitem que os políticos
tenham foro privilegiado e que os próprios políticos nomeiem os juizes dessa mesma Corte, são
pocilgas, hospícios legalizados em forma de nação.
Infelizmente estamos assistindo o Poder Judiciário
brasileiro medindo forças com o Poder Executivo.
Interferências dos Ministros da Suprema Corte nos
atos administrativos do Governo Federal tornaramse corriqueiro. Se isso tudo não bastasse, tal fato é
agravado pelo abuso de poder dos Excelentíssimos
Magistrados, que deveriam dar exemplo de ética ao
povo, e, ao contrário, descumprem e transgridem as
regras constitucionais, denotando clara intenção
de politizar a atividade jurisdicional. A ideologia
política posta acima da Justiça.
Para ilustrar um dos casos de abuso de poder,
basta lembrar do inquérito das feke news onde o
próprio STF abriu o inquérito investigativo, é a
vítima dos fatos, promoverá a produção de provas e,
ao final, será o supremo julgador dele mesmo. Não
há no mundo inteiro caso semelhante a esse.
Estamos diante da chamada Gerra Assimétrica.
Nesse caso, há um desequilíbrio entre duas forças
conflitantes: enquanto um dos lados joga limpo,
atuando na clave da legalidade jurídica, o outro
já não respeita as normas, atuando na clave da
trapaça política – e ainda cobrando reverência do
adversário. Em síntese, na Guerra Assimétrica um
dos oponentes segue as regras, mantendo uma impoluta elegância e obediência, o outro joga na base
do vale tudo – dedo no olho, chute na canela e soco
na cara – e ainda exige, cinicamente, prudência e
sofisticação do adversário, que aceita docilmente o
jogo desleal.
Não há como vencer uma guerra aceitando

passivamente a assimetria imposta pelo adversário
desonesto. Não há como vencer uma guerra JURÍDICA se o seu adversário está jogando na clave da
POLÍTICA. Não há democracia que resista a tanta
humilhação e desrespeito entre os poderes. Desde
o início do mandato, o Presidente da República
vem sofrendo ataques de toda ordem. No início,
os ataques vieram do Congresso Nacional, dentre
outras coisas, com ameaças de abertura de processo
de impeachement por falta de representatividade
política do governo nas casas legislativas. O acordo
do governo com os partidos do centrão, aliado ao
apoio popular que o presidente recebeu das ruas,
obrigaram a oposição recuar nas ameaças. Ato contínuo, lista-se os epsódios desleais protagonizados
pelo Supremo Tribunal Federal que não encontram
eco na legislação e provocam revoltas na população,
pelas arbitrariedades notórias cometidas. Por último, a grande mídia, alinhada com a esquerda e a
corrupção, provocam, todos os dias, o desequilibrio
institucional e instigam, com tais atos, a revolta popular. Em meio às dificuldades de toda ordem que a
pandemia do Covid-19 provocou no país e no mundo,
nossos políticos, juízes e a poderosa mídia querem
derrubar o governo que foi legitimamente eleito pelo
povo, valendo-se do uso de artifícios dissimulados.
Montesquieu afirma que os representantes do
Poder Judiciário não passam pelo veredito da urna.
Nem o acesso aos tribunais, nem sua composição
e tampouco as promoções passam por escrutínio
popular. Isso tudo ocorre com base em processos
de meritocracia. E há uma razão principal clara
que justifica isso. É para que juízes e magistrados
trabalhem tendo como norte apenas a Constituição
e as Leis, e, não sejam submetidos às pressões dos
anseios populares ou eleições periódicas. Teoricamente, magistrados e juízes são agentes públicos,
mas não são agentes políticos. A Constituição, logo
no art. 2º, estabelece que “são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário”. É isso que é necessário.
Que os três poderes sejam eficientes e operem com
independência e harmonia dentro de seus escopos
de atuação e respeitando os demais. Portanto, diz
Montesquieu, a única resposta possível para uma crise na democracia é mais democracia, nunca menos.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Consulta sobre nova
data do Enem já começou
Brasília - A consulta
sobre a nova data do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2020 pode
ser feita desde ontem na
página do participante.
Para participar, é preciso
acessar a página, com
CPF e senha utilizados no
cadastro do portal único
do Governo Federal, o gov.
br, e indicar o período
em que prefere fazer as
provas.
São três opções disponíveis: Enem impresso:
6 e 13 de dezembro de
2020/Enem Digital: 10
e 17 de janeiro de 2021,
Enem impresso: 10 e 17
de janeiro de 2021/Enem
Digital: 24 e 31 de janeiro
de 2021 e Enem impresso:
2 e 9 de maio de 2021/
Enem Digital: 16 e 23 de
maio de 2021.
A edição 2020 do
Enem recebeu 6,1 milhões de inscrições e
5,7 milhões já estão
confirmadas. As próximas etapas do Enem
incluem a divulgação
do resultado do recurso
relacionado à solicitação de tratamento
pelo nome social e a
divulgação do resultado
do recurso relacionado
à solicitação de atendimento especializado do

Enem impresso, ambas
previstas para o dia 25.
Sisu, ProUni e Fies
Além do Enem, o Ministério da Educação
(MEC) alterou a data das
inscrições aos principais
programas de acesso à
universidade para atender a uma solicitação
das instituições de ensino superior públicas e
privadas.
As inscrições para o
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo
semestre, que deveriam
ter sido feitas entre os
dias 16 e 19 deste mês,
agora estão previstas
para o período de 7 a 10
de julho. O prazo para
inscrições no Programa
Universidade Para Todos
(Prouni), que seria de 23
a 26 de junho, agora será
aberto no dia 14 de julho.
E o Financiamento Estudantil (Fies), que teria
inscrições efetuadas de
30 de junho a 3 de julho,
passou para 21 a 24 de
julho.
A mudança ocorre devido à suspensão de algumas atividades acadêmicas e administrativas nas
universidades por causa
da pandemia de covid-19,
a doença provocada pelo
novo coronavírus.

Câmara recebe um pedido
a cada 15 dias para tirar
Bolsonaro
Brasília, (AE) - Uma
crise toda semana. Foi
com esse argumento que
uma economista, uma
dona de casa e um servidor público protocolaram na Câmara dos
Deputados, no dia 19 de
março, um pedido de impeachment do presidente
Jair Bolsonaro. Nas 39
páginas da petição são
apresentadas notícias e
declarações de Bolsonaro
que, para os autores do
documento, significam
ameaças à democracia e
à liberdade de imprensa,
abuso de poder e até quebra de decoro por parte
do chefe do Executivo
A petição é assinada
pela economista Neide
Rabelo de Souza, a mãe
dela e o irmão, e agora
engrossa a lista dos 48
pedidos de impeachment
registrados contra Bolsonaro, nos últimos meses,
à espera de um despacho
do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Desse total, 24 se referem
à participação do presidente em manifestações
antidemocráticas, ou à
defesa feita por ele do
golpe de 1964, como uma
atitude passível de enquadramento em crime

de responsabilidade. Em
uma conta grosseira, o
presidente seria alvo de
dois pedidos de impeachment a cada 15 dias desde
o começo do seu mandato.
O Supremo Tribunal
Federal (STF) abriu inquérito para investigar
quem tem financiado esses protestos, que pedem
intervenção militar e fechamento do Congresso
e da Corte. Na semana
passada, após o cumprimento de mandados de
busca e apreensão em
endereços de aliados do
presidente, o Supremo
autorizou a quebra do
sigilo bancário de 10 deputados e um senador
bolsonaristas.
Além dos 23 pedidos
de afastamento que têm
como alvo o envolvimento
de Bolsonaro em atos
contrários aos alicerces
da democracia, outros
20 sustentam que ele cometeu crime de responsabilidade por pregar
o descumprimento do
isolamento social na pandemia do coronavírus. A
alegação, nesse caso, é
a de que Bolsonaro trata
com descaso a doença,
que já matou perto de 50
mil pessoas no País.

Charge
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Projeto Girassol e Amor alerta para a
importância da doação de sangue e medula

O projeto social Girassol e Amor, da advogada Francielly Foiani Kramer, vem realizando ações no mês de junho voltadas
para incentivar a doação de sangue e medula óssea

social”, explicou.
A campanha está sendo
divulgada no Facebook e
no Instagram do projeto e
também nas redes sociais
da advogada. “A campanha
leva informações sobre a
importância da doação de
sangue e o cadastramento
voluntário de medula ós-

sea, em especial durante a
pandemia, pois o número
de doações foi reduzido”,
esclareceu Francielly.
CAMPANHA
Por meio de fotos e textos orientativos publicados
nas redes sociais, a advogada Francielly se trans-

Antonio e Antonia: na saúde
e na doença, há 55 anos
São Paulo (AE) - Uma
das regras do jornalismo pede que as informações principais sejam dadas logo de cara.
Casados há 55 anos,
Antonia Lima Teles e
Antonio Nascimento Teles foram internados no
mesmo dia com covid-19
em São Paulo. Pioraram
e chegaram a ser entubados. O que acontecia
com um se repetia com o
outro. Na UTI, sofreram
em leitos paralelos. Os
dois são do grupo de
risco: diabética, ela tem
80 anos; ele, 79. Após
cerca de 15 dias, os dois
melhoraram e venceram
a doença juntos. Hoje,
estão em casa. A vitória
do casal é quase um
abraço em meio ao distanciamento. Além disso, traz um convite para
você seguir mais um
pouquinho na leitura,
além das informações
principais.
LADO A LADO NA
UTI
Os dois chegaram ao
Hospital Igesp, na Bela
Vista, região central
de São Paulo no dia 23
de maio com quadros
muito parecidos: síndrome gripal há cinco
dias. Os dois exames de
tomografias sugeriam
covid, o que depois foi
confirmado. No dia 26,
ela piorou e precisou
de oxigênio. Foi para a
UTI e acabou entubada.
Os exames do seu Antonio foram piorando. O
comprometimento dos
pulmões aumentou. Ele
foi para a UTI no dia 28

e acabou entubado. Os
dois ficaram na mesma
UTI e, por coincidência
do processo de internação, acabaram em leitos
paralelos, um ao lado
do outro. Entubados e
sem consciência, não
sabiam um do estado
do outro.
RECUPERAÇÃO
Foi dona Antonia que
se recuperou primeiro.
Ela foi extubada no dia
1.º. De novo, a história
se repetia. Antonio saiu
do tubo um dia depois.
Antonia recebeu alta no
dia 8; Antonio, no dia 12.
O aparelho de oxigênio no canto da sala
verde clara, na casa
em São Mateus, zona
leste, é um sinal de que
a recuperação continua
O equipamento só é
necessário de vez em
quando, em momento
de falta de ar. Seu Antonio ainda reclama da
tosse. Ali, eles têm duas
“enfermeiras”: a filha
Maria Claudia Teles, a
caçula de seis irmãos,
e a nora Edinalva Teles.
VITÓRIA
As lembranças da internação são esparsas
- é melhor assim. Eles
dizem que sentiam sede.
Enfermeiras contam
que um perguntava do
outro, quando começaram a melhorar. A
palavra que mais usam
para resumir o período
é “vitória”.
NAMORADOS
Fazia uma semana
que o Estadão queria

conhecer o casal. Seu
Antonio saiu do hospital
exatamente no Dia dos
Namorados. Seria uma
história linda para a
data. Afinal, eles são namorados há quase seis
décadas. Não deu para
falar com eles na semana passada. Estavam
debilitados e cansados.
O clima de namoro
entre os octogenários
não desapareceu em
uma semana. Pelo contrário. Na hora da foto,
o marido espontaneamente segura a mão
da mulher, procura um
chamego e diz: “Estou
namorando.” Existe
carinho e contato, independentemente dos
cliques. Amor. “A gente
precisa ouvir o outro e
tentar entender. Acreditar que as dificuldades vão passar. Se um
fica nervoso, é melhor
deixar para conversar
outra hora”, diz ela,
explicando como um
casamento se sustenta
desde 1965.
GUARDA-CHUVA
Os dois são baianos e
migraram atrás de uma
vida melhor. O casal
se conheceu na Igreja
de Santo Antônio, no
Ipiranga, zona sul de
São Paulo. Era um domingo chuvoso. Durante
o ritual, só olhares. Na
saída, Antonio ofereceu
uma carona no guarda-chuva. A princípio,
ela disse que não tinha
problema em se molhar.
Depois, aceitou. “Faz 55
anos que estou debaixo
desse guarda-chuva.”

