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Construção da Casa de Custódia
de Umuarama só começa em 2020
Motivo de grande polêmica durante a escolha e aprovação do terreno perto do Jardim São Cristóvão, a construção da Casa de Custódia
que vai abrigar os detentos da cadeia da 7ª SDP e outros, ainda está na parte burocrática. A Secretaria de Segurança informou ao
Ilustrado nesta semana que a obra está na fase de projetos e a licitação para escolha da empresa só deve sair em 2020. Página A6

Ela procura a
filha doada há 40
anos na região

CIDADE

Avenida na
saída para
Xambrê é
pavimentada
A ligação que a Prefeitura está
construindo sobre a parte municipalizada da rodovia PR-489
(saída para Xambrê), melhorando
o acesso à cidade para quem chega de outros municípios e dando
mais segurança aos moradores
de vários bairros beneficiados
naquela região, deu mais um
passo importante nesta semana.
A Avenida Ivo Sooma recebeu o
primeiro trecho de pavimentação.

Aos 70 anos, dona Irene Vicente, moradora de Alto Paraíso,
está à procura da filha que foi
doada na região Oeste há mais
de 40 anos. Dona Irene diz que
foi trabalhar fora e quando voltou a mãe havia doado a criança
que teria sido gerada a partir de
um estupro. Página A5
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Motociclista é
preso bêbado
e a 72 km/h
na cidade
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ROTA DOS PIONEIROS NA LAGOA XAMBRÊ - Já está aberta NOVO ÔNIX CHEGA A UMUARAMA - A equipe Uvel
à visitação na Rota dos Pioneiros com 2,5 km criada na mata na margem
da Lagoa Xambrê, em Altônia. Amantes da natureza têm várias opções
de lazer incluindo o meio ambiente do local. Página A4

(foto) lançou na sexta-feira o novo Ônix em Umuarama. É o
melhor carro da categoria e que oferece bem mais opções por
um preço menor do que os concorrentes. Página B4
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NA MÍDIA

Governo Bolsonaro inicia campanha
para melhorar imagem do Brasil

Ilustradas

Brasil não fará parte da cúpula
do clima porque não mostrou
interesse, afirma ONU
Londres, (AE) - Enquanto as ruas das principais
cidades do mundo são tomadas por manifestantes que
pedem ações das autoridades globais em relação às
mudanças climáticas, o Brasil ficará de fora da cúpula
do clima organizada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) na semana que vem, nos Estados Unidos. O jornal britânico de economia Financial Times
disse em uma reportagem em sua versão online que o
País não participará do evento porque não mostrou interesse, segundo o secretário-geral António Guterres.
De acordo com Guterres, todos os países que
enviaram um comunicado à instituição contendo “desenvolvimentos positivos” sobre o tema teriam tempo
para falar na cúpula de segunda-feira. “Ninguém foi
recusado”, disse ele. “Eles não apareceram.” Reino
Unido, China, Índia e União Europeia são alguns dos
participantes já confirmados. O Brasil está fora assim
como Japão, Austrália, Arábia Saudita e os Estados
Unidos, que já afirmaram o interesse de se retirarem
do acordo climático de Paris.
Nesta sexta-feira, lembrou o FT, mais de um milhão
de manifestantes em todo o mundo pediram ações
urgentes contra o aquecimento global. Os maiores
protestos climáticos da história sobre o tema foram
concluídos na véspera da cúpula e o que se espera é
que, à medida que os líderes mundiais cheguem para
a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, novos
protestos ocorram.
A expectativa é a de que, no evento, sejam feitos
mais de 60 novos anúncios climáticos. Os lançamentos, no entanto, competirão com outros assuntos que
devem dominar o encontro, como as tensões globais,
incluindo a guerra comercial entre EUA e China, e os
conflitos no Oriente Médio.

Centrão quer ‘quarentena
eleitoral’ para magistrados
Brasília, (AE) - Depois de tentarem articular uma
CPI para apurar vazamentos de investigações da
Operação Lava Jato, líderes de partidos do Centrão
pretendem desengavetar proposta que cria uma
“quarentena eleitoral” para juízes, integrantes do
Ministério Público e até policiais, informa o jornal
<b>O Estado de S. Paulo</b>. A ideia é que integrantes dessas categorias interessados em disputar
eleições sejam obrigados a deixar o cargo no mínimo
dois anos antes do pleito. Nos bastidores, a estratégia
é batizada de “plano anti-Deltan”, em referência ao
procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da
força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.
Na prática, a possibilidade de juízes e procuradores migrarem para a política - como fez o ministro da
Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato - acendeu o
sinal vermelho no Congresso. A nova ofensiva ganhou
força após deputados aprovarem a Lei de Abuso de
Autoridade, vista como “troco” da classe política
a medidas de combate à corrupção. O assunto foi
tratado em recente reunião de dirigentes do Solidariedade, DEM e MDB, entre outros partidos. “Uma
quarentena de cinco anos está bom. Menos que isso
é pouco”, afirmou o deputado Paulo Pereira da Silva
(SP), presidente do Solidariedade.
Atualmente, para que possam se candidatar,
magistrados e membros do MP precisam se desligar
de suas funções seis meses antes da eleição, como
qualquer outro ocupante de cargo público. Este é o
prazo estabelecido pela lei para que os postulantes a
vagas no Executivo e Legislativo se filiem a um partido
para lançar a candidatura.
Moro abandonou 22 anos de magistratura para
ser titular da Justiça no governo de Jair Bolsonaro,
mas nunca concorreu a eleição. À época, tudo parecia acertado para que ele assumisse uma vaga no
Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do fim de
2020, quando haverá a aposentadoria compulsória de
Celso de Mello, o decano da Corte. A hipótese ainda
é considerada, mas, após recentes atritos com o
ministro, Bolsonaro disse não ter assumido qualquer
compromisso com ele.
No Congresso, a aposta é a de que Moro quer ser
candidato à Presidência, em 2022, podendo ocupar
a vaga de vice de Bolsonaro, caso ele concorra à
reeleição.

Brasília, (AE) - O governo brasileiro divulgou hoje
o primeiro vídeo da campanha publicitária “Brazil by
Brasil”. “O mundo precisa conhecer o Brazil by Brasil:
um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o
Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas e usa só 7,8%
das suas terras com lavouras”, diz o locutor no vídeo,
enquanto imagens mostram a produção agrícola
brasileira, florestas e paisagens ambientais.
No vídeo de trinta segundos, divulgado na manhã
deste sábado, o governo destaca que o Brasil está
entre os principais exportadores de açúcar, café,
suco de laranja, soja, carne bovina e frango. “Isso
é possível com tecnologia, pesquisas agrícolas e
incentivo para produção, que neste ano será de US$
53 bilhões”, afirma o vídeo.
A divulgação da primeira peça, de um total de quatro, estava prevista para ocorrer hoje, às vésperas do
discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU, conforme apurou o <i>BR Político</
i>. “Conheça um novo Brasil moderno e produtivo.
Conheça o Brazil by Brasil”, convida o locutor.
A campanha mundial de publicidade foi apre-

sentada pelo secretário de Publicidade da Presidência da República, Glen Valente, em audiência
na Comissão de Agricultura do Senado, no último
dia 11 de setembro. Na ocasião, Valente disse
que o objetivo da ação é reverter a má imagem
do Brasil no exterior, em virtude dos recentes
incêndios na Amazônia. “Será uma campanha
permanente, sem data pra acabar. Nossos leads
serão meio ambiente e agronegócio”, afirmou.
A campanha terá o custo de R$ 40 milhões. A
imagem do presidente Jair Bolsonaro e demais
autoridades brasileiras não serão utilizadas nas
peças.
Além dos vídeos, que serão veiculados na internet
e nas redes televisivas, a campanha contará com
ações de disseminação de informações em redes
sociais, inserções em rádios e aeroportos e metrôs.
As peças publicitárias serão divulgadas nos Estados
Unidos e na Europa, traduzidas em diversos idiomas.
Também serão feitos monitoramentos frequentes de
publicações a respeito do Brasil em jornais e redes
sociais de outros países.

Mensagens hackeadas não provam a inocência de Lula, diz PGR
São Paulo, (AE) - O procurador-geral da República
interino, Alcides Martins, afirmou, em parecer ao
Supremo Tribunal Federal que as mensagens hackeadas do celular do coordenador da Operação Lava
Jato, Deltan Dallagnol, são prova ilícita, e, mesmo
que pudessem ser utilizadas, não seriam ‘capazes’
de provar a inocência do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. O parecer foi entregue no âmbito
de recurso da defesa do petista contra decisão do
ministro Edson Fachin que rejeitou habeas corpus
para libertá-lo e anular suas ações penais.
De acordo com a defesa, que queria o compartilhamento de provas dos celulares dos alvos da Operação
Spoofing - que mira as invasões do Telegram de
autoridades -, notícias do site The intercept teriam
mostrado que Lula foi alvo de uma conspiração.

Martins é contra o compartilhamento de provas da
Spoofing, que também estão acostadas no inquérito
do Supremo que mira ameaças contra ministros da
Corte. “As mensagens trocadas no âmbito do Telegram forma obtidas por meios ilegais e criminosos,
tratando-se de prova ilícita, não passível de uso no
presente caso”.
As mensagens citadas pela defesa, segundo
o PGR, ‘não têm o condão de afastar o juízo de
culpabilidade que levou às condenações de Luiz
Inácio Lula da Silva nas ações penais n. 504651294.2016.4.04.7000 (referentes ao Triplex) e 502136532 2017.4.04.7000 (referentes ao Sítio de Atibaia),
tampouco de demonstrar a inocência dele nos autos
dos demais processos que ainda não possuem sentença condenatória’.
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Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Do sagrado direito à vida versus suicídio anômico
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Lao Tse (velho mestre), grande sábio chinês, nasceu
algumas décadas antes de Confúcio, mas ambos se conheceram e estudaram os mesmos escritos antigos chineses.
Lao escreveu um único livro, cujo título é: Tao-te-King (Caminho e Virtude). O livro se tornou uma das maravilhas da
literatura filosófica mundial. Tao é o caminho, o espírito,
a força invisível e indescritível existente no universo. É o
absoluto. O que está escondido, o que não tem nome, eu
não sei seu nome, mas o chamo de Tao. É o máximo que
se pode alcançar com nossa inteligência. Saber, que não
se pode saber é o saber mais alto que se pode obter, diz
Lao Tse. O Tao é a “lei das leis” e a “medida das medidas”.
Afirma o filósofo que se seguirmos suas indicações, andaremos pelo caminho que nos leva à verdade, à virtude
e ao verdadeiro sentido da vida.
O suicídio anômico resulta na falta de capacidade do
indivíduo de conviver com as normas de uma sociedade
e suas variações, o que acaba levando-o ao suicídio como
uma alternativa de fugir da sua realidade.
A crise econômica é um fator agravante, que conduz algumas pessoas ao suicídio. Engana-se, quem pensa que só
a pobreza leva o indivíduo ao suicídio, pois, a abundância
de recursos têm o mesmo efeito. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde - OMS, há uma estimativa que
terá 1,5 milhão de vidas perdidas pela prática do suicídio
no ano de 2020, significando 2,4% no total de mortes. A
OMS registrou que a tendência de mortes nos jovens, é
maior em países que estão em desenvolvimento. A instabilidade financeira do indivíduo que ocupa altos padrões
econômicos, gera grave consequência na vida psíquica e
social, que encontra como saída o suicídio anômico. Paulo
Lúcio Nogueira, ensina que o fator anômico é resultante de
um desequilíbrio, que permite a pessoas em face de graves
crises mudar bruscamente o seu modo de vida anterior. O

suicídio anômico tem a sua realização em momentos de
desordem na sociedade, quando há escassez de regras
normais da sociedade, por isso, este é o tipo de suicídio
mais comum que ocorre na sociedade moderna. Durkheim,
assevera que a anomia é, portanto, em nossas sociedades
modernas, um fator regular e específico de suicídios. Para
Maria da Paz Manhaes ele é decorrente de uma modificação repentina da comunidade moral, da mesma linha
de compreensão do suicídio egoísta, que denuncia uma
desagregação da comunidade social. O suicídio anômico
possui ligações com o suicídio egoísta. Nesses tipos de
suicídio há um enfraquecimento do indivíduo perante a
sociedade em que vive, que o leva a pensar que o fim da
sua vida não trará comoção na sociedade.
Para Lao devemos nos concentrar no caminho e na
virtude e afastar de nós de forma radical tudo o que nos
atrapalha de receber em nosso interior o substrato que
vem de Tao. Porém, não necessitamos de nos afastar da rotina diária, dos trabalhos e afazeres. Mesmo no incômodo
da rotina diária, com a presença do Tao em nossas vidas
nos sentiremos livres e fazendo parte da “Unicidade” que
domina o céu e a terra. Assim, perceberemos, diz o filósofo,
o quanto é relativo para a felicidade do ser humano a posse
de bens materiais e o sucesso. Não que eles não tenham
importância. Para a filosofia chinesa, todas as coisas da
vida tem sua importância, assim também o trabalho e
seus frutos. Tudo, porém, dentro da consciência de que a
essência da vida humana não está alinhada a este mundo.
O reino do sábio é seu espiritual, não o material, estipula
ele. Naturalmente que tal princípio impõe implicações
éticas em todas as áreas da vida social e pessoal.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Primeiro trecho da Av. Ivo Sooma
já recebe pavimentação asfáltica

