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POZZOBOM FALA NA ESCOLA DE GESTÃO - O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, participou
sexta-feira da Escola de Gestão com a sua equipe e abordou a sua história de vida, a trajetória
política, sua visão de administrador e o que ele ainda espera realizar pela cidade. Página A3

SURDO É EXEMPLO DE SUPERAÇÃO - Ao longo dos anos o técnico em eletrotécnica Thiago V. de
Azevedo vem se sagrando campeão em vários setores da vida. O umuaramense é surdo, mas a barreira
sonora não é problema. Ele estará na maior competição de educação profissional do mundo. Pág A4

UMUARAMA - Estudo vai contribuir com informações para melhorar cada vez mais a preservação da região do Piava

Pesquisa vai traçar um diagnóstico
da água na bacia do Rio Piava
Apurar a qualidade da água
nos mananciais da bacia do
rio Piava, em Umuarama, é
o objetivo da pesquisa que
está sendo realizada por
professoras do IFPR, campus
local. As responsáveis pelo
levantamento explicaram ao
Ilustrado que o estudo de
mestrado não vai medir a
qualidade da água que sai
na torneira do consumidor,
apenas a que é captada pela
Sanepar e depois tratada.
Página B1

NUTRIÇÃO

O alerta contra
a obesidade de
adolescentes
A obesidade em crianças e adolescentes continua preocupando
pesquisadores, pois tal público
tem apresentado doenças antes
dos adultos. Nutricionista dá
dicas. Veja também reportagem
sobre a dieta Low Carb.
Página A5
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MAIO AMARELO NA RETA FINAL - A campanha de conscientização no trânsito,

Maio Amarelo, está chegando ao final e, em Umuarama, está sendo marcada pelo envolvimento
da sociedade com a mudança de comportamento e redução de ocorrências graves. Página A6
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QUEM É QUEM

Justiça Eleitoral cancela Crianças e os pais sobre
milhões de títulos no BR o aquecimento global
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ARMAS

Procuradoria diz que novo decreto
mantém brecha para aquisição de fuzis
São Paulo, (AE) - Em nova manifestação, a Procuradoria
da República dos Direitos do Cidadão afirmou que o novo
decreto de armas do governo Jair Bolsonaro não apenas
manteve, como agravou as ilegalidades do anterior. A nota
técnica, assinada pelos procuradores Déborah Duprat e
Marlon Alberto Weichert, aponta que o texto retificado pelo
Planalto mantém a possibilidade de aquisição de alguns
tipos de fuzis.

Ilustradas

Justiça eleitoral
cancela 2,4 milhões de títulos
A Justiça Eleitoral cancelou 2.486.495 títulos de
eleitores em todo o país e no exterior, por ausência nas
três últimas eleições consecutivas. As informações foram
divulgadas nesta sexta-feira e podem ser acessadas na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na área Serviços
ao Eleitor – Situação eleitoral – consulta por nome ou título.
O eleitor também pode comparecer a qualquer cartório
eleitoral com um documento de identificação com foto.
A maioria dos títulos cancelados está na Região Sudeste
(1.247.066), seguido do Nordeste (412.652), Sul (292.656),
Norte (252.108), Centro-Oeste (207.213) e 74.800 de eleitores residentes no exterior. Segundo o TSE, cada turno é
contabilizado como uma eleição.
O estado de São Paulo lidera o número de cancelamentos, com 674.500 títulos cancelados; seguido do Rio de
Janeiro, com 299.121; de Minas Gerais, com 226.761; do
Rio Grande do Sul, com 120.190; do Paraná, com 107.815;
e de Goiás, com 96.813.
Entre as capitais, a cidade de São Paulo (SP) também
encabeça o ranking, com 199.136 documentos cancelados.
Em seguida, estão o Rio de Janeiro (RJ), com 126.251;
Goiânia (GO), com 39.841; Manaus (AM), com 36.372;
Curitiba (PR), com 35.539; e Brasília (DF), com 35.063. A
cidade de Belém, capital do Pará, teve apenas 12 títulos de
eleitor cancelados.
Regularização
Quem teve o título cancelado deverá pagar uma multa
no valor de R$ 3,51 por turno faltante. Em seguida, poderá
fazer a regularização da sua situação no seu cartório eleitoral, levando documento de identificação oficial original
com foto, comprovante de residência e o título, se ainda o
possuir.
A regularização do título eleitoral cancelado somente
será possível se não houver nenhuma circunstância que
impeça a quitação eleitoral, como omissão de prestação
de contas de campanha e perda ou suspensão de direitos
políticos, por exemplo.