forma em uma princesa
da Disney para conscientizar a população. “Antes
mesmo de a pandemia
de coronavírus ocorrer, o
Brasil já sofria com a baixa
adesão de doadores de
sangue. Agora, o cenário
é ainda mais preocupante.
Sem estoque de sangue, os

hospitais não têm como
continuar. A doação beneficia pessoas com doenças
crônicas, traumas, câncer
e até quem sofre com covid-19”, finalizou.
GIRASSOL E AMOR
Durante o processo de
tratamento contra o cân-

cer, Francielly observava
que havia muita tristeza
e insegurança nos pacientes que estavam ali,
também em tratamento.
Então um dia decidiu que
queria fazer alguma coisa
para mudar esse quadro,
foi quando teve a ideia
de vestir-se de princesa
para ir a uma sessão de
quimioterapia. “Queria
mostrar, principalmente para as crianças, que
até uma princesa poderia
passar por um momento
daqueles. E deu muito
certo: minha esperança e
alegria contagiou a todos,
que riam por ver ali uma
princesa”, conta.
Francielly explica que
o projeto Girassol e Amor
traz consigo a luz dessa
flor que, quando se volta
para o sol, deixa de dar
atenção à visão negativa
dos acontecimentos e busca a luz, a esperança, a
beleza e a positividade. E
é com essa força e, unidas
por um bem comum, que
o projeto busca vivenciar
a solidariedade com atos
concretos de amor ao próximo, compartilhar experiências de vida, lutas,
alegrias e magia; resgatar a força e esperança;
Estimular a valorização
dos pacientes e realizar
campanhas específicas”,
relata.

Sistema Fiep investe em
projeto para produção de
túnel de sanitização
Por Sistema Fiep

Em mais uma ação para contribuir com a busca por soluções para reduzir o impacto da
pandemia de Covid-19, o Sistema Fiep está investindo em um
projeto que desenvolve um
túnel de sanitização com tecnologia nacional. Realizado em
parceria com a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) e com articulação do
Ministério da Defesa, o projeto
está em fase de testes e, quando concluído, será disponibilizado para indústrias que queiram produzir o equipamento.
A intenção é que esse tipo de
dispositivo seja usado em locais
como hospitais, para sanitização
de roupas e itens de proteção
usados por profissionais de saúde. Mas também poderá ser utilizado em locais de grande circulação de pessoas como aeroportos,
escolas e universidades, entre outros, quando as atividades começarem a voltar ao normal.

No país, já existem equipamentos similares. A novidade
do projeto em desenvolvimento é a utilização de uma solução
de água e ozônio para desinfecção. Atualmente, o dispositivo passa por testes, que estão
sendo realizados por técnicos
do Instituto Senai de Tecnologia
em Meio Ambiente e Química.
Eles vão determinar, por exemplo, o tempo de exposição necessária para a inativação dos
microrganismos e o percentual
de eficiência do processo.
Caso os testes comprovem a
eficiência e segurança do dispositivo, a Fiep pretende disponibilizar o projeto para indústrias paranaenses que queiram produzir o
equipamento. “Um projeto como
este é importante para que tenhamos um investimento em um
túnel de desinfecção cientificamente testado e comprovado”,
afirma o presidente da entidade,
Carlos Valter Martins Pedro.

Oportunidades – O Ministério
da Defesa também apoia outras iniciativas que podem abrir
oportunidades para indústrias
de diversos setores. Uma das
principais é a chamada “COVID-19, Produtos ao Alcance
de Todos”, um cadastro para
empresas que possam fornecer
produtos e equipamentos utilizados no combate à pandemia.
As informações são enviadas
para órgãos públicos que demandam os produtos.
O formulário para cadastro,
assim como a lista de empresas
já cadastradas e os produtos
que podem fornecer, está disponível no site defesa.gov.br.
Os industriais paranaenses contam com o apoio da Fiep nesse
processo, por meio do Condefesa – Conselho Temático da Indústria de Defesa. Dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail
conselho.defesa@sistema
fiep.org.br.

Divulgação

Umuarama - O projeto
social Girassol e Amor, da
advogada Francielly Foiani Kramer, vem realizando
ações no mês de junho
voltadas para incentivar
a doação de sangue e medula óssea. As atividades
do projeto também se estendem para a necessidade do uso de máscara,
como forma de prevenção
ao coronavírus e dicas
para aliviar o estresse
e ansiedade em meio ao
isolamento social.
O mês junho foi denominado pelas autoridades
em saúde como “Junho
Vermelho”, período de 30
dias destinado a conscientizar a população para a
importância da doação de
sangue e cadastramento voluntário de medula óssea. Neste sentido,
Francielly idealizou uma
campanha para incentivar
a doação.
“Como já tive câncer e
fiz transplante de medula
eu sei da importância da
doação de sangue e do
cadastramento Voluntario
de medula óssea. Por isso,
através do projeto, resolvi fazer uma campanha
incentivando a doação,
como também, reforçar
a importância do uso da
máscara e o que fazer
durante a quarentena e
situação de isolamento

Protótipo está em fase de testes: projeto tem parceria da UTFPR e articulação do Ministério da Defesa
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Das redes

Corte no cartão

Nas redes, aquela turma que não perdoa nem que
doa, manda mais uma:
- Às vezes me sinto como uma cloroquina porque
�icam me testando sem necessidade.

Banco Central reduz taxa Selic a 2,25% ao ano e juro
real �ica negativo.
E o juro do cartão de crédito?
Eu só queria saber...

Aragão Filho
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Parabéns Ilídio!

Felicitações!!!

A segunda-feira será especial para o jornalista Ilídio
Coelho Sobrinho, diretor do jornal Umuarama Ilustrado e
da Ilustrada FM. Ele vai comemorar aniversário e recebe
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os parabéns especiais dos familiares e da grande legião
de amigos. Parabéns. Na foto, Ilídio com a esposa Maria
Hirata Coelho e as �ilhas Karina e Katiuscia.
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As felicitações deste domingo(21) são para Luiz Torres
Lopes, são 84 anos de vida e história, conquistas
e realizações. Atualmente é agricultor, mais já foi
pecuarista, proprietário de posto de combustíveis, de
loja de produtos agropecuários, dentre outros. Sempre
carismático, prestativo, seo Luiz destaca-se pelas
amizades cultivadas em Umuarama há mais de 52 anos,
fazendo dele um dos pioneiros do nosso Município. Aqui
casou com Leopoldina Lopes e constituiu uma linda
família, que hoje presta-lhe uma singela e merecida
homenagem, pelo exemplo que é, e o que representa
para todos.
Felicidades e muitos anos de vida, que Deus sempre o
abençoe. Vivas!
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UNIPAR

TALENTO UNIPAR

Cirurgiã-dentista formada pela Unipar cursa
residência no Erasto Gaertner, em Curitiba
Miriã Nogueira enfrentou concorrência alta para conquistar a vaga num dos
hospitais mais importantes do Paraná

D

esde sua fundação, em 1994, o curso
de Odontologia da Universidade
Paranaense tem formado para o mercado
de trabalho grandes talentos. Isso é
resultado não só da estrutura arrojada que
a Instituição assegura para garantir ensino
de alta qualidade, mas também do enorme
interesse dos alunos pelo aprendizado
teórico e prático.
Professores incentivam, os alunos
correspondem, se dedicando ao máximo aos
estudos e aos projetos de complementação
de conhecimentos, que englobam pesquisa e
extensão universitária. Durante a graduação,
todos também são estimulados para investir
em pós-graduação. A maioria segue o
conselho dos mestres.
A cirurgiã-dentista Miriã Nogueira, que
hoje está na reta final de uma residência
superconcorrida em Curitiba, faz parte
da lista dos que se destacaram em suas
turmas. Ela conta que antes mesmo de se
formar já sabia a área em que queria se
especializar: em cirurgia e traumatologia
bucomaxilofacial.
Com o diploma na mão, foi em busca do
sonho e conseguiu uma vaga na residência
do hospital oncológico Erasto Gaertner. Lá,
participa de equipe multidisciplinar que
atua em procedimentos de reabilitação
bucomaxilofacial com próteses.
“A prova para ingressar foi de alto nível,
mas consegui passar, já que estava bem

preparada”, orgulha-se a profissional, natural
de Iporã. “Tenho ótimas lembranças de tudo o
que vivi e produzi na Unipar! Cheguei a iniciar
o curso de Odontologia em outra instituição,
mas no segundo ano fiz a transferência para a
Unipar, porque sabia do seu excelente conceito”.
Cunho social

“Que trabalho lindo a Miriã vem fazendo! Estou
muito orgulhosa”, exclama a professora Cintia
Araújo, coordenadora do curso de Odontologia da
Unipar, reforçando que o trabalho de sua ex-aluna
tem expressivo cunho social. “Quando a pessoa
sofre um trauma por acidente ou por um câncer
de boca, que provocaram alguma deformação
ou mutilação facial, ela quer sim se curar, mas
também quer recuperar sua feição para, então,
resgatar sua autoestima. Eis por que o trabalho de
um cirurgião bucomaxilofacial é tão importante”.

Iniciação científica

Segundo Miriã, seu envolvimento contínuo
em atividades de iniciação científica,
possibilitado pelo curso de Odontologia da
Unipar, foram decisivos para impulsionar
seu interesse pelo aprofundamento do
conhecimento: “Com orientação de bons
professores, escrevi muitos artigos científicos
e tive a oportunidade de apresentá-los em
importantes congressos, o que contribui
significativamente na minha formação”.

Cirurgiã-dentista Miriã Nogueira, em selfie:
aluna dedicada, profissional bem-sucedida
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ICONSCIÊNCIA

Para adotar um animal de
estimação é preciso ter
responsabilidade, além de amor

SEU PET NO ILUSTRADO
O CHARME DE TUNO

Professora Andreia e Baleia ressaltam que adoção de animais é coisa séria

Umuarama - A população de animais abandonados cresce a cada ano e a
adoção é um dos caminhos
para reduzir o sofrimento
dos pets. Mas na hora de
adotar é preciso responsabilidade, para não gerar
mais dor aos animaizinhos, ressaltou a tutora da
simpática vira-lata Baleia,
Andreia Pereira.
Morando com a família
Pereira há 5 anos, Baleia
foi adotada na Sociedade
de Amparo aos Animais de
Umuarama (Saau) e hoje é
a dona do quintal, que divide com Marley e Magrela,
“Ela é pequena e franzina,
mas tem uma presença de
espírito muito grande, dai
vem o nome dela. Quem
manda aqui no quintal é
a Baleia, mesmo o Marley
sendo bem maior que ela”,
disse Andreia.
Segundo a professora
Andreia, a adoção de animais de estimação em sua
casa existe desde quando
ela e seu irmão eram pequenos. “Nunca compramos. E
agora, depois de adultos,
entendemos as questões
sociais que envolvem a adoção de um animal. Vemos
a população de animais
abandonados nas ruas crescendo e se a pessoa tiver a
oportunidade de adotar é
importante, como também,
incentivar a castração”,
ressaltou a entrevistada.
Em agosto de 2019, o
Instituto Pet Brasil di-

vulgou que o Brasil tinha
mais de 170 mil animais
sob os cuidados de 370
ONGs e grupos que atuam
na área de proteção animal. Ainda segundo o
levantamento do instituto, a população pet no
Brasil era de cerca de 140
milhões de animais, entre
cães, gatos, peixes, aves
e répteis e pequenos mamíferos. A maioria é de
cachorros (54,2 milhões)
e felinos (23,9 milhões),
num total de 78,1 milhões
de animais. Desses, 5%
são Animais em Condição de Vulnerabilidade
(ACV), o que representa

3,9 milhões de pets.
“É importante adotar.
Entretanto, é mais importante ter consciência que
você está tratando com uma
vida e não um objeto, que
pode dispensar a hora que
quiser. Quando for adotar
ou comprar um animal é
preciso pensar: tenho tempo para ele? Tenho dinheiro
para custear os gastos? É
preciso saber que ele vai
ser dependente de você até
o fim da vida”, exclamou a
professor Andreia.
AMOR INCONDICIONAL
Simpática, amorosa
e mesmo franzina é um

exemplar cão de guarda,
essa é a Baleia. Dona do
quintal da família Pereira,
ela está sempre atenta e
quando observa algum perigo já avisa seus amigos
Marley e Magrela. “Minha
mãe conta que quando ela
chegou na SAAU, a Baleia
quase se jogou em seus
braços, com aquele olho
de ‘você vai me adotar’”,
lembrou Andreia.
Segundo a professora, a
Baleia é puro amor e sempre está pronta para uma
conversa amiga. “Baleia é
muito querida, mesmo tento
uma presença de espírito
muito forte”, finalizou.