Umuarama - A ligação
que a Prefeitura está construindo sobre a parte municipalizada da rodovia PR-489
(saída para Xambrê), melhorando o acesso à cidade
para quem chega de outros
municípios e dando mais
segurança aos moradores de
vários bairros beneficiados
naquela região, deu mais
um passo importante nesta
semana. A implantação da
Avenida Ivo Shizuo Sooma
recebeu o primeiro trecho
de pavimentação asfáltica.
Apesar das chuvas recentes, o bom tempo das
últimas semanas favoreceu
o trabalho da empreiteira
constratada para executar
o serviço e mais da metade
da extensão do trajeto já
recebeu terraplenagem, galerias pluviais, meio fio e o
canteiro central. Na última
quinta-feira, 19, foi iniciada
a pavimentação do trecho
mais adiantado.
Na última semana, a obra
atingiu cerca de 1.200 metros
de solo preparado, boa parte
com terraplenagem concluída e imprimação (pintura
com emulsão asfáltica). Esse
trecho está pronto para receber o asfalto. O secretário
municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos, Isamu Oshima,
disse que a rotatória para
acesso à Avenida Francisco
Inácio de Lira, na altura
da Associação Cultural e
Esportiva de Umuarama
(Aceu), vai ajudar a desafogar o trânsito nesta etapa
das obras.
“Assim que esse ponto for
liberado para a passagem

Avenida ganha forma e vai desafogar o tráfego na saída para Xambrê

de veículos, os transtornos
causados pela obra aos motoristas serão minimizados.
Além disso, também foi pavimentado um trecho de 200
metros da via marginal, no
acesso ao Conjunto Sonho
Meu, que serve para desviar
o tráfego vindo da região de
Xambrê, enquanto os operários iniciaram a implantação
de galerias pluviais no trecho final da faixa que será

Teatro “Um reino
sem mosquito”orienta
crianças das escolas municipais

Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde, através
do setor de Educação em Saúde da Coordenadoria de
Vigilância em Saúde (Covisa), tem realizado ações de educação e prevenção com o teatro “Um reino sem mosquito”
junto aos alunos da rede municipal de ensino. Por meio de
diálogos e fantasias, com conto de fadas, a apresentação
fala sobre problemas reais, como os perigos da dengue e
como controlar o mosquito transmissor.
Interpretada pelas agentes de endemias Ana Paula
Paixão (a “Branca de Neve”) e Francielle Cristina Nascimento (a “Bruxa”), a peça teatral leva para dentro do conto
os perigos que uma infestação podem causar à rotina da
população, colocando o mosquito Aedes aegypti como o
verdadeiro vilão.
Além disso, as agentes de saúde também apresentam
um teatro de fantoches que mostra a realidade da dengue
em uma família, apontando os riscos e orientando as crianças sobre como elas podem ajudar a eliminar o mosquito,
responsável pelo contágio de outras doenças – como a febre
chikungunya, zica vírus e até a febre amarela.
“No final das apresentações, a equipe faz um diálogo
bem didático com as crianças, buscando a participação
delas com orientações por meio de figuras ilustrativas de
sintomas e os cuidados necessários com os seus quintais,
para eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito.
O resultado é interessante, pois as crianças levam esse
aprendizado para casa e cobram uma mudança de atitude
dos pais”, explicou a coordenadora da Covisa, Maristela
de Azevedo Ribeiro.
Além dessas ações, ainda na parte de educação e
prevenção, a Covisa mantém um trabalho contínuo de
orientação com alunos das escolas estaduais, que após
palestras realizam uma varredura no pátio dos estabelecimentos de ensino para identificar e eliminar possíveis
criadouros do mosquito da dengue. E para conscientizar
ainda mais a população em geral, as equipes realizam
diariamente a “Paradinha da Dengue”, distribuindo material informativo e orientações nos semáforos, na região
central de Umuarama.

duplicada”, explicou Isamu.
“A obra está dentro do cronograma e há a possibilidade
até de ser adiantada, em relação ao prazo de execução”,
completou.
A parte mais “crua” da
pavimentação já é menor do
que a parte executada – cerca de 800 metros. Para o prefeito Celso Pozzobom, esta
importante obra estrutural
vai melhorar um dos aces-

sos mais movimentados de
Umuarama, na ligação entre
bairros populosos e o centro
da cidade. “A duplicação
da Ivo Sooma ficará pronta
dentro do prazo, garantindo
segurança e conforto aos
moradores daquela região
e visitantes que chegam de
Xambrê, Pérola e cidades
próximas”, estimou Pozzobom.
A Avenida Ivo Sooma

conta com o investimento
de R$ 7 milhões 376 mil em
parceria entre o Estado e
o município. A via terá 2
km de extensão, da Praça
Odete Mossurunga – que
será o entroncamento com
as avenidas Guanabara
e Dr. Ângelo Moreira da
Fonseca – até o Jardim
Império do Sol II.
O projeto inclui 2,5 km
de ciclovia no canteiro cen-

tral e vias com 6 metros de
largura em cada sentido,
além de intersecções com
outras vias. Dará acesso
mais seguro aos jardins
Universitário e São Fernando, à Aceu e ao Parque
Tarumã, além de uma trincheira ligando as marginais
na altura do Parque Irani,
beneficiando moradores
do Conjunto Sonho Meu e
bairros próximos.

‘Mulheres não precisam ser perfeitas’,
diz ativista por computação feminina
São Paulo, (AE) - A
primeira programadora
do mundo foi uma mulher,
Ada Lovelace. A americana Grace Hopper, nos
anos 1950, foi uma das
criadoras da pioneira linguagem de código Cobol
e ajudou a criar o termo
“bug”. Mesmo assim, só
24% dos cientistas da
computação no mundo
são mulheres, informa o
jornal <b>O Estado de S.
Paulo</b>. “Isso não faz
sentido: a tecnologia está
mais presente na nossa
rotina e nós, mulheres,
queremos mudar a realidade”, afirma a advogada
americana Reshma Saujani, uma das principais
ativistas do mundo pela
redução da desigualdade
de gênero no setor de
tecnologia.
Desde 2012, Reshma
é a presidente executiva
da organização sem fins
lucrativos Girls Who Code
(mulheres que programam, em inglês). A ONG
ensina programação para
meninas e mulheres nos
EUA - com programas
espalhados pelo país, a
instituição já mudou a
vida de 185 mil pessoas.
Para a advogada, a
disparidade de gênero
no setor tem diversas razões, desde a infância.
“As Barbies transmitem a
ideia de que matemática é
chato e fazer compras no
shopping é legal. As meninas acabam desistindo
antes de tentar”, disse ela

ao Estado, em entrevista
realizada durante a última
Bienal do Livro do Rio de
Janeiro, onde esteve para
lançar seu livro Corajosa
Sim, Perfeita Não - uma
tese de que o perfeccionismo imposto às mulheres,
desde cedo, é um obstáculo para seu sucesso no
mercado de trabalho.
Por que há tão poucas
mulheres na ciência da
computação?
Resposta
É uma questão de cultura. Se uma menina ligar a
TV e assistir a um programa sobre engenheiros e
cientistas da computação,
verá homens. Com isso,
estamos dizendo para as
mulheres que essa indústria não é para elas - e elas
estão escutando. Há ainda
o sentimento de que programação é muito difícil
e é preciso ser um “nerd”
para ser bom na área. Não
é verdade. Ensinamos as
meninas a não desistir
antes de tentar.
Como a ONG ajuda
meninas a começar a
programar?
Resposta
Te m o s p r o g r a m a s
tanto para meninas que
ainda estão na escola
como para mulheres que
já saíram dela. Uma das
atividades da ONG é um
curso de verão imersivo
de duas semanas com au-

las de programação para
garotas entre 10 e 18 anos
em várias cidades dos Estados Unidos, como Nova
York, Boston e Seattle.
Queremos despertar nas
meninas o interesse pela
ciência da computação,
para elas considerarem
a área como uma possível
faculdade e uma carreira
a ser seguida.
O que o setor de tecnologia ganha trazendo
para o mercado cientistas
da computação mulheres?
Resposta
Se for perguntado para
uma garota o que ela quer
fazer quando crescer, provavelmente ela vai dizer
que quer resolver algum
problema complexo. Algo
relacionado à educação, à
mudança climática e até
à cura do câncer. A presença de mulheres nesse
setor pode conectar muitas tecnologias a transformações reais. Mas as
empresas precisam ser
receptivas às mulheres.
Isso não envolve só a
admissão, mas também
dar o espaço para elas
poderem ser promovidas.
Não faz sentido contratar
mulheres e fazer com que
elas saiam da indústria
um tempo depois.
O seu livro diz que o
perfeccionismo está sufocando as mulheres no
mercado de trabalho. Por
que ele é um problema?

Resposta
Escrevi o livro com
base em conversas que
tive com outras mulheres e também a partir
de experiências com as
meninas participantes
dos programas da Girls
Who Code. Muitas mulheres nem sequer tentam
começar a programar
porque acreditam que não
são boas o suficiente. Até
mesmo quando estão programando, não confiam
no seu trabalho.
E de onde vem isso?
Resposta
Desde crianças, elas
são ensinadas a serem
educadas e a não se machucarem, enquanto os
meninos são incentivados a se sujar e a escalar brinquedos. Eles
são ensinados a serem
corajosos; elas, a serem
perfeitas. Isso faz com
que as mulheres tenham
medo de falhar. É comum
uma mulher não se candidatar para uma vaga
de emprego porque não
se sente qualificada para
isso - mesmo quando ela é
qualificada de fato.
Que conselho dá para
uma menina do Brasil
que quer aprender a
programar?
Resposta
Vá em frente, o mundo
está esperando por você.
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ICMBio do Rio Paraná lança a “Rota dos
Pioneiros” com a trilha da Lagoa Xambrê
Altônia - O Parque Nacional de Ilha Grande faz
parte agora da Rota dos
Pioneiros, que integra a
Rede Nacional de Trilhas e
Longo Curso, a “Rede Trilhas”. No último domingo
(dia 15), durante o “Viva
Ilha Grande – Viva essa experiência” o Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e
o Consórcio Intermunicipal
para Conservação do Remanescente do Rio Paraná
e Áreas de Influência (CORIPA), entregaram para a
comunidade do município
de Altônia, em parceria
com a Prefeitura Municipal,
a Trilha da Lagoa Xambrê,
com mais de 2,5 km ao
longo da maior lagoa do
estado do Paraná.
De acordo o ICMBio, autarquia federal responsável
pela gestão do parque, a
maior parte dos visitantes
de unidades de conservação (UC) utilizam as trilhas
como principal meio de recreação, seja para alcançar
uma lagoa ou um mirante,
seja como um atrativo em
si, quando o próprio passeio na trilha é o principal
objetivo da visita.
AS TRILHAS
A “Rede Trilhas” será

outros serão conectados.
Estamos convidando também as UC estaduais Parque Estadual das Várzeas
do Rio Ivinhema no Mato
Grosso do Sul, Morro do
Diabo em São Paulo e Estação Ecológica do Caiuá
no Paraná, para inserirem
suas trilhas nesta rota.
A Rota dos Pioneiros
adotou uma pegada com
um bote/caiaque em seu
interior atravessado por
um remo na transversal. A
escolha da marca e do nome
remete à região do Corredor
de Biodiversidade do Rio
Paraná e de seus afluentes

(Ivinhema, Piquirí e Paranapanema por exemplo) que
foram palco de batalhas,
rota de acesso (e de fuga)
pelo interior do continente,
para indígenas, espanhóis
e portugueses, fossem eles
jesuítas ou bandeirantes,
um processo de ocupação
de grande importância por
motivo histórico e cultural
que poderá ser revivido
pelos visitantes. A escolha
se deu também em vista das
oportunidades que as nossas unidades de conservação oferecem de travessias
tanto por trilhas terrestres
e trilhas aquáticas.

IEdução
I
Ambiental
Um dos objetivos da Rota dos Pioneiros e da Trilha da Lagoa Xambrê é promover a educação ambiental e desenvolver o turismo regional

composta por trilhas que
ligam diferentes biomas
de Norte a Sul do País,
conectando paisagens e
ecossistemas brasileiros
para promover a organização, estruturação e ampla
visibilidade à oferta turística de natureza no Brasil,
sendo que cada uma pode
ser percorrida em espaços

de tempo variados, encaixando-se em diferentes períodos como férias, feriados
e finais de semana.
A trilha, segundo o chefe
do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Rio Paraná,
Erick Xavier, também faz
parte da APA das Ilhas e
Várzeas do Rio Paraná e
representa o primeiro pas-

so para um longo trabalho
que integrará as duas UC
federais num percurso por
terra e água que poderá ir
além de seus limites ultrapassando300 km.
“A Rota dos Pioneiros
integrará e conectará as
trilhas da região do parque
e da APA, novos trechos
serão abertos enquanto

Um dos objetivos da Rota dos Pioneiros e da
Trilha da Lagoa Xambrê é promover a educação
ambiental e desenvolver o turismo regional,
por meio do ecoturismo e do turismo rural.
“O envolvimento dos donos das propriedades
particulares por onde a trilha passa, das comunidades rurais e dos grupos de esportistas,
como os praticantes do ciclismo por exemplo,
é fundamental para o sucesso das trilhas de
longo curso. São eles que irão usufruir destes
espaços, que além de importantes para a prática esportiva são uma grande oportunidade de
negócio”, destacou Xavier.