Judiciário prepara pacote
de medidas para agilizar
as recuperações judiciais
Brasília, (AE) - Integrantes do Judiciário preparam um
pacote de medidas para agilizar o processo de recuperação
judicial de empresas no País, considerado hoje excessivamente moroso, informa o jornal O Estado de S. Paulo. Em média,
em São Paulo, são 567 dias (cerca de um ano e meio) entre
a Justiça aceitar o pedido de recuperação de uma empresa
e apreciar o plano de reestruturação por ela apresentado aprovando-o ou rejeitando-o. Esse prazo deveria ser de, no
máximo, 180 dias, indica a lei atual.
Na avaliação do Judiciário, essa demora coloca em risco a
sobrevivência da empresa. Quando está em situação financeira difícil e não consegue mais honrar seus pagamentos, uma
companhia pode requerer a recuperação, que é uma proteção
dada a ela pela Justiça contra a execução de suas dívidas.
A ideia é que a empresa possa ganhar tempo para apresentar um plano de reestruturação e renegociar seus débitos com
credores. Em geral, quando chega esse ponto, a companhia
já está com pouco dinheiro em caixa e com problemas para
tocar suas atividades. Por isso, se o processo levar muito
tempo, a empresa pode acabar quebrando antes de concluir
a recuperação judicial, dizem especialistas.
O pacote de medidas em gestação pelo Judiciário tenta
dar uma resposta à morosidade do processo. Liderado pelo
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe
Salomão, o grupo criado no âmbito do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) vai propor, entre outras medidas, a criação de
varas regionais especializadas para processar as recuperações judiciais.
Nessas varas, o tempo médio até a aprovação do plano de
recuperação é de 407 dias, ainda longe dos 180 dias previstos
na legislação, mas menor que os 567 dias verificados em médias nas varas comuns, segundo estudo realizado no Estado
de São Paulo pela Associação Brasileira de Jurimetria e pelo
Núcleo de Estudos de Processos de Insolvência da PUC-SP.
A taxa de aprovação dos planos de recuperação também é
maior quando eles são analisados nas especializadas: é de
81%, frente à taxa de 71,3% nas comuns.

Documento
Os procuradores afirmam ser importante ‘ressaltar que
alguns fuzis semiautomáticos continuam sendo de posse
permitida por qualquer cidadão, assim como espingardas e
carabinas, pois são armas portáteis de uso permitido’.
“Ou seja, qualquer pessoa poderá adquirir e manter em
sua residência ou local de trabalho armas de alto potencial
destrutivo. Apenas não poderá portá-las, ou seja, levá-las
consigo fora dos referidos espaços privados”, dizem.
De acordo com os procuradores, ‘à exceção da reversão
parcial da autorização de porte de fuzis, da vedação à
consideração de armas de acervo de colecionadores como
justificativas para a aquisição de munições, da revogação do
dispositivo que ampliava a possibilidade de porte de armas
em aeronaves e da exclusão de pessoas menores de 14 anos
da autorização para prática de tiro esportivo (o que, todavia, não soluciona a ilegalidade decorrente da autorização
de prática por menores de 18 anos), a nova disciplina não
só manteve a inconstitucionalidade e ilegalidade que afeta
o Decreto 9.785/19, como em diversos aspectos agravou a
violação à Lei 10.826, de 2003’.
Segundo a PFDC, o novo decreto, a exemplo do anterior,
‘foi editado sem qualquer diálogo com entidades e organizações da área da segurança pública e, pior, à margem do
Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, aprovado pela
Lei 13.675/2018’.
“Também ampliou o extenso rol de pessoas que poderão
ter porte de arma, em razão do exercício profissional, para
incluir os advogados em geral (na versão anterior eram apenas os advogados públicos), o que perfaz um universo de mais
de 1 milhão de pessoas, além dos proprietários de empresas
de segurança privada e de transporte de valores, ainda que
não participem da gerência do negócio”, sustentam.
Os procuradores afirmam que ‘também se observa uma