Baleia foi adotada na Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama (Saau) e hoje é a
dona do quintal

A marca registrado do gatão Tuno, de oito anos,
é o seu charme e mesmo com toda sua independência felina, ele é todo chamego com seu tutor
Bruno Puska. Tuno também leva a marca da superação em sua vida. Após passar por problemas
de saúde, ele é o exemplo de que a força do amor
entre a família Puska pode mover montanhas.
Hoje Tuno tem uma vida melhor, porém precisa
de cuidados diários de higienização e medicação.
“Amamos demais esse fofuxo”, exclamou Bruno.

PINSCHER

“50% ódio, 50% tremedeira”. Já ouviu essa
expressão antes? Apesar da fama de estressado,
o Pinscher é um cão muito companheiro e que
conquistou uma legião de fãs mundo afora. A história do surgimento da raça é incerta. Muita gente
acha que eles são descendentes do Doberman,
mas os Pinschers surgiram bem antes. Registros
provam sua origem na Alemanha há cerca de
duzentos anos, mas pinturas e registros bem
mais antigos retratam cães muito parecidos com
a raça, o que deixa a origem desses cachorros
em dúvida. Resultado do cruzamento de alguns
terriers, do Dachshund e do Greyhound, o Min
Pin, como também é conhecido, foi registrado
no American Kennel Club em 1925 e é uma raça
muito popular aqui no Brasil.
TRANSMISSÃO DE ANIMAIS PARA PESSOAS

Animais de estimação também precisam
de acompanhamento na gestação
Umuarama - O nascimento de cães e gatos
costuma acontecer de forma natural, mas isso não
significa que os pets estão
livres de perigo. Segundo
os profissionais da clínica
CliniPet de Umuarama, a
principal causa da morte
neonatal de animais, até os
15 dias de idade, é por conta de complicações durante
o parto.
Problemas como a queda do teor de oxigênio no
sangue ou até mesmo obstruções na hora do filhote
sair do útero acontecem
frequentemente. Uma cesariana conduzida por um

O nascimento de cães e gatos costuma acontecer de forma
natural, mas isso não significa que os pets estão livres de perigo

profissional pode evitar essas e outras complicações.
Segundo a médica vete-

rinária, Juliana Amarante,
assim como na medicina
humana, não é sempre que

a cesariana é o método
indicado. “É preciso que
haja o acompanhamento
de um médico veterinário
durante a gestação e no
momento do parto. Assim,
será possível identificar
possíveis problemas que
justifiquem o procedimento,
como complicações durante
o trabalho de parto também
podem fazer com que a
intervenção cirúrgica seja
necessária”, explicou.
Outros fatores biológicos, como a idade do pet,
tempo da gestação e doenças também podem colocar
a cadela em risco na hora
de dar a luz.

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) ressaltou que é
baixo o risco de o coronavírus se espalhar de
animais para humanos. “O CDC está ciente de
um pequeno número de animais de estimação
em todo o mundo, incluindo cães e gatos, que
estão infectados com o vírus que causa a covid-19, principalmente após contato próximo com
pessoas infectadas”.

SEU CÃO ESTÁ OBESO?
A maneira mais confiável de identificar se seu cão
está acima do peso ou obeso é levá-lo ao veterinário.
No entanto, enquanto você agenda a visita, você pode
acompanhar alguns itens:
Pese o seu cão e compare o seu peso com um
gráfico de peso da raça. Se eles estiverem acima
da faixa ideal de peso ideal para sua raça, seu cão
provavelmente é obeso.
A forma da cintura do seu cão, quando vista de
cima, deve naturalmente afunilar para dentro. Se isso
não acontecer, o seu cão está com excesso de peso.
Da mesma forma, do lado, um cão é obeso se
você não consegue ver uma dobra clara no abdômen.
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Nascer em Umuarama acompanha 700
gestantes e distribui kits com enxoval
Umuarama - Com a
distribuição de um kit especial, a Secretaria Municipal de Saúde – por meio
do Centro de Referência
em Atendimento Materno
e Infantil (CRMI) – tem
estimulado as gestantes
a realizarem todos as consultas e exames previstos
para o período pré-natal. O
acompanhamento gestacional adequado, por parte de
profissionais médicos e de
enfermagem nas unidades
de saúde e no CRMI, contribui também para a redução
da mortalidade infantil em
Umuarama.
Ao iniciar o pré-natal,
as gestantes recebem uma
pasta onde podem guardar
os exames, a carteirinha
e a cartilha da gestante,
que fornecem informações
fundamentais para o desenvolvimento e o acompanhamento da gravidez. “Já o
kit é entregue no trimestre
final da gestação, quando
o bebê está próximo do
nascimento. Iniciamos a
distribuição neste mês de
junho e já foram entregues
kits a mais de 50 futuras
mamães”, informou a enfermeira Michelle Siqueira
Fazoli, coordenadora do
CRMI e do Programa Nascer em Umuarama.
Os kits são compostos
por um trocador, cueiro,
fralda de boca, body de

prefeito Celso Pozzobom.
O pré-natal completo dá
mais segurança, reduz a
mortalidade infantil e ajuda
a passar de forma mais leve
o momento complexo que é
a maternidade. “Os profissionais do programa estão
de parabéns pelo empenho,
dedicação e resultados, mas
quem ganha mais com isso
é a população, as famílias
e as mamães, abençoadas
com uma nova vida em seus
lares”, completou Pozzobom.
O CRMI conta com uma
equipe de nove pediatras,
quatro ginecologistas e
quatro gineco-obstetras,
mastologista, enfermeira,
nutricionista, duas técnicas
em enfermagem, quatro estagiárias e duas auxiliares
de serviços gerais. O centro
conta com sete consultórios
médicos, duas salas de
espera, salas de ultrassonografia (USG), recepção,
acolhimento, banheiros,
copa, lavanderia, almoxarifado e espaço para expurgo.

O programa apresenta bons resultados em Umuarama

mangas curtas e de mangas
longas com a identificação
do programa, culote (calça
infantil), meias, toalha-fralda e uma manta colorida,
com a identidade do município, tudo acondicionado em
uma linda bolsa, também
personalizada. As roupas
são brancas – cor neutra,
para meninos e meninas.

PROGRAMA NASCER EM
UMUARAMA EM NÚMEROS
Atendimentos de médico obstetra no CRMI
Em 2019 – 1.962
Em 2020 – 5.707

Partos realizados na Maternidade Municipal
2019
Residentes em Umuarama – 1.312
Residentes na região – 1.524
2020
Residentes em Umuarama – 421
Residentes na região – 505
Atendimentos de ginecologia/obstetrícia e pediatria (2019)
Ginecologia – 12.501
Pediatria – 8.266
Total – 20.767
Eventos realizados
Campanha “Não Passe Sufoco”
Festival Agosto Dourado

“Como entregamos após
a 30ª semana, dá tempo
para as mães lavarem e
prepararem as roupas antes do parto”, acrescentou
Michelle.
“Esse auxílio beneficia
muitas mães que não têm
condições de preparar o
enxoval do bebê. O kit é
praticamente tudo que elas
terão nos primeiros dias
após o nascimento da criança”, lembra a secretária
municipal de Saúde, Cecília
Cividini. “Porém, mais o
importante é que com esse
estímulo as gestantes têm
procurado realizar todas as
consultas e exames do prénatal, reduzindo os riscos
da gestação, identificando
e já tratando eventuais problemas que possam surgir”,
acrescentou.
As futuras mamães são
orientadas sobre os procedimentos já nas primeiras
consultas e a partir daí recebem todo o acompanhamento, que fica registrado
na carteirinha. “É uma
forma de estarmos mais
próximos das mulheres
nesse momento tão especial
de suas vidas. O primeiro
lote prevê a distribuição

de 1 mil kits da gestante,
até o final deste ano, e a
alegria delas é muito gratificante quando a bolsa é
entregue com as roupinhas
e acessórios”, completou a
secretária.
Cerca de 700 gestantes
estão em acompanhamento
pelo Programa Nascer em
Umuarama, no momento.
“São muitas futuras mamães na rede pública. Temos uma unidade de saúde
com cerca de 80 grávidas,
outra com 60 e várias na
média de 30 a 40. A orientação do Ministério da Saúde
é que sejam realizadas pelo
menos sete consultas ao
longo da gestação, mas em
Umuarama temos realizado
acima de 10. No caso de
gravidez de risco, as consultas são praticamente
semanais”, disse Michelle.
O programa tem resultados positivos desde que foi
criado e os avanços vão se
intensificando. “Ter a oportunidade de acompanhar
toda a gestação, o desenvolvimento das crianças e
a alegria das mães quando
tudo termina bem é uma
grande alegria para toda
a nossa equipe”, disse o

Com bolsa produtividade nível 1, pesquisador
da Unipar se destaca no Paraná
Umuarama - Completando vinte anos de
atividades na docência
e na pesquisa na Universidade Paranaense, o
professor Nelson Colauto
tem vários motivos para
comemorar, mas um em
especial. Depois de seis
anos recebendo a bolsa PQ (Produtividade
em Pesquisa) nível 2, o
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico)
elevou a categoria da sua
bolsa para o nível Sênior
1D.
É o primeiro pesquisador da região e um dos
poucos do Paraná a obter
este incentivo. A categoria 1 do CNPq indica um
aumento de excelência e
qualidade da pesquisa.
Dentre os pesquisadores
que conseguem atingir os
requisitos para a bolsa de
produtividade do órgão
fomentador, 55% são nível 2 e somente 17% são
nível 1D, considerado um
grupo de qualidade ainda
mais restrito no país.
“Esta bolsa é concedida

Professor Colauto, doutor em genética molecular e em
biotecnologia, em laboratório da Unipar: desenvolvido em rede
com outras importantes instituições do Brasil e exterior, seu
trabalho ganha projeção internacional

aos melhores pesquisadores do Brasil. Então,
atingir o nível 1 é para
mim uma honra e motivo
de gratidão a todos os
parceiros de pesquisa, um
incentivo para continuar
me aprofundando, cada
vez mais, na produção de
conhecimentos”, orgulhase o pesquisador, que já
tem mais de cem artigos
ci entí fi cos pub l i ca d o s
nessas duas décadas.