Umuarama Ilustrado

Cidades

www.ILUSTRADO.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Setembro de 2019

A5

editoria@ilustrado.com.br

ISocial
I

Há 40 anos, mulher de Alto Paraíso
procura filha doada na região Oeste
Alto Paraíso - Irene Vicente dos Santos Calixto,
70 anos, está à procura
da filha Neusalina dos
Santos, que teria 49 anos.
Conforme Irene, no ano
de 1970 – em Ouro Fino
– região de Boa Vista
da Aparecida (Oeste do
Paraná), ela saiu para
buscar emprego e por
isso deixou sua filha com
a mãe Rosalina Clara dos
Santos, porém, ao voltar
o bebê teria sido entregue para doação.
Hoje Irene Calixto é
viúva e moradora de Alto
Paraiso-PR, a 65 km de
Umuarama-PR, ela relatou ao jornal Umuarama
Ilustrado que busca pela
filha há anos, porém a
falta de vínculo com a
família dificulta levantar
informações para encontrar o paradeiro de
Neusalina. “Minha mãe
também me deu para os
outros. Fui criada por
um alemão e uma bugra,
mas com 17 anos eu fugi,
pois a situação era muito
complicada. Foi quando
fui pegada a laço. Naquela região tinha muitos
homens ruins, que pegava as mulheres a força,
foi quando engravidei da
Neusalina”, contou.
Sem a referência de
família, Irene teve a filha
e foi em busca de emprego pela região oeste do
Paraná, deixando o bebê
com sua mãe Rosalina,

hoje falecida. “Alguns
anos, quando voltou para
buscar minha filha ela (a
mãe) tinha dado para os
outros. Em 1977 voltei
outra vez para Ouro Fino
para saber onde estava
minha filha, mas minha
mãe não falou onde ela
estava e nem o nome
dela. Depois de algum
tempo me falaram que
ela chamava Rosalina”,
disse.
Segundo o psicólogo
do Centro de Referência
de Assistência Social
(Cras) de Alto Paraiso,
Emiliano Bortolone Lopes, alguns familiares
de Irene repassaram que
aos 12 anos Neusalina
teria voltado a morar
com a avó, em Boa Vista
de Aparecida. “Uma irmã
de Irene me falou que
Neusalina teria saído
da cidade de São Lourenço-SC, onde morava
com os pais adotivos, e
voltou para Boa Vista de
Aparecida, onde ficou um
tempo com a avó materna
e depois disso ela sumiu”,
ressaltou.
Ainda segundo o psicólogo, outra informação
é que a mulher desaparecida teria casado com um
homem de nome Mário,
porém ao fazer várias
ligação para cidade e
tentado levantar dados
perante cartórios de registros e outros sistemas
cadastrais do Estado e

Governo Federal, nada
foi encontrado com o
nome de Rosalina. “Fizemos várias ligações,
cruzamos informação e
nada foi encontrado. O
que observamos é que
Irene tem uma grande
mágoa pela situação e
sentimento de culpa”,
noticiou Bortonlone.

Irene Vicente dos Santos Calixto, 70 anos, está à procura da filha Neusalina dos Santos

Contato
Sem nenhuma outra pista, Irene
está perdendo as forças para buscar a filha. Com alguns problemas
de saúde, a idoso tem uma longa
caminhada de sofrimento e durante

a vida teve mais oito filhos e é viúva
duas vezes. Caso alguém tenha alguma informação do caso o telefone
de contato para informações é: 44
3664 1222.
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Licitação de Casa de Custódia está
prevista para início de 2020, diz Sesp
obra.

Umuarama – A
apreensão de uma banana de dinamite no interior da cadeia pública de
Umuarama esta semana
e o pedido feito à Prefeitura de Umuarama
pelo deputado estadual
Delegado Fernando, para
a doação de um terreno
para a construção de
uma delegacia cidadã,
trouxeram a tona um
assunto recorrente: a
necessidade de uma nova
estrutura para abrigar
presos provisórios em
Umuarama.
PROJETOS
Segundo informações
repassadas pela assessoria da Secretaria de
Estado de Segurança
Pública, o projeto para a
construção de uma Casa
de Custódia as margens
da Estrada Canelinha estão em fase de aprovação
junto a Caixa Econômica
Federal e a previsão é
que o processo licitatório
comece até o início de
2020.
RECURSOS
Os recursos estão
sendo disponibilizados
ao Governo do Estado
através do Departamento
Penitenciário Nacional.
Além de Umuarama,
outras cidades do Para-

CADEIA ATUAL
A cadeia pública de
Umuarama foi construída em 1.983 para abrigar
64 presos. Na quinta-feira (19) o local estava com
265 homens.

O terreno escolhido fica na Estrada Canelinha e a estrutura terá capacidade para 752 presos (foto arquivo)

ná também estão sendo
contemplados com novas casas de custódia e
presídios. Em Guaíra, as
obras começam até o fim
do ano.
OBRA
Obra está prevista
para ser construída num

terreno distante cerca
de mil metros a avenida
principal de acesso ao
bairro São Cristóvão, na
estrada Canelinha. Vai
abrigar até 752 detentos,
a princípio, temporários.
O Município desapropriou uma área de 36,3
mil metros quadrados

localizados atrás da subestação III da Copel, na
Estrada Canelinha, para
a construção da Casa de
Custódia.
Após o início das
obras, o prazo para a
construção é de até 24
meses. A estrutura é
para abrigar presos pro-

visórios, ou seja, que
aguardam julgamento e
por condenados em início
de cumprimento de pena,
por prazo de até 90 dias,
até ser encaminhado
para uma penitenciária.
Os moradores do bairro São Cristóvão e adjacentes são contrários a

DELEGACIA
CIDADÃ
Outra reivindicação
é a construção de uma
Delegacia Cidadã. O
novo modelo tem como
prioridade o atendimento ao público e não tem
a presença de cadeia
pública. Um ofício foi
encaminhado pelo deputado estadual Delegado
Fernando ao prefeito
Celso Pozzobom pedindo a doação de um terreno de pelo menos 2
mil metros quadrados
para a instalação da
estrutura.
Segundo o delegadochefe da 7ª SDP, Osnildo
Carneiro Lemes, o pedido
inicial formulado a Pozzobom fica localizado
próximo ao Batalhão da
Polícia Militar. “Estamos
no aguardo”, disse.
A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de
Umuarama informou que
o assunto ainda está em
estudo mas não há decisão final.

Motociclista é flagrado a 72 km/h e embriagado no centro de Umuarama
Umuarama – Um motociclista foi flagrado
transitando embriagado
e com velocidade de 72
km/h na avenida Londrina, próximo ao Campus III da Universidade
Paranaense. O flagra
ocorreu na noite de sexta-feira (20) durante
ação educativa da Guarda Municipal, Umutrans
e Polícia Militar com o
uso do anjinho, como
parte da programação
da Semana Nacional de
Trânsito, que acontece
até o próximo dia 25.
Segundo o Inspetor
da GM Thiago Mota, o
motociclista foi flagrado
no equipamento com
velocidade bem acima
do permitido. Na via a
velocidade máxima é

de 50 km/h e o condutor estava a 72 km/h. O
homem também estava
embriagado. O teste do
etilômetro apontou 1,09
mg/l de sangue, quando
o tolerado pela legislação é de 0,33 mg/l de
sangue.
“Ele ficou alterado e
tivemos que dar voz de
prisão. O motociclista
foi conduzido para a
delegacia da Polícia Civil
pelo crime de trânsito”,
explicou. Com a necessidade da prisão, a blitz
educativa foi encerrada.
Mas durante a ação, a
Guarda Municipal ainda
abordou um condutor
sem Carteira Nacional
de Habilitação e flagrou
diversos condutores no
‘anjinho’ transitando

Homem é encontrado morto na
Estrada Amarela em Umuarama
Umuarama – Um homem de 37 anos foi encontrado morto no início
da noite de sexta-feira
(20), na Estrada Amarela, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar. Eduardo Gonçalves
Bombardi foi encontrado
por populares caído já
sem vida ao lado de uma
moto.
Segundo a Polícia Mi-

litar uma ligação anônima informou sobre o
crime. Próximo ao corpo
foram encontrados cinco
estojos de pistola calibre
380. Segundo a PM, os
tiros foram na cabeça.
O corpo foi recolhido ao
Instituto Médico Legal
(IML) e liberado para
a família neste sábado
(21). A Polícia Civil passa a investigar o caso.

acima de 70 km/h em via
de 50 km/h. “As pessoas
ainda não respeitam
o limite de velocidade,
colocando a vida deles e de outras pessoas
em perigo”, esclareceu
Thiago Mota. O local
onde a blitz ocorreu fica
nas proximidades de
universidade, onde o
trânsito de pedestres e
veículos é muito grande
no período noturno.
NO SÁBADO
Na manhã deste sábado nova ação educativa
aconteceu na avenida
Paraná, nas proximidades da Praça Santos Dumont, com a abordagem
de diversos condutores.
Em poucos minutos um
condutor foi flagrado

Na manhã de sábado foi realizada blitz educativa na avenida Paraná com distribuição de
panfletos orientativos

transitando com criança fora da cadeirinha
e outro sem o uso do
cinto de segurança. “A

ação é educativa, mas
quando flagramos situações como essa estamos
efetuando as notifica-

ções sim”, salientou o
comandante do Pelotão
de Trânsito do 25º BPM,
tenente Tiago Shiguihara

Adolescente fica ferido ao arma em sua
cintura disparar acidentalmente em Guaíra
Guaíra – Um adolescente ficou ferido na
perna após a arma que
portava na cintura disparar acidentalmente,
segundo a Polícia Militar.
O incidente ocorreu por
volta das 14h50 de sextafeira (20) no cruzamento
das ruas Joana Aldana
e Professor Galvoso, em
Guaíra. O adolescente foi

socorrido por uma equipe
do Samu e não corre risco
de vida. Seu responsável
legal foi levado para a
delegacia da Polícia Civil.
A arma foi apreendida.
Segundo a PM, quando
os policiais chegaram
até o local encontraram
dois adolescentes, sendo
que um estava ferido.
Aos policiais os garotos

contaram que um carro
teria passado em alta
velocidade e efetuado os
disparos.
Mas de acordo com a
PM, o ferimento na coxa
do adolescente apresentava chamusco em círculo,
o que é característico de
disparo a curta distância.
Em buscas nas proximidades os policiais encon-

traram uma garrucha
calibre 22 jogada em meio
a folha em um terreno na
esquina, a sete metros do
ponto onde os menores
estavam.Ao serem questionados, os adolescentes
confessaram a verdade. A
arma foi apreendida pela
Polícia Civil, o Conselho
Tutelar também foi acionado.
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Dez clubes do Brasileirão estão inscritos
na Dívida Ativa da União e do FGTS
São Paulo, (Agência
Estado) - A ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional,
órgão ligado ao Ministério
da Economia, aponta que
dez clubes da Série A do
Campeonato Brasileiro
estão inscritos na Dívida
Ativa da União e do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). O total da
dívida, que não inclui os
débitos já parcelados com o
Governo Federal, soma R$
718 milhões. O projeto que
pretende transformar os
clubes em empresas prevê
refinanciamento dessas dívidas e também de débitos
fiscais.
Há a possibilidade de
anistia, que prevê o perdão
de grande parte das multas
e juros, nas hipóteses de
pagamento do valor à vista,
que pode ser parcelado em
até cinco vezes. Além disso,
existe a alternativa de pagamento de uma pequena
parcela à vista e a quitação
do saldo remanescente com
a utilização de créditos
fiscais.
A reportagem do Estado
consultou os dez clubes devedores. Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza

se manifestaram sobre o
assunto; outros seis não se
pronunciaram.
Os clubes puderam refinanciar as dívidas em 2015
por meio do Profut (Programa de Modernização
da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol
Brasileiro). O parcelamento
poderia ser feito em até
240 meses, com descontos
de 70% das multas e de
40% dos juros. Além disso,
eles foram dispensados de
pagar os encargos legais.
Depois de quatro anos,
alguns clubes voltaram a
acumular dívidas.
O projeto do relator
Pedro Paulo (DEM-RJ),
apoiado pelo presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), propõe um novo
programa de refinanciamento de dívidas. Desta
vez, ele seria restrito aos
clubes-empresa. Ao migrarem para o novo modelo, os
clubes poderão ingressar
em um novo parcelamento,
o Refis. A redução seria
de 50% dos juros no total
de 240 parcelas. As agremiações também podem
usar crédito tributário de
companhias comuns, caso

Chapecoense aposta na estreia
do técnico Marquinhos Santos
Chapecó, (AE) - Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, com três derrotas
seguidas, a Chapecoense
espera iniciar uma fase mais
positiva neste domingo, no
Beira-Rio, onde enfrenta o
Internacional, a partir das
11 horas, pela 20.ª rodada.
A partida marcará a estreia
de Marquinhos Santos como
treinador do time, cargo que
foi exercido interinamente
por Emerson Cris nas últimas oito rodadas após a
demissão de Ney Franco.
O novo comandante tem
a missão de tirar a equipe
catarinense da zona de rebaixamento, o que não poderá acontecer nesta rodada.
Isso porque a Chapecoense
está na vice-lanterna, com 14
pontos, quatro a menos que
o Fluminense, primeiro time
fora da degola, em 16º lugar,
com 18 pontos.
Além da estreia de Marquinhos Santos, a Chapecoense terá novidades dentro
das quatro linhas. O treinador
definiu a escalação com cinco
mudanças em relação à der-

rota para o Vasco na rodada
passada. A principal delas é
a saída do meia Augusto para
a entrada de Renato, que está
recuperado de lesão e voltará
a jogar após mais de quatro
meses afastado.
“Quando há troca de comando, os atletas respondem
bem. Há necessidade de uma
mudança de atitude e organização tática para que a
Chapecoense permaneça na
Série A. Gosto do meio-campo preenchido, agressivo na
marcação, mas organizado e
compacto. Eles assimilaram
bem. O número de chances
criadas foi bom no treino”,
garantiu Marquinhos.
As outras mudanças serão em função dos retornos
do zagueiro Gum e do volante
Márcio Araújo, novamente à
disposição após cumprirem
suspensão, e do meia Camilo,
recuperado de lesão. O trio
retoma as vagas que foram
ocupadas por Maurício Ramos, Amaral e Campanharo.
Outra mudança será no ataque, com Arthur Gomes no
lugar de Aylon.