nova expansão nos limites de munição que podem ser adquiridas’. “Em alguns casos, inclusive, sem que haja limite,
como ocorre com integrantes dos órgãos de segurança para
suas armas institucionais (o que parece incompreensível,
pois a munição deveria ser adquirida pelo próprio órgão) e
particulares”.
“O Decreto 9.797, portanto, permite que caçadores mantenham um arsenal de até 30 armas (sendo 15 de uso permitido
e 15 de uso restrito, o que inclui até armas nãoportáteis) e
atiradores, até 60 armas (sendo 30 de uso permitido e 30 de
uso restrito)”, afirmam.
“O decreto também deixou passar, novamente, a oportunidade para determinar que as munições sejam obrigatoriamente marcadas, para fortalecer os controles e a apuração
de crimes cometidos”, afirmam.
Os procuradores dizem ainda que ‘o cenário é de inconstitucionalidade integral do Decreto, dada a sua natureza de
afronta estrutural à Lei 10.826/03 e à política de desarmamento por ela inaugurada’.
“As ilegalidades se acumulam em praticamente todos os
espaços regulados pelo decreto (posse, compra, registro,
porte, tiro esportivo, munições etc), de tal modo que resulta
impossível do ponto de vista da sistematicidade jurídica
afastar apenas dispositivos específicos do ato regulamentar. Destaca-se, ainda, que o artigo 66 do Decreto 9.785/19
revogou o regulamento anterior (Decreto nº 5.123/04). É
necessário, portanto, invalidar a nova regulamentação e
retornar à antiga”, sustentam
A nota técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão ressalta que o Decreto 9.797/19 agravou - em relação ao próprio Decreto 9.785/19 - o quadro de flexibilização
generalizada dos critérios restritivos fixados em lei para a
posse, compra, registro e porte de armas.
Mudanças
Depois de contestações na Justiça e no Congresso, o
presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, 22,
várias retificações no chamado Decreto de Armas, editado
no início deste mês para facilitar o porte de armas no País.
As correções constam de dois novos decretos.
Segundo o governo, o novo texto inclui “vedação expressa” à concessão de armas de fogo portáteis, como
fuzis e carabinas, ao cidadão comum.

Coluna

Direito em Debate

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Crime e castigo: a impunidade não pode prosperar
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Diógenes, fundador da escola filosófica dos cínicos, era
um pensador independente. Chegou a Atenas ainda jovem.
Era filho de uma família que cunhava moedas para o rei da
cidade de Sinop, uma colônia grega situada na costa sul
do Mar Negro. Acusados, provavelmente de forma injusta,
de estarem falsificando moedas, se mudaram para Atenas.
Decepcionado, ele iniciou estudos na área da Ética a fim
de cunhar um novo éthos (caráter) dos valores tradicionais existentes. Para provar a sua autossuficiência, viveu
durante muito tempo dentro de um barril, sem utensílio
doméstico. Conta-se que ele costumava andar nos mercados de Atenas com uma luminária acesa durante o dia, à
procura de uma pessoa que fosse gente.
Recentemente foi protocolizado no Congresso Nacional
Projeto de Lei que visa combater o crime organizado, a
corrupção e os crimes violentos – com destaque para:
criminalização do caixa 2, prisão após condenação
em segunda instância como regra no processo penal e
punições mais rigorosas. O objetivo principal é punir
severamente os autores dos crimes, e, demonstrar para
a sociedade que “o crime não compensa”. O castigo deve
servir de desestímulo à prática do crime. Essa medida
era esperada por todo cidadão de bem que, cansado de
ser refém da criminalidade, depositou no atual governo,
esperanças na mudança, para melhor, na qualidade de
vida dos brasileiros.
O Ministro da Justiça Sergio Moro ao explicar a essência do projeto afirmou que os três eixos devem ser
tratados no mesmo pacote, pois, não adianta tratar de
um sem tratar dos demais. Os problemas são interdependentes. O crime organizado utiliza a corrupção para
ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado
está vinculado à boa parte dos homicídios no país. O crime
contra a administração pública, como a corrupção, esvazia
os cofres públicos e impede o gestor de fazer investimentos, dentre os quais, que possam adotar políticas mais
eficientes contra a criminalidade organizada e contra a
criminalidade violenta.
Com o Congresso Nacional renovado na última eleição,
esperava-se que a velha política fosse banida do Brasil. Lamentavelmente, o que estamos assistindo, com raríssimas