Colauto, que é pósdoutor em Genética Molecular e de Microrganismos e em Biotecnologia
de Fungos Filamentosos,
ambos pela Unesp e Warwick University da Inglaterra, também atribui a
conquista ao apoio que
recebe da Unipar e aos
professores do programa
de mestrado e doutorado
em Biotecnologia Aplicada a Agricultura, do qual

é coordenador. “Meus colegas pesquisadores são
uma fonte de colaboração, inspiração e conhecimento, que permitem
uma discussão sempre
franca, estimulante e de
alto nível, nos mantendo
com os pés no chão e os
olhos para o mundo. E
além de disponibilizar
este corpo docente de
alta qualidade e um ótimo ambiente de trabalho,
a Unipar nunca mediu
esforços para apoiar e financiar todos os projetos
científicos que realizei”,
afirma o professor. Valorizando o espírito colaborativo, ele conta com
apoio também de grupos
de pesquisa nacionais e
do exterior. “Muitas das
minhas pesquisas foram
desenvolvias graças a estas parcerias”, reconhece, acrescentando que
essa conquista é de toda
a Universidade, pois “a
Instituição investe em
pesquisadores competentes e em pesquisa
com qualidade de nível
internacional”.

Novartis encerra estudo
sobre hidroxicloroquina
por falta de voluntários
São Paulo, (AE) - A farmacêutica suíça Novartis encerrou um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19
citando “desafios” no recrutamento de voluntários. Segundo a empresa, a falta de inscritos
comprometeu a verificabilidade dos resultados.
Os problemas para encontrar voluntários
dispostos a se submeter aos testes impediram
a coleta de dados confiáveis em um período razoável de tempo para determinar se a
substância, utilizada no tratamento contra
a malária, é ou não efetiva no tratamento
da doença causada pelo novo coronavírus.
“Não foram reportados problemas de segurança, e não há conclusões sobre a eficiência
do medicamento”, escreveu a farmacêutica.
Mesmo com o fim dos estudos próprios, a Novartis continuará fornecendo o medicamento
a pesquisas em andamento, bem como sob
pedidos governamentais “quando apropriado”.
“Os pesquisadores da Novartis continuam
a monitorar as orientações das autoridades
de saúde em estudos sobre o uso da hidroxicloroquina contra a covid-19, bem como
a decisão da US Food and Drug Administration (FDA) de retirar a autorização de
e m e rg ê n c i a p a r a o u s o d a s u b s t â n c i a n o
tratamento à covid-19”, afirma ainda o texto.
A companhia diz que estudos sobre a eficácia contra a doença de outras substâncias
que comercializa continuam, assim como o
apoio às pesquisas por uma potencial vacina.
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Nascer em Umuarama acompanha 700
gestantes e distribui kits com enxoval
Umuarama - Com a
distribuição de um kit especial, a Secretaria Municipal de Saúde – por meio
do Centro de Referência
em Atendimento Materno
e Infantil (CRMI) – tem
estimulado as gestantes
a realizarem todos as consultas e exames previstos
para o período pré-natal. O
acompanhamento gestacional adequado, por parte de
profissionais médicos e de
enfermagem nas unidades
de saúde e no CRMI, contribui também para a redução
da mortalidade infantil em
Umuarama.
Ao iniciar o pré-natal,
as gestantes recebem uma
pasta onde podem guardar
os exames, a carteirinha
e a cartilha da gestante,
que fornecem informações
fundamentais para o desenvolvimento e o acompanhamento da gravidez. “Já o
kit é entregue no trimestre
final da gestação, quando
o bebê está próximo do
nascimento. Iniciamos a
distribuição neste mês de
junho e já foram entregues
kits a mais de 50 futuras
mamães”, informou a enfermeira Michelle Siqueira
Fazoli, coordenadora do
CRMI e do Programa Nascer em Umuarama.
Os kits são compostos
por um trocador, cueiro,
fralda de boca, body de

prefeito Celso Pozzobom.
O pré-natal completo dá
mais segurança, reduz a
mortalidade infantil e ajuda
a passar de forma mais leve
o momento complexo que é
a maternidade. “Os profissionais do programa estão
de parabéns pelo empenho,
dedicação e resultados, mas
quem ganha mais com isso
é a população, as famílias
e as mamães, abençoadas
com uma nova vida em seus
lares”, completou Pozzobom.
O CRMI conta com uma
equipe de nove pediatras,
quatro ginecologistas e
quatro gineco-obstetras,
mastologista, enfermeira,
nutricionista, duas técnicas
em enfermagem, quatro estagiárias e duas auxiliares
de serviços gerais. O centro
conta com sete consultórios
médicos, duas salas de
espera, salas de ultrassonografia (USG), recepção,
acolhimento, banheiros,
copa, lavanderia, almoxarifado e espaço para expurgo.

O programa apresenta bons resultados em Umuarama

mangas curtas e de mangas
longas com a identificação
do programa, culote (calça
infantil), meias, toalha-fralda e uma manta colorida,
com a identidade do município, tudo acondicionado em
uma linda bolsa, também
personalizada. As roupas
são brancas – cor neutra,
para meninos e meninas.

PROGRAMA NASCER EM
UMUARAMA EM NÚMEROS
Atendimentos de médico obstetra no CRMI
Em 2019 – 1.962
Em 2020 – 5.707

Partos realizados na Maternidade Municipal
2019
Residentes em Umuarama – 1.312
Residentes na região – 1.524
2020
Residentes em Umuarama – 421
Residentes na região – 505
Atendimentos de ginecologia/obstetrícia e pediatria (2019)
Ginecologia – 12.501
Pediatria – 8.266
Total – 20.767
Eventos realizados
Campanha “Não Passe Sufoco”
Festival Agosto Dourado

“Como entregamos após
a 30ª semana, dá tempo
para as mães lavarem e
prepararem as roupas antes do parto”, acrescentou
Michelle.
“Esse auxílio beneficia
muitas mães que não têm
condições de preparar o
enxoval do bebê. O kit é
praticamente tudo que elas
terão nos primeiros dias
após o nascimento da criança”, lembra a secretária
municipal de Saúde, Cecília
Cividini. “Porém, mais o
importante é que com esse
estímulo as gestantes têm
procurado realizar todas as
consultas e exames do prénatal, reduzindo os riscos
da gestação, identificando
e já tratando eventuais problemas que possam surgir”,
acrescentou.
As futuras mamães são
orientadas sobre os procedimentos já nas primeiras
consultas e a partir daí recebem todo o acompanhamento, que fica registrado
na carteirinha. “É uma
forma de estarmos mais
próximos das mulheres
nesse momento tão especial
de suas vidas. O primeiro
lote prevê a distribuição

de 1 mil kits da gestante,
até o final deste ano, e a
alegria delas é muito gratificante quando a bolsa é
entregue com as roupinhas
e acessórios”, completou a
secretária.
Cerca de 700 gestantes
estão em acompanhamento
pelo Programa Nascer em
Umuarama, no momento.
“São muitas futuras mamães na rede pública. Temos uma unidade de saúde
com cerca de 80 grávidas,
outra com 60 e várias na
média de 30 a 40. A orientação do Ministério da Saúde
é que sejam realizadas pelo
menos sete consultas ao
longo da gestação, mas em
Umuarama temos realizado
acima de 10. No caso de
gravidez de risco, as consultas são praticamente
semanais”, disse Michelle.
O programa tem resultados positivos desde que foi
criado e os avanços vão se
intensificando. “Ter a oportunidade de acompanhar
toda a gestação, o desenvolvimento das crianças e
a alegria das mães quando
tudo termina bem é uma
grande alegria para toda
a nossa equipe”, disse o

Com bolsa produtividade nível 1, pesquisador
da Unipar se destaca no Paraná
Umuarama - Completando vinte anos de
atividades na docência
e na pesquisa na Universidade Paranaense, o
professor Nelson Colauto
tem vários motivos para
comemorar, mas um em
especial. Depois de seis
anos recebendo a bolsa PQ (Produtividade
em Pesquisa) nível 2, o
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico)
elevou a categoria da sua
bolsa para o nível Sênior
1D.
É o primeiro pesquisador da região e um dos
poucos do Paraná a obter
este incentivo. A categoria 1 do CNPq indica um
aumento de excelência e
qualidade da pesquisa.
Dentre os pesquisadores
que conseguem atingir os
requisitos para a bolsa de
produtividade do órgão
fomentador, 55% são nível 2 e somente 17% são
nível 1D, considerado um
grupo de qualidade ainda
mais restrito no país.
“Esta bolsa é concedida

Professor Colauto, doutor em genética molecular e em
biotecnologia, em laboratório da Unipar: desenvolvido em rede
com outras importantes instituições do Brasil e exterior, seu
trabalho ganha projeção internacional

aos melhores pesquisadores do Brasil. Então,
atingir o nível 1 é para
mim uma honra e motivo
de gratidão a todos os
parceiros de pesquisa, um
incentivo para continuar
me aprofundando, cada
vez mais, na produção de
conhecimentos”, orgulhase o pesquisador, que já
tem mais de cem artigos
ci entí fi cos pub l i ca d o s
nessas duas décadas.

Colauto, que é pósdoutor em Genética Molecular e de Microrganismos e em Biotecnologia
de Fungos Filamentosos,
ambos pela Unesp e Warwick University da Inglaterra, também atribui a
conquista ao apoio que
recebe da Unipar e aos
professores do programa
de mestrado e doutorado
em Biotecnologia Aplicada a Agricultura, do qual

é coordenador. “Meus colegas pesquisadores são
uma fonte de colaboração, inspiração e conhecimento, que permitem
uma discussão sempre
franca, estimulante e de
alto nível, nos mantendo
com os pés no chão e os
olhos para o mundo. E
além de disponibilizar
este corpo docente de
alta qualidade e um ótimo ambiente de trabalho,
a Unipar nunca mediu
esforços para apoiar e financiar todos os projetos
científicos que realizei”,
afirma o professor. Valorizando o espírito colaborativo, ele conta com
apoio também de grupos
de pesquisa nacionais e
do exterior. “Muitas das
minhas pesquisas foram
desenvolvias graças a estas parcerias”, reconhece, acrescentando que
essa conquista é de toda
a Universidade, pois “a
Instituição investe em
pesquisadores competentes e em pesquisa
com qualidade de nível
internacional”.

Novartis encerra estudo
sobre hidroxicloroquina
por falta de voluntários
São Paulo, (AE) - A farmacêutica suíça Novartis encerrou um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19
citando “desafios” no recrutamento de voluntários. Segundo a empresa, a falta de inscritos
comprometeu a verificabilidade dos resultados.
Os problemas para encontrar voluntários
dispostos a se submeter aos testes impediram
a coleta de dados confiáveis em um período razoável de tempo para determinar se a
substância, utilizada no tratamento contra
a malária, é ou não efetiva no tratamento
da doença causada pelo novo coronavírus.
“Não foram reportados problemas de segurança, e não há conclusões sobre a eficiência
do medicamento”, escreveu a farmacêutica.
Mesmo com o fim dos estudos próprios, a Novartis continuará fornecendo o medicamento
a pesquisas em andamento, bem como sob
pedidos governamentais “quando apropriado”.
“Os pesquisadores da Novartis continuam
a monitorar as orientações das autoridades
de saúde em estudos sobre o uso da hidroxicloroquina contra a covid-19, bem como
a decisão da US Food and Drug Administration (FDA) de retirar a autorização de
e m e rg ê n c i a p a r a o u s o d a s u b s t â n c i a n o
tratamento à covid-19”, afirma ainda o texto.
A companhia diz que estudos sobre a eficácia contra a doença de outras substâncias
que comercializa continuam, assim como o
apoio às pesquisas por uma potencial vacina.
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Delivery de cesta verde orgânica cresce
em meio a pandemia do coronavírus
Umuarama – Plantando e colhendo há 15 anos
verduras, legumes e hortaliças no sistema orgânico,
o agricultor de Umuarama,
Salvador Antônio Pereira,
usou a tecnologia a seu
favor e conseguiu manter
suas vendas, superando os
primeiros impactos da pandemia do coronavírus. Através do aplicativo WhatApp
e do sistema de lista de
transmissão, o agricultor
anota os pedidos e entrega
as cestas verdes com produtos fresquinhos na porta
dos clientes.
Com as normas de isolamento e distanciamento
social, como forma de prevenção ao novo coronavírus, as vendas de produtos
orgânicos feitas pelos canais eletrônicos e entregas
em domicílio cresceram no
mês de maio. Um exemplo,
é o produtor de Umuarama, Salvador Pereira. “No
começo com o fechamento
das feiras e do comércio a
venda pelo WhatsApp foi o
que sustentou a gente. Graças a esse sistema estamos
conseguindo nos manter”,
disse o agricultor.
Salvador ressaltou que
iniciou as vendas usando os
canais da internet há cinco
anos, mas foi no início do
coronavírus no Brasil que
o sistema cresceu. “No
começo, no fim de março,
as vendas pela internet
aumentaram bem. Agora com as feiras voltando
reduziu um pouco, mas
parte dos novos clientes
que começaram a comprar
pelo WhatsApp continuam.
Conseguimos mais clientes

Todo domingo Salvador e a esposa Elza montam uma relação dos produtos da horta e divulgam em uma lista de transmissão do WhatsApp

fiéis para o sistema delivery” ressaltou Pereira.
CLIENTE FIEL
Toda terça-feira por volta
das 11h, Rosana de Freitas
recebe suas verduras, legumes e hortaliças orgânicas
no portão de sua casa. Ela foi

uma das primeiras clientes do
casal Pereira a comprar pela
internet. “Na época estava
trabalhando e não conseguia
ir à feira, então Salvador e a
Elza começaram a entregar a
cesta verdade aqui em casa.
Não parei mais de comprar”,
falou a cliente.