Nova geração dá continuidade
ao sucesso da Fórmula 1
São Paulo,(AE) - A inicia
neste domingo, às 9h10
(de Brasília), no GP de
Cingapura, a fase final do
calendário com o título
encaminhado novamente
para Lewis Hamilton, da
Mercedes, e com mais uma
certeza estabelecida na
categoria. Após dois terços
da temporada cumpridos, o
ano tem servido para consolidar uma nova geração
de jovens pilotos, como o
holandês Max Verstappen,
da Red Bull, e o monegasco
Charles Leclerc, da Ferrari, nomes cada vez mais
preparados para assumir o
protagonismo nos próximos
campeonatos.
O grupo de rapazes promissores, de menos de 23
anos e com idade para ser
estudantes universitários,
desponta como o futuro de
uma modalidade que nos
últimos anos tenta justa-

mente conquistar o público
mais jovem. Verstappen e
Leclerc, por exemplo, foram
os únicos pilotos fora a
dupla titular da Mercedes a
terem vencido provas nesta
temporada. Tudo isso com
apenas 21 anos.
A Fórmula 1 não conta
só com eles. O mais novo
do grid é o britânico Lando
Norris, da McLaren, de apenas 19 anos e cotado para se
tornar o “novo Hamilton”. O
ano trouxe como uma das
surpresas o crescimento do
estreante Alex Albon, tailandês de 23 anos promovido
recentemente para a Red
Bull após bons resultados
Até mesmo o canadense
Lance Stroll, de 20 e hoje
integrante da Racing Point,
afastou a fama de piloto
milionário e comprador de
vaga na categoria ao conseguir um quarto lugar no GP
da Alemanha

Confira os valores atuais das dívidas
dos clubes do Brasileirão inscritos
na Dívida Ativa da União e do FGTS:
Corinthians................................................ R$ 572 milhões
Vasco........................................................... R$ 51 milhões
Cruzeiro..................................................... R$ 25 milhões
Fluminense................................................ R$ 22 milhões
Botafogo..................................................... R$ 21 milhões
Avaí............................................................. R$ 12 milhões
São Paulo................................................... R$ 8 milhões
Palmeiras................................................... R$ 8 milhões
Fortaleza.................................................... R$ 53 mil
CSA............................................................. R$ 35 mil
façam fusões, para o abatimento dessas dívidas com
o governo.
Além desse benefício, o
projeto propõe que os clubes
de futebol tenham condições
facilitadas para ingressar
com pedidos de recuperação
judicial. O acordo precisa
ser aceito pelos credores na
área cível e na área trabalhista, por exemplo.
Vale lembrar que o projeto prevê que os clubes
deixem de ser associações sem fins lucrativos e
passem a ser sociedades
anônimas ou limitadas. É
uma mudança na forma de

administração. Com isso,
eles terão acionistas ou
proprietários, que podem
ser outras empresas nacionais ou até estrangeiras. A
transformação é opcional.
A renegociação das dívidas dos clubes está inserida
em um contexto maior:
criar segurança jurídica,
esportiva e comercial para
que investidores se sintam atraídos para investir
nos clubes, historicamente
comprometidos com gestões deficitárias e acúmulo de dívidas. “Um clube
mudar de associação para
empresa é fácil e já existe

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDO QUADRIMESTRE 2019.
Em atendimento ao § 4º do art. 9º, da Lei Complementar Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
e, do § 5° do art. 36, da Lei Complementar n° 141/12, o Município de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao Cumprimento das
Metas Fiscais do Poder Executivo e da Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao
Segundo Quadrimestre do exercício de 2019, a ser realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia
24 de setembro de 2019 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

ENTRAVE
A questão da tributação continua sendo o
principal entrave. Os clubes que optarem pelo
novo regime serão tributados pelas mesmas
regras das empresas comuns. Para estimular
os clubes a se profissionalizar, o projeto oferece
um regime transitório de apuração de tributos
federais, o Re-Fut, pelo prazo de cinco anos.
Segundo esse regime especial, as SAFs
(Sociedades Anônima do Futebol) poderão fazer um recolhimento único com alíquota de 5%
sobre a receita bruta mensal. Esse pagamento
corresponderá aos seguintes tributos: IRPJ,
CSL, PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária. À reportagem do Estado, o deputado Pedro
Paulo prefere não cravar um porcentual. A discussão ainda precisa avançar com o Ministério
da Economia e a Receita Federal.
As associações que não quiserem se tornar
empresas poderão continuar isentas dos impostos atuais, desde que cumpram uma série de requisitos ligados a boa governança, compliance,
transparência e responsabilidade fiscal.
lei para isso. A discussão
é como você vai fazer isso
com segurança”, explica
Pedro Daniel, diretor executivo da Ernst&Young,
consultoria que participa
da análise do projeto de
transformação dos clubes
em empresa. “Queremos

atrair investidores sérios e
não só aventureiros.”
Ao longo da semana,
representantes dos clubes
se reuniram com o parlamentar Pedro Paulo e
apresentaram uma série de
sugestões para modificar a
proposta inicial.
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IFORA DE CASA

Após título inédito, Athletico-PR descansa
campeões e testa reservas contra o Vasco
Curitiba, (AE) - Campeão da Copa do Brasil
pela primeira vez depois
de vencer o Internacional
por 2 a 1, no Beira-Rio,
na última quarta-feira, o
Athletico-PR ainda não
dedicará todo o seu foco
ao Campeonato Brasileiro. Assim como já fez em
mais de uma oportunidade,
justamente em razão da
prioridade aos mata-matas
de outras competições que
disputou nesta temporada,
o técnico Tiago Nunes utilizará o time reserva para
enfrentar o Vasco neste
domingo, em São Januário,
a partir das 16 horas, em
jogo válido pela 20.ª rodada, a primeira do returno.
Agora, não há mais nenhum mata-mata a ser disputado pelos paranaenses,
mas a comissão técnica
avaliou que os titulares
merecem um descanso
depois da conquista histórica em Porto Alegre.
Como o título da Copa
do Brasil garantiu vaga
na Copa Libertadores de
2020, o Athletico não tem
mais pressa para voltar
a brigar por uma vaga no
G6, a zona de classificação

Vasco quer melhorar
Nos dois últimos jogos, o Vasco perdeu uma
em casa e ganhou outra fora. Neste domingo,
a ordem é começar a engatar uma série de
vitórias para escapar de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, alcançando
de vez a tão sonhada regularidade. Na penúltima rodada, a equipe do técnico Vanderlei
Luxemburgo decepcionou sua torcida em pleno
São Januário com um revés por 2 a 0 frente ao
Bahia. Na rodada, seguinte, devolveu o sorriso e
a esperança a seus fãs batendo a Chapecoense
por 2 a 1 na Arena Condá. No início do returno,
contando com 23 pontos na tabela de classificação e ainda próximo da “zona da confusão”,
para o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, voltar
à casa vascaína representa o panorama ideal
para atingir a tão sonhada tranquilidade na
competição.

Jogos de domingo
Inter X Chapecoense
Fortaleza X Palmeiras
Vasco X Athletico PR
CSA X Ceara
Goiás X Fluminense

Segunda-feira
Avaí X Atlético MG

à competição continental.
Desta forma, o Athletico terá de buscar outras
motivações para manter
um rendimento competitivo - o maior deles será o
título nacional, mas hoje
a equipe, que contabiliza
26 pontos na 11ª posição,
hoje se vê bem distante dos
líderes da classificação.
De qualquer maneira, é
preciso cuidado para não

Técnico Tiago Nunes vai comandar o time sem os campeões da Copa do BR

despencar muito na tabela.
O próprio Vasco está na
cola, com 23 pontos, em
12.º lugar, apesar de não
ter chances de conseguir
ultrapassar o rival paranaense na tabela porque
tem duas vitórias a menos.
O time que o técnico

Tiago Nunes mandará
a campo será bastante
parecido com o que foi
derrotado por 1 a 0 pelo
Avaí na rodada passada.
As novidades devem ser o
zagueiro Lucas Halter e o
lateral-esquerdo Adriano.
O atacante Marcelo Cirino,

que foi titular contra a equipe catarinense e teve participação decisiva ao entrar
no segundo tempo contra o
Internacional e fazer uma
jogada espetacular no lance
do gol que garantiu a vitória
no Beira-Rio, também deve
ser poupado.

Após cinco jogos sem vencer, Ceará tenta Em confronto direto, Flu visita Goiás
encerrar jejum na abertura do 2º turno
pela 1ª série de 3 vitórias no Brasileirão
Fortaleza, (AE) - Sem
vencer uma partida no
Campeonato Brasileiro
desde o dia 10 de agosto,
quando goleou a Chapecoense por 4 a 1, em Fortaleza, o Ceará já acumula
cinco jogos sem vitórias e
tentará quebrar este incômodo jejum neste domingo,
quando enfrenta o CSA, às
16 horas, no estádio Rei
Pelé, em Maceió, pela 20ª
rodada da competição, a
primeira do segundo turno.
E nesta sequência de
cinco partidas sem bater um
adversário o time cearense
somou apenas dois pontos,
fato que o faz contabilizar
22 e ainda se ver próximo da
zona de rebaixamento. Desta
forma, a meta é finalmente
voltar a vencer o CSA, que
está na área de risco da
tabela, com 16 pontos, mas
que conquistou uma boa
sequência de resultados na
reta final do primeiro turno
“Eles estão mais encorpados, mais motivados devido os últimos resultados.
Mesmo assim a gente sabe

Para este duelo em Maceió, o técnico Enderson Moreira
deverá promover apenas uma mudança na equipe titular

o que tem que fazer para
conseguir o resultado. Mesmo sabendo que eles estão
crescendo, a gente está
trabalhando muito para
buscar essa vitória. Vai
ser um jogo extremamente
difícil”, analisou o atacante
Bergson, que ficará como
opção no banco de reservas
do Ceará neste domingo.
Para este duelo em Maceió, o técnico Enderson
Moreira deverá promover
apenas uma mudança na

equipe titular: Cristovam
na vaga de Samuel Xavier,
suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Sendo utilizado pelo treinador como uma espécie de
12º jogador, pois costuma entrar com frequência na equipe
no decorrer das partidas, o
atacante Wesley exibiu cautela ao projetar o confronto com
o CSA, deixando claro que o
fato de o adversário ocupar a
18ª posição não ilude o time
cearense.

Rio, (AE) - O Fluminense visita o Goiás no Serra
Dourada, na noite deste
domingo, às 19 horas,
buscando sua primeira
sequência de três vitórias
consecutivas no Campeonato Brasileiro para tentar se distanciar da zona
de rebaixamento.
Depois de passar pelo
Fortaleza em solo cearense, o triunfo sobre o
Corinthians no domingo
passado, em Brasília, deixou a equipe ao menos
uma semana fora das quatro últimas colocações da
tabela e fez com que o
reencontro com os goianos - no primeiro turno,
derrota por 1 a 0, aos 44
do segundo tempo no Maracanã - se tornasse um
confronto direto.
É que o Flu tem 18 pontos, três a menos que o
time esmeraldino, e chegaria ao mesmo número
de vitórias (seis), sendo
que é melhor no critério
seguinte de desempate,

o saldo de gols (hoje, os
números apontam -8 a -15
para os cariocas).
De acordo com o técnico Oswaldo de Oliveira, o
duelo deste domingo vem
em hora oportuna. “Vamos começar o segundo
turno em alto estilo, com
uma briga muito importante pelos três pontos”,
comentou o comandante
tricolor, assegurando que
a atenção deve ser total,
mesmo diante de um rival
que vem de três derrotas
seguidas. “O adversário
é uma equipe que tem
tido alguns resultados
ruins ultimamente, isso é
motivo importante para
tentarem se superar”,
apontou.
Questionado sobre a
importância de impor sua
cara à equipe que comanda, o treinador afirmou
que prefere dar a este um
toque de maior competitividade. “Trabalhamos
pelo resultado, principalmente pela posição que

estamos na tabela. Não
é uma questão de estilo,
individualidade, é o Fluminense. Estou procurando,
independentemente de
dar a minha cara ao Fluminense, dar uma concepção vencedora”, concluiu.
Oswaldo preferiu não
fazer mistério sobre a
escalação do Flu, oferecendo-a aos repórteres
que cobrem a equipe no
CT Pedro Antonio, ainda
na última sexta-feira, em
entrevista coletiva que
antecedeu a partida do fim
de semana.
Assim, Yony González
foi confirmado no ataque
titular, apesar da indefinição do futuro do jogador
no clube. A sua permanência nas Laranjeiras
foi posta em dúvida depois
que o vice-presidente geral do Flu, Celso Barros,
revelou certo desinteresse
do atleta colombiano em
renovar contrato com o
clube, que vencerá no fim
deste ano.
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Semana Literária em Umuarama
vai começar nesta segunda-feira
Umuarama - Com o
tema “Vozes para (RE)
Criar o Mundo”, o Sesc
de Umuarama está vestido para a 38ª edição da
Semana Literária e Feira
do Livro. O evento hoje
tomou forma regional e
busca fomentar a literatura, cultura, educação e
a economia pelo encontro
entre escritores e o público. As atividades da
semana começam nesta
segunda (23), às 9 horas,
na Unidade do Sesc de
Umuarama.
Segundo o coordenador da Semana Literaria
de Umuarama, Alessandro Salgado, é promovendo o encontro de várias
vozes que o evento pretende incentivar debates,
oficinas, ações criativas
e iniciativas transformadoras, que reflitam sobre
a relação da literatura
e os tempos atuais, os
corpos que a compõem e
a atingem, as diferentes
gerações de leitores, as
liberdades que permeiam

o estético e o interpretativo e as diversas possibilidades da leitura través
de novas mídias. “Um
convite para uma viagem
com destino para a vida
que, como poetiza Cecília
Meireles, [só é possível
reinventada]”, disse.
Ainda segundo Salgado a literatura pode
chegar aos leitores em diversos suportes e dimensões, como por exemplo,
na música, no cinema e
nas redes sociais. Desta
forma, a semana contará
com os escritores: Fernanda Munhão, Rosana
Rios, Daniel Galera e
Rodrigo Garcia Lopes e
Vanessa Meriqui.
O evento também contará com escritores de
Umuarama, como Ângela
Russi (Oficina de criação
literária), Márian Trierveiler Pereira (Bate-papo
com a autora que integra
a Coletânea de Contos
Infantis do Sesc PR) e
Márcia Tiago de Sá e
Carolina de Amorim Bou-

