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ALERTA

Os estragos causados pelas queimadas
na nossa saúde e no meio ambiente
FACULTATIVO

Saiba como
contribuir com
o INSS mesmo
sem ter emprego

ILHA GRANDE
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Com mais de dois meses
sem chuvas significativas,
Umuarama e região também
sofrem os efeitos das queimadas urbanas e rurais. O
maior estrago até agora foi
no Parque Nacional de Ilha
Grande que perdeu a maior
par te de sua vegetação.
Agora a fiscalização atua
para evitar a ação de caçadores. Em Umuarama, as
queimadas são diárias e a
fumaça prejudica a saúde.
Médico dá dicas que ajudam
a amenizar os problemas de
saúde. Páginas A4 e B1
EMPRESAS

Dicas para
vender para o
poder público

DÍVIDA

• O verde deu lugar às cinzas na margem do rio Paraná, uma região de fauna e flora ricas, agora ameados

Clube de
Umuarama
vai à leilão
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Um dos clubes mais tradicionais de Umuarama, o Português vai a leilão em setembro
por causa de dívida. A diretoria
não acredita não consolidação
do leilão e planeja vender uma
parte do imóvel para quitar a
dívida pendente.
Página A5
ECONOMIA

Poupança deve
ser corrigida
pela inflação,
propõe governo
Página A2
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INCÊNDIOS CRIMINOSOS - A cidade de Umuarama também sofre com incêndios criminosos como este da foto na sexta-feira à

tarde fora e dentro do aeroporto municipal. Moradores próximos ficaram revoltados, mas foi alguém que ateou o fogo. Página B1
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ECONOMIA

Equipe econômica estuda atrelar
remuneração da poupança à inflação

Caixa estuda lançar financiamento
nacional para imóveis com juro fixo
Rio,(AE) - Após lançar uma linha de financiamento
imobiliário corrigida pelo IPCA, índice oficial de inflação,
a Caixa Econômica Federal avalia adotar taxas de juros
pré-fixadas para o financiamento da casa própria. A
mudança deve ocorrer até o fim do governo Jair Bolsonaro, mas está atrelada à manutenção do quadro de
inflação controlada e ao desenvolvimento do mercado de
securitização (transformar dívidas em títulos negociados no mercado) de créditos imobiliários, disse ontem
o presidente do banco, Pedro Guimarães. “Da mesma
maneira que a gente está oferecendo TR (Taxa Referencial) e IPCA, o objetivo é, se couber na matemática
da Caixa, oferecer uma taxa sem correção até o fim do
governo “, disse. Para Guimarães a vantagem de uma
taxa pré-fixada é tirar o componente de incerteza do
financiamento. Segundo ele, a criação de linhas indexadas ao IPCA é o primeiro passo para viabilizar o plano.
“A vida média da carteira de crédito imobiliário é de 12
anos, então não adianta criar mercado de securitização
de dois anos”, afirmou. Guimarães voltou a dizer que a
Caixa pretende vender 50% de todo o crédito originado
anualmente com as linhas corrigidas pelo IPCA. Ele afirmou que, nos últimos dois dias, o banco recebeu cerca
de 600 mil consultas de clientes interessados na nova
modalidade, disponível a partir de segunda nas agências.

Alemanha diz que impedir acordo
UE/Mercosul não ajuda a reduzir
destruição da Amazônia
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel,
disse neste sábado que
compartilha da preocupação do presidente da
França, Emmanuel Macron, sobre os incêndios
na floresta Amazônia,
mas afirmou que impedir
um acordo comercial
entre a União Europeia
e o Mercosul não ajudará
a reduzir a destruição
da floresta. Ontem, ao
chegar para a reunião
das sete economias mais
fortes do mundo (G-7),
Mácron ameaçou bloquear o acordo comercial
recentemente acordado
com o Mercosul, que inclui Argentina, Paraguai

e Uruguai. A Irlanda
juntou-se à ameaça. Segundo e-mail do governo
de Merkel, o acordo do
Mercosul possui uma
declaração de comércio
que “inclui um ambicioso
capítulo de sustentabilidade com regras vinculativas sobre proteção,
em que ambos os lados
se comprometeram a implementar em um acordo
sobre o clima”, destacou. “A não-conclusão
(do acordo) é, portanto,
do nosso ponto de vista, uma resposta não
apropriada ao que está
acontecendo atualmente
no Brasil”, concluiu o
governo alemão.

Bolsonaro indica nomes para
Cade e atende a senadores
Brasília, O presidente Jair Bolsonaro cedeu a
pressões de senadores e indicou nesta sexta-feira,
23, cinco novos nomes para integrar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo
apurou o Estadão/Broadcast, plataforma de notícias
em tempo real do Grupo Estado, pelo menos dois deles
foram negociados diretamente com o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) - os dos advogados Luiz Augusto Hoffmann e Lenisa Rodrigues
Prado, esta última indicada para ocupar o cargo de
procuradora-geral do órgão que cuida da concorrência entre empresas no País. Além deles, Bolsonaro
indicou para o conselho o também advogado Sérgio
Costa Ravagnani e o economista Luiz Henrique Bertolino Braido. O atual superintendente-geral do órgão,
Alexandre Cordeiro, foi reconduzido ao cargo. Todos
os indicados passarão por sabatina em comissão do
Senado e precisam ter seus nomes aprovados pelo
plenário da Casa. A indicação de Cordeiro foi defendida por senadores, mas, desde o início do ano, ele
tem se aproximado da equipe econômica por causa
de negociações de acordos com a Petrobras. Ainda
há uma vaga no conselho, que também deverá ser
preenchida por indicação do Senado.

da caderneta ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
“Hoje, a remuneração da poupança não tem nada a ver com
a taxa referencial. Já há um descasamento de taxa porque o
indicador de quanto os bancos remuneram os depósitos na
poupança é TR mais alguma coisa, mas quando vão emprestar os depósitos atuais são remunerados a um porcentual de
juros”, alerta uma fonte da equipe econômica, na condição de
anonimato.
Poupador
Como a Selic está em 6% ao ano e a TR está zerada, a
remuneração das cadernetas atualmente é de 4,20% ao ano. A
meta de inflação do BC para este ano é de 4,25%. O Conselho
Monetário Nacional (CMN) já anunciou a redução do patamar
do IPCA nos próximos anos até chegar em 3,50% em 2022.
Esse quadro tem gerado distorção adicional no mercado de
investimentos. Isso acontece porque a poupança tem isenção
de imposto de renda e, comparativamente, já consegue render
mais que alguns fundos de renda fixa dos grandes bancos de
varejo. Essa vantagem das cadernetas tem influenciado até o
custo da emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDB).
Para os poupadores, o impacto da mudança na remuneração
da poupança dependerá da regra a ser adotada no governo
atual - se haverá ou não, por exemplo, um porcentual adicional
ao IPCA.
O estudo do governo sobre eventual mudança na remuneração da poupança ocorre, ainda, em meio a crescentes saques nas
cadernetas. No acumulado do ano até julho, as saídas líquidas
somam mais de R$ 16 bilhões. Trata-se da maior retirada para
o período desde 2016, quando o fluxo das cadernetas ficou
negativo em R$ 43,721 bilhões.
Procurado, o BC informa que não há qualquer estudo nem
demanda sobre mudança na caderneta de poupança. O Ministério da Economia não se manifestou.

Coluna

Direito em Debate

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Projeto de lei prevê combate à corrupção
institucionalizada

Meng Tse (mêncio) viveu entre 371-289 a.C., e, foi um
dos seguidores de Confúcio. Sua importância não está só no
fato dele ter completado o trabalho de Confúcio e expandido
seu conteúdo, mas, principalmente, por ter se tornado um
pensador político chinês de referência, que levou até o título
de “conselheiro dos reis”. Ele afirma que o ser humano em si
é, por natureza, bom. Todavia, caso a pessoa não siga esse
instinto para o bem, deve-se procurar a causa, não na natureza
do homem, mas sim naquilo que a deturpa, isto é, na sociedade,
nas instituições, nos governos e na política.
O Projeto de Lei 1680/19, que visa acrescentar artigo ao
Código Penal, tipifica como crime a “corrupção institucionalizada”, classificada como a conduta de associar-se para cometer crimes contra a administração pública com a finalidade
de realizar expressivos desvios ao erário. A pena prevista no
texto é de quatro a oito anos.
O jurista e deputado federal Luís Flávio Gomes, autor do
Projeto de Lei, ensina que ao contrário do crime organizado
que se vale de atividades ilegais, tais como, tráfico de drogas, de armas, jogo ilegal, etc., o “crime institucionalizado”
utiliza-se apenas da plataforma oficial, dos governos das três
esferas, dos Ministérios da República, da política partidária
e das regras eleitorais para prospectar e desviar fortunas do
erário. Todo seu faturamento tem origem nos contratos de
serviços e obras, nas concorrências públicas e nos repasses
para programas de governo. Por certo, esta atividade é mais
lucrativa e segura do que qualquer negócio ilegal convencional
(roubo, tráfico, etc). O “crime institucionalizado” é fruto da
própria ação estruturada e pensada de um grupo de homens
e mulheres que comandam determinado setor, empresa ou
unidade do setor público. Salta aos olhos a forma como as
pessoas são arrebanhadas para o crime, ou seja, são pessoas
indicadas e nomeadas com a devida publicação em diários
oficiais, configurando-se, autoridades que servem aos seus
propósitos, tanto na empreitada criminosa propriamente dita,

Charge do dia

Ilustradas

São Paulo, (Agência Estado ) - A taxa básica de juros no
País no piso histórico e a abertura do caminho para corrigir
os financiamentos imobiliários pela inflação provocam uma
nova e polêmica discussão na equipe econômica e nos bancos: a mudança das regras de remuneração da poupança,
informa o jornal O Estado de S. Paulo. A ideia por trás dessa
eventual alteração, segundo apurou o ‘Estadão/Broadcast’,
plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, é
desatrelar a rentabilidade das cadernetas da taxa básica
de juros com o argumento de que é preciso fazer com que
essas contas acompanhem os indicadores usados nos financiamentos imobiliários - o principal destino do dinheiro
da poupança.
O assunto ainda está trancado a sete chaves na equipe
econômica do governo de Jair Bolsonaro, mas o anúncio, feito
pela Caixa Econômica Federal, dos novos financiamentos imobiliários corrigidos pela inflação nesta semana parece ter levado
o debate para uma próxima etapa que, agora, passa a focar a
rentabilidade das cadernetas. “O crédito imobiliário com IPCA
é um sinal de que, se já estão desregulamentando o passivo
(os empréstimos), naturalmente, é preciso desregulamentar o
ativo, que é a fonte de recursos para o crédito imobiliário”, diz
uma fonte a par do tema.
Hoje, a poupança é remunerada pela Taxa Referencial
(TR), que atualmente está zerada, somada a 70% da taxa
básica da economia. A regra, criada em 2012 pelo governo da
ex-presidente Dilma Rousseff, entra em vigor toda vez que a
Selic cai abaixo de 8,5% ao ano - caso atual, em que a taxa
básica de juros da economia está em 6%. Para depósitos feitos
até maio de 2012, vale a regra antiga, que prevê rentabilidade
fixa de 0,5% ao mês, ou 6,17% ao ano, mais a TR. Caso os juros
básicos da economia subam acima de 8,5% ao ano, volta a
vigorar a norma anterior.
Agora, a equipe econômica cogita atrelar a rentabilidade