exceções, são os novos políticos sendo cooptados pelos
velhos políticos. A maldição do cargo é logo absorvida
pelo novo político, que em ato de amnésia, vira as costas
para o eleitor e passa a defender os privilégios próprios do
cargo - aposentadoria + altos salários - e a reclamar propinas para votar qualquer projeto de lei. Há cinco meses
no poder o novo Congresso ainda não mostrou a que veio.
Pelo contrário, se vangloria de impor derrotas ao executivo
nos projetos de lei e medidas provisórias encaminhadas à
casa legislativa. Até mesmo a OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil, posicionou-se, contrário à execução antecipada
da pena - com fundamento no princípio constitucional da
presunção de inocência -, dentre outros itens do projeto,
permitindo, assim, que criminosos sejam alcançados pela
prescrição, sem ter cumprido um dia sequer da pena.
Eminentes juristas, demostram com essa atitude, que o
castigo é desnecessário.
O atual momento histórico da política brasileira, bem
como os hábitos e costumes ilícitos – supremacia da “Lei
de Gérson” -, exige mudanças radicais, ainda que contrarie
a Magna Carta. A população unida reclama a votação
urgente dos principais projetos de lei que tem por fim
provocar o desenvolvimento econômico e sustentável do
país, bem como garantir a segurança pública. No entanto,
Vossas Excelências, ignorando o clamor popular, “empurra
com a barriga” a votação dos projetos nas comissões internas, esperando aparecer o dinheiro público para motivar
o trabalho. Como fazer para eliminar o joio do trigo?
Diógenes, o cínico, nos dá uma lição. Será que ainda
hoje, no Congresso, é preciso procurar com uma luminária
acessa durante o dia, um homem honesto, de caráter,
que seja gente no sentido estrito da palavra, isto é, que
esteja preocupado com o destino da nação? Enquanto os
doutores da lei vivem nababescamente, o povo sem emprego e passando fome, assiste as famílias amargarem a
miserabilidade e/ou morrer nos bairros vítima da violência
urbana perpetrada pelo crime organizado.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Celso Pozzobom fala sobre o que
é ser prefeito na Escola de Gestão
Umuarama - A Escola
de Gestão da Prefeitura de
Umuarama teve um encontro especial, na última sexta-feira, 24. O prefeito Celso
Pozzobom foi o convidado
e falou sobre o que é ser
prefeito para secretários
municipais, diretores e chefes de divisão da administração, no teatro do Centro
Cultural Vera Schubert. O
quarto encontro da escola
também teve apresentação
de resultados, obras em
andamento e uma avaliação
sobre o “Dia D” realizado
na Prefeitura.
Desde o início do ano, a
Escola de Gestão vem oferecendo palestras, realizando
visitas técnicas, discutindo
procedimentos e ações para
melhorar o funcionamento da máquina pública, os
ambientes de trabalho, a
organização e utilização dos
equipamentos e procedimentos necessários ao desempenho do serviço público.
O secretário de Administração, Vicente Gasparini,
lembrou que conceitos modernos de gestão podem e
devem ser aplicados aos diversos setores para aumentar a eficiência e melhorar a
qualidade do atendimento,
bem como do ambiente em
que os servidores trabalham na maior parte do
dia. “O ‘Dia D’, por exemplo
permitiu eliminar vários
caminhões de materiais,
móveis e equipamentos
sem utilidade, sem necessi-