Ainda segundo Alessandro Salgado, a literatura pode chegar aos leitores em diversos suportes e dimensões

cault (Criação literária).
A programação completa
pode ser encontrada no

www.sescpr.com.br/semanaliteraria/.
Entre os espetáculos

os visitantes poderão
apreciar o Histórias de
Afeto - Espetáculo de
contação de histórias;
Cia Tricotando Palavras
- Espetáculo de contação
de histórias: Contos de
Sabedoria Africana; Cia
Mapinguary e “O que
existe atrás da parede”.
Lia do Itamaracá

Objetivo é estimular a leitura principalmente nas crianças

Outra atração da semana será a presença de
Maria Madalena Correia
do Nascimento, o patrimônio cultural vivo de
Pernambuco, conhecida
como Lia de Itamaracá.
Considerada pelo New
York Times como a diva
da música negra, teve
sua voz comparada à de
grandes cantoras devido
ao impacto que causa
no público. No dia 25 às
20h30, Lia lançará seu

livro Lia de Itamaracá.
“Aos 75 anos cirandando
com resistência, sorrisos e simplicidade, Lia
expressa todo o empoderamento da mulher
brasileira, que não se
abala diante às dificuldades da vida e que encara
tudo como experiência”,
ressaltou Salgado.
Ainda segundo o organizador do evento, a
presença da cirandeira
traz a leveza da poesia
do cancioneiro popular e
a valorização da cultura
brasileira para a Semana
Literária, provando que
a literatura não se faz
apenas em páginas. “Após
o lançamento, a escritora
participará de um bate-papo sobre cultura, identidade e oralidade, contando e
cantando sua trajetória”,
finalizou o entrevistado.
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Barrigão

Maria Prata, mulher de
Pedro Bial, mostrou o barrigão dos seis meses da
gestação de uma menina e
“entregou” que a sua segunda filhinha com o apresentador vai se chamar Dora. O
casal já tem a Laura, com 2
aninhos.

Festa de
aniversário

Bruna Marquezine fez
questão de comemorar o
aniversário de 17 anos da
irmã, Luana. A festa foi
num badalado restaurante
localizado na zona Oeste do
Rio de Janeiro.

Explicação

A chef Kátia Barbosa

É difícil encontrar Kátia Barbosa, a chef carioca
integrante do trio de mestres do reality “Mestre do
Sabor”, sem um largo sorriso no rosto. Sempre falando
sobre seu amor pela comida, ela é uma das grandes representantes do time de apaixonados pela gastronomia.
Na estreia do programa, no dia 10 de outubro, ela terá
a missão de começar a montar seu time com oito chefs
profissionais para participarem na disputa. Somado
aos candidatos dos mestres José Avillez e Leo Paixão,
serão, no total, 24 participantes da competição. E, no
que depender da trajetória da chef, 24 competidores que
saibam valorizar a culinária afetiva brasileira.

Família

Thaís Pacholek, mulher de Belutti, que faz dupla com
Marcos, contou que ela e o marido não planejam ter mais
crianças e estão bem felizes e realizados com o filho Luis
Miguel, que completou 3 anos. A atriz também compartilhou fotos com seus seguidores, nas quais ela aparece se
divertindo com o menino.

Rádio em
São Paulo

Nesta quarta-feira, dia
25, dia em que se comemora
o dia do rádio, às 12 horas
entrará no ar, oficialmente a
Rádio Massa FM, 92,9 MHz, a
primeira emissora de ratinho
no Estado de São Paulo. A
rádio paulistana será a cabeça de uma rede com mais de
30 emissoras entre próprias
e afiliadas. Ratinho, que brilha nas noites do SBT
está estudando estrelar uma atração também em sua
rádio, mas por enquanto não foi nada decidido neste
quesito.

Mais uma
minissérie

Ricardo Linhares escreverá uma minissérie
baseada no enredo do livro
“Cacau”, escrito pelo imortal Jorge Amado e publicado em 1933. A produção
pretende mostrar as duras
condições de trabalho nas
fazendas do sul da Bahia.

Abriu o coração

Drew Barrymore abriu
o coração em uma entrevista. A atriz americana
confessou que foi viciada
em cocaína quando tinha 12
anos de idade. No entanto,
atualmente ela garante que
isso é mesmo coisa do passado e que não sente falta
da droga.

Só para
confirmar

O canal pago HBO anunciou que a série “A Vida Secreta Dos Casais” estreará
no dia 13 de outubro, a partir das 21 horas. Lembrando
que a produção é estrelada
por Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli.

Parceiro
da mãe

É assim que Patrícia
Poeta define seu filho Pedro,
que tem 17 anos, e vai com
a mãe vários lugares. A
apresentadora teceu elogios
ao filho e completou “Ele é
supertranquilo, cuida muito
bem de mim”. Bonito de se
ver.
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Simone, a mesma que faz dupla com Simaria, explicou
que ganhou alguns quilos a mais durante viagem pelos
Estados Unidos, Inglaterra e Portugal e que não está
grávida, conforme fofocaram alguns fãs mais afoitos. A
artista disse que já retomou a dieta.

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

Lígia e Rita tentam chegar a um acordo para que a
menina possa conviver com Nina. Meg exige que Osório
não conte a Regina e Max sobre Guga e Serginho. Filipe
sente orgulho das atitudes de Lígia. Raíssa incentiva
Camelo a não desistir do rap. Nanda pede que Raíssa
ensaie com ela, a fim de convidar João Estrela para
assistir. Karina insiste para que Milena deixe o Brasil
com ela. Camelo anuncia a Tatoo e aos amigos que
precisará se afastar do rap para estudar.

ÓRFÃOS DA TERRA

1) Domingas foi personagem da atriz Maeve
Jinkings, em qual dessas novelas?
a) “Além do Tempo”
b) “Totalmente Demais”
c) “A Regra do Jogo”
d) “Malhação”
2) Em qual dessas
produções, Wagner
Moura interpretou
Olavo Novaes?
a) “América”
b) “Paraíso Tropical”
c) “A Lua Me Disse”
d) “Sabor da Paixão”
3) Quem é o interprete da música “Jura” que foi tema
musical da novela “O Cravo e Rosa”?
a) Zeca Pagodinho
b) Jorge Aragão
c) Dudu Nobre
d) Roberto Leal
4) Como se chamava a personagem de Totia Meirelles na
novela “Fina Estampa”?
a) Teodora
b) Esther
c) Zuleica
d) Zambeze
5) Quem interpretou Marconi Ferraço na novela “Duas
Caras”, exibida pela Globo em 2007?
a) Dalton Vigh
b) Antônio Fagundes
c) Rodrigo Hilbert
d) José Wilker
(Respostas: 1C; 2B; 3A; 4D; 5A;)

Os resumos dos últimos capítulos não serão divulgados.

BOM SUCESSO

Eric não aceita as desculpas de Alberto e afirma
que irá lhe tirar tudo o que ama. Diogo fica surpreso
ao saber por Alberto que Eric assumirá as dívidas da
Prado Monteiro. Paloma se surpreende quando Gabriela avisa que está namorando Vicente. Eric demite
Diogo. Diogo teme que Eric conte a Nana que o estava
ajudando a sabotar a editora. Jeniffer conta a Luan
que conseguiu o emprego na loja Chic. Marcos alerta
Paloma de que Eric está usando a costureira para se
vingar de Alberto.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Vini e Luca seguem na disputa por Mirela. Glória consegue despistar Luísa e Marcelo. Pendleton
consegue sair de sua residência sem ser observado.
Enquanto joga Vetherna, Mário encontra novamente a misteriosa jogadora Estrela e fica sabendo
aonde ela mora. Nancy fica sabendo que Waldisney
foi solto. Gleyce faz algumas perguntas para Jeff a
respeito dos pais de Brenda. Com a polêmica sobre
a participação de Falcão no clipe de Lindomar, Ruth
e Helô resolvem afastá-lo do colégio. Jeff pede que
Brenda apresente sua mãe para ele. Mário apresenta a Escola dos Sonhos aos convidados, e Ruth
questiona. Raquel pede para Guilherme guardar
seu segredo.

A DONA DO PEDAÇO

Vivi afirma a Camilo que não tem sentimentos por ele
e se recusa a dormir com o marido. Antero se lembra do
documento que anula a transferência da fábrica para
o nome de Jô, mas garante a Maria da Paz que não fez
uma cópia. Por ordem de Camilo, Berta tranca Vivi em
seu quarto. Otávio deixa a casa de Beatriz. Zé Hélio convida Beatriz para a luta de Rock. Maria da Paz percebe
a mudança de Régis. Chiclete comenta com Leandro que
decidiu voltar para Rio Vermelho. Camilo ameaça Vivi e
ela mente para Kim, que alerta Beatriz para a situação
de Vivi. Fabiana e Agno conhecem Joana. Coruja sabota
uma bebida de Rock para que ele perca a luta. Fabiana
chantageia Jô, que ameaça a rival.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Joaquim, Felipe e Julia chegam ao apartamento.
Meire fica sabendo e acredita que os três podem indicar que haverá um bombardeio no condomínio. Fiorina
discute com Giuseppe e diz que ele não é romântico
com ela. Regina fala ainda que prefere que ela fique por
lá, longe dela. André se explica para Julia e conta que
não gosta da Manuela. Priscilla não conta a verdade
para Julia sobre a foto. Isabela pensa numa maneira
de ver Marina.

Você está vivendo um grande impulso
e entusiasmo para agir a favor de suas
motivações e interesses pessoais. É o
momento de livrar-se da insegurança,
agindo com mais força.

Que tal formalizar aquele compromisso? No campo das relações humanas,
muitos dos seus projetos poderão se
realizar. Para solitários, um amor do
passado volta para alegrar a vida.

Ótimo dia para o romance e a criatividade artística, assim como para
as atividades ligadas ao lazer e à
diversão. Você estará mais expansivo e confiante para expressar seus
sentimentos.

Seu trabalho levará a envolver-se
com muitas pessoas diferentes e
interessantes e você vai se divertir,
já que adora novos conhecimentos.
É aconselhável cuidar bem da saúde.

As relações de trabalho vão perturbar
seu ritmo de vida, provocando certa
desorganização. Mesmo assim, é
o momento certo para concluir as
tarefas que estão sob a sua responsabilidade.

Sua atenção estará mais voltada
para a família e as responsabilidades
domésticas. É um bom momento para
cuidar da casa e das obrigações junto
a seus pais e familiares.

Dia muito importante. Você mostrará
grande capacidade de atuação e perseverança para as coisas que lhe interessam. Mas não deixe de agir com
gentileza e senso de oportunidade.

O trabalho será movimentado e produtivo. Mostre sua capacidade e não
se deixe influenciar. Uma forte alegria
de viver está presente e é possível
que você se apaixone perdidamente.

Fase positiva para expansão profissional e material. Alguém em particular
pode se opor ou tentar prejudicar o
seu crescimento no trabalho, mas
isso não vai impedir a realização de
projetos.

Seja persistente e organizado, fazendo uma coisa de cada vez até o final.
A paciência com as críticas dos chefes
e superiores lhe trará bons resultados.

O momento é de grande agitação no
trabalho e de muitas oportunidades
para ganhar dinheiro. O contato
com outros países ou com pessoas
estrangeiras está favorecido.

Procure ser um pouco mais autoritário
no ambiente de trabalho. Não confunda gentileza com intimidade. No
final deste mês que vem tire alguns
dias de folga.
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Unipar conquista pontuação máxima no
Prêmio Inovação e Boas Práticas do Crea
Umuarama - Primeiro
lugar. Este foi o resultado
conquistado pelos cursos de
engenharia da Universidade Paranaense no Prêmio
Inovação e Boas Práticas
das Instituições de Ensino,
do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Paraná. A Unipar concorreu
com o ‘Desafio das Engenharias’, uma das atividades que
fez parte da 5ª JETI (Jornada
das Engenharias e Tecnologia da Informação), da Unidade-Sede, em Umuarama.
E conseguiu 40% dos votos.
Os coordenadores de Engenharia Civil, professor
Everlei Câmara, e de Engenharia Mecânica, Patrik
Lopes, participaram da ceri-

mônia de entrega do prêmio,
comandada pelo presidente
do órgão, Ricardo Rocha.
Segundo o Crea, o objetivo
do concurso é reconhecer as
instituições que desenvolvem
trabalhos diferenciados junto
aos acadêmicos, empresas,
profissionais ou outros órgãos/entidades, estimulando
o desenvolvimento acadêmico
e científico e a valorização
profissional.
O ‘Desafios das Engenharias’ é uma série de atividades que, como o nome diz,
desafiam os conhecimentos
dos acadêmicos em oficinas
e gincana da JETI [evento
anual dos cursos]. Entre as
que mais causam interesse e
empolgação estão construção

da ponte de macarrão e do
guindaste de palitos; lançamento de foguetes; desafio de
taludes; provas do carrinho
elétrico, do robô sumô; e
simulador de erosão. E mais:
as equipes também se confrontaram nos desafios Bolsa
de valores, Horta sustentável,
Perfil do solo, Concreto colorido, Concrebol, Usinagem,
Hackaton, Invasão da rede
Wi-Fi, Cabeamento de rede
e concursos de fantasia e
cultural.
As equipes, necessariamente, têm que ser formadas
por acadêmicos de todos os
cursos envolvidos. No mínimo, um de cada. A JETI aconteceu no mês passado, com
participação de cerca de 300

participantes. Durante toda
a semana, acadêmicos das
Engenharias Agronômica,
Civil, Mecânica, Ambiental,
da Computação, de Software, Elétrica, Mecatrônica e
Química e de Sistemas de
Informação, das modalidades
presencial e semipresencial,
se uniram nessas atividades
extraclasses.
O trabalho premiado disputou na categoria Ensino,
Pesquisa e Extensão. Em 2º
lugar, com 25,7% dos votos,
ficou o trabalho Cimento
Termoacústico à base de borracha de pneus inservíveis,
da Feitep, de Maringá; e em
3º, com 22,9% dos votos, o
Projeto Hortas, da UniFatecie, de Paranavaí.