como na tomada de medidas garantidoras da impunidade do
grupo criminoso.
A existência de concorrências públicas viciadas pelas fraudes do “crime institucionalizado” é uma de suas consequências
práticas mais nefastas. Outro modo de agir dos criminosos
revestidos de servidores públicos é a aprovação de projetos
com vultosas quantias com o único e exclusivo intento de desviar verbas públicas. Causa “nojo” a intenção criminosa dos
agentes da corrupção, pois, certos da impunidade, passaram
a prospectar obras que não deveriam ter sido feitas. O caso
não é mais de obras superfaturadas, mais sim de obras desnecessárias, transformadas em verdadeiros “elefantes brancos”,
sem serventia para o povo brasileiro, demandando gastos de
manutenção exorbitantes – p. ex. estádios monumentais que
foram construídos em regiões do país que sequer possuem
times de futebol integrados ao campeonato nacional.
De fato, vivemos o pior dos mundos, onde a corrupção
estaria no nascedouro das iniciativas. A operação “Lava
Jato”, apresenta, quase que diariamente à sociedade
brasileira, episódios do flagelo da corrupção. Bilhões de
dólares foram desviados dos cofres públicos, envolvendo
servidores públicos, empresários e casas de câmbio. Por
esta razão somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei 1680/19 que criminaliza a “corrupção institucionalizada”.
Mêncio em seus ensinamentos deixa claro que na sociedade a parte importante é o povo e não o governante. Por esta
razão, ele diz que o povo tem o direito e o dever de derrubar e
até matar o governante que não trabalhe efetivamente para
o bem-estar da sociedade, como um todo.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Família Acolhedora capacita famílias
para receber crianças e adolescentes
Umuarama - O Programa Família Acolhedora,
da Secretaria Municipal
de Assistência Social,
realizou nesta semana
mais uma capacitação
para famílias interessadas em acolher crianças e
adolescentes. Esta é uma
das etapas do processo
de seleção das famílias
e visa prepará-las para
o acolhimento, através
de dinâmicas e palestras
na sede da organização,
entre os dias 21 a 23 de
agosto.
Nos encontros, a equipe do programa trabalha temáticas relevantes
como a contextualização
histórica do acolhimento
familiar, a Política Nacio-

nal de Assistência Social,
operacionalização jurídica, questões de ética e
sigilo, formação e rompimento dos laços afetivos,
entre outros assuntos.
Na capacitação, as famílias também analisaram o filme “De repente
uma família”, que traz importantes reflexões para
quem deseja o acolhimento, e foram apresentadas
ainda experiências de
famílias acolhedoras que
já tiveram essa vivência.
“A família acolhedora
pode ser composta de apenas uma ou mais pessoas,
desde que seja considera
família previamente selecionada e capacitada,
que se dispõe a acolher

crianças e adolescentes
afastados do convívio com
sua família de origem por
determinação judicial”,
lembra o coordenador do
programa em Umuarama,
Ivo Galdino da Silva.
As famílias interessadas são orientadas sobre o
caráter excepcional e provisório do acolhimento e
também a finalidade, que
é a reintegração familiar
ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento
para adoção. “Acolha esta
ideia. Sua família pode
fazer a diferença. Para
mais informações entre
em contato com a nossa
equipe”, convida o coordenador.
Os interessados podem

A equipe do programa trabalha temáticas relevantes como a contextualização histórica do
acolhimento familiar

buscar mais detalhes e
realizar a inscrição na
sede do Programa Família
Acolhedora, que fica na

rua Cambé, 4442, na Zona
III. O horário de atendimento é das 8h às 11h30
e 13h às 17h30. O contato

também pode ser feito por
telefone (44 2020-0045) ou
e-mail:familiaacolhedora@umuarama.pr.gov.br.

Oficina incentiva empresas de Umuarama a vender para o poder público
Umuarama - A Oficina de
Compras Públicas realizada
pela Casa do Empreendedor
na tarde de quinta-feira, 22,
no auditório do Sebrae, reuniu dezenas de empresários
e estudantes interessados
em empreender, com foco
em conquistar um cliente
diferenciado que compra
bastante e paga em dia – o
poder público, em especial a
Prefeitura municipal.
Umuarama tem uma
condição rara no cenário
nacional. “Apenas 10% das
prefeituras de todo o país
(são 5.570 municípios) estão com as contas em dia,
tanto com fornecedores
quanto com os salários do
funcionalismo, e a nossa
Prefeitura pertence a este
pequeno grupo. Além disso,
temos realizado diversos

investimentos em obras estruturantes e melhorias dos
serviços públicos prestados
à população, o que demanda
grande quantidade de materiais e serviços”, apontou o
secretário municipal de Administração, Vicente Afonso
Gasparini, que foi um dos
palestrantes.
A manutenção da máquina pública e os investimentos em obras, conservação
de bens públicos e o atendimento diário ao contribuinte
geram demandas que, se
forem atendidas por empresas locais, resultam em empregos e renda, estimulando
a economia local.
“A cidade é um grande
canteiro de obras, além da
enorme estrutura que a Prefeitura tem para prestar serviços voltados à população.

O secretário municipal de Administração, Vicente Afonso
Gasparini, palestrou para o público

Para que tudo isto aconteça,
é necessário o consumo
de materiais e serviços de
empresas privadas. Se empresas locais fornecem o que
o poder público necessita,
este dinheiro gira na economia local, trazendo renda,

ajudando a manter empresas e empregos”, reforçou
o coordenador da Casa do
Empreendedor, Paulo Leon
Baraniuk.
Para as compras do município existem licitações em
muitos segmentos, pratica-

mente para todo tamanho
de empresa. “O que esta
oficina mostra é o quanto
é interessante vender para
uma Prefeitura que tem
suas contas em dia, pagando
regularmente seus credores.
Nossas empresas precisam
conhecer este processo e se
interessar em participar de
um orçamento que aumenta
a cada ano”, acrescentou o
secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Douglas
Bácaro.
A relação de comércio
entre as empresas e a Prefeitura pode ser considerada
bem segura. “As licitações do
município seguem padrões
legais nacionais. Além disso,
são filmadas e transmitidas
pela internet em tempo real
e auditadas pelo Observatório Social do município.

A livre concorrência traz
benefícios a todos”, pontuou
o secretário Vicente Gasparini, que reforçou junto aos
participantes as vantagens
de empresas locais venderem para a Prefeitura.
Explicou ainda que, descontados os custos com a
folha de pagamento, repasses de convênios e grandes
obras, mais de 30% das
receitas do município são
empregados na compra de
gêneros alimentícios, material de expediente, de
escritório, de construção,
combustíveis, peças, insumos para área de saúde e
uma vasta lista de serviços.
“Você já pensou em expandir
seus negócios, então não
dá para perder um cliente
tão bom como este, não é?”,
completou.

Secretaria de Saúde ofereceu testes
rápidos para artistas do Circo dos Sonhos

Prorrogadas as inscrições
para mestrado profissional
de servidores

Umuarama - Depois
de levar muita alegria às
crianças de escolas de
Perobal, em uma sessão
especial na manhã da última sexta-feira, 23, funcionários e artistas do Circo
dos Sonhos tiveram uma
atividade diferente, voltada
à saúde. O Ambulatório
de Infectologia da Secretaria Municipal de Saúde
ofereceu testes rápidos de
HIV, sífilis e hepatites B e
C, além de um bate papo
com orientações sobre formas de contágio das ISTs
(infecções sexualmente
transmissíveis) e saúde
preventiva.
A conversa foi com a psicóloga Lucinéia Ceolin. A
equipe do ambulatório, sob
a coordenação da assistente social Maria de Lourdes
Gianini, conscientizou os
artistas sobre cuidados
que precisam ser tomados
para evitar o contato com
essas doenças, bem como a
importância de saber se alguém está infectado – para
evitar a transmissão – e
os resultados positivos do
tratamento, que garantem
uma boa qualidade de vida
quando iniciado de forma
precoce.
“O importante é saber,
por isso o teste rápido serve
para identificar se alguém
está infectado. Caso o resultado seja positivo para

Foram prorrogadas
até o dia 6 de outubro as
inscrições para o Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação
stricto sensu em Políticas
Públicas, voltado aos
servidores públicos estaduais efetivos.
Os candidatos interessados a fazerem o
curso, que é totalmente
gratuito, terão mais tempo para elaborarem seus
pré-projetos. A seleção
dos 30 integrantes da
quinta turma leva em
conta os projetos propostos, além de prova escrita
e entrevista. O mestrado
é promovido pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, por meio da Escola

Os funcionários e artistas do Circo dos Sonhos tiveram uma atividade diferente, voltada à
saúde

alguma dessas doenças,
a pessoa é orientada e
realizará outros exames
em laboratórios de referência para confirmar ou
descartar o caso, e também definir o melhor tipo
de tratamento”, apontou
Maria de Lourdes. Os artistas circenses levam uma
vida nômade, viajando por
todo o país, e têm contato
com muitas pessoas, com
públicos de todos os grupos
sociais. “Por isso, é fundamental conhecer as formas
de contágio das doenças e
minimizar os riscos. Hoje

sabemos que até através do
esmalte é possível contrair
uma hepatite”, acrescentou
a coordenadora.
Nesta semana, em alusão ao Agosto Azul – mês
dedicado à saúde do homem – o Ambulatório de
Infectologia realizou testes
rápidos e conscientização
em vários locais e ocasiões.
Na segunda-feira, 19, a
equipe esteve na 7ª Subdivisão Policial, visando a
prevenção e o tratamento
de infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs) entre
os detentos. Nesta terça-

feira, 20, as equipes atuaram em parceria com Sesc/
Umuarama, realizando
testagem rápida, exames
de colesterol e glicemia,
para a população em geral.
As ações do ambulatório
iniciaram no dia 7, com
testes rápidos para pessoas
acompanhadas pelo Centro
de Atendimento Psicossocial (CAPS) para tratamento de dependência química
(álcool e outras drogas),
no SESC/Umuarama. No
último dia 14 foi a vez dos
policiais no 25º Batalhão da
Polícia Militar do Paraná.

de Gestão do Paraná, e
a Superintendência de
Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior.
O curso é promovido
pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Podem participar servidores públicos efetivos
com formação de nível
superior em qualquer
área do conhecimento.
São ofertadas quatro
linhas de pesquisa: processos participativos
em politicas públicas;
políticas públicas e desenvolvimento; políticas
de saúde e educação e
justiça, segurança pública e cidadania.
O novo edital com as
novas datas do processo
será publicado em breve.
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Após controle de incêndio, objetivo é
impedir ataques aos animais desorientados
Umuarama – Após 10
dias de intenso trabalho
para controlar as chamas
que consumiram 62, 31%
do Parque Nacional de
Ilha Grande, o foco do
Instituto Chico Mendes
(ICMBio) agora é intensificar a fiscalização e
o monitoramento contra
novos pontos de incêndios.
O objetivo é evitar que
caçadores se aproveitem
da fragilidade da fauna e
também contra a investida
de invasores que tentem
construir casas e abrir
roça nas áreas queimadas.
QUEIMADA
Do total do parque,
47.440,62 hectares foram
consumidos pelo fogo,
que começou no dia 11
de agosto na praia do
Paracaí, interior do Parque Nacional. Outro foco
surgiu nas proximidades
da lagoa Jatobá com maior
intensidade na tarde do
dia 12, se alastrando pela
Ilha Grande.
E ao longo da madrugada do dia 13 as chamas
chegaram a uma velocidade de 4,16 km/h, consumindo 30 mil hectares
em apenas 12 horas. Atin-

gindo nível considerado
extremo, conforme categorias de velocidade de
propagação de incêndios
florestais.

Salvando vidas
Ao longo do combate
ao incêndio, as equipes
se depararam com alguns
sobreviventes da fauna

típica do Parque Nacional
e registraram a sua presença. São tamanduás, antas,
cobras, cervos, inclusive
com filhotes e até um lobo

Guará, cuja ocorrência é
prevista no plano de manejo na unidade, mas até
então não havia registros
em imagens.