Salvador ressaltou que iniciou as vendas usando os canais da internet há cinco anos

COMO PEDIR?
Todo domingo Salvador e a esposa, Elza Mende Pereira, montam uma relação
dos produtos da horta e divulgam em uma lista de transmissão do WhatsApp, onde
estão inseridos os clientes. Os clientes retornam para o casal o pedido e na terçafeira de madrugada são montadas as cestas verdes, para ser entregue em seguida.
“Para esses clientes, mais próximos, levamos o melhor do melhor e na porta de
casa. Com isso, também criamos um relacionamento”, disse o agricultor.
Para participar da lista de produtos orgânicos é só mandar um “oi” no número
(44) 99108-5858 e adicionar o número na sua lista de contatos do seu WhatsApp. “O
primeiro contato a gente conversa com o cliente e explica como funciona o processo,
depois é só levar para casa o orgânico fresquinho”, finalizou.

Entrega é feita a uma das consumidoras

Busca por alimentos saudáveis
Pesquisa encomendada pelo
Conselho Brasileiro da Produção
Orgânica e Sustentável (Organis)
mostra que 19% dos brasileiros
consomem algum produto orgânico;
35% consumiram produtos orgânicos nos últimos seis meses; 67%
estão dispostos a aumentar compra
de produtos. Na Região Sul está o

maior percentual de consumo, 48%,
seguido pelo Sudeste, com 42%.
Ainda segundo balanço da Organis, o setor de produtos orgânicos
faturou R$ 4,6 bilhões no Brasil em
2019, o que representa aumento de
15% em relação ao faturamento de
2018, quando o valor chegou a R$ 4
bilhões.
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IFAZ PARTE DA HISTÓRIA

Rádio Cultura completa 57 anos de
boa comunicação e de olho no futuro
Umuarama – A história de Umuarama se
mistura com a da Rádio
Cultura de Umuarama
que completou na última
terça-feira (16) 57 anos
de fundação. A empresa,
pioneira na comunicação
na Capital da Amizade,
está chegando a melhor
idade como uma jovem
senhora que caminha
lado a lado com a tecnologia.
E como tantas emissoras em ondas médias,
está em pleno processo
de migração para a frequência modulada (FM),
o que vai permitir um
som de mais qualidade
saindo dos alto-falantes
dos rádios nas casas e
nos carros dos ouvintes.
A expectativa é que o
processo seja concluído
em um ano

Atualmente a Rádio Cultura está na rua Dr. Camargo, mas por muitos anos
funcionou na avenida Presidente Castelo Branco, no prédio da atual Reducópia

Com novas e modernas instalações, Rádio Cultura está agora na rua Dr.
Camargo

O nascimento

REDES SOCIAIS
Mas como todos nós,
a Rádio Cultura gosta das redes sociais e
é justamente através
delas que mantém a
interação com o público, algo tão característico das emissoras
AM. São mais de 40 mil
seguidores fieis a uma
programação voltada
para o jornalismo e o
entretenimento que
ainda se mantém informado através do
aplicativo da emissora
criado para interagir
com o ouvinte.
PÚBLICO FIEL
“Nosso público é fiel e
formado principalmente
por mulheres”, explicou
o diretor e radialista
Eduardo Mello, que há 15
anos está a frente da administração da emissora.
“Tá no sangue. Quando a
gente entra não dá para
sair. Esse meio é viciante”, justifica
ESCOLA
E ele tem razão. A
Rádio Cultura é formadora de profissionais que
hoje atuam em outras
emissoras e meios de comunicação. É uma escola
e por seus microfones já
passaram profissionais
como Luciano Costa,
Aragão Filho, Tatu, Zé
Léo e o inesquecível Palha Roxa.
ANOS DOURADOS
“Eu comecei na Rádio
Cultura. Fiz parte dos
primeiros locutores. A
emissora funcionava na

A equipe de locutores da Rádio Cultura de Umuarama que interage todos os dias com os ouvintes

O jornalista Ilídio Coelho Sobrinho quando estreou na Rádio Cultura de Umuarama, na década de 1.950

parte de cima do prédio
do sr. Joaquim Lourenço, onde hoje é a Fios
Dourados”, lembrou com
saudosismo o jornalista
Ilídio Coelho Sobrinho,
diretor-presidente do

Grupo Ilustrado de Comunicação.
Ao l a d o d e Lu í s
Gonzaga da Silva,
José Soares de Oliveira e Valente, Ilídio
compunha o time de

A Rádio Cultura de Umuarama
iniciou suas atividades no dia 16
de junho de 1963, por iniciativa
dos empresários maringaenses
Samuel Silveira, Joaquim Dutra
e Carlos Piovesan Filho e foi a
décima quarta emissora do grupo
Rede Paranaense de Rádio. Em
1967 mudou suas instalações
para prédio na avenida Presidente Castelo Branco, onde hoje
funciona a Reducópia. Nesta
época, o transmissor e a torre
ﬁcavam na rua Acre e como não
existia energia elétrica, a Cultura
funcionava com motores diesel.
Atualmente a Rádio Cultura está
localizada na rua Dr. Camargo,
5152, no centro de Umuarama.

O radialista Eduardo Mello que há 15 anos está no comando da Rádio
Cultura de Umuarama

locutores da emissora, que contava ainda
com Walfer Borges de
Freitas e Argeu Belo
da Luz como sonaplastas e Cláudio Rener
Bender, primeiro ge-

rente da rádio.
E para comemorar
mais um ano de vida,
a Rádio Cultura está
veiculando em sua programação uma série
de ‘pípulas’ com de-

poimentos de empresários e profissionais
liberais de Umuarama
contando um pouco
de suas histórias e da
emissora. Ouça a Rádio
Cultura e confira.
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Amigos

Dalton Vigh recordou que no início da novela “As Aventuras de
Poliana” o elenco infantil da trama tinha um certo receio dele, por
conta dos personagens que ele faz na história, o vilão Otto e Sr.
Pendleton. No entanto, agora, ele e as crianças se tornaram amigos,
riem e conversam muito nos bastidores das gravações que já estão
chegando ao fim. Dalton Vigh contou que vai sentir saudade.

Semelhança física

Solange Almeida mostrou foto ao lado do filho, Rafael,
de 20 anos, e surpreendeu os internautas devido à enorme semelhança física entre ambos. A cantora foi muito
elogiada por seus seguidores.

Novo canal

Luciano Huck admitiu que o isolamento social
tem feito bem para ele e Angélica porque o casal tem
conversado mais, sobre todos os assuntos. E mais, ele
disse que às vezes, o casal se desentende, mas sempre
por coisas pequenas e que é muito raro brigarem. Que
assim permaneça para sempre. Eles estão juntos há
17 anos.

Focada

Quem convive com Patrícia Abravanel conta que a
apresentadora é muito focada quando o assunto é a forma
física. Ela mantém uma rotina diária de exercícios, a qual
cumpre à risca. Bonito de se ver.

Na dela

Amigos de Michel Teló contam que Thais Fersoza nunca
tentou se aproveitar, ou ofuscar, o brilho do marido. Durante os shows, a atriz permanece sempre num cantinho
escondido do palco, simplesmente dando apoio ao amado,
mas completamente na dela.

A Newco PayTV lança hoje o AgroMais. O canal conta
com 100% de programação dedicada à agro informação.
Com sede em Brasília, no Distrito Federal, a redação e os
estúdios foram construídos no principal centro político do
país e estão interligados às principais capitais agrícolas do
Brasil e do mundo. Apresentado por um time de jornalistas
especializados e comentaristas entre os mais renomados
de cada setor, o AgroMais nasce com parcerias importantes
como CNA/Senar, Embrapa, IPA, Sebrae e a consultoria
Datagro, uma das mais influentes do mundo. O novo canal
se posiciona como veículo de referência em jornalismo agro.

1) Como se chamava
a personagem da atriz
Malu Valle, na novela “A
Vida da Gente”?
a) Vivi
b) Cris
c) Suzana
d) Alice
2) Em “Cidade dos Homens”, o ator Douglas
Silva interpretou qual personagem?
a) Laranjinha
b) Limãozinho
c) Acerola
d) Perinha
3) Como se chamava o personagem de Luciano Szafir na novela “O Clone”?
a) Ali
b) Abdul
c) Roger
d) Zein

Pelados

A Band exibe hoje, às 22h45, “Cuidado com o Bayou”,
sexto episódio do reality show “Largados e Pelados”.
Dessa vez, Billy Berger e Ky Furneaux são deixados nos
inundados pântanos da Louisiana, nos Estados Unidos,
para sobreviverem por três semanas. Durante este período, eles tentam encontrar alimentos secos enquanto
são cercados por crocodilos e jacarés famintos, cobras
venenosas e mosquitos que picam a cada segundo. Bayou é um termo geográfico que serve para designar uma
massa de água formada por antigos braços e meandros
de rios. As fortes chuvas e as baixas temperaturas tornam o dia a dia ainda mais difícil, fazendo com que os
participantes sejam forçados a confiarem um no outro
para saírem de lá vivos.

Lado secreto

Marina Ruy Barbosa
adora sua casa e seus momentos de folga e lazer são
passados no lar. E mais,
a atriz convive com gatos
que têm total liberdade na
residência. Por isso, ela e o
marido Alexandre Negrão
estão curtindo o isolamento
social.

O programa de
Veveta

Novamente surgem comentários sobre o programa solo de Ivete Sangalo
na Globo. Tudo indica que
vem novidades para 2021.
É esperar e conferir.

Coisa chique

Laura Neiva é embaixadora da grife Chanel
no Brasil. A atriz conta
que tem mais de cem itens
da marca, entre peças de
vestuário, acessórios e maquiagens. No entanto, ela
garante que ganhou tudo
porque não teria condições
de compra-los.

Longe da TV

Denise fraga está afastada da televisão já há algum tempo e seus fãs estão
sentido sua falta na telinha.
Por enquanto a artista está
com projetos para o cinema
e teatro, TV, apenas mais
para frente, quando passar
ela loucura da pandemia.