Presidente do Crea, Ricardo Rocha, com os professores
da Unipar, Patrik e Everlei, na cerimônia da entrega do prêmio

Estudantes e professora de Xambrê produzem poemas sobre patriotismo
Xambrê – Os poemas são da turma do 5º ano do Ensino
Fundamental na Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e
Silva, de Xambrê. Eles foram orientados pela professora Elizabete
Neves Servelhere Ribeiro, que destaca a importância do tema e da
criatividade dos estudantes. Confira as produções.
BRASIL
Brasil! Terra de grande valor
Composto de tantas riquezas
Que Deus criou com amor
Brasil! País de sonhos
Lutas e encantamento
Suas belezas deixadas de lado
Agonizando em sofrimento
Brasil! Um país sem igual
Entre todos o mais belo
Porque o homem lhe causa mal?
Brasil! Seus recursos destruídos pela ganância
Por homens que prometem progresso
Eles só pensam em si mesmos
Em vida de luxo e diversão
Vivem as custas do sofrimento do restante da nação
Brasil! Rios poluídos e matas queimadas
Crianças passando fome
Pessoas desrespeitadas
Brasil! Os índios que aqui viveram
Não tem direito ao seu chão
Estão sendo dizimados
Sem respeito e proteção
Queria que o meu país
Ainda tivesse uma esperança
Que ele fosse salvo
Pelo futuro das crianças.
Professora: Elizabete Neves Servelhere Ribeiro
-x-x-xPÁTRIA AMADA
Brasil, minha Pátria querida
Terra de gente que luta com bravura
Terra de gente forte
Que te ama com doçura
Brasil, sua bandeira é verde e amarela
Que representa a nossa grande riqueza
O branco convida a paz
E o azul cor do céu; Que beleza!
Nosso país tem animais diversos
Nos mostrando como Deus foi gentil
Amém a nossa Pátria
Cuidem do nosso Brasil    
Aluno: Augusto Gilliet Campanholi
-x-x-x-x
A NATUREZA
Oh! Natureza!
Pra que tanta tristeza?
Os bichos morrendo
Os rios secando
E a gente matando
Cadê o nosso verde?
Cadê o nosso azul?
As cores se transformando em cinza
Escondendo até o Cruzeiro do sul
Vamos pensar
Vamos recomeçar
Como iremos viver
Sem nos matar
Será que não percebemos
Que o mundo está morrendo
A Amazônia, o pulmão do Brasil
Está pelas chamas ardendo
Os animais
Ameaçados de extinção
Lutam pela vida
Sem nenhuma razão
Quem causa isso tudo?
O homem! Sem coração.
Aluna: Greicy Kelly dos Santos
-x-x-x-x-x-x-x
PÁTRIA AMADA
Minha terra tão amada
Minha terra encantada
Que está sendo desmatada

E grande parte queimada
Peço a Deus que não aconteça nada
Que tudo pare por aí
Pois somos o coração do mundo
E seu povo vive aqui
Essa cor laranja é quente
E vem tomando o lugar do verde
Com florestas desmatadas sem nenhuma proteção
Incendiadas e consumidas pelo fogo
Que arde sem compaixão
A nossa Ilha Grande
Em chamas também estava
Graças a Deus foi apagada
Mais ainda tem as marcas
Por onde o fogo passava

O seu destino está nas mãos
De homem destruidor
Que dizem te proteger
Mas não te dão mínimo valor
A onça e a arara- azul
Estão na lista da extinção
Corais e tantos outros
Que desaparecerão
Se minha pátria não for cuidada
Só a história vai poder contar
Que tantas belezas
Haviam nesse lugar
Aluno: Otávio da Gama Granville
-x-x-x-

O que será desse planeta
Se o homem continuar a destruir
Será que haverá futuro?
E motivos pra sorrir?
Aluna: Karina Luzia Martins Neves

A NOSSA PÁTRIA
Em águas brasileiras
Caravelas portuguesas
Avistaram as belezas
Da nossa natureza

-x-x-x-x-x-x

Pedro Álvares Cabral
Juntamente com a realeza
Cresceu os olhos para nossas riquezas

BRASIL
O Brasil precisa de mudança...
Somos feitos de idiota
Quem criam as nossa leis
Não são por nada patriotas
Ladrões, bandidos e corruptos
São os lideres do país
Eles estudam as nossas leis
E só aprovam o que os faz feliz
Somos todos brasileiros
Representantes de uma nação
Queremos mudanças
Progresso e transformação
Aluno: Cauã Aguiar Ferreira
-x-x-x-x
SALVE A AMAZÔNIA
Pobre Amazônia. Tinha palmeiras
Onde cantavam os sabiás
O que fizeram contigo
É difícil acreditar
A Amazônia que é nosso orgulho
Hoje está para acabar
É tanta chama que quase
Não dá para apagar
Enquanto uns tentam te salvar
Outros nem gostam de pensar
Mas o que adianta ganhar tanto
E não ter o que comemorar?
Peço a Deus para os homens se conscientizar
Que sem as matas não podemos respirar
E se nada acontecer
Não haverá o que salvar.
Aluna: Larissa Beatriz de Oliveira de Souza
-x-x-x-xNOSSA PÁTRIA AMADA
Nossa Pátria amada
País de tanta beleza
Que vem sofrendo calada
Destruída por riqueza
A Amazônia pulmão do país
Vê seu verde arder em chamas
Só querem te destruir
Porque o homem não te ama
Os animais e plantas não podem se defender
Tudo vai se consumindo
Até tudo ali morrer
O que será de nossas vidas
Se isso continuar
Será que moraremos no espaço
Quando a Terra se acabar?
Aluna: Clara Vitória Pereira Machado
-x-x-x
MINHA PÁTRIA
Minha Pátria querida
Tão bela e de grande valor
Pena que o homem vem destruindo
Deixando sua beleza sem cor

Se apossaram das nossas terras
Do nosso povo
E até dos nossos tesouros
Dom Pedro I
As margens do rio Ipiranga
Tornou-se um marte
Devolveu a esperança
Aos brasileiros de toda parte
Em alto e bom som
Ele gritou
“Independência ou Morte”!
O gigante acordou e para nossa sorte
Se libertou.
Aluno: João Eduardo Seranto
-x-x-x-x
PÁTRIA AMADA
A Pátria que conduz
É o nosso país que reluz!
7 de setembro, é um dia nacional
Todas crianças gritam
Viva a Pátria mundial
O Brasil é uma nação
Viva a nossa população
Viva 7 de setembro
Vivo em nosso coração
A natureza é tão linda
O Brasil sem igual
Viva a Pátria brasileira
Nesse mundo natural.
Aluna: Danielly Cristina da Silva Santana
-x-x-x-x
O SOFRIMENTO DE UMA PÁTRIA
De um povo heróico o brado retumbante
Brilhou no céu da Pátria nesse instante
Conseguimos conquistar com braço forte
Desafiando nosso peito a própria morte
Versos do Hino feito com amor
Que expressa um povo de grande valor
Que só querem carinho e proteção
Que sejam respeitados como nação
Com a Amazônia em chamas
São abertas feridas
Animais sem casas
Sem futuro e sem suas vidas
O homem destrói a terra
Sem nenhuma resistência
Não percebe que sua maldade
Gera tanta conseqüência
Um Hino foi escrito
Transmitindo grande valor
Quem vem se perdendo com o tempo
Entre gemidos de dor
Esse Hino que tanto nos representa
Está ficando só em letras
Em memórias e em lendas.
Ketllin Felix da Silva
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Veículos
INOVO ÔNIX

O carro que oferece mais pelo
mesmo preço chega a Umuarama

Umuarama – Os diretores da Uvel, Joaquim José
da Costa Pereira, Ivanildo
Coutinho e o gerente Andrey Ferreira, juntamente
com os demais integrantes da concessionária recepcionaram a imprensa e
outros convidados para o
lançamento do novo Ônix.
Em plena era digital,
nenhum outro carro encanta tanto quanto o Onix.
O compacto da Chevrolet
logo se transformou no
mais vendido por tornar
acessíveis tecnologias
antes restritas, entre elas
sistemas avançados de
conectividade e a transmissão automática de seis
marchas. Agora é a vez
do Novo Onix, que chega
ainda mais tecnológico
e com o melhor conjunto
do segmento - sem cobrar
mais por isso.
Maior e mais refinado,
o Novo Onix traz para
a categoria tecnologias
capazes de se antecipar
às necessidades do usuário. A começar pelo Wi-Fi
nativo com sinal até 12
vezes mais estável. Sua
conexão à internet de
alta velocidade permite
ainda atualizar sistemas
do veículo de forma remota, igual já acontece

U

N

estão disponíveis no Novo
Onix. E o melhor: pelo
mesmo preço”, diz Carlos
Zarlenga, presidente da
GM América do Sul.
O Novo Onix Plus já
chegou, enquanto as entregas do hatch se iniciam
em novembro. Ambos contam com as opções de acabamento Onix, LT, LTZ e a
inédita Premier, sinônimo
de máxima sofisticação
na gama Chevrolet. Seu
caráter aspiracional agrega valor à marca atraindo
um perfil de consumidor
complementar.
O carro faz na rodovia
17 km com um litro de
gasolina e na cidade 13,7.

Novo Ônix já está disponível na Uvel

com smartphones. Um
novo aplicativo permite
ao motorista consultar
desde informações do
computador de bordo até
iniciar a climatização da
cabine à distância.
Motor turbo, assistente
de estacionamento semiautônomo, acionamento
da ignição por botão, sensor de ponto cego e nova
geração do multimídia

I

V

E

R

S

MyLink são outras novidades disponíveis para o
Novo Onix e para o Novo
Onix Plus, como passa a
ser chamado o sedã.
Já airbags frontais,
laterais e de cortina,
controle eletrônico de
estabilidade, assistente
de partida em rampa e
limitador de velocidade
passam a complementar
a lista de itens de série.

I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

Estreiam junto dois motores de nova geração da
família Ecotec, incluindo
uma inédita opção turbo
- a mais econômica da
categoria.
“Mais uma vez, o Onix
vai subir a barra do seu
segmento. Tecnologias até
então impensáveis para a
categoria, como Wi-Fi, assistente de estacionamento e seis airbags, agora

E

P

A

R

A

Lançamento do carro na sexta-feira na Uvel em Umuarama

N

A

E

Candidatos a cursos do presencial e
do semipresencial fazem prova no
final do mês que vem
Durante campanha, diferenciais da Instituição são
ressaltados, assim como o encanto da vida universitária

NOVIDADES – Quatro cursos novos
na Unipar Câmpus Umuarama, na
modalidade presencial: Gestão
de RH, Marketing, Processos
Gerenciais e Terapia Ocupacional.

S

E

UNIPAR

VESTIBULAR 2020

Na Unipar você pode participar de projetos de pesquisa
para ampliar os conhecimentos e incrementar o currículo

N

Com a tradição de quase
cinco décadas atuando no
ensino superior, a Universidade
Paranaense prepara mais uma
edição do seu processo seletivo.
Com prazo de inscrição que vai de
2 de setembro a 18 de outubro, a
edição vestibular 2020 promete
ser bastante concorrida.
Isso porque a Unipar tem

Quem quer ser engenheiro
tem nove opções: Engenharia
Agronômica, Ambiental, Civil, da
Computação, de Software, Elétrica,
Mecânica, Mecatrônica e Química.

aumentado seu leque de cursos,
com a modalidade semipresencial
[em parceria com o Google for
Education] – somando aos da
presencial, serão 128 opções,
nas sete Unidades. E também
por que não para de investir
em inovações pedagógicas e
estruturais, acompanhando
sempre a evolução da ciência.

E se quiser ser cirurgiãodentista, Umuarama
tem duas opções em
Odontologia: integral e
noturna.

Fachada do Hospital Veterinário da Unipar, referência no Paraná; acima, sala de cirurgia: estrutura ampla e de vanguarda para aulas práticas

Venha para a Unipar,
porque aqui...
SOMOS DIFERENTES!
Sim, somos diferentes e
comprovamos na trilha da nossa
história. São quase 50 anos de
experiência em ensino superior,
evoluindo ano a ano. Chegamos
aos 47 com mais de cem cursos de
graduação, mestrado, doutorado e
com Medicina, concretizando muito
dos sonhos da Unipar, que continua
forte, vibrante, investindo em
melhorias. O lema ‘Somos diferentes’
da campanha, que já está rodando
na mídia, enaltece esse princípio da
Unipar: de ser diferente no exato
sentido do termo: adjetivo e atributo
do que é raro, especial, excepcional...
Diz a peça publicitária criada pela
Diretoria Executiva de Gestão da
Comunicação: “Nas diferenças
encontramos a pluralidade e
a diversidade; na Unipar nós
acreditamos no poder das diferentes
ideias, compartilhadas e conectadas.
Juntos somos a universidade que faz
a diferença agora mesmo, porque
entre eu e você existimos nós”. Nós,
é bom frisar, define um time coeso,
formado por alunos, professores,
profissionais e dirigentes implacáveis
que, mesmo diante da atual
desfavorável conjuntura econômica,
promover tantas realizações passa a
ser tarefa árdua que requer coragem
para inovar e se reinventar, porque...
somos diferentes! Mas tem muito
mais pra você saber sobre nós,
acessando unipar.br.