Dificuldades
Em nota emitida pelo
ICMBio, se explica que
os incêndios dentro do
ecossistema do Parque
Nacional possuem alto
nível de agressividade e
peculiaridades. Os acessos se dão apenas por
embarcação ou aeronave.
O terreno é instável e
alagado, a vegetação não
permite visual para equipe
em solo.
Para controlar as chamas formou-se uma forçatarefa com 72 pessoas do
Corpo de Bombeiros do
Paraná e do Mato Grosso do
Sul, Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul,
Batalhão de Polícia Militar
de Operações Aéreas e do
CORIPA.
Transformado em Parque Nacional no final dos
anos 90, Ilha Grande é uma
das maiores reservas naturais da região Noroeste e
abriga dezenas de espécies
raras da flora e da fauna,
todas elas massacradas
agora com o incêndio que
devastou quase toda a vegetação.
Confira abaixo alguns flagrantes da destruição: (Fotos: Letícia Nunes Araújo)
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Clube Português de Umuarama entra
para leilão novamente, após um ano
Umuarama - Fundado em 1977, o Clube
Recreativo Português
de Umuarama (CREPU) entrou para o leilão
da Justiça Estadual de
Umuarama. O anúncio
vem gerando discussões
na cidade, pois o clube tem uma marca na
história do município.
Entretanto, o presidente
do Crepu, Maurício Teodoro Siqueira, ressalta
que o leilão não deve
acontecer.
No informativo que
está sendo entregue
na cidade, pelo O Leiloeiro Queiroz, o clube foi avaliado em R$
12.308.800,00, para uma
área de 21.740,00 m²,
sendo o lance mínimo
R$ 7.385.280,00. O leilão
está programado para
ser realizado nos dias
03 e 17 de setembro, a
pedido da 2ª Vara Cível
de Umuarama.
Entretanto, o presidente do clube se disse
surpreso pela situação,
mas estar ciente das dí-

ra. Os advogados estão
realizando o trabalho de
retirar o imóvel do leilão
e tudo será resolvido”,
noticiou o presidente.
História recorrente

Uma saída encontrada pela diretoria para salvar o clube histórico de Umuarama é vender parte do terreno que compõe seu lote

vidas do clube e que a diretoria está resolvendo
o problema. “A situação
é a mesma que os outros
clubes recreativos da
cidade passaram. Es-

tamos com uma dívida
herdada de impostos
federais, estaduais e
municipais”, informou.
Uma saída encontrada pela diretoria para

salvar o clube histórico
de Umuarama é vender
parte do terreno que
compõe o lote do CREPU. “São cerca de 400
pessoas que utilizam o

clube em seus momentos de lazer. Por isso,
vamos vender parte do
lote do Português para
saldar as dívidas e devolver a saúde financei-

No mês de agosto de
2018 o jornal Umuarama
Ilustrado publicou que
um acordo judicial pôs
fim ao leilão do Clube
Recreativo Português
de Umuarama, previsto
para ocorrer no dia 04
de setembro de 2018. A
decisão homologatória
do acordo, proferida
pelo juiz da 2ª Vara Cível Marcelo Pimentel
Bertasso foi publicada
no dia 20.
Naquele período, o
presidente do Clube,
Maurício Siqueira, ressaltou que a dívida era
de R$53.899,67 de uma
nota promissória. Sendo
que o clube teria uma dívida total de R$ 1 milhão
os credores são a Prefeitura de Umuarama e a
Secretaria da Fazenda
Nacional.

A6

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 25 e 26 de agosto de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Cotidiano

policia@ilustrado.com.br

IAPREENDIDOS
I

Carros em ruas e pátios de
delegacia começam a ser retirados
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) já está executando
o projeto de retirada de
veículos apreendidos que
estão em delegacias de
polícia e em vias públicas.
As primeiras cidades beneficiadas foram Paranaguá e
Cascavel.
A intenção é que, por
meio de parcerias, várias
cidades com o mesmo perfil
também tenham veículos
removidos. Paulatinamente
a medida será adotada
em todas as delegacias.
Segundo dados da PCPR,
em todo Paraná, existem
em torno de 30 mil carros
em pátios de delegacias e
imóveis alugados.
REGIÃO
De acordo com o delegado adjunto da 7ª SDP,
Gabriel Menezes, A Polícia
Civil solicitou que cada Subdivisão Policial enviasse as
fotos das unidades que
possuem veículos apreendidos nas ruas e pátios
de delegacias. “Agora eles
começaram a percorrer o
Estado para remover os
veículos que estão nas ruas
para depósitos, por meio de
parcerias locais”, explicou.

Menezes contou ainda que já foi repassada
a relação das delegacias
que precisam ter veículos
retirados e a situação legal
de cada veículo dentro da
abrangência da 7ª SDP. São
elas: Cruzeiro do Oeste,
Iporã e Goioerê. A data
da retirada ainda não foi
agendada.
UMUARAMA
Em Umuarama, há mais
de dois anos os veículos
apreendidos estão recolhidos em um barracão na
avenida Londrina. Segundo
Menezes, já foi encaminhada a Sesp uma relação de
todos os veículos para o
Departamento da Polícia
Civil. Ainda segundo o delegado, partir de agora, com
esse inventário em mãos, o
Departamento vai gestionar
junto ao Poder Judiciário,
Ministério Público e Detran
a designação de um leilão
para alienação dos veículos.
JUDICIÁRIO
O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Sílvio
Rockembach falou sobre
as tratativas com o Poder
Judiciário para agilizar a

imóveis do próprio Estado,
ou com parcerias que não
onerem o Executivo, como
já vem sendo feito””.

As primeiras cidades de onde os veículos foram retirados foram Paranaguá e Cascavel

retirada. ““Vamos ainda
levar um tempo para atingir
a meta, que é zerar essa
demanda em todo Estado.
O Poder Judiciário está colaborando e vai nos ajudar
agilizando as autorizações
para a realização de leilões
desses veículos apreendidos”, explicou.”

PRIORIDADE
Segundo o delegado-chefe da Divisão de Polícia do
Interior (DPI), Lanevilton
Theodoro Moreira já foram
feitos diagnósticos sobre
a situação dos pátios de
delegacias de todo Paraná e agora estão sendo
estabelecidas as cidades

Falta apenas um quilômetro de
cascalhamento na Estrada 215
Umuarama - O cascalhamento da Estrada
215, no distrito de Serra
dos Dourados – ligando a rodovia PR-182 à
estrada para Vila Nova
União –, está na reta
final, restando cerca de
1.100 metros de um total
de quase 8 quilômetros.
O trecho está sendo
revitalizado pela Prefeitura de Umuarama para
oferecer mais conforto e
segurança aos moradores e demais usuários,
no deslocamento entre
a sede e os distritos.
Pela via transitam
veículos de transporte
de pacientes, ônibus
do transporte escolar
e caminhões que levam
insumos e a produção
agropecuária local,
além da comunidade
rural. Segundo o prefeito Celso Pozzobom, o
investimento do município neste serviço é de R$
830 mil. “É um dinheiro
bem investido, por está
melhorando as condições de tráfego dessa
importante ligação rural. Além de dar mais
segurança e conforto
para os moradores, a
Prefeitura economizará
recursos importantes
eliminando a necessidade constante de manutenção”, explicou.
“Estamos readequando várias estradas, aumentando a durabilidade e o conforto para
os produtores rurais.
A fragilidade do solo
de Umuarama exige
cuidados especiais e

prioritárias. ““Nessa etapa
inicial a prioridade será
retirar os veículos de cidades em que as vias públicas
também estejam sendo
comprometidas, ou que
utilizem espaços alugados
para manter os automóveis.
A ideia é resolver a situação sempre com o uso de

Gol é furtado no
centro de Umuarama
Umuarama – Um VW Gol
branco, ano 2001 foi furtado
na rua José Honório Ramos,
na área central de Umuarama. O caso ocorreu na tarde
desta sexta-feira (23).
Segundo a Polícia Militar,
a vítima contou que deixou
o carro no local e quando

Cidade

Estrada ganha melhores condições de tráfego

geram muitos custos
com readequações e reparos, tanto após longos
períodos de estiagem
quanto depois de chuvas fortes”, apontou o
secretário municipal de
Serviços Rodoviários,
Mauro Liutti.
Segundo ele, graças
às boas condições do
maquinário e ao período
seco, o trabalho teve o
andamento favorecido.
“Além desta obra na 216,
estamos cuidando muito
bem da extensa malha
viária não pavimentada
de Umuarama, que soma
quase 600 quilômetros.
Nesta semana o pessoal
trabalhou na estrada
velha do Aeroporto Orlando de Carvalho, nos

fundos do Parque Industrial 3A”, informou.
A intenção é melhorar as condições de várias estradas rurais com
serviços que eliminem
a necessidade constante de manutenção, o
que favorece usuários
e o município. Trabalho
semelhante foi realizado na Estrada Cedro,
próximo ao distrito de
Lovat, cascalhada em
toda a sua extensão, e
deste então o maquinário da Prefeitura praticamente não precisou
mais realizar serviços
naquela via. Já a Estrada Jaborandi, dentro da
APA do Rio Piava, está
recebendo pavimentação asfáltica.

Quem passa pela estrada já sente a diferença, embora o cascalho
ainda não tenha sido
aplicado em toda a sua
extensão. A estrada foi
alargada, com microbacias e compactação
do solo. O trânsito está
mais seguro. A empresa
responsável pelo serviço
tem 6 meses de prazo.
“Se não houver imprevistos, a previsão adiantar a finalização da estrada bem antes desse
período”, comentou o
secretário municipal de
Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos, Isamu Oshima,
que informou o valor do
contrato: R$ 831.948,97
em recursos livres.

PÁTIOS
Segundo dados da PCPR,
em todo Paraná, existem
em torno de 30 mil carros
em pátios de delegacias e
imóveis alugados. Destes,
aproximadamente 24 mil
estão no Interior do Estado.
Segundo o coordenador da
Divisão de Infraestrutura
da Polícia Civil, delegado
Gil Rocha, hoje há 32 pátios
alugados para alocar veículos preendidos.
“Está em andamento a
identificação documental de
todos esses veículos, uma
qualificação física realizada
em parceria com o Detran e
que pretende definir se os
automóveis são servíveis
ou inservíveis, ou seja, se
podem rodar ou são sucata”, disse o coordenador de
Infraestrutura. “Uma nova
etapa será a parceria com
o Poder Judiciário para
destinar esses bens, provavelmente através de leilão”.
A estimativa é que 90%
desse carros e motos serão
classificados como sucata.

retornou o Gol havia desaparecido. Segundo a PM, o
carro branco, modelo bola,
ano 2001, placas AJX-7902
e está adesivado de preto
no teto e com um amassado
no parachoque traseiro. O
carro não possui alarme e
nem seguro.

polícia

Carros
usados no
contrabando
são escondidos
em motel

Mulher
grávida é
agredida pelo
namorado em
Umuarama

Umuarama – A Polícia Militar localizou
três veículos usados
para o transporte de
cigarros contrabandeados dentro de um
motel, em Umuarama.
De acordo com a PM, a
proprietária do estabelecimento contou que
os condutores chegaram com os veículos,
pagaram o pernoite e
depois foram embora
em um quarto veículo,
um Astra branco. Ninguém foi preso.
Segundo a PM,
eram três SUV e apenas um tinha as placas
adulteradas. Nenhum
veículo tem alerta de
furto ou roubo. Os carros foram levados para
a delegacia da Polícia
Civil. Ainda segundo
a Polícia Militar, os
três veículos possuíam
apenas o banco do condutor, caracterizando a
utilização para o transporte de contrabando.