4) O comunicador Abelardo Barbosa ficou mais conhecido como:
a) Chacrinha
b) Bolinha
c) Castrinho
d) Tião Macalé
5) A saudosa autora Janete Clair foi casada com qual
desses autores de novela?
a) Dias Gomes
b) Cassiano Gabos Mendes
c) Manoel Carlos
d) Walter Negrão
(Respostas: 1-a / 2-c / 3-d / 4-d / 5-c)

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

Edgar tenta revogar a decisão da associação de
pais. Mitsuko organiza uma votação para afastar Edgar e Lica do colégio. Malu não aceita que Bóris fique
no lugar de Edgar. Marta conta para Lica sobre as
decisões tomadas na reunião. Edgar tenta se desculpar com os alunos, mas é hostilizado. Dóris anuncia a
festa no colégio pelas ruas e é elogiada por todos. Malu
tenta convencer Edgar a nomeá-la como diretora. Deco
manda as passagens para Keyla ir a seu encontro. Fio
sorteia o nome de Keyla e Tato para serem os noivos
da quadrilha na festa junina.

NOVO MUNDO

Jacinto acredita que Elvira perdeu a memória.
Thomas castiga Anna e a impede de ficar com Vitória.
Tibiriçá orienta Piatã. Leopoldina questiona Bonifácio
sobre Pedro e Domitila. Cecília pede Libério em casamento. Germana arma para ficar sozinha com Hugo
e Licurgo quase flagra os dois. Thomas descobre que
Joaquim escapou da prisão. Joaquim vai ao encontro
de Piatã e afirma ao rapaz que eles precisam salvar
Anna.

TOTALMENTE DEMAIS

Eliza e Arthur se juntam a Carolina e Pietro. Max
aconselha Jamaica sobre como se aproximar de Lu.
Eliza e Carolina trocam provocações. Stelinha convida
Daniele para atrapalhar o clima de romance entre o
filho e Eliza. Leila passa a noite na casa de Jonatas, e
Fabinho deduz que os dois estão juntos. Lili decide ir ao
estúdio de Rafael e acaba se encontrando com Germano.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no
SBT

Lindomar revela a Falcão que vai fazer uma música
para lembrar o pai dele e o bandido deixa que o colégio
reabra. Pendleton fala com Ester a respeito do acidente de Poliana. Luisa questiona Poliana a respeito do
acidente, mas a garota fica em dúvida se deve falar o
que ocorreu. Pendleton se desculpa com a filha e revela
porque criou o robô. Waldisney questiona Nancy se foi
ela quem o dedurou.

FINA ESTAMPA

Esther dá à luz uma menina. Esther convida Guaracy e Danielle para serem os padrinhos de sua filha.
Todos os convidados começam a chegar para a inauguração do Brasileiríssimo. Rafael é condenado, e Amália
sofre. Pereirinha fica intrigado ao ver Barinski no hotel. Tereza Cristina invade o novo restaurante de Renê.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Joaquim, Julia e Felipe recebem de Ofélio um
endereço de onde Isabela pode estar. Sabrina conta
para Matheus que possui um segredo que será dos
dois. No tempo livre ela se transforma em Super
Sabrina para ajudar quem precisa. A garota diz que
agora não é apenas Manuela que possui um segredo. Matheus conversa com Sabrina e explica que
basta ela ser ela mesma. Safira diz para o pai que
sua principal suspeita dos desvios da gravadora é a
Regina. Matheus segue Sabrina e descobre que ela
mora em uma mansão. Marina diz para Fiorina que
recuperou a memória, mas que precisa ir atrás de seu
passado para resolver tudo. As duas se despedem.

Contenha os impulsos na hora de
comprar. O período é benéfico para
tratar de assuntos financeiros, no
entanto acautele-se contra os desperdícios de dinheiro e os gastos
impensados.

Saiba aceitar as opiniões contrárias às
suas. Procure o equilíbrio em todas as
coisas e principalmente o seu próprio
equilíbrio interior. Cuide da saúde e
de sua mente.

Organize-se e fique atento para não
perder as oportunidades. Possibilidade de êxito no trato de assunto
pendente no trabalho. A pessoa
amada está precisando um pouco
mais de atenção.

O período indica que poderão ocorrer
conflitos nos relacionamentos, seja
sábio. Não se deixe contagiar pelo
nervosismo dos outros. Não tome partido nas discussões entre familiares.

Procure mudar um pouco de rotina e
dê mais atenção ao lazer. A amizade e
o amor estão favorecidos. Aproveite o
momento para relaxar e deixe que as
coisas fluam com mais naturalidade.

O convívio com a pessoa amada
vai deixá-lo bastante estimulado.
Excelente para colocar em prática os
projetos conjuntos. Ótima saúde, por
isso aproveite a boa fase.

Reconhecimento, elogios e uma
promoção serão recompensas justas
para o tanto que investiu no seu
trabalho. Em casa, tudo volta a ser
mais calmo. Bom relacionamento
de amizade.

Fique atento à suas relações principalmente se tiver que lidar com autoridades. É recomendável muita cautela
nos negócios ou nos investimentos.
Conte com o apoio da pessoa amada.

Ninguém te segura hoje. Você andará
a frente de todos, com os olhos no
futuro. Os imprevistos serão bemvindos, por trazerem novas oportunidades. Semana de muita paz!

Cuidado para não tomar decisões
impensadas. Na vida afetiva, lute para
acabar com todas as desavenças.
Tenha paciência, pois a pessoa amada
poderá mostrar-se insegura.

Hoje é melhor ir para a cama mais
cedo, abrindo mão da boemia e
fugindo da possibilidade de conflito.
Você está impaciente e um tanto
pessimista. Mude esta condição para
progredir.

Os relacionamentos sociais estão
favorecidos. O momento facilita o entendimento com superiores. Aproveite
para colocar em prática seus objetivos.
Chances de ascensão profissional.

Cotidiano
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IROUBO NA PISTA

Piratas do asfalto atacam na
PR-323 e roubam contrabandista
Iporã – Ladrões que
roubam contrabandistas
atacaram na noite desta
sexta-feira (19) uma caminhonete VW Amarok preta
que estaria carregada com
produtos contrabandeados,
possivelmente informática.
A ação criminosa foi na
PR-323, próximo a Cafezal
do Sul, antes das 20 horas,
segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Iporã. O
condutor da caminhonete
não foi localizado.
ABANDONADA
Segundo a PRE, a equipe
policial recebeu a informação de que uma caminhonete preta estava danificada no acostamento e na
contramão de direção com
os pneus furados. Quando
os policiais chegaram ao
local encontraram a VW/
Amarok, placas BBI-2D29
de Maringá, parada no
acostamento com as portas
e a tampa da caçamba abertas, e com várias marcas de
disparo de arma de fogo em
sua lataria.
ROUBO
De acordo com a PRE,
no local já estavam outras

viaturas e vários usuários
da rodovia, que informaram
que um GM Cruze prata
havia efetuado os disparos
contra a Amarok, no intuito
de roubá-lo.
PIRATAS
Segundo PRE, os populares ainda contaram que
após a caminhonete parar
no acostamento, ocupantes
do Cruze retiraram várias
caixas do interior da Amarok e empreenderam fuga,
sentido ignorado, restando

na caçamba apenas quatro
caixas de papelão abertas
contendo em seu interior
peças de informática.
CONTRABANDO
De acordo com a PRE
não foi possível encontrar
o condutor da caminhonete
e em vistoria ao veículo foi
verificado que ela também
estava sem os bancos, o
que indica o uso para o
transporte de contrabando.
A caminhonete foi guinchada para o Posto Policial

e após encaminhada para a
delegacia da Receita Federal de Guaíra.
INVESTIGAÇÕES
O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil de
Iporã. Na região de Umuarama não é incomum a
ação de ladrões conhecidos
como ‘piratas do asfalto’
que roubam usuários que
transportam normalmente
produtos oriundos do Paraguai, seja cigarro, drogas,
eletrônicos e outros.

Ladrão é flagrado e preso ao arrombar casa no Jardim Paraíso
Umuarama – Um homem de 25 anos foi preso
em flagrante enquanto
arrombava e furtava uma
residência na rua Cananeia, no Jardim Paraíso,
em Umuarama. O flagra
ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (19)
após vizinhos acionarem
a Polícia Militar.
Segundo a PM, vizinhos
avistaram o ladrão pular
o muro da casa. Quando
os policiais chegaram
encontraram a porta da
frente arrombada e o criminoso em um dos
cômodos. Quando avis-

tou os policiais o homem
tentou fugir, mas acabou
perseguido e capturado.
O morador não estava na
casa no momento do furto.
Segundo a Polícia Militar,
a vítima trabalha a noite
e ainda não havia soltado
para casa. Já o ladrão
foi levado para a cadeia
local.
Durante a tarde a PM
flagrou outro caso curioso. Um homem estava cortando a cerca elétrica de
uma casa na avenida Rio
Grande do Sul e transportando objetos desta casa
para a residência vizinha.

No local a PM conversou com o proprietário do
imóvel que confirmou que
a residência está vazia
e para locação e que os
objetos transportados não
seriam seus.
Já o suspeito foi preso
em flagrante juntamente

com botijão de gás, eletroeletrônicos e eletrodomésticos que não soube
explicar a origem. Quem
teve a casa arrombada, dê
uma passada na delegacia
da Polícia Civil e confira
se alguns dos objetos são
seus.

UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ. M.F. - 81.710.865/0001-43
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Umuarama – Em apenas um dia, a Polícia Militar
registrou três casos envolvendo violência doméstica
contra mulheres realizadas
por companheiros. Em todos
os casos os agressores foram
detidos e encaminhados para
a delegacia da Polícia Civil.
Em um dos casos, na rua
dos Bancários, no conjunto
Primeiro de Maio, a vítima
apresentava lesões na cabeça
e quando a polícia chegou,
o agressor havia fugido. A
agressão foi por volta das 23
horas.
Quando os militares saíram em busca do autor, ele
retornou para a casa e após
novo pedido de socorro pelo
telefone 190, o homem de 34
anos acabou preso.
Um pouco antes, a PM
já havia atendido a outra
ocorrência de violência na
ura Florença, no bairro Cór-

rego Longe. A vítima saiu de
casa para ir até a farmácia
comprar remédios e quando
retornou começou a ser xingada e agredida pelo marido
embriagado já no portão da
residência. O homem de 41
anos estaria agressivo e embriagado e acabou passando
a noite da cadeia.
Já durante a tarde, um
aparelho celular foi danificado durante uma briga
entre um casal na avenida
Presidente Castelo Branco,
na Praça Sete de Setembro.
Segundo relatos da vítima
à PM, ela teve um desentendimento com o ex-companheiro
e ele acabou quebrando o
aparelho celular da mulher,
tendo fugido em seguida.
A vítima indicou onde o
agressor estaria escondido
e ao ser localizado, o homem
de 20 anos ainda tentou fugir
da polícia, mas acabou preso.