VESTIBULAR UNIPAR [prova 27/10] – INSCRIÇÕES ABERTAS – saiba mais em unipar.br
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ISEGURANÇA
I
PÚBLICA

Licitação de Casa de Custódia está
prevista para início de 2020, diz Sesp
obra.

Umuarama – A
apreensão de uma banana de dinamite no interior da cadeia pública de
Umuarama esta semana
e o pedido feito à Prefeitura de Umuarama
pelo deputado estadual
Delegado Fernando, para
a doação de um terreno
para a construção de
uma delegacia cidadã,
trouxeram a tona um
assunto recorrente: a
necessidade de uma nova
estrutura para abrigar
presos provisórios em
Umuarama.
PROJETOS
Segundo informações
repassadas pela assessoria da Secretaria de
Estado de Segurança
Pública, o projeto para a
construção de uma Casa
de Custódia as margens
da Estrada Canelinha estão em fase de aprovação
junto a Caixa Econômica
Federal e a previsão é
que o processo licitatório
comece até o início de
2020.
RECURSOS
Os recursos estão
sendo disponibilizados
ao Governo do Estado
através do Departamento
Penitenciário Nacional.
Além de Umuarama,
outras cidades do Para-

CADEIA ATUAL
A cadeia pública de
Umuarama foi construída em 1.983 para abrigar
64 presos. Na quinta-feira (19) o local estava com
265 homens.

O terreno escolhido fica na Estrada Canelinha e a estrutura terá capacidade para 752 presos (foto arquivo)

ná também estão sendo
contemplados com novas casas de custódia e
presídios. Em Guaíra, as
obras começam até o fim
do ano.
OBRA
Obra está prevista
para ser construída num

terreno distante cerca
de mil metros a avenida
principal de acesso ao
bairro São Cristóvão, na
estrada Canelinha. Vai
abrigar até 752 detentos,
a princípio, temporários.
O Município desapropriou uma área de 36,3
mil metros quadrados

localizados atrás da subestação III da Copel, na
Estrada Canelinha, para
a construção da Casa de
Custódia.
Após o início das
obras, o prazo para a
construção é de até 24
meses. A estrutura é
para abrigar presos pro-

visórios, ou seja, que
aguardam julgamento e
por condenados em início
de cumprimento de pena,
por prazo de até 90 dias,
até ser encaminhado
para uma penitenciária.
Os moradores do bairro São Cristóvão e adjacentes são contrários a

DELEGACIA
CIDADÃ
Outra reivindicação
é a construção de uma
Delegacia Cidadã. O
novo modelo tem como
prioridade o atendimento ao público e não tem
a presença de cadeia
pública. Um ofício foi
encaminhado pelo deputado estadual Delegado
Fernando ao prefeito
Celso Pozzobom pedindo a doação de um terreno de pelo menos 2
mil metros quadrados
para a instalação da
estrutura.
Segundo o delegadochefe da 7ª SDP, Osnildo
Carneiro Lemes, o pedido
inicial formulado a Pozzobom fica localizado
próximo ao Batalhão da
Polícia Militar. “Estamos
no aguardo”, disse.
A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de
Umuarama informou que
o assunto ainda está em
estudo mas não há decisão final.

Motociclista é flagrado a 72 km/h e embriagado no centro de Umuarama
Umuarama – Um motociclista foi flagrado
transitando embriagado
e com velocidade de 72
km/h na avenida Londrina, próximo ao Campus III da Universidade
Paranaense. O flagra
ocorreu na noite de sexta-feira (20) durante
ação educativa da Guarda Municipal, Umutrans
e Polícia Militar com o
uso do anjinho, como
parte da programação
da Semana Nacional de
Trânsito, que acontece
até o próximo dia 25.
Segundo o Inspetor
da GM Thiago Mota, o
motociclista foi flagrado
no equipamento com
velocidade bem acima
do permitido. Na via a
velocidade máxima é

de 50 km/h e o condutor estava a 72 km/h. O
homem também estava
embriagado. O teste do
etilômetro apontou 1,09
mg/l de sangue, quando
o tolerado pela legislação é de 0,33 mg/l de
sangue.
“Ele ficou alterado e
tivemos que dar voz de
prisão. O motociclista
foi conduzido para a
delegacia da Polícia Civil
pelo crime de trânsito”,
explicou. Com a necessidade da prisão, a blitz
educativa foi encerrada.
Mas durante a ação, a
Guarda Municipal ainda
abordou um condutor
sem Carteira Nacional
de Habilitação e flagrou
diversos condutores no
‘anjinho’ transitando

Homem é encontrado morto na
Estrada Amarela em Umuarama
Umuarama – Um homem de 37 anos foi encontrado morto no início
da noite de sexta-feira
(20), na Estrada Amarela, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar. Eduardo Gonçalves
Bombardi foi encontrado
por populares caído já
sem vida ao lado de uma
moto.
Segundo a Polícia Mi-

litar uma ligação anônima informou sobre o
crime. Próximo ao corpo
foram encontrados cinco
estojos de pistola calibre
380. Segundo a PM, os
tiros foram na cabeça.
O corpo foi recolhido ao
Instituto Médico Legal
(IML) e liberado para
a família neste sábado
(21). A Polícia Civil passa a investigar o caso.

acima de 70 km/h em via
de 50 km/h. “As pessoas
ainda não respeitam
o limite de velocidade,
colocando a vida deles e de outras pessoas
em perigo”, esclareceu
Thiago Mota. O local
onde a blitz ocorreu fica
nas proximidades de
universidade, onde o
trânsito de pedestres e
veículos é muito grande
no período noturno.
NO SÁBADO
Na manhã deste sábado nova ação educativa
aconteceu na avenida
Paraná, nas proximidades da Praça Santos Dumont, com a abordagem
de diversos condutores.
Em poucos minutos um
condutor foi flagrado

Na manhã de sábado foi realizada blitz educativa na avenida Paraná com distribuição de
panfletos orientativos

transitando com criança fora da cadeirinha
e outro sem o uso do
cinto de segurança. “A

ação é educativa, mas
quando flagramos situações como essa estamos
efetuando as notifica-

ções sim”, salientou o
comandante do Pelotão
de Trânsito do 25º BPM,
tenente Tiago Shiguihara

Adolescente fica ferido ao arma em sua
cintura disparar acidentalmente em Guaíra
Guaíra – Um adolescente ficou ferido na
perna após a arma que
portava na cintura disparar acidentalmente,
segundo a Polícia Militar.
O incidente ocorreu por
volta das 14h50 de sextafeira (20) no cruzamento
das ruas Joana Aldana
e Professor Galvoso, em
Guaíra. O adolescente foi

socorrido por uma equipe
do Samu e não corre risco
de vida. Seu responsável
legal foi levado para a
delegacia da Polícia Civil.
A arma foi apreendida.
Segundo a PM, quando
os policiais chegaram
até o local encontraram
dois adolescentes, sendo
que um estava ferido.
Aos policiais os garotos

contaram que um carro
teria passado em alta
velocidade e efetuado os
disparos.
Mas de acordo com a
PM, o ferimento na coxa
do adolescente apresentava chamusco em círculo,
o que é característico de
disparo a curta distância.
Em buscas nas proximidades os policiais encon-

traram uma garrucha
calibre 22 jogada em meio
a folha em um terreno na
esquina, a sete metros do
ponto onde os menores
estavam.Ao serem questionados, os adolescentes
confessaram a verdade. A
arma foi apreendida pela
Polícia Civil, o Conselho
Tutelar também foi acionado.

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 01/01

Prata, vidro elétrico, R$
9.800,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CELTA SUPER
04/05

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

COBALT LTZ 1.8
13/13

Prata. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CORSA HATCH
1.4 09 / 09

Completo, premium. R$
20.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LTZ
13/13

Sedan, Branco, Automatico,
70.000 km rodados. R$
45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

MERIVA
PREMIUM 12/12

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

ONIX LTZ 14/14

Branco, manual, completo.
R$ 38.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 LT 2.5 19/19

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

VECTRA 2011

Prata, único dono, 80.000Km.
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA ELITE
2.0 10/11

Prata, completa, automática.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

ZAFIRA
EXPRESSION
F08/09

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

FIATFIAT
PALIO WEEKEND
ADVENTURE

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

PICK UP S10
4X2 2011

Cabine simples, diesel,
prata, 105.000Km rodado,
único dono, excelente
estado de conservação.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-4593 / 9 9956-0115.

UNO ELETRONIC
94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE SEDAN 1.8 LT

11/12

VERDE

COMPLETO, AUT

R$ 43.900,00

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

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

UNO MILLE WAY
10/11

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

EQUINOX LT TURBO

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

CINZA

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900R$59.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800R$64.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 109.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 92.900,00

SPIN ACTIV AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 48.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

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

TRACKER 1.8 LT AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

TRACKER 1.8 LTZ AT

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

UNO FIRE 03/04
1.0

Modelo Economy, 4 portas,
1.0 - ótimo estado, branco,
trava e alarme, ﬂex, particular,
com 105 mil Km. 1.000,00
+ 34x 826,00. Transferir
financiamento. Fone: (44)
9 9825-1556.

UNO WAY 13/13

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

VENDE-SE
FIORINO
FURGÃO

Branca, 2005,placa A, ver e
tratar na SKY localizada na Av.
Londrina 3735- Umuarama.
Fone 99967-5800

FORD
FORD
FIESTA 1.6 11/11

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

FOCUS
TITANIUM 2.0
15/16

Branco, automático. R$
62.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD CLX 97/97

Prata, quatro portas,
completo. R$ 9.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD FOCUS
14/15

Branco,2.0, S.E, plus,
Automatico, Completo,
banco de couro. R$
52.500.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

COROLLA XEI
15/15

Azul, 60.000Km. R$
70.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

DUSTER 1.6
12/13

Prata, mecanica, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
AMAROK 17/17

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

CROSSFOX 1.6
2008

Prata, completo. R$
23.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

FOX 1.0 09/10

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

GOL G6 1.6
15/16

Branco, completo, 60mil
km rodados. R$ 35.000,00.
Fone: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

GOL QUADRADO
1.6 1993

Verde escuro, único dono.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

Regueira & Spricido LTDA-ME,
CNPJ: 01.952.914/0001-15.

Comunica para os devidos
fins de extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA Nº
20712, com esta publicação
torna-se sem efeito legal
e comercial.

CASAS
CASAS
ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 360.000,00. Prox. Pça.
Brasília, Trav. Sumaré - 3920
– Zona 07 - À. Ter. 263,83
m², À. Constr. Aprox. 140,00
m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos,
sala estar e jantar, cozinha,
bwc social e de serv., A. serv.,
despensa, garagem e edícula
c/ churrasqueira + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (TIM)
ou digite o cód. 1101 em
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

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

R$ 360.000,00. Prox. Igreja
São José Operário. Av. Rio
Grande Do Norte, 4085, Zona
5 - À. Ter. 334,95 m², À.
Constr. Aprox. 111,16 m²
- Alv/laje, Suíte, 01 quarto,
sala, cozinha com armários
planejados, Bwc com armários
e box em vidro temperado
, lavanderia, despensa e
garagem. Amplo espaço
na frente do imóvel para

edificação comercial + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353
(TIM) ou digite o cód. 728
em www.aldemirimoveis.
com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado
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uopeccan - (44) 2031-0700
nossa senhora aparecida - (44) 3621-2177
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WERNO KLÖCKNER JÚNIOR
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEPAR : 660

EDITAL DE LEILÃO
PRIMEIRO LEILÃO: 02/10/2019 às 09 horas e 30 minutos.
SEGUNDO LEILÃO: 14/10/2019 às 09 horas e 30 minutos.
LOCAL/FORMA: 1º Leilão será realizado tão somente na modalidade online e o 2º Leilão nas
modalidades presencial e online, simultaneamente. O leilão presencial será realizado na Sede da
Klöckner: Av. Carlos Gomes, 226, Térreo, Zona 05, Maringá-PR e por meio eletrônico, mediante
acesso e cadastramento prévio efetuado através do sítio www.kleiloes.com.br, com lances online.
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, Leiloeiro
Público Oficial, inscrição JUCEPAR 660, autorizado pelo Credor Fiduciário: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE UMUARAMA – SICOOB ARENITO,
CNPJ: 07.026.923/0001-61, Consolidação realizada em 27/08/2019, AV 4 – Matrícula 3.628 do
Registro de Imóveis de Icaraíma – PR, na qual figuram como Fiduciante: Umufrios Distribuidora de
Alimentos LTDA. ME, tendo como Avalistas/Garantidores Fiduciantes: Jair Carlos Brito e Sonia
Aparecida da Silva Brito, levará a LEILÃO PÚBLICO, nos termos da Lei 9.514/97, artigo 27 e
parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), em lote único o imóvel abaixo descrito com a propriedade consolidada
em nome do Credor Fiduciário, o imóvel: Lote urbano n. 02, da Quadra n. 28, da planta oficial da
cidade de Ivaté – PR, com área de 662,77 m2., situado entre a Rua Serra dos Dourados e Av. São
Paulo, com os limites e confrontações descritos na matrícula do imóvel nº3.628 do Registro de
Imóveis de Ivaté – PR. Obs. do Avaliador: Contendo uma residência em alvenaria com área
aproximada de 179,49 m2, o imóvel não tem planta aprovada na Prefeitura. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A venda será efetuada em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso haja arrematante a escritura de
venda e compra será lavrada em até 60 dias da data do leilão.
CONDIÇÕES DO LEILÃO: O comprador pagará no ato o valor do arremate mais 5 % (cinco por
cento) de comissão ao leiloeiro.
Outras informações com o Leiloeiro Público Oficial, WERNO KLÖCKNER JÚNIOR –Av. Carlos
Gomes, 226, térreo, zona 05 Maringá – Pr., Fone: (44) 3026 8008 - 99973 8008 www.kleiloes.com.br - kleiloes@kleiloes.com.br - Maringá-Pr.
Publicações 21, 22 e 24/09/2019.