Umuarama – Uma
mulher grávida foi
agredida pelo namorado e precisou ser
encaminhada até a
Maternidade Regional, durante esta
sexta-feira (23), em
Umuarama, segundo
a Polícia Militar. Após
atendimento ela foi
liberada. Ainda segundo a PM, o agressor aparentava estar
embriagado. Ele foi
detido e encaminhado
para a delegacia da
Polícia Civil.
Segundo a Polícia
Militar, o pai da vítima
acionou a PM, relatando que a filha foi agredida pelo namorado e
foi encaminhada até
ao Hospital. De acordo
com a PM, a jovem
contou que foi ‘pisada’
e levou socos por parte
do agressor. O caso
ocorreu no bairro Dom
Bosco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública para
apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício de 2020, a ser realizada na
Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 27 de agosto de 2019 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
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IAPOSENTADORIA
I
E OUTROS

Seguro facultativo garante benefícios
do INSS a quem não tem emprego
Cidadãos que não exercem atividade remunerada,
como donas de casa, estudantes e desempregados,
podem contribuir para a
Previdência Social e, assim,
garantir benefícios como
auxílio-doença, aposentadoria, salário-maternidade
e pensão para os dependentes. Este é o segurado
facultativo, uma categoria
de contribuinte válida para
pessoas com mais de 16
anos.
O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) também oferece a opção de
recolhimento para contribuintes individuais (autô-

nomos - têm fonte de renda)
e microempreendedores
individuais, além da obrigatoriedade de contribuição para aqueles que têm
carteira assinada.
Segundo a Secretaria da
Previdência do Ministério
da Economia, o último dado
disponível sobre segurados
facultativos é de 2017. Naquele ano, eles eram 1,210
milhão de contribuintes,
2,36% do total de segurados
do INSS.
Por estar desempregado, o consultor administrativo-financeiro Laércio
da Rocha Guilherme, de 55
anos, contribui como segu-

rado facultativo há cerca
de dois anos e seis meses.
O objetivo de Guilherme é
ganhar tempo de contribuição para a aposentadoria,
enquanto não consegue
recolocação no mercado
de trabalho. “Como fiquei
sem vínculo empregatício,
vai contar como tempo de
contribuição”, disse.
Uma das formas de contribuição como segurado
facultativo e que dá direito
a todos os benefícios previdenciários é com a alíquota
mensal de 20%. A alíquota
é aplicada sobre valores
entre o salário mínimo (R$
998,00) e o teto previdenciá-

rio (R$ 5.839,45). Ou seja, o
mínimo que pode ser pago
é R$ 199,60 (20% do salário
mínimo) e o máximo, R$
1.167,89 (20% do teto).
Há duas outras opções
de contribuição: o Plano
Simplificado de Previdência, com alíquota de 11% do
salário mínimo (R$ 109,78)
e o Facultativo de Baixa
Renda, com alíquota de
5% do salário mínimo (R$
49,90). De acordo com as
regras atuais, nesses dois
tipos de contribuição, o
segurado tem direito a
todos os benefícios da Previdência Social, exceto à
aposentadoria por tempo

Vale a pena contribuir como facultativo?
O advogado Alexandre
Vasconcelos, membro da
Comissão Especial de
Direito Previdenciário da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), considera a
contribuição facultativa
benéfica para os cidadãos
por envolver “uma proteção social ampla”. “A
Previdência Social concede benefícios em diversas
situações: idade avançada, tempo de contribuição mínimo, em caso de
incapacidade temporária,
invalidez permanente,
salário-maternidade, em
caso de prisão, a família
recebe o auxílio, pensão
por morte. A previdência
pública tem uma teia de
proteção social muito
alargada”, disse o advogado. Ele destacou que,
no caso da previdência
privada, não há atualmente garantia de valor
mínimo de aposentadoria.
Vasconcelos esclareceu que a reforma não
traz nenhuma mudança
específica para o segurado facultativo. “A mudança é para todos os tipos
de segurados: facultativo,
autônomo, trabalhador
com carteira assinada. O
segurado facultativo que
vier a se tornar incapaz
fará jus ao auxílio-doença, ou ao se tornar inválido, fará jus à aposentaria
por invalidez”, disse.
Com a reforma da Previdência, lembrou Vasconcelos, o calculo de
benefícios como auxíliodoença e aposentadoria

de invalidez vai mudar
para todos os segurados.
No caso do auxílio-doença, atualmente são pagos
91% do salário de benefício do segurado e da
aposentaria por invalidez,
100%. “Com a reforma, a
regra geral será 60% da
média [do salário] e mais
2% do que ultrapassar 20
anos de tempo de contribuição. Não importa se
é autônomo, facultativo,
se é trabalhador regido
pela CLT [Consolidação
das Leis do Trabalho].
A aposentaria por invalidez só será 100% se for
decorrente de acidente de
trabalho”, disse.
O advogado acrescentou que o cálculo da aposentadoria é feito atualmente com base nos 80%
maiores salários. São
desconsiderados os 20%
menores valores. “Com
a reforma, vai ser feito
o cálculo com 100% dos
salários de contribuição.
Então, isso também faz
cair o valor da média
e, consequentemente, o
valor do benefício.”
“A reforma da Previdência tem cinco pilares:
fazer você pagar mais, por
mais tempo para receber
menos, por menos tempo.
O segurado facultativo,
assim como os outros,
receberá menos. Agora
quem contribui na base
de um salário mínimo,
terá o salário mínimo
garantido. Quem ganha
mais, o benefício vai se
reduzir. O quinto pilar da

reforma é, com tudo isso,
fazer você migrar para
uma previdência complementar, privada”, disse.
Vasconcelos lembrou
que o governo pretende
enviar uma proposta de
emenda à Constituição
(PEC) para criar um sistema de capitalização, que
não passou pela Câmara
dos Deputados durante
a tramitação da reforma
da Previdência. A capitalização é um sistema em
que cada trabalhador tem
uma conta individual de
Previdência.
O sistema de capitalização integrava a proposta de reforma da Previ d ê nci a e nvi a d a p e l o

governo federal em fevereiro para a Câmara,
mas o relator da PEC na
Comissão Especial da
Câmara, Samuel Moreira
(PMDB-SP), retirou esse
item de seu parecer. A
reforma da Previdência
agora está em tramitação
no Senado.
O governo enviou a proposta de reforma da Previdência por considerar o
sistema atual insustentável no longo prazo, devido
ao crescente déficit. Nos
12 meses encerrados em
junho deste ano, o déficit
da Previdência estava
em R$ 199,117 bilhões,
de acordo com dados do
Banco Central.

Mudança no texto
Atualmente, o Artigo 201 da Constituição
Federal determina que a Previdência tenha
cobertura para eventos de “doença, invalidez,
morte e idade avançada.” O texto da reforma
muda essa redação, dizendo que a cobertura
será para “eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade
avançada”.
Segundo a Secretaria de Previdência do
Ministério da Economia, essa alteração no
texto “modernizou o conceito de afastamento,
para que seja considerada a incapacidade para
exercer a atividade habitual, e não a doença
em si”. “O critério é utilizado em vários países
do mundo. O contribuinte obrigatório continua
a ter direito ao auxílio-doença, se comprovada
incapacidade para o trabalho. O contribuinte
facultativo – caso de estudantes e donas de
casa, por exemplo – também continua com
direito ao auxílio, se comprovada incapacidade
para exercer sua atividade habitual.”

Atividade e emprego na construção
têm melhor nível em 6 anos, diz CNI
São Paulo, (AE) - A
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) informou
que o índice de nível de
atividade teve alta de 0,2
ponto em julho ante junho
e ficou em 48,2 pontos, enquanto o índice de número
de empregados aumentou
0,1 ponto, na mesma base
de comparação, e foi para
47,3 pontos. Os indicadores,
captados pela Sondagem
Indústria da Construção da
CNI, alcançaram o maior
valor em seis anos, embora continuem abaixo dos
50 pontos, o que mostra
contração no emprego e na
atividade.
Segundo o levantamento, “a queda é cada vez

menos intensa e menos
disseminada no setor e os
níveis de atividade e emprego melhoraram gradativamente desde o começo
deste ano”.
A economista da CNI
Dea Fioravante afirma que
há sinais favoráveis na
economia para o setor de
construção, como inflação
e juros baixos, o avanço da
reforma da Previdência e
as mudanças anunciadas
pela Caixa Econômica Federal nesta semana para
as regras de concessão de
crédito.
Ociosidade e investimentos
A pesquisa também
apontou que o nível de

utilização da capacidade
operacional em julho ficou
no mesmo patamar de
junho, em 57%. De acordo
com a CNI, isso significa “que o setor operou
com 43% do pessoal, das
máquinas e dos equipamentos parados no mês
passado”. Ainda segundo
o levantamento, a ociosidade é menor nas grandes
empresas, em que o uso
da capacidade instalada
alcançou 59%. Já nas pequenas empresas, esse
patamar ficou em 51%.
Diante da ociosidade
elevada, a CNI também
captou uma queda na disposição dos empresários
para fazer investimentos.

O índice de intenção de
investimento teve queda de
3,5 pontos em agosto ante
julho e ficou em 33,1 pontos.
O indicador vai de zero a
cem pontos e, quanto maior
o valor, maior é a disposição
para fazer investimentos.
Já o Índice de Confiança
do Empresário da Construção (ICEI-Construção) se
manteve estável , em 58,8
pontos, acima da média
histórica, que é de 53,3
pontos. Quando o indicador
está acima de 50 pontos, é
sinal de que os empresários
estão confiantes.
A Sondagem Indústria
da Construção foi realizada
entre 1º e 13 de agosto com
494 empresas.

de contribuição, ou seja,
a aposentaria é por idade.
A modalidade Facultativo de Baixa Renda é exclusiva para homem ou mulher
de famílias de baixa renda
e que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico na sua residência (dona
de casa) e não tenha renda
própria (incluindo aluguel,
pensão alimentícia e pensão por morte, entre outros
valores). Nesse caso é preciso ter renda familiar de
até dois salários mínimos,
sendo que o Bolsa Família
não entra no cálculo; estar
inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais
(CadÚnico), com situação
atualizada nos últimos dois
anos. A inscrição do cadastro é feita no Centro de
Referência e Assistência
Social (CRAS) do município.
Pagamento
Todos os contribuintes
que fazem o recolhimento
sobre o salário mínimo
podem optar pelo pagamento trimestral. Para isso,
eles devem usar o código
específico de contribuição
trimestral e contribuir com
valor de remuneração mensal multiplicado por três.

No caso do pagamento
mensal, o prazo para pagamento da contribuição dos
facultativos é sempre o dia
15 de cada mês, prorrogando-se para o dia útil subsequente quando não houver
expediente bancário.
Quando o atraso do
pagamento é superior a
seis meses, o contribuinte
facultativo perde a condição de segurado e, consequentemente, o acesso aos
benefícios do INSS.
Inscrição
Para se inscrever como
facultativo, o segurado
pode ligar para o telefone
135. Se o segurado tiver o
número do Programa de
Integração Social (PIS) e do
Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não precisa
se inscrever na Previdência. Nesse caso, o número
desse documento deverá
ser anotado na guia de
contribuição (GPS). Essa
guia poderá ser preenchida
e impressa no site da Previdência ou adquirida em
papelarias.
No site do INSS, há a
lista de códigos de pagamento para gerar a guia de
contribuição.
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TIMÃO

Corinthians vai com time reserva
ao Sul para enfrentar o lanterna Avaí
São Paulo, (AGÊNCIA
ESTADO) - O Corinthians
enfrenta o Avaí neste domingo, às 19 horas, fora
de casa, para mostrar que
sua força para tentar o
título brasileiro vai além
da equipe titular. Preocupado com o jogo de volta
das quartas de final da
Copa Sul-Americana, na
quinta-feira, diante do
Fluminense, Carille vai
usar os reservas na Ressacada para continuar a
perseguição aos líderes.
O time está invicto desde o
reinício do torneio após a
Copa América. “Temos de
enfrentar o Avaí e buscar
a vitória. Um time que
quer ser campeão tem
de vencer os jogos fora
de casa”, disse o meia
Mateus Vital.
O adversário está em
situação desesperadora
na tabela, o que aumenta

Jogos de Hoje
Santos X Fortaleza
Vasco X São Paulo
Goias X Inter
Ceará X Flamengo
Avai X Corinthians
CSA X Cruzeiro

Segunda-feira
Botafogo X Chapecoense

Time principal será poupado neste domingo em Santa Catarina

o risco da empreitada
corintiana. O Avaí é o lanterna e ainda não venceu

no Brasileirão. São nove
derrotas e seis empates.
Uma das esperanças

do time corintiano é o
atacante Mauro Boselli
Depois de marcar em três

dos últimos quatro jogos,
o argentino disputa a posição de centroavante com
Vagner Love, ma acabou
preterido no empate com o
Fluminense. Boselli soma
seis gols em 33 partidas
pelo Corinthians, sendo
19 como titular. Gustavo
marcou dez vezes em 32
jogos, enquanto Vagner
Love balançou as redes
adversárias em nove oportunidades em 42 confron-

tos disputados.
Nas redes sociais, parte da torcida pede que
Boselli seja titular. Em
Florianópolis, ele será a
referência na área para
um ataque com Everaldo ao seu lado. No meio,
Jadson, Matheus Jesus e
Ramiro têm a responsabilidade da aproximação.
Na zaga, Carille manteve uma dúvida no treino de
sexta-feira: o parceiro de
Bruno Méndez na zaga. Gil
ou Manoel deverá ser escalado. As maiores chances são para o primeiro.
O desafio do treinador é
fazer com o que time volte a
ser criativo. No jogo diante
do Fluminense, não conseguiu furar o bloqueio e abusou das jogadas aéreas no
segundo tempo. Foi como
se a equipe retrocedesse
e voltasse às atuações no
primeiro semestre.