Moradores de Francisco Alves
são roubados e levados como
reféns até Guaíra
Francisco Alves – Uma
família de Francisco Alves
passou momentos de terror
durante a madrugada desta
sexta-feira (19). Ela foi rendida por ladrões armados,
que invadiram a casa e os
levaram como reféns até
Guaíra, onde foram libertados e acionaram a Polícia
Militar.
Segundo a PM, a família
eles foram rendidos durante

a madrugada e os ladrões
levaram uma caminhonete
Chevrolet S-10 branca, com
placas de Palotina, além de
diversos objetos. De acordo
com a PM, os reféns (3 mulheres e um homem) foram
levados até Guaíra no outro
carro da família um Fiat
Pálio Fire cinza, no qual as
vítimas foram abandonadas
na cidade fronteiriça. A caminhonete não foi localizada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 092/2020 DE 19 DE JUNHO DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, VI e
XXIV da Lei Orgânica nº 001, de 05 de abril de 1990, do Município de Tapejara/PR,
Considerando a necessidade de adoção de medidas para prevenção e combate à pandemia do Coronavírus –
COVID-19 conforme as especificidades verificadas localmente;
Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação do cenário epidemiológico da COVID-19, da
capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos territórios, e da
pertinência ou não da adoção de determinadas medidas;
Considerando a importância de coordenação administrativa regional no âmbito de saúde pública e a capacidade de
alastramento do referido vírus nas regiões limítrofes, o que demanda ações conjugadas e unificadas; e
Considerando o Decreto Estadual nº. 10.710 de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, aos municípios do
Estado do Paraná.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam restritas, pelo prazo de 14 (quatorze dias), a partir da publicação deste Decreto, as seguintes atividades:
I - comercialização de bebidas alcoólicas entre as 22 horas e 06 horas;
II - consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas entre as 22 horas e 06 horas.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde deverá, durante o período indicado no artigo 1º deste Decreto, intensificar operações de fiscalização e orientação, a fim de coibir aglomerações, principalmente aquelas com consumo de
bebidas alcoólicas, especialmente entre as 22 horas e 06 horas, bem como o efetivo cumprimento da Lei Federal n
º 11.705, de 19 de junho de 2008 e das normas expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 3º - Altera a redação do §º16 do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte
redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§ 16º - Bares e Botecos poderão, funcionar, nos dias normais, até as 22:00, desde que atendidas as seguintes determinações:
[...]
Art. 4º - O descumprimento das determinações deste decreto poderá configurar crime de desobediência (artigo 330 do
Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das sanções admiCNPJ
7 6 . 2 4 7 . 3 4 Municipal
5 / 0 0 0 1 06/2008).
–06
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necessárias para o combate a transmissão
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara/PR, 19 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 093/2020 de 19 de junho de 2020
PERMITIR, POR PEQUENO PRAZO, SEM ÔNUS OU PREJUÍZO AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, O USO DE
PRÉDIO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS PARA FINS HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA,
DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
O Prefeito do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com amparo no previsto no
inciso VII, do artigo 71 , letra “g”, do inciso I, do artigo 90 , item 3, do artigo 224 , da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
D E C R ETA:
Art. 1º Fica permitido o uso, sem ônus, pelo período certo e determinado de 23 de junho até 03 de julho de 2020, da
edificação e dependências públicas utilizadas para serviços de CONVIVÊNCIA DAS PESSOAS DE TERCEIRA IDADE
denominado CONVIVER Municipal, por parte da pessoa jurídica CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 05.326.878/0001-35 e inscrição estadual n° 901.04173-30, com
sede localizada a Rua Jaracatiá, n° 253-A, centro, na cidade de JAPURÁ-PR, CEP 87.225-000, construtorajapura@
gmail.com, para fins habitacional MINHA CASA, MINHA VIDA, de relevante interesse social e incentivo ao desenvolvimento do Município.
Art. 2º A permissão é a título precário e sob estrita necessidade de observâncias e cumprimento das recomendações
da Organização Mundial de Saúde-OMS, Diretrizes do MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de SAÚDE do Estado
do PARANÁ, Vigilância Sanitária e demais medidas de segurança, prevenção e combate a contágio e disseminação
da convid-19, a cargo da empresa à qual é permitido uso, sob as penas da LEI e imediata revogação da permissão
ao uso.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Tapejara-PR, 19 de junho de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PREFEITO MUNICIPAL

Três mulheres foram
agredidas por companheiros
em único dia, diz PM

O Diretor Presidente da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico,
Dr. Ronaldo Borges Pereira, em conformidade com o art. 23 do Estatuto Social, convoca
os médicos cooperados da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico,
cujo número nesta data é 224 (duzentos e vinte e quatro), para Assembleia Geral Ordinária,
na modalidade semipresencial, a ser realizada em 01/07/2020, na sede da UNIMED

ANEXO I DO DECRETO 092/2020

Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, situada na Rua Jussara, 3691,
Centro, nesta cidade, às 17 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois
terços) dos cooperados; às 18 horas em segunda convocação com a presença de metade
mais um dos cooperados e às 19 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) dos
cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de Contas do Conselho de Administração, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019;
c) Demonstrativo de Resultado Apurado – exercício de 2019;
d) Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa.
2) Destinação do Resultado do exercício;
3) Destinação dos Fundos;
4) Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal – gestão 2020/2021;
5) Fixação dos valores dos honorários para a Diretoria Executiva e cédula de presença dos
membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal.

NOTAS:

1) Em relação aos itens 1, 2 e 3 do edital, esclarece-se que os documentos necessários a
análise dos referidos itens, serão disponibilizados aos cooperados através dos seguintes
canais, a partir do dia 19/06/2020:
a) Portal da Unimed - área restrita, para acesso com login e senha;
b) Via WhatsApp;
c) E-mail do Cooperado; e
d) Em documento impresso disponível na sede da Cooperativa, para os que
solicitarem.
As manifestações contrárias e/ou sugestões poderão ser protocoladas na sede da Unimed
Noroeste

do

Paraná

ou

enviadas

eletronicamente

ao

TABELA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

e-mail

secretaria1@unimedumr.com.br, em formato pdf, ambos até o dia 29/06/2020.
A votação quanto aos itens 1, 2 e 3 será na forma presencial durante a Assembleia.

Estabelecimentos bancários, correios, lotéricas, PAS
de bancos, casas financeiras de crédito,
representantes e assemelhados

2) A votação para a eleição do Conselho Fiscal, gestão 2020/2021 será na forma presencial
durante a Assembleia.
3) A discussão e votação quanto aos valores dos honorários para a Diretoria Executiva e
cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal serão
realizadas na forma presencial durante a Assembleia.

Umuarama, 19 de junho de 2020.

Dr. Ronaldo Borges Pereira
Diretor Presidente
Unimed Noroeste do Paraná.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Estabelecimentos comerciais cujas atividades sejam
a comercialização de artigos de vestuário, calçados, Segunda a sexta feira nos horários normais e aos
utensílios, papelaria, móveis, eletroeletrônicos, sábados até as 12:00 horas
autopeças, tintas, comércio de material de
construção, comércio de materiais elétricos,
comércio de produtos agropecuários e veterinários,
pet shops e assemelhados
Estabelecimentos
comerciais
supermercados, Segunda a sexta-feira nos horários normais, aos
açougues, mercearias, minimercados, panificadoras, sábados até as 19:00 horas e domingos e feriados até
e assemelhados
as 13:00 horas.
Estabelecimentos prestadores de serviços com Segunda a sexta feira nos horários normais, bem
atividades de oficina mecânica em geral, consertos de como em finais de semana e feriados para atender
eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, emergências que forem solicitados
borracharias,
bicicletarias,
serralherias
e
assemelhados
Estabelecimentos comerciais com atividades de Todos os dias até às 23:30 horas.
comercialização de alimentos prontos como
pizzarias, lanchonetes, fast food, fast food por trailer,
lojas de conveniência, e assemelhados
Estabelecimentos comerciais com atividades de Todos os dias até às 23:30 horas.
comercialização de alimentos prontos do tipo
restaurantes e os pesque-pagues que prestem
serviços similares aos restaurantes
Prestadores de serviços unipessoais, profissionais Segunda a sexta feira nos horários normais e aos
liberais, escritórios contábeis, de assessoria, sábados até as 12:00 horas, exceto domingos e
engenharia, transporte, clínicas odontológicas, feriados
fisioterapias, laboratórios e assemelhados poderão
prestar seus serviços no local do estabelecimento
Estabelecimentos prestadores de serviços com Segunda a sexta feira nos horários normais, bem
atividades de oficina mecânica em geral, consertos de como em finais de semana e feriados para atender
eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, emergências que forem solicitados
borracharias,
bicicletarias,
serralherias
e
assemelhados
Prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, Segunda a sexta feira nos horários normais, bem
pintores, jardineiros, gesseiros, instaladores em como em finais de semana e feriados para atender
geral, eletricistas, serralheiros, calheiros e emergências que forem solicitados
assemelhados
Prestadores de serviços unipessoais, como Segunda a sexta feira nos horários normais e aos
cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de beleza, sábados até as 19:00 horas, com agenda programa,
barbeiros e assemelhados
exceto domingos e feriados
Serviços de indústria, confecção, facção, lavanderias Horários normais de funcionamento
industriais, produtoras e distribuidoras alimentícias
e de laticínios e assemelhados
CNPJ 7 6 . 2 4 7 . 3 4 5 / 0 0 0 1 – 0 6
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As igrejas e outras Instituições religiosas poderão
realizar cultos, desde que seus templos funcionem
com 30% de sua capacidade
Atividades esportivas em academias ou na
modalidade “personal trainer” poderão ser
realizadas de forma individual, sem contatos físicos,
com o distanciamento mínimo de dois metros e desde
que, para o primeiro caso, em número máximo de 12
(doze) alunos
Os estabelecimentos de restaurantes que funcionem
as margens das rodovias, dentro dos limites urbanos
do Município de Tapejara/PR serviços similares aos
restaurantes.
Estabelecimentos de Bares e Botecos

Segunda a sexta feira nos horários normais,
observado:
a) horário diferenciado ou o período da manhã de
segunda a sexta feira, todo para atendimento
prioritário de pessoas com mais de 60 anos, e
portadores de comorbidade, pessoas com
comprovada doença respiratória, ou as que as
agências de saúde venham a definir como pessoas em
grupo de risco;
b) horário da tarde de segundas às sextas-feiras para
atendimento ao público geral que não esteja no
grupo de pessoas relacionadas no item anterior,
porém respeitando o atendimento presencial que
sejam essenciais
Horário normal de funcionamento

Horário normal de funcionamento

todos os dias até as 22:00 horas

todos os dias até as 22:00 horas
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA
ADVANTAGE
09/09
Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$ 22.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

ASTRA HATCH
ADVANTAGE
07/07, completo, prata.
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

OMEGA CD
2007/2008

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

SPIN LTZ 1.8
14/14
Branca, automático, 07
lugares, completa. R$
55.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

VECTRA SEDAN
ELEGANCE 07/08

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

ZAFIRA
ELEGANCE 04/05
Prata, completa. R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT
FIAT TORO
FREEDOM 19/19

FORD
FORD
FIESTA HATCH
2003/2004
Prata. R$ 15.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
10/10

Diesel, automatica, branca,
39km R$ 102.000,00.
Fone: (44) 3622-3292/
99976-0563.

Preto, completo. R$
45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

STRADA HARD
WORKING 1.4

COROLLA XEI
11/12 2.0

13/13, branca, completo.
R$ 26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
1.0 94/94
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 6.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO MILLE
ECONOMIC 1.0
2008/2008, prata. R$
14.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Prata, câmbio borboleta,
interna de led. R$ 50.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

HONDA CIVIC
LX 2000/2000
Prata, câmbio mecânico.
R$ 15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 13/13
Branco, 7 lugares. R$
120.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

LEILÃO DE VEÍCULOS
250 VEÍCULOS

B4

GOL 1.6 99/2000
Verde, 4 portas, completo.
R$ 14.500,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6
2006/2006
Completa, preta. R$
18.000.00.Fones: (44)
9 9977-2696 / 9 9901-1509.

PARATI 1.6
2009/2010

Direção hidraulica, branca,
4 portas. R$ 21.000.00.
Fones: (44) 9 9977-2696
/ 9 9901-1509.

MOTOS
MOTOS
BIZ +125 2010
Vermelha. R$ 6.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

DIVERSOS
CADEIRA
DE RODAS
MOTORIZADA
Interesse em compra de
cadeira de rodas motorizada
usada, em bom estado
de conservação. Contatar
na Imobiliária Françolin
Empreendimentos. Telefone:
(44) 3623-1257

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.4 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO

R$ 37.900,00

CRUZE SEDAN LT

14/15

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 58.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

EQUINOX PREMIER TURBO

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 124.900,00

MONTANA 1.4 LS

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 32.900,00

MONTANA 1.4 LS

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LT

13/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 33.900,00

ONIX PLUS 1.0 TURBO

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 51.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL 17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 147.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 163.900,00

VENDE-SE KART

LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 CURITIBA/PR.