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

SOBRADO
MARINGÁ
PERMUTO

Área construida 550m²,
terreno 1.100m², alto padrão,
Condominio Parte Nonn.
Troco por área rural região
próxima à Umuarama ou
Maringá. R$ 3.500.000,00.
Permuto 80% do valor.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 9 8860-8555
/ 9 9943-6921.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. Sanepar
- Ed. Res. Atenas. Av.
Manaus, 3975 - Apt. 03,

Terreo, Zona I - À. Tot.
Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar
c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 600,00 –
Incluso água e gás ) +
Detalhes: Interessados tratar
pelo telefone (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite cód. 877 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. Unipar
Sede - Ed. Res. Ravel
Tower. Rua Ministro Oliveira
Salazar, 5037 -2º Andar
– Zona 03 – Mobiliado
- À. Aprox. Priv. 65,00
m² - 2 Quart., Sala estar/
jantar, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 450,00 –
Incluso água e gás ) +
Detalhes: Interessados tratar
pelo telefone (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite cód. 1065 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 830,00. Prox. Unipar
Campus 3 Zona 02, Ed.
Villagio Di Roma. R. Santa
Catarina, 3585, Apto De
Frente. À. Priv. 65,92 m²;
suíte, 02 qts, sala, coz.,

A. serv., Bwc soc. e gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$
290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes Interessados tratar pelo
telefone (44)3056-5555 ou
digite cód. 1096 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

TERREN
TERRENOS
OS
ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 320.000,00. Prox. Col.
Pedro II. Av. Dq. Caxias,
S/N° Z.04 - Lt. 03-A, Qd.
36 - Área 362,50 m², (frente
8,00 m laterais 41,71 m
e 48,70 m), topografia
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 684 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE
R$ 70.000,00. Prox. Havan.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de
Profissionais para atuar em Umuarama/PR.
Odontólogo – Código nº 1646/19
Auxiliar de Saúde Bucal – Código nº 1647/19
Instrutor (Trânsito) – Código nº 1649/19
Auxiliar de Serviços Gerais – Código nº 1640/19
Assistente Administrativo I – Código nº 1638/19
Assistente Administrativo II – Código nº 1639/19
Técnico em Compras – Código nº 1650/19
Técnico de Formação Profissional – Código nº 1648/19
Fisioterapeuta – Código nº 1643/19
Nutricionista – Código nº 1644/19
Porteiro– Código nº 1641/19
Psicólogo – Código nº 1645/19
Técnico de Promoção Social – Código nº 1642/19
Coordenador de Administração e Finanças – Código nº 1637/19
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br
(opção: “Vagas”), durante o período de inscrições, que será de:
26/09 a 03/10/2019.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos
específicos, avaliação documental e entrevista.

Jd. Nova América - Área
210,00m² (10,00 m x 21,00
m) sem benfeitorias. +
Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite
o cód.1043 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE

R$ 50.000,00. Prox. A

Pça 7 De Setembro,
Tavessa Inga, S/N°.
Jd Das Cerejeiras 2
– Imóvel sem benfeitoria,
topografia plana, de
esquina área residencial,
próximo ao centro, de
fácil acesso.+ Detalhes:
Plantão Interessados
tratar pelo telefone (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1074 em www.
aldemirimoveis.com.br

PONTOS
PONTOS
COME
COMERCIAIS
RCIAIS
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial, Prox. Praça
Santos Dumond, Av. Rio
De Janeiro, 4142 Zona I - À.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial com
aprox.: 248,00 m²; Edícula

com aprox.: 91,00 m² e 10
vagas de garagens com
aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por andar);
com área de aprox.: 130,00
m² cada, sendo: sala, coz.,
bwc social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão Interessados tratar
pelo telefone (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980 em
www.aldemirimoveis.com.br
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Classificados

Umuarama Ilustrado

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

Umuarama Ilustrado
Umuarama Ilustrado

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

Classificados

Classificados

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

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

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
vENdAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

R$750.000,00

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

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano
R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro
Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

RINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha
R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina.
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)3056coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98445555/9.9844-3338
cód. 1087 em
DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,
22 eou
23digite
de Setembro
de nosso
2019 site www. alde3338 ou digite o cód. 1082UMUARAMA,
em nosso site www.aldemirimoveis.
mirimoveis.com.br
com.br
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Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2. - Contrução: 263,12 Mts2. 1 suite, 3 quartos, wc social,
2 salas,cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula
c/garagem e churrasqueira.

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

R$ 225.000,00
vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

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

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

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

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

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

Sobrados

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

Sobrados

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

R$ 2.500,00 + seguro

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

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

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

C5
C5

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 2.200,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

TERRENOS

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$ 4.900.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR
323 TREVO PRÓX AO PQ DE EXPOSIÇÃO , KM 302 – Área
11.718,79 m², Imóvel comercial e industrial, localizado no entroncamento da PR 323 com a principal via de acesso ao novo
shopping e rodoviária de Umuarama. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 955 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI,
s/n – Z. 03 – Área 490,00 m², topograﬁa plana, estuda-se venda
de meio lote. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS,
s/n°– Z.04 - Lt. 03-A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m
laterais 41,71 m e 48,70 m), topograﬁa plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 684 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$
280.000,00
–
PROX.
AO
COLÉGIO
INDIRA GHANDI, AV. SÃO PAULO S/N
- ZONA 04 - Área 280,00 m², (frente 8,00 m² fundo 35,00 m²),
Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. Próximo a colégio, supermercado, academia, posto de combustível, igreja. +
Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód. 1064 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA
A, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00
m², (10,00 m x 22,00 m) - Topograﬁa plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 549 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 73.000,00 – PROX. A UEM – R. NOVA CANAÃ X COM
AYRTON SENNA s/n° – PQ. TARUMÃ Área 180,00 m², (Frente
12,00 m² x 15,00 m² Fundo) - Topograﬁa plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 99911-5353 (TIM) ou digite o cód.1033 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/n°. – JD. REAL - Área 200,00m² (10,00 m x 20,00
m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou
digite o cód. 1024 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 57.000,00 - PROX. AO COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – RUA
RODRIGO VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50
m² (7,00 m x 22,50 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão
(44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 1063 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 50.000,00 - PROX. A PÇA 7 DE SETEMBRO – TAVESSA
INGA, s/n°. – JD DAS CEREJEIRAS 2 – Imóvel sem benfeitoria,
topograﬁa plana, de esquina área residencial, próximo ao centro,
de fácil acesso.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1074 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Área residencial Topograﬁa Plana-7,50 m x 18,00 m - Pronto p/ construir,
Parcelamento em 12 vezes s/juros c/entrada de 30 % Aquisição
e construção programa Minha Casa Minha Vida. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 872 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 40.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ
LOZOVOY, s/n° – JD. IBIS – Qd. 05, 10 E 11, Área 125,12 m²
(07,70 m x 16,25 m) topograﬁa plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 942 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 31.899,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – AV. JUNQUEIRA FREITRE, S/Nr.– PQ. RES. ITALIA II – Áreas residenciais e comerciais, ótima Topograﬁa - Pronto p/ construir. Terrenos c/151,90
m² e 543,45 m², Parcelamento c/entrada - Aquisição Programa
Minha Casa Minha Vida. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 906 em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS
R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES.
SOLAR DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD
BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala
estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS – R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv.
90,44 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás )
+ Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO
– ED. CORDOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00
m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e
02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED.
VILLAGIO DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE
FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc
soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água e gás )
+ Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA
MARIALVA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À.
Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 730,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA
– RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox.
95,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot.
Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc.
e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER –
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA
03 – À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A.
serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

B5
Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Setembro de 2019

Classificados

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$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R.
ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02
Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 320,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1108 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02
Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE
À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1085 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO
ULIANA, 1479 – JD AEROPORT 2 - Alv/laje – Suíte, 02 quartos,
sala, cozinha com armários, bwc social, despensa, bwc serviço,
área gourmet, garagem para 02 veículos + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 993 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 880,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO
DOS SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1079 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO,
4023 – JD VITÓRIA– suíte, qto, sala, cozinha com armários
planejados, Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1047 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. CHAC. SÃO FRANCISCO – R. MARCELO
MONTANHA DA SILVA, 2278 – JD AZALEIA– suíte, 2 qtos,
sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1098 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2272
– JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc,
A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1090 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 580,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ – R. SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03
qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
– R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25
m², Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO
– EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos.,
sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS COMERCIAIS
R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R.
DR. RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 - ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 390,00 m² - Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e
02 vagas de garagem. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.
br

R$ 1.000,00 – PROX. AO COLEGIO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL – TRAV. SUMARÉ, 3920 – ZONA 07 - suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem, despensa, edícula c/ churrasqueira + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
326 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL–
AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox.
300,00 m² - Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e estacionamento próprio. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.000,00 – PROX. HOSPITAL UOPECAN – R. OLIMPIO
SPINA, 3570 – PQ RES. INTRLAGOS - suíte, qto, sala,/coz. c/
armários, Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1105 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 900,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBO – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2418 – PQ BANDEIRANTES - Alv/laje – suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 79 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ
DA CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO,
1102 – JD VITORIA - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1102 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE
CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/
sacada, cozinha planejada, lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO
- 03 suítes sendo 01 master com closet e banheira.+ Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1104 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA,
5970 - SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À.
Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A.
serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 588 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

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

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

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida: Salão comercial frente
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc,Casa
1 despensa,
2 padrão
garagens,
de alvenaria de alto
em fase deedíacabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi- sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
dênciaPaulo.
contém umaPiso
suíte, dois
quartos, três banheiros,
Superior:
250 Mts2
de área construída: 02 sui01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo
e BWC, espaço
pronto para
localizada
Tangará na Rua
Mimosa
n° 2920.02 salas,lavanderia
tes,no Jardim
02 quartos,
wc
social,
copa fechada
e cozinha
e área
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00
=aproximadamente
525.00 Mts2.
- Con- Sitio
2,35 alqueires
localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
de lazer3situada
no Parque
Lago
Azul com área de
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
quartos,
wc
social,
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos.lavanderia
Valor: R$ 1.450.000,00
2 salas,cozinha c/Despensa,
e edícula
c/garagem e churrasqueira.

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

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

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

Então venha para GR
corretora de Imóveis
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RESIDÊNCIAS

IMÓVEIS COMERCIAIS

AV. DUQUE DE CAXIAS

SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO
R$ 1.150.000 - Salão Comercial localizado no
Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da
Quadra 02. Contendo 900,00m² de barracão e
1.200m² de terreno. Em construção. Conheça
o moderno projeto arquitetônico. Previsão de
entrega: Janeiro/2020.
SALÃO COMERCIAL – PQ. METROPOLITANO
R$ 890.000 - Localizado no Pq. Metropolitano
- Lote 06, Quadra 01. Com 600m², contendo
132,00m² de escritório e 300,00m² de salão.
Totalmente pronto! Ótima oportunidade para
levar seu negócio para a região que mais cresce
em Umuarama.

APARTAMENTOS
ED. PALLADIUM - DUPLEX - PREÇO ESPECIAL!
R$ 890.000 - Duplex com 310m², localizado
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/
jantar, cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e
02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados.
Piso Superior: ampla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/churrasqueira, terraço descoberto
com pergolado e deck em madeira. Localização privilegiada, no Centro da cidade. Grande
oportunidade para adquirir sua moradia com
conforto e sofisticação. Para mais informações,
ligue e agende uma visita.

R$ 1.250.000 - Residência localizada na Av.
Duque de Caxias, à 200m do Supermercado
Cidade Canção e Centro Cívico (área nobre).
Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria com aprox. 250m², sendo
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala,
cozinha, sala de jantar, ampla espaço gourmet
com churrasqueira e lavabo, depósito, lavanderia e garagem para 04 veículos. Em construção.
Conclusão: Janeiro/2020. Conheça o moderno
projeto arquitetônico.
RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 290.000 - Rua Felício Conceição Gonçalves,
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto São
Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova,
em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço
gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada,
pronta para morar.
RES. PQ. METROPOLITANO
R$ 195.000 - Localizada no Parque Metropolitano. Casa contendo 03 quartos, sala, copa,
cozinha com balcão, espaço gourmet, banheiro
social com armário, vaga de garagem coberta
e espaço nos fundos. Localização privilegiada,
próximo ao Shopping Palladium, no futuro
Centro da cidade. Valorização garantida.

TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO

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

R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA UOPECCAN - Terreno comercial com
39,01m de frente para Av. Valdomiro Frederico. Área total de 1.726,27m². Excelente oportunidade de investimento. Alta valorização.
INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total de 653,76m² (13,62x48,00).
Região de alta valorização e ótima localização.
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PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m²
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m²
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²

JARDIM MODELO
R$ 39.000 - Próximo a Subestação da Copel Quadra 2 - Lote 4 - 126,00m².
JD. ITALIA III
Próximo ao Sorvetes Guri.
Terrenos de 147,00m² (7,00x21,00).
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 04
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 05
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 04
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 05
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 12
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 13
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m²
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização e ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m²
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m²
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo
à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m².

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 615,61m²
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 794,92m²
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42m²
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m²
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m
do portão da entrada da Zaeli, pronto para
construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m²
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 235.000 - Chácara Lagoa Dourada, lote nº 60.
Situada nesta cidade de Umuarama, saída para
Serra dos Dourados, com 5.015m² conforme matrícula 53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.

De 26 a 29 de setembro a Construtora Morena participará da FECOUM - Feira da Construção de Umuarama, Visite nosso Stand e venha fazer um ótimo negócio.