Flamengo aposta em retrospecto positivo Vasco aposta na força da torcida para bater o São Paulo
na casa do Ceará para buscar liderança
Rio, (AE) - Além da
motivação para buscar a
liderança do Campeonato
Brasileiro diante do Ceará,
às 19h deste domingo, no
Castelão, o Flamengo conta
com o retrospecto positivo
na casa do adversário na
escalada para tentar tomar
a ponta do Santos.
Com 30 pontos na tabela após 15 rodadas, o
time carioca encara um
adversário para quem não
perdeu ainda neste século
em partidas pela primeira
divisão realizadas em Fortaleza. Por lá, foram apenas
três jogos entre as equipes
desde 2001, com duas vitórias cariocas e um empate.
Tal histórico se deve à
longa ausência do Ceará
na elite do futebol nacional,
que se estendeu de 1993 a
2009. Depois de participar
da competição em 2010 e
2011, sendo rebaixada em
2012, a equipe nordestina
só obteve novo acesso em
2017, o que fez com que
só tenham ocorrido duelos
entre os dois times em solo
cearense em 2010 (2 a 2),
2011 (1 a 0 para O Flamengo) e 2018 (3 a 0 para os
cariocas).

Para o encontro deste
domingo, o técnico Jorge
Jesus já adiantou que deve
poupar alguns jogadores
pensando no confronto
decisivo da próxima quarta-feira contra o Internacional em Porto Alegre, pelas
quartas de final da Copa
Libertadores.
Como está suspenso do
duelo pelo torneio continental, Willian Arão não
deve ser um desses atletas
preservados no compromisso pela competição
nacional neste fim de semana. O volante comentou
sobre a força da equipe da
casa. “Vi alguns jogos do
Ceará no campeonato, é
uma equipe forte. Por lá,
onde enfrentei algumas vezes, sempre foram fortes.
Temos que tentar anular
os principais jogadores e
aproveitar suas fragilidades”, analisou.
Mesmo com aparente
foco na decisão do meio
da próxima semana, Jorge
Jesus rechaçou qualquer
chance de priorizar a Libertadores “Estamos com possibilidade de conquistar as
duas competições, a apenas
dois pontos do Santos. Não

podemos abdicar do título
Brasileiro e dar prioridade
só para uma competição.
Temos que saber atuar nas
duas situações”, destacou o
português.
Os únicos desfalques
confirmados para o português são os do lateral-direito Rodinei, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo, e
do volante Cuéllar, afastado
pela diretoria na última
sexta-feira por tempo indeterminado após pedir
para não viajar a Fortaleza
alegando motivos pessoais.
A escalação do time carioca deste domingo em
Fortaleza, no entanto, deve
ser definida pelo departamento de fisiologia do
clube. Quem estiver mais
desgastado segundo os
dados analisados pelos
profissionais responsáveis, deve ser poupado. O
atacante Gabriel Barbosa,
por exemplo, que ainda se
recupera de uma lesão na
coxa, pode ser um dos preservados. Como tem sido
apontado pelo treinador,
quatro ou cinco titulares
devem dar oportunidade a
suplentes no confronto com
o Ceará.

Rio, (AE) - De volta a São
Januário após mais de um
mês, o Vasco tem a complicada missão de se recuperar
da goleada sofrida para o
rival Flamengo diante de
um time em plena ascensão
na tabela do Campeonato
Brasileiro. Novamente com o
apoio de sua torcida, o time
carioca terá pela frente o
São Paulo, às 16 horas deste
domingo, pela 16.ª rodada da
competição
A equipe de Vanderlei
Luxemburgo tem 17 pontos
e tenta se afastar da zona
de rebaixamento diante de
um adversário que vem de
cinco vitórias em sequência,
se reforçou com jogadores
do quilate de Daniel Alves e
Juanfran e faz a melhor campanha do Brasileirão após a
pausa para a Copa América.
O Vasco teve de mandar
duas partidas fora de sua

casa oficial, contra CSA - empate em 0 a 0 em Cariacica
- e Flamengo - derrota por
4 a 1 em Brasília -, devido
ao fechamento do estádio
da zona norte do Rio para
reforma em sua iluminação.
Neste domingo, além do
retorno ao calor do “caldeirão” de São Januário, os
vascaínos contam com a volta do atacante Marrony, que
divide a artilharia do time no
ano com Yago Pikachu, com
sete gols.
Suspenso na rodada anterior, o prata da casa de 20
anos comemora a chance
de atuar de novo no estádio
vascaíno. “A torcida é muito
importante para gente em
todos os jogos. Sabemos a
força e a importância que
tem São Januário para nós
no Campeonato Brasileiro.
Todos sabemos que a torcida
faz a diferença, então é juntar

nossas forças para fazermos
um ótimo jogo”, comenta.
“Pudemos ver a força da
torcida contra o Fluminense.
Saímos atrás no placar e,
com a força dela, viramos
a partida. O Vasco jogar em
São Januário é completamente diferente de outros
estádios”, concordou o volante Marcos Júnior, outro
que volta a ser escalado por
Vanderlei Luxemburgo após
cumprir suspensão.
Sem poder ainda contar
com o meia-atacante Rossi durante toda a partida,
Luxemburgo pode pôr em
campo um meio campo composto por quatro volantes.
Durante a semana, o treinador chegou a testar a equipe
com Richard, Raúl, Andrey
e Marcos Júnior. Já Yago
Pikachu, que atuou na meia
diante do Flamengo, deve
retornar à lateral direita.

Cruzeiro tenta afiar pontaria diante do CSA em Maceió
Belo Horizonte, (AE) - A
estreia de Rogério Ceni pelo
Cruzeiro na última semana
já encerrou um longo jejum
de 11 jogos sem vitórias da
equipe mineira. Agora, surge
a necessidade de afirmação
da nova fase, e a chance está
posta diante do vice-lanterna
CSA, às 19h deste domingo,
no Estádio Rei Pelé, em
Maceió, pela 16.ª rodada do
Campeonato Brasileiro.

Após a bela vitória sobre
o líder Santos no Mineirão,
o processo passa pela tentativa de voltar a ser temido
fora de casa. Isto porque a
equipe de Belo Horizonte,
que tem 13 pontos e está
apenas um à frente da zona
de rebaixamento, não vence
uma partida longe de seus
domínios pelo Brasileirão
desde junho do ano passado,
quando bateu o Ceará por 1

a 0 no Castelão.
Para tanto, faz-se necessária uma paulatina melhora
na mentalidade ofensiva da
equipe, o que, de acordo com
o atacante Pedro Rocha, já
começou a acontecer sob o
comando do novo treinador.
“O Rogério tem trabalhado
bastante em cima disso. Ele
gosta do time para frente,
que esteja sempre no ataque,
fazendo marcação alta.
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Fumaça das queimadas e ar seco dos últimos
dias agravam os problemas respiratórios
Umuarama – O umuaramense vem sofrendo com
o ar seco e a fumaça das
constantes queimadas no
centro e periferia da cidade.
O conjunto de fatores agrava
os sintomas de quem já tem
problemas respiratórios,
como também, prejudica
o restante da população.
O médico pneumologista
Renato Ricci Kauffmann conversou com a reportagem do
Umuarama Ilustrado e deu
algumas dicas para os leitores amenizarem a situação.
Segundo o Sistema Meteorologia do Paraná (Simepar),
a última chuva registrada em
Umuarama foi no dia 15 de
julho, quando choveu apenas
7 milímetros. De lá para cá,
são 41 dias de seca e muita
fumaça no céu da Capital da
Amizade. Ainda segundo o
Simepar, existe uma pequena
previsão de chuva para a primeira semana de setembro,
mas como a data está longe,
tudo pode mudar.
Problemas
Conforme o médico Renato Ricci, a baixa umidade
do ar ocasiona o ressecamento da mucosa das vias
aéreas predispondo ao risco de contrair infecções. “O
ressecamento da mucosa
diminui sua capacidade de
filtrar os vírus e bactérias
que estão no ar. Tal situação predispõe o ser humano
a infecções”, explicou.
No caso da fumaça produzida pelas queimadas,
as pessoas que já possuem
problemas respiratórios
como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica são
sujeitos a ter agravamento
dos sintomas, alertou o

O Simepar ressalta que são 41 dias de seca e muita fumaça no céu da Capital da Amizade

médico. “Começa com coceira no nariz, espirros,
ressecamento dos olhos e
tosse. Desta forma, causa
uma agressão muito grande
nas vias aéreas”, disse o
entrevistado.
O que fazer?
Neste cenário árido, o

Queimadas e doenças
O estudo “Queima de biomassa na Amazônia
causa danos no DNA e morte celular em células
pulmonares humanas”, de pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e
publicado em 2017 na revista científica Nature,
constatou que a fumaça aumenta a inflamação,
o estresse oxidativo e causa danos genéticos
nas células do pulmão.

pneumologista Ricardo
orienta para a hidratação
do corpo e a limpeza da
casa, pois com o tempo
seco, o acúmulo de poeira
aumenta nos móveis, tapetes, cortinas entre outros
itens das residências. “Os
ambientes ficam mais empoeirados. Tenha cuidado
especial com as cortinas,
tapetes e bichos de pelúcia.
Mantenha a casa arejada”,
ressaltou.
Espalhar baldes ou panos molhados na casa também ameniza o desconforto
do ressecamento. “O ideal
é beber dois litros de água
por dia e em caso de prática
de esporte aumentar essa
ingestão. Já se as narinas
ficarem ressecadas é possível hidratar com soro
fisiológico” orientou.

Umidificador e ar-condicionado
O umidificador também
é recomendado, porém,
o médico alerta para não
deixar o aparelho ligado
a noite toda. “Pode usar o
umidificador. Ligue o aparelho três a quatro horas
antes de deitar e não deixe
virado para paredes ou
moveis para não ocorrer
formação de mofo. Outra
dica é lavar o umidificador
todos os dias”, alertou.
A situação do ar-condicionado é um pouco mais
preocupante, pois no sistema de refrigeração o aparelho acaba diminuindo a
umidade. “Evite tempos
prolongados com exposição ao aparelho, como também temperaturas muito

Conforme o médico Renato Ricci, a baixa umidade do ar
ocasiona o ressecamento da mucosa das vias aéreas predispondo ao risco de contrair infecções

baixas. O ideal é reduzir 10
graus do ambiente externo,
como também, realizar as

limpezas orientadas pelos fabricantes”, finalizou
Ricci.
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Variedades
A filha perdida

Bruna Hamú entra no enredo de “A Dona do Pedaço”
interpretando Joana, uma moça que ajuda Maria da
Paz (Juliana Paes) durante um assalto e imediatamente
as duas, que nunca se viram antes, estabelecem uma
conexão inexplicável e ficam amigas. Especula-se que
Joana seria a filha biológica da confeiteira, que foi trocada por Joseane (Agatha Moreira) na maternidade em
que nasceu.