AUTOMÓVEIS
APROXIMADAMENTE UTILITÁRIOS
MOTOS
SOMENTE
CAMINHÕES
ONLINE
E SUCATAS

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

24/06
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NESTA TERÇA DAS 9H00 ÀS 17H30

Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

Vende-se ou troca por Biz.
Fone: (44) 99949-1178

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua Luiz
Gavassi, n° 2216, Jardim
Porto Seguro, Umuarama-PR.
( em frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1 suíte,
2 quartos, Sala, Cozinha
planejada, 1 banheiro social,
lavanderia, Edícula/espaço
gourmet com churrasqueira
e Garagem Coberta para 02
carros. Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m² de
área total, sendo 2 quartos,
sala de estar, sala de jantar,
cozinha planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente residência localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. Contendo
ótimo padrão de acabamento,
possuindo 148m² de área
construída, sendo 3 suítes,
sala com pé direito duplo,
cozinha, lavado, área de
serviço e garagem para
2 carros, o condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas, portaria 24
horas, e muito espaço ao ar
livre! Valor R$ 680.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com pé
direito duplo, lavabo, copa,
área de serviço, churrasqueira,
garagem coberta para 02
carros, moveis planejados
e Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de área
construída, sendo 1 suíte

máster, 2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1 banheiro
social, lavabo, lavanderia,
edícula, garagem coberta e
1 sala comercial. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

APARTAME
APARTAMENTOS
NTOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a

piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Apartamento à venda
localizada Rua Arapongas,
n° 4.411, Zona I, Umuarama/
PR. Contendo 51.80m²
de área privativa, sendo 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha e 1 vaga de
garagem. Valor 169.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

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

TERREN
TERRENOS
OS
VENDO
TERRENO
Lote com 10 m de largura
por 21 m de comprimento,
Parque Bom Fim, Rua
Vaticano, R$ 60.000,00.
Fone: 44 99733-0318

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 800,00. Maiores informações: 3624-1412.

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

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Paysage Essenza
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

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

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

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

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

SOBRADOS

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

APARTAMENTOS

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha
c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE,
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

KITNET

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Junho de 2020

I“CONHECENDO
I
SEU FORD”

Em nova série de vídeos Ford
apresenta tecnologias de seus veículos
A Ford criou uma nova
série de vídeos para mostrar o funcionamento das
tecnologias de seus carros,
“Conhecendo seu Ford”.
O primeiro episódio explica como o assistente
de partida em rampa e o
controle eletrônico de estabilidade tornam a direção
do EcoSport mais fácil e
segura.         
SEGURANÇA
O controle eletrônico
de estabilidade se tornou
este ano um item de segurança obrigatório nos
veículos totalmente novos
lançados no Brasil e, em
2022, deverá estar presente em todos os modelos.
O Ford EcoSport foi um
dos carros que ajudaram
a popularizar esse equipamento, hoje oferecido
de série em todas as suas
versões – SE, FreeStyle,
Titanium e Storm.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida
nº4505. Lote nº07, da quadra
nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e
área total de 490m². Corretor Otávio
SEMI MOBILIADA - Resid.
em alv c/ área const. de
aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque
de Caxias, nº 4434, Zona
Armazém, com área total de terreno de aprox.
402m² e com área construída de aprox. 280m²,
sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha com
móveis planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, B.W.C social, área de serviço, 02 vagas
de garagem, piscina e edícula que contém 01
quarto, 01 B.W.C social e escritório.

Residência
vendas

R$ 680.000,00

Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral).
Terreno com área total de 525 m² (15x35m),
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc
social, jardim de inverno, sala com domos,
coz. americana planejada c/ churrasqueira
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas
(sendo uma com hidromassagem), portão
eletrônico e cerca elétrica.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Resid. em alv. na Rua
Aquidaban, 4415, área construída de
140m². Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.
Corretor Otávio.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

ESTABILIDADE
O controle eletrônico de
estabilidade, também chamado de ESC (Electronic
Stability Control), ajuda a
manter o veículo sob controle em manobras bruscas e
imprevistas, como no desvio
de buracos, animais e outros
carros. Ele funciona junto
com o ABS para manter o
veículo na direção desejada,
monitorando a sua velocidade, a posição do acelerador e
o ângulo do volante.
MAIS SEGURO
Se uma das rodas derrapa, o ESC controla o seu
deslizamento por meio do
torque do motor e da aplicação seletiva dos freios em
cada uma delas. Segundo
o Instituto de Segurança
Viária dos Estados Unidos
– país onde o equipamento
é obrigatório desde 2011 –
ele é capaz de reduzir em
43% os acidentes fatais.

CONTROLE
DE TRAÇÃO
O controle eletrônico
de estabilidade do EcoSport faz parte do sistema
AdvanceTrac da Ford, que
inclui também o controle
de tração e o assistente de
partida em rampas. Este
último impede que o veículo
se movimente após a liberação do pedal de freio por
até 3 segundos, facilitando
a partida.
“O controle eletrônico
de estabilidade e os demais recursos do sistema
AdvanceTrac dão mais segurança ao motorista para
dirigir tanto em condições
normais como em situações
imprevistas”, diz Daniel
Sinzato, gerente de Produto
da Ford. “No entanto, isso
não dispensa o motorista de
sempre respeitar os limites
e manter um comportamento seguro para evitar
acidentes.”

O controle eletrônico de estabilidade do EcoSport faz parte do sistema AdvanceTrac da Ford,
que inclui também o controle de tração e o assistente de partida em rampas

Residência
vendas

R$ 240.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

Residência:
R$ 1.100,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

R$ 180.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Residência
vendas

Resid. em alv. nº 233, no
Cond. Pq. das Grevilhas,
c/ aprox. 339,60m² de área total e
aprox.. 106m² de área de const.,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq.
Bandeirantes. Área de total de 252m²
e área const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa. Corretor Otávio.

Residência
vendas

Resid. em alv. com área total de aprox.
126m², e área de const. de aprox.
60m², 03 quartos, sala, coz., bwc e
garagem, Rua Palmira Delmonico, Jd.
Belo Monte. Corretor: Caetano.
sobrados:
vendas

Residência
vendas

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de
aprox. 100m², e área total
de terreno de aprox. 291,69m². 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, coz., bwc,
área de serv. Av. Duque de Caxias, 5131,
Zona 04. Corretor Otávio.

Residência
vendas

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua
Santa Cruz das Palmeiras,
nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, área de
serviços, garagem para 02 carros.
Corretor Sandro.

R$ 700.000,00

Sobrado – Térreo - sala
de estar, 01 escritório bwc,
Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de
tv c/ sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área de
serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc
e garagem. Rua Piauí 3569, Zona II.
Corretor Otávio.

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

Sobrado em construção,
Lote 1-B - Quadra 13, Jd.
Colorado, com 01 suíte com sacada,
01 quarto com sacada, 01 quarto
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social
e garagem coberta.

apartamentos:
vendas Ed.

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem. Corretor Caetano.

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

San Pietro - apto
602 - Rua Dr. Camargo
Sendo: 3 suítes, bwc social, sala
de estar/jantar, cozinha, sacada
gourmet com churrasqueira, área
de serviços. 2 vagas na garagem.
Ótima localização!

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

Pedra Branca, apto
603, área total de 165m²,
e área útil de 111m², suíte, 02 qtos,
sala, coz., bwc, área de serviços e
garagem, (obs: Apto. de frente p/
a Rua Jose H. Ramos). Corretor
Otávio.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

Liberty - Apto 1103,
11º Andar: suíte, quarto,
bwc, coz., área de serviços e 02
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho
4140. Corretor Caetano.

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
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:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

Green Park - Apto. 33,
Bloco A, área total aprox.
110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto
Caetano

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

Taquaritinga - Apt 24, 2º
andar, contendo 02 quartos,
sala (com sacada), cozinha, bwc, área de
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M.
da Fonseca (quase em frente
ao CISA) Lote J/K-1 - 1.228m², sendo
frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.
Terreno com. - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com
possibilidade de parcelamento em até
60 vezes com correção. Próx. ao novo
Shopping.

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

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

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

Terreno lote 2/3-A, quadra 17,
com área total de aprox. de
450 m², situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade Jardim.

Residência:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria, lote nº

03A, da quadra 08, com área total
de aproximadamente 153,36m² e área construída
de aproximadamente 97,00m², localizada na
Travessa Ingá, 3604, Zona VI, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C social, garagem e
área de serviço com churrasqueira. * RESIDÊNCIA
NOVA*

localizada na Rua Curitiba
N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço
com churrasqueira.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

Florianópolis, 4639,
Zona V – Contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

sup.: 03 suítes. Piso
térreo: sala, coz., copa,
bwc e área de serviços, Rua Manoel
Lopes dos Santos, Jd. Itália. Corretor
Caetano. + Seguro

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

nº 602, com área
total de aprox. 184m²
e área privativa de 133m², sendo
02 suítes, sala de estar/jantar, sala
de TV, cozinha, área de serviço,
área gourmet com churrasqueira,
01 lavabo e 02 vagas de garagem.
*MÓVEIS
PLANEJADOS
EM
TODOS OS CÔMODOS*

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

na Rua Leonildo
Stecca, 102, Ed. Lake
Park, Apto 32 Bloco D – Sendo: 03
quartos, sala, coz., bwc social, área de
serviços e 01 vaga de garagem. Cond.
c/ salão de festa, piscina, playground e
quadra de esporte. + Cond.

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento na

Rua
Santa Catarina, 3585
- Ed. Villagio di Roma, Apto 701,
sendo: 01 Suíte, 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, bwc
social, área de serviços e 01 vaga na
garagem. Condomínio com salão de
festa, piscina, playground e quadra de
esportes. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

Ouro Verde 1 – Apto
nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, coz., área de serviços
e 01 vaga de garagem. Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio. + Cond. + Seguro
R$ 24.000,00

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala
e corredor em piso laminado, e BWC, coz.
e área de serviços em piso cerâmico; 02
vagas de garagem

para Homens e
Mulheres, (valor incluso
agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar
4826. Corretor Caetano. + Seguro

R$ 1.150,00

Dutra Apto. 02.
Localizado na Rua Goias,
3849– Contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço
e garagem.

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

Piúna,
3845 - Edificio Itapema
– Apto 03 - Localizado na Rua Piuna
No 3845 Zona I – Contendo 01 Suíte
02 Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C,
Lavanderia e garagem com 1 vaga. +
Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para
carro, e 3 vagas para moto.
Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – com área

aprox. de 100m². Localizada
na Rua Ministro Oliveira Salazar n° 4826.
Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Terreno Com. – Á. t. aprox.

de 490 m² sendo 14x35m,
Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp.
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. +
Seguro

Comercial:
R$
LOCaÇÕes

24.000,00 - 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. + Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

comercial – Imóvel
de esquina, próx. do
Cemil, área const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar. Várias salas
de atendimento sendo algumas com bwc,
garagem e demais dep. Corretor Caetano.
R$ 3.000,00

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 6.000,00

Com. c/ 8 salas
na Av. Flórida, esq. c/ a
Rua Min. O. Salazar, ponto com. para
clínica ou escritório. Corretor Caetano.
+ Seguro

R$ 450,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Dr.
Rui Ferraz de Carvalho,
4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203
- R$ 1280,00 + condomínio, sendo:
01 Suíte, 01 quarto, sala, sacada,
cozinha com armários, exaustor;
bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com
playground, academia e sauna. +
Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

Sala Comercial – Área aprox. de 45m²
de const.: 02 salas com bwc cada uma.
Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 8.000,00

Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do
Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc,
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Salão

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

Comercial:
R$ 2.000,00
LOCaÇÕes Sala Comercial - Ed. Ravel

Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m².
Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das
salas tem uma cozinha.

Comercial:
R$ 1.700,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – Gazebo,

localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo
um bwc e uma pia. Corretor Caetano. +
IPTU + Seguro

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

R$ 7.000,00

comercial localizado
na Av. Ipiranga, 3941 –
Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros,
cozinha com churrasqueira e mezanino.
Aproximadamente 590m².

Comercial:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Terreno Com., com área de

aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro