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

canaldafama2@agenciagb.com.br

Presentão

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, foi presenteada pela filha com um carro de luxo, cujo preço chega aos
duzentos mil Reais. “Ela é minha alegria”, elogiou Lexa,
referindo-se à mãe.

Programa de
família

Deborah Secco foi clicada passeando num badalado shopping acompanhada
pelo marido, Hugo Moura,
pela mãe e pela madrinha.
A atriz parecia bem feliz,
atendeu aos fotógrafos e
aos fãs que pediram selfies
e autógrafos.

Fazendo a alegria
dos fãs

Marília Mendonça estava
no Rio de Janeiro e aproveitou para fazer compras num
badalado shopping. Como
não poderia deixar de ser,
a cantora foi reconhecida
e com muito bom humor
acenou para os paparazzi
e para os fãs.

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

Rita interrompe a conversa entre Max e Serginho. Raíssa se preocupa com Nanda e se afasta de
Camelo. Marco trata Carla com hostilidade, e os
dois acabam discutindo. Camelo surpreende Raíssa com uma declaração de amor. Max se desculpa
com Rita. Karina se insinua para Madureira, que
a esconde em um armário quando Carla se aproxima. Tadeu dá o presente de Rita para Nina. Nanda
observa Camelo e Raíssa juntos.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

1) Como se chamava o
personagem do ator Rafael Cardoso na novela
“Sol Nascente”?
a) César
b) Tanaka
c) Mario
d) Tiago
2) Em qual novela da
Rede Globo o ator Fernando Almeida interpretou o personagem Gibi?
a) “A Gata Comeu”
b) “Livre Para Voar”
c) “O Amor Está no Ar”
d) “Tudo Por Amor”
3) O que foi roubado de Valdomiro (José Wilker), na
novela “Suave Veneno”?
a) Ouro
b) Esmeraldas
c) Diamantes
d) Rubi

Sucesso

Paloma Duarte é uma das protagonistas de “Malhação: Toda Forma de Amar” e tem feito o maior sucesso
na pele de sua personagem, a Dra. Ligia. A atriz vive
excelente fase profissional e pessoal. Ela é casada com o
também Bruno Ferrari e o casal tem o filho Joaquim, de
3 anos. Aliás, dias atrás Paloma deixou seus seguidores
encantados com a publicação de fotos do menino nas
redes sociais. Ela também é mãe de Maria Luiza, fruto
do casamento com o músico Renato Lui, e Ana Clara,
com o ator Marcos Winter.

No mar

Dias atrás, Klebber Toledo e Enzo Celulari foram
surfar juntos. Eles estavam
usando macacões de neoprene, específicos para a
prática do esporte, mas
quando saíram do mar e
tiraram os trajes foram reconhecidos pelos banhistas
que estavam no local e daí
foi aquela festa.

Vida de verdade

William Bonner e sua mulher, Natasha Dantas deixaram as redes sociais. Eles avisaram os seguidores que estavam encerrando suas contas
e assim o fizeram, apagando
tudo e desativando os perfis.
“Saindo daqui. Vivendo a vida
de verdade. A minha vida.
Obrigado.”, escreveu William
Bonner em seu último post.

Na novela “Éramos
Seis”

Giullia Buscacio estava
de férias desde que fez a
Elisa, em “O Sétimo Guardião”, mas já se prepara
para novo trabalho. Ela
aparecerá na novela “Éramos Seis”, cujas gravações
já começaram.

Espelho

Monique Alfradique
confessa que tem a atriz
Fernanda Torres como referência. Ela explica que
Torres tem talento tanto
para a comédia como para
o drama e por isso ela a
admira muito.

4) Que personagem engraçado a atriz Fafy Siqueira
encenou na novela “Hipertensão”, que foi ao ar pela
Rede Globo?
a) Tina
b) Maria Machadão
c) Ana Machadão
d) Fifi Fofoqueira
5) Como se chamava a personagem da saudosa atriz
Betty Lago na novela “Pecado Mortal”, a qual foi exibida pela Record?
a) Stella Nolasco
b) Laura Escobar
c) Lívia Vêneto
d) Norma Shirley
(Respostas: 1A; 2B; 3C; 4D; 5A)

Dalila pede que Fauze a leve para casa. Laila tem
um mau pressentimento e vê a vilã saindo do parque,
observando sua família. Padre Zoran se desculpa
com Missade. Ali fica desolado com o diagnóstico
de Mamede. Dalila tem um surto e deixa Fairouz e
Fauze assustados. Aline e Caetano questionam Benjamin sobre sua namorada. Martin mostra a Marie
os desenho que fez, baseados nas fotos que escondeu
de Bruno e inspirado nos Sappeurs do Congo. Padre
Zoran e Helena tentam ajudar Jean.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Ramon e Marcos discutem. Paloma comenta com
Lulu que precisa se desculpar com Ramon. Pablo
conta a Silvana que Marcos está morando no apartamento de Mário. Paloma pede ajuda a Leo para
fazer uma surpresa a Ramon na quadra do Cacique
de Ramos. Marcos rejeita Silvana. Jeniffer não gosta
de ver Luan com Alice. Mauri libera Alberto para ir à
feijoada. Patrick conta a Gabriela que ele e Vicente
pediram a Ramon que ela voltasse a treinar no time.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Lindomar consegue gravar sua música e enfim
fecha o contrato com a gravadora. No Campo de
Férias é noite de luau. Jerry se aproxima cada vez
mais de Raquel. Luca revela seus sentimentos, e
tenta reconquistar Mirela a todo custo. Guilherme
diz para Vini que viu Mirela e Luca juntos no luau.
Yasmin briga com Filipa e se afasta da menina.
Pendleton chega ao Campo de Férias com Luisa.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Vivi se assusta com a história de Chiclete e
decide terminar o romance. Otávio estranha a intimidade entre Sabrina e Sávio. Jô diz a Gladys que
Régis ficará em sua casa. Régis deixa o hospital e
vai para a casa de Lyris. Amadeu e Maria da Paz
procuram Adriano na academia. Beatriz tem uma
conversa com Zé Hélio. Jô manda Márcio negociar
os pontos comerciais com urgência. Maria da Paz
vai ao encontro de Josiane. Gilda reclama da ausência de Amadeu. Kim ajuda Chiclete a reconquistar
Vivi. Agno pede que Rock fale com Fabiana.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30,
no SBT

Omar e Mateus se provocam durante o teste e
Augusto diz à Flávia que eles são perfeitos para
interpretar Davi e Golias. Safira diz que Priscila
só poderá viajar se for acompanhada pelos avós.
Helena e Pedro dizem para Joel que irão levar as
crianças para um show na cidade. Mateus toca a
música da C1R perto de Téo. O menino percebe
que a voz é idêntica à de Manuela. Antonella tenta
convencer os dois a não irem ao show. No ensaio,
Isabela se comporta como ela é de verdade e Geraldo desconfia. Geraldo conversa com ela que, para
disfarçar, volta a interpretar Manuela.

Momento ideal para ler, estudar ou
iniciar um novo curso. As viagens
estão favorecidas. Aproveite para
recarregar as baterias e planejar o
futuro. Aproveite bem este início de
semana.

A necessidade de viver novas experiências em todos os setores de sua
vida está acentuada. Muito favorável
para as viagens de lazer. Libere mais
o seu lado afetivo.

O seu sucesso depende de sua força
de vontade para colocar as ideias em
prática. O período favorece a estabilização das finanças e o aumento
de renda.

O momento é excelente para você
reavaliar seus valores, superar velhos
traumas e esquecer antigas experiências. Os momentos a dois serão muito
estimulantes.

Dia de muita energização, fortalecendo todos os setores de sua vida. No
terreno afetivo, procure livrar-se da
possessividade se quiser continuar
tendo o apoio da pessoa amada.

Você tende a exercitar o seu lado mais
participativo. O momento é ideal para
o trabalho em equipe e conte com
o apoio de superiores no ambiente
de trabalho.

Fique atento para não se isolar demais
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o amor e para os momentos a dois.
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o mal humor.
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Estudantes de Odontologia da Unipar
avaliam saúde bucal de policiais militares
Umuarama - Em
ação de assistência
ao 25º Batalhão da
Polícia Militar, o curso
de Odontologia da Universidade Paranaense
– Unipar, Unidade de
Umuarama, realizou
avaliações dentárias,
beneficiando vários
policiais e seus familiares. O serviço foi
solicitado pelo comandante, tenente coronel
Agnaldo Letrinta. O
intuito dessa atividade
prática da disciplina
Saúde Coletiva foi levar o aluno a exercitar os conhecimentos
aprendidos em sala de
aula, com um trabalho
que gera melhoria de
qualidade de vida às
pessoas da comunidade. A proposta do
projeto é diagnosticar,
entre outros casos,
gengivite, periodontite, necessidade de
prótese, além do mais
comum, a cárie. O trabalho dos estudantes
[trinta participaram]
foi supervisionado pelas professoras Vanessa Rodrigues e Patrícia
de Melo; em relação
aos problemas detectados, foram orientados
para os devidos cuidados. Os que precisam
de tratamento já estão
sendo atendidos na Clínica Odontológica da
Unipar. A coordenação
reservou as tardes de
terça-feira para isso.
Segundo a professora
Vanessa, essa parce-

Mais de vinte policiais foram atendidos pela ação social do curso de Odontologia da Unipar

ria é de grande valia,
“pois ajuda os colaboradores do Estado, que
muitas vezes não têm
tempo de procurar um
consultório dentário,
a terem acesso a esse
serviço de saúde bucal
primária”. A professora Patrícia atenta para
a formação acadêmica:
“Nossos alunos aprendem cada vez mais com
a prática e, assim, tornam mais eficiente o
processo de profissionalização e ficam melhor preparados para
os desafios do mer-

cado odontológico”.

Parceria
A coordenadora do
curso de Odontologia
da Unipar, professora Cintia Araújo,
atendeu prontamente ao pedido da PM.
“Temos que ajudar a
quem tanto nos ajuda”, afirma. “Também
decidimos colaborar
para facilitar a vida
desses trabalhadores,
considerando que o
funcionário público
estadual só consegue
essa assistência gra-

tuita em Maringá”,
acrescenta, informando que a parceria foi
firmada via Ciape
(Centro Integrado de
Apoio a Projetos Empresariais) da Unipar. “Nosso trabalho
vai além dos muros
da Instituição, pois
temos como missão,
além do ensino e da
pesquisa, a extensão
universitária, que engloba a prestação de
serviços à comunidade”, destaca o coordenador multicampi do
Ciape, Bruno Oliveira.

Letrinta agradece
Para o comandante da PM em Umuarama,
essa parceria Unipar e PM é muito importante.
“Por vários motivos, entre eles, a valorização
por parte da Instituição ao policial militar, a
qualidade do serviço odontológico que nos é
prestado, o respeito de todos os envolvidos no
atendimento e a facilidade de ter um horário
próprio para os militares”, descreve Letrinta. E
salienta: “O fato de ser um tratamento gratuito
faz com que o militar utilize o valor que seria
gasto no tratamento para outros fins, inclusive
em atividades que aumentem a qualidade de
vida dele e de sua família”. Com ar de satisfação, ele ainda diz que 25 policiais participaram dessa avaliação, “porém já tem uma fila
de espera para a próxima ação da Unipar”.

Beleza:
Tratando os poros abertos com cosméticos adequados
Um dos flagelos da
pele oleosa são poros
abertos. Ninguém gosta
deles. Antes de saber
como tratar isso, é preciso entender que os poros
abertos quase que fazem
parte da genética brasileira, uma vez que são característica de pele oleosa ou mista e cerca de
oitenta por cento dos brasileiros possuem a pele
assim, oleosa ou mista.
Os médicos dermatologistas, que são especialistas neste assunto,
explicam que os poros
faciais assemelham-se
a um elástico. O envelhecimento, a produção
excessiva de oleosidade
e os danos causados pelo
sol podem esticar esse
“elástico”, fazendo com
que o poro fique aberto. E
para reverter esta situação é preciso tratamento.
O ideal é consultar o dermatologista para indicar
os cosméticos e procedimentos adequados, mas
aqui vão algumas dicas.
A esfoliação renova
a superfície da pele e
elimina células mortas.
O ideal é esfoliar a pele
de uma a duas vezes por
semana com esfoliantes

preferindo cosméticos
em forma de séruns e
géis, livre de óleos e que
controlem a oleosidade.
Sempre que praticar
qualquer atividade física, limpe a pele usando limpadores suaves
e não ultrapasse três
lavagens diárias da pele
para não cair no chamado
“overwashing”, problema que pode causar oleosidade por efeito rebote.
A alimentação é outro

item importante, priorize
o consumo de alimentos
naturais, probióticos,
ácidos graxos, ômega-3,
zinco, antioxidantes, fibras e Vitamina A. Além
disso, o médico poderá
prescrever vitaminas
orais que vão acelerar o
processo de formação
de colágeno de boa
qualidade e renovar a
pele, como Exsynutriment (silício orgânico
estimulador de colá-

OS DANOS DA RADIAÇÃO

Pele lisa é sinal de saúde, mas às vezes os poros se abrem
mais do que o desejado. Daí, o jeito é tratá-los. O uso de produtos e procedimentos adequados estimulam a produção de
colágeno e os efeitos de poros abertos podem ser minimizados
/ GB Imagem

suaves, como semente
de apricot ou rice exfoliator. Para peles muito
oleosas, o ácido salicí-

lico é uma boa opção.
A pele oleosa também precisa de hidrat a ç ã o. M a s , s e m p r e

Todos os danos causados pela radiação UVA e
UVB pode retardar a produção de novas células,
o que engrossa a camada externa da pele, deixando os poros maiores e mais avermelhados.
Além disso, a radiação Infrared (sentida pelo
calor), também causa grande dano ao colágeno
e um consequente afrouxamento dos poros.
Por isso, o ideal é usar fotoprotetor com FPS
de no mínimo 30, com ativos antioxidantes que
protejam também do Infrared, e durante todo o
ano, pois mesmo em dias nublados a radiação
ultrapassa as nuvens e causa danos na pele.
E ainda vale a boa e velha dica: beba água.
Não negligencie o consumo diário de água cultivando o hábito de sempre ter uma garrafinha
na bolsa. Você vai se habituar a beber água
e isso fará um bem enorme à sua saúde em
geral, incluindo a pele. Da Redação/ GB Edições

geno) e Bio-Arct (booster
energético que melhora o
funcionamento celular).
O retinol é considerado
um ingrediente milagroso e, no caso dos poros,
duas de suas ações são
altamente eficazes para
diminuí-los: aumenta
a renovação celular e
estimula a produção de
colágeno. O colágeno é a
proteína natural para a
pele, mas com o tempo
ela se decompõe. Isso
é um problema porque
é o colágeno que fortalece as paredes dos
poros, fazendo com que
pareçam mais apertados. Se o retinol causar
algum desconforto na
sua pele, aposte nas
substâncias que podem
ter o mesmo efeito, mas
são menos irritantes,
como o retinaldeido,
um composto mais leve,
derivado do retinol.
Atualmente, muitas
tecnologias são altamente capazes de renovar a superfície da pele,
dentre elas radiofrequência microagulhada, os
lasers ablativos fracionados, o laser de picossegundos Picoway, além
do laser Erbium 1540.
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Ainda mais competitivo, o Fiat
Grand Siena chega à linha 2020
Já premiado como melhor sedã do Brasil, o
Fiat Grand Siena também
é reconhecido por seus
proprietários como um
modelo confortável e com
excelente espaço interno,
referência principalmente quando se trata do
conforto para os passageiros do banco traseiro.
Lançado em 2012 para
substituir seu antecessor,
Siena, o modelo chegou
para oferecer doses extras de elegância, modernidade e dirigibilidade a
um sedã que sempre foi
muito bem aceito pelo público e referência em seu
segmento. Agora é a vez
de se renovar novamente
com um novo design e novas cores. O modelo chega
ao mercado com sua linha
2020, recebendo também
novos itens que o deixam
ainda mais interessante.
Assim, o Fiat Grand
Siena 2020 está ainda
mais elegante com novidades em seu design na
logomarca FIAT na traseira, grade e molduras
do farol de neblina. Os
faróis e lanternas agora
trazem máscara negra,
conferindo mais requinte
ao conjunto ótico do mo-

U

N

O Fiat Grand Siena 2020 está ainda mais elegante com novidades em seu design Fiat

delo. As calotas também
chegam renovadas e o
cliente ainda podem incluir rodas de liga leva de
15” (novo item opcional).
O modelo passa a contar
também com novas cores:
Vermelho Montecarlo (sólida) e Cinza Silverstone
(metálica), além das já
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S

conhecidas Preto Vulcano e Branco Banchisa
(sólidas) e Prata Bari
(metálica).
Vale dizer que o Fiat
Grand Siena conta de
série com itens como
direção hidráulica, porta-malas iluminado com capacidade para 520 litros e

I
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Lane Change, que auxilia
a condução do veículo na
troca de faixas. Como outros opcionais, os clientes
podem optar pelos kits
tradicionais Creative 1
(R$ 1.900) e Creative 2
(R$ 2.500) tanto na versão com motor 1.0 como
na com motor 1.4. Nessa
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última, ainda é possível
incluir a predisposição
para Kit GNV, lançada
recentemente.
Grand Siena GNV
Em abril, a Fiat inovou
mais uma vez, atendendo
aos anseios do cliente
que utiliza o carro como
ferramenta de trabalho.
O Grand Siena 1.4, dotado de motorização flex
e preparado de fábrica
para receber kit GNV,
passou a oferecer desde
então manutenção da
garantia original de um
ano para kits de quinta
geração instalados por
convertedores certificados pelo INMETRO
– mais uma vantagem
inédita e exclusiva, que
consagra o Grand Siena
como o sedan de melhor
custo-benefício do mercado. Assim, o Fiat Grand
Siena Attractive 1.4 se
tornou o único veículo
disponível no mercado
que já traz de fábrica
motor preparado para o
GNV. Entre as modificações, o cabeçote do motor
tem válvulas e sedes de
válvulas que são produzidos com material mais
resistente e com nova
geometria, garantindo

N

A
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UNIPAR
UNIPAR E COMUNIDADE

Projeto educativo leva
à Praça Arthur Thomas
serviços e informação
A Universidade Paranaense realizou mais um ‘Unipar
na Praça’ e, como nas edições anteriores, o evento foi
um sucesso, atraindo um grande número de pessoas
à Arthur Thomas (em 17/8). Equipes de professores e
estudantes estavam a postos para prestar serviços e
orientações aos visitantes, relacionados à saúde e bemestar. As crianças também se divertiram com jogos
educativos, pintura facial e nos brinquedos infláveis.
O projeto é coordenado pela DCSU (Departamento de
Comunicação Social Universitária), da DEGCD (Diretoria
Executiva de Gestão da Comunicação e Divulgação).

Manhã de integração e informação: ‘Unipar na Praça’ levou mais de
cem acadêmicos e professores para os atendimentos aos visitantes

N
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durabilidade e confiabilidade. O coletor de aspiração foi projetado para receber na posição correta
os bicos injetores de gás.
Isso traz mais segurança
e maior rendimento para
a conversão, pois melhora o enchimento do motor
e a formação da mistura
ar combustível. Estas
modificações garantem
a vida útil do motor bem
como evitam uma maior
depreciação do veículo
para quem optar pela
utilização de GNV.
Dessa forma, a versão apresenta uma das
menores despesas por
quilômetro rodado do
mercado e permite a recuperação do valor investido no Kit GNV em até
seis meses – considerando uma rodagem de três
mil quilômetros por mês
e dependendo do preço
dos combustíveis. Entre
os destaques, está a vantagem da manutenção
da garantia original de
fábrica. No Novo Grand
Siena, ela é de um ano
para o veículo total e de
três anos para motor e
câmbio quando a venda
for pela Rede de Concessionários Fiat.
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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$ 13.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COBALT LTZ 1.8
13/13

CORSA SEDAN
1.0 08/08

Preto, Completo. R$
16.500,00. Interessados
tratar pelo telefones (44)
3622-3292 / 9 9976-0563

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LTZ
13/13

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

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

CORSA HATCH
1.4 09 / 09

MERIVA
PREMIUM 12/12

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

Branca, completa. R$
25.000,00. Fones: (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.

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

ZAFIRA 08/09

Prata, 7 lugares, Automatica,
Air Bag, ABS, Flex. R$
27.000.
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

FIATFIAT
PALIO WEEKEND
ADVENTURE

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

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

UNO FIRE 03/04
1.0

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

FORD
FORD
FIESTA 1.6 11/11

Vermelho, completo, c/
computador de bordo.
R$ 24.500,00. 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, Automatico,
Completo. R$ 54.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

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

GOMES LEILÕES

FORD/FIESTA
ano/
mod. 2006/2006, placas
AOG-0724, em regular
estado de conservação.
Lance inicial R$ 10.500,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CITROEN C3
EXCLUSIVE 1.6

11/12, Flex, Automático,
Prata. R$ 26.000,00.
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

CARROS
COBALT 1.4 LTZ

ANO
15/15

COR
BRANCO

OPCIONAIS
COMPLETO

VALOR
R$ 39.900,00

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

EQUINOX PREMIER

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 136.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT

17/18

PRATA

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.4 LT

15/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 37.900,00

ONIX 1.4 LT

18/19

PRATA

COMPLETO

R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LT

16/17

PRATA

COMPLETO

R$ 48.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 ADVANTAGE FLEX 4X2

16/17

BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 75.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

FOX 1.0 09/10

Preto, completo. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 116.900,00

GOL G6 1.6
15/16

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT 14/15

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 125.900,00

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

GOL TREND
17/17

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

GOMES LEILÕES

VW/KOMBI, ano/mod.
2005/2006,
placas
ANF-9905, em regular
estado de conservação.
Lance inicial R$ 10.500,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570.

GOMES LEILÕES

VW/FUSCA, ano/mod.
1976/1976, bom estado.
Lance inicial R$ 2.800,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570

MOTOS
MOTOS
BIZ 125 EX
12/13

Vermelha, R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

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

GOMES LEILÕES

HONDA/NXR 150 BROS
ES, ano/mod. 2011/2011,
bom estado. Lance inicial R$
4.200,00 www.gomesleiloes.
com.br 44-9 9887-9570

DIVERSOS
DIVERSOS
GOMES LEILÕES

MÁQUINA DE COSTURA,
Travett Substar sps/c b1201H.
Lance inicial R$ 6.300,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria

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

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

ABDON IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 360.000,00. Prox. Colégio
Global. Rua Camburiu
2570 Jardim Global - À.
Ter. 278,65 m², À. Constr.
Aprox. 97,82 m² - Suíte,
02 qtos, sala , cozinha c/
armários planejados , bwc
social, lav. e garagem. +
Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite
o cód. 1072 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 350.000,00. Prox. Aabb,
Av. Rotary- 2727 Zona
2-A - À. Ter. 397,00m²,
À. Constr. Aprox. 189,80
m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto,
sala , cozinha, bwc social,
edícula, garagem. + Detalhes:
Plantão (44) 9 9911 5353

(OI) ou digite o cód. 898
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 280.000,00. Prox. A
Alimentos Zaeli – R. Walter
Luiz Da Cunha 1989 –
Parque San Remo - À.
Ter. 360,00 m², À. Constr.
Aprox. 90,00 m² - Alv/laje
Suíte, 2 Quart, Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Garag.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353(OI) ou digite
o cód. 1068 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 220.000,00. Prox. Ao
Parque De Exposições - R.
Pedro Zulianelli, 3831 Jd
Tokio - alv/laje – casa em
fase ﬁnal de construção,
região de crescimento e
valorização, suíte, 02 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A.
serv. e gar. + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite
cód. 1084 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 195.000,00 – Prox. Dep.
Guarani– R. Stª. Eﬁgenia,
4547 – Jd. Guarani 2 - À.
Ter. 200,04 m², À. Constr.
Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/
forro – Suíte, 01 Quart,
Sala, Coz., Bwc soc., gar. e
piscina. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 881 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.

VENDE-SE CASA
NO JD IRENE

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

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

uopeccan - (44) 2031-0700
nossa senhora aparecida - (44) 3621-2177
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Alívio
Reflexologia & Massagem Corporal
Prof. Shigueru Saito 44.99831.2239
Cruzeiro do Oeste.PR

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1076 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 880,00. Prox. Unipar
Campus 3 Zona 02, Ed.
Villagio Di Roma. R. Santa
Catarina, 3585, Apto De
Frente. À. Priv. 65,92 m²;
suíte, 02 qts, sala, coz.,
A. serv., Bwc soc. e gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00
– Incluso água e gás ) +
Detalhes - (44)3056-5555 ou
digite cód. 1096 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. Sanepar
- Ed. Res. Atenas. Av.
Manaus, 3975 - Apt. 03,
Terreo, Zona I - À. Tot.
Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar c/
sac, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 600,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.98443338 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: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

GOMES
LEILÕES

PRÉDIO C/ 525 M² CRUZEIRO
DO OESTE/PR, terreno
c/ 525m², frente ao Posto
de Saúde Principal. Lance
inicial R$ 225.000,00 www.
gomesleiloes.com.br 44-9
9887-9570

VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA

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

VENDO APTO
JD. DOS
PRINCIPES

Ed. Raquel de Queiroz,
Rua Santa Catarina 3772,
contendo: 01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala e copa,
cozinha, área de serviço,
dispensa, garagem, área util
89.80m². área total 100m².
R$ 260.000,00. Fone: (44) 9
9996-2066. CRECI 13.428

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

VENDO

Lote no Parque Metropolitano,
lote 41 quadra 18 com 220
m2. Quitado e escriturado
aceito veículo como parte
do pagamento. Fone: (11)
9 9935-6525 Roberto

PONTOS COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS 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 44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 980 em
www.aldemirimoveis.com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total
3.37 alqueires. Localizada
estrada primavera, lote
11-1/C próxima a torre
Eiffel – Umuarama/PR.
Valor R$ 680.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

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

GOMES
LEILÕES

FAZENDA C/ 103,3 ALQS

TUNEIRAS DO OESTE/
PR cabeceira da Rodovia
Boiadeiro, plantada soja.
Lance inicial R$ 8.677.200,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570

GOMES
LEILÕES

SÍTIO C/ 3 ALQS TAPEJARA/
PR (parte ideal) Col. Tapejara,
casa e barracão. Lance
inicial 175.263,20 www.
gomesleiloes.com.br 44-9
9887-9570

GOMES
LEILÕES

CHÁCARA C/ 5 ALQS
CRUZEIRO DO OESTE/PR.
Lance inicial R$ 186.340,00
www.gomesleiloes.com.
br 44-9 9887-9570

GOMES
LEILÕES

TERRENO 448 M² CRUZEIRO
DO OESTE/PR, B. Alto
da Glória. Lance inicial
R$ 42.000,00 www.
gomesleiloes.com.br
44-9 9887-9570

R$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou2019
digite cód. 1076 em nosso site www.
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,
25 e 26 de agosto de
aldemirimoveis.com.br
com.br
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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.

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

Classificados

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

Umuarama Ilustrado

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Betel
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- Refrigerante incluso
- Crianças até 7 anos não paga

Apoio:

C O L A B O R A D O R E S
SUPERMERCADO

BRANDALIZE

C
A

Abdon & Cabreli
Empreendimentos

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

R$ 650.000,00 - PROX. CHIQUINHO SORVETES – ED. COM.
E RES. PEDRA BRANCA - 2º ANDAR – RUA JOSE HONÓRIO
RAMOS, 3929 - ZONA 01 - Àt. 146,67 m² e À. 11,02 m² - Suíte
c/armários planejados, 02 quartos, Sala jantar/estar c/sacada e
churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha c/armários embutidos, lavanderia e garagem + Detalhes: Plantão (44)9 9911
5353 (OI) ou digite cód. 1099 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA APTO 2º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - Àt. 143,00 m² e À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac. C/
Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer completa. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 865 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIA

TERRENOS

TERRENOS

R$ 120.000,00 – PROX. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS – PQ ALPHAVILLE 01 - Área 259,20 m² (10,80 m x
24,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)3056-555 (OI)
ou digite o cód. 1097 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 70.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO – ZONA 07 - Área 262,50 m² (8,75 m x 30,00 m) sem
benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
DIVERSOS

DIVERSOS

R$ 70.000,00 - PROX. UEM – RESTAURANTE CANTINA CAFÉ
– AV. BRASIL, 2131 - ZONA 07 - Um salão com aproximadamente
120,00 m² com cozinha completa, industrial semi nova, ambiente
climatizado e demais instalações, capacidade para 90 pessoas,
com possibilidade de locar para festas.+ Detalhes: Plantão
(44)9.9911-5353 (OI) ou digite cód. 14 em www.aldemirimoveis.
com.br

LOCAÇÃO

B5
Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 25 e 26 de agosto de 2019

Classificados

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA
– R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL
– À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e
Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS,
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY,
3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 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

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV.
RIO DE JANEIRO, 4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr.
158,65 m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1 Quart, Sala estar/jantar, Coz.,
Lavand., Bwc soc., desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.
com.br

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$ 635.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL RUA MARABÁ,
3245 – ZONA 1-A - À. Ter. 308,28 m², À. Constr. 190,06 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, Sala estar/jantar, Coz., 02 bwc área de serviço e garagem p/ 02 veículos + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 ou digite o cód.1067 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU
- 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox.
97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala , cozinha c/ armários planejados ,
bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA
FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00
– Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 880,00 - 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)30565555 ou digite cód. 1096 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

R$ 360.000,00 – PROX. ALFA ENSINO INFANTIL – TRAV.
SUMARÉ - 3920 – ZONA 07 - À. Ter. 263,83 m², À. Constr.
Aprox. 140,00 m² - Suíte, 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, área
de serviço, garagem e churrasqueira + Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1101 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - R.
PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – Casa em
fase ﬁnal de construção, região de crescimento e valorização,
suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox.
61,00 m², À. Constr. Aprox. 59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala,
cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira
+ Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

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$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 360,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br

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)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 4023
– JD VITÓRIA– suíte, qto, sala, cozinha com armários planejados,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
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$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ –
R. SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.
br
R$ 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$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO
– EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos.,
sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.500,00 - PROX. AO LAR SÃO VICENTE DE PAULA ÁS MARGENS DA PR 323 – SALÃO COMERCIAL– ROD. PR 323, KM 305
UMUARAMA SENTIDO MARINGÁ, LT 1 - À. Total 790,00 m² - Salão
comercial às margens da PR 323, Imóvel Novo, pé direito de 6 m de
frente para a rodovia com ótima visibilidade. Excelente estrutura ,
amplo espaço para manobra interna de caminhões de grande porte
c/ escritório em 02 pavimento, distribuído em 1 sala no pvto superior,
mais 02 salas, 3 bwc e cozinha no térreo + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1086 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV.
CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 300,00 m² Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço
para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR –
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$
320,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

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

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

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

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

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 garagens,
edíde alvenaria de alto
padrão em fase de
acabamento,
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
estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
dência
contém uma
suíte,Superior:
dois quartos, três250
banheiros,
Paulo.
Piso
Mts2dede
área construída: 02 sui01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo
lavanderia
e BWC, espaço
pronto para
localizada
Jardim
Tangará na Rua
n° 2920.
tes, no02
quartos,
wcMimosa
social,
02 salas,
copa efechada
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 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 lazer
no Parque
Azul com área de
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
3 situada
quartos,
wcLagosocial,
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos.
Valor: R$ 1.450.000,00
2 salas,cozinha c/Despensa,
lavanderia
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.

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

PQ. METROPOLITANO

AV. DUQUE DE CAXIAS

JARDIM ATLÂNTICO

Residência localizada na Av. Duque de Caxias - Com 547,50m² de terreno,
contendo uma residência em alvenaria com 272m², sendo 2 suítes e 01 demisuíte. Área nobre da cidade, à 200m do Cidade Canção. Em construção/reforma,
com amplo espaço gourmet. Conclusão: 6 meses.

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.Totalmente reformada!

R$ 1.250.000

R$ 290.000

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO
R$ 970 mil - Traga sua empresa para a região de
maior valorização da cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e
13 da Quadra 02, contendo 900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção,
próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO
R$ 920 mil - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco Parque Metropolitano - Umuarama/PR, Salão
Comercial, com área de 432 m² e área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo escritório com
132m², contendo 2 banheiros, copa, depósito e
recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PQ. METROPOLITANO
R$ 920 mil - Salão Comercial localizado no
Parque Metropolitano, no lote 06 da quadra 01
com 600m², contendo 132,00m² de escritório e
300,00m² de salão. Totalmente pronto! Excelente ponto comercial.
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195 mil - Sala comercial nº 18, excelente
localização, no Edifício Burle Marx, em frente à
Praça Miguel Rossafa. Com área total de 64,80
m², contendo um banheiro privativo. Ótima
oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.

APARTAMENTOS

ED. SERRANO
R$ 285 mil - Apto 201, 2º andar. Localizado
no Jardim dos Príncipes. Contendo 01 suíte,
02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha,
lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula nº
11.940, 2º CRI Umuarama/PR.

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

TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO
R$ 2.500,000 - LOTE A 10/11/12 - 100 METROS DA UOPECCAN - Terreno comercial com
39,01m de frente para Av. Valdomiro Frederico. Área total de 1.726,27m². Excelente oportunidade de investimento. Alta valorização.
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.

COBERTURA - ED. PALADIUM
R$ 880.000 - DUPLEX C/ 310m², localizado
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte
Justiça Federal. Semi-mobiliado, com amplo
e moderno espaço gourmet. Projeto totalmente modernizado. Oportunidade, confira!

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

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
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.

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
AV. GOIÂNIA - ZONA VI
R$ 245.000 - Localizado na Av. Goiânia, 3934,
com 525m² de área total, contendo uma residência em alvenaria com aprox. 150m² e uma
em madeira com aprox. 70m². À 50m da Avenida Castelo Branco.
JARDIM FLORENÇA
R$ 130.000 - Quadra 5, Lote 1-A - Localizado
no Jardim Florença, com 234,05m², sendo
11,30/10,79x21,68, de esquina. Conforme matrícula 20.990 - 2º CRI. Excelente localização e
topografia.
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
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

Localizada no Parque Metropolitano I, excelente localização, bem pertinho do
Shopping. Casa contendo 03 quartos, sala, copa, cozinha com balcão, espaço
gourmet, banheiro social com armário, vaga de garagem coberta e espaço nos
fundos. Com 144m² de área total, sendo 108m² de construção.
Excelente investimento.

R$ 195.000
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.

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

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. 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
JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo
à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m²
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
JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m²
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.

LOCAÇÃO
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 8.900 - SALA 02 - TÉRREA Sala térrea de frente com Av. Paraná, com
376,320m² de área total, com 06 vagas de garagem descobertas. Excelente oportunidade.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 4.500 - SALA 03 TÉRREA - Sala térrea com 155m² de área total + 72m² mezanino.
Com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500 - (a partir) - Espaço em torre
com ampla abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com Box refrigerado 24 horas, para colocação de transmissor.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 2.000 - Sala comercial nº 304, com
aproximadamente 105,00 m², situada no terceiro andar, com 01 vaga de garagem. Localizada
no Centro Médico Higienópolis, na Av. Valdomiro Frederico, defronte ao UOPECCAN.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 1.500 + condomínio - Salas privativas superiores, defronte ao UOPECCAN,
excelentes para consultórios/escritórios.