INVESTIMENTOS
Pozzobom lembrou dos investimentos que
o município vem fazendo na modernização e
armazenamento digital de arquivos, sistemas
de comunicação, atualização de procedimentos, bem como na infraestrutura das escolas
e creches, veículos e equipamento da frota,
nos postos de saúde, obras estruturais como
a contenção de erosão e ampliação da rede de
galerias pluviais para eliminar pontos de alagamento, recuperação do poliesportivo, abertura
de novos e melhores acessos rodoviários e o
maior programa de recuperação da pavimentação já realizado.
“O asfalto de Umuarama já está com outra
cara, mas ainda temos muito por fazer. Contamos com o empenho e a dedicação de todos para
que a cidade melhore mais a cada dia, tanto
na parte estrutural quanto no atendimento às
demais demandas e especialmente ao umuaramense, que é a razão de todo o nosso trabalho”,
completou Pozzobom.
Prefeito Celso Pozzobom participou do evento e falou da sua gestão

dade, que ficavam fazendo
volume nas salas, juntando
poeira e ocupando espaço
precioso para o ambiente
de trabalho. Começamos
pelo Paço Municipal, mas
vamos levar a iniciativa a
todos os setores da administração”, afirmou.
O setor de Obras apresentou um balanço da pavimentação e recape asfáltico
em execução na cidade. O
responsável pela área, Valdivino Manoel de Oliveira,
o Gerevine, mostrou que
em 28 meses a atual gestão
aplicou R$ 16,5 milhões na
malha asfáltica urbana de

Prefeitura apresenta nesta segunda a
programação dos 64 anos de Umuarama
Umuarama - Daqui uma
semana Umuarama entra no
mês do seu 64º aniversário
de fundação e para que esta
data tão importante tenha
toda a comemoração que a
cidade merece, a Prefeitura
preparou uma programação
especial repleta de atividades cívicas, artísticas,
culturais e de lazer para toda
a família. Desta vez, nem os
mascotes ficarão de fora.
Tem teatro infantil e para
adultos, serviços de beleza,
palestras, eventos esportivos, música para todos os
gostos – incluindo o estilo
clássico –, dança, feiras de
artesanato, de flores, festival de food truck, marchas
religiosas e cinema na praça,
entre uma série de atrações
que serão apresentadas
na cidade e também nos
distritos, que é onde a festa
começa já no dia 1º.
A programação tem
eventos para todo o município, porque a cidade
merece comemorar como
um todo. “Umuarama vive
um ótimo momento, experimentando um desenvolvimento como há tempos não
se via, graças aos grandes
investimentos públicos na
melhoria da infraestrutura
urbana, das nossas estradas e dos distritos. Esse
crescimento traz confiança
para os investidores, estimula o nosso comércio e faz
a economia girar positivamente”, afirmou o prefeito
Celso Pozzobom.
Fundada em 1955, Umuarama chega aos 64 anos
com muitos motivos para se
alegrar e comemorações é o
que não vai faltar. A programação do aniversário será
apresentada à imprensa
amanhã, em um evento às 8h
na sala de reuniões do gabinete. Mas é possível adiantar
que neste ano a “Prefeitura
em Movimento” vai agitar

novamente os distritos com
brinquedos, serviços sociais,
teatro da dengue, teatro infantil, zumba, apresentações
culturais, shows de duplas
sertanejas e o Cinema na
Praça. A caravana percorrerá todos os distritos.
Haverá ainda a tradicional Caminhada Ecológica,
fase municipal dos Jogos
Escolares, oficina e espetáculos de teatro, mostra de
dança, feira de empreendedorismo, musical de corais,
Engenharíadas, Expoflor,
Feira de Artesanato, Feira
Faísca, Marcha para Jesus,
Caminhada de Bênçãos e
procissão do manto, praças
de alimentação com food
trucks e Missa de Ação de
Graças no dia 23 de junho,
na Igreja São Francisco de
Assis.
A população poderá curtir, ainda, Skate Day, Rap
na Praça, o 2º Festival Rock
no Lago, o evento “Minha
cidade é massa” da rádio
Massa FM, passeio ciclístico,
encontros de escoteiros, de
motociclistas, o “domincão”
com a família, evento cívico
com hasteamento das bandeiras, Umuação Especial,
concentro com a Orquestra
Filarmônica do Noroeste,
show com a Banda Mais Bonita da Cidade, Sarau Cultural e concurso de fotografia
para o novo Cartão-Postal de
Umuarama.
“A programação envolve
praticamente todas as secretarias municipais e foi
preparada com muita dedicação e carinho para oferecer atividades e atrações
a todos os públicos. Tenho
certeza que a população vai
se divertir, curtir as atrações
e festejar com Umuarama o
aniversário de 64 anos da
nossa Capital da Amizade.
Todos estão convidados!”,
completou o prefeito Celso
Pozzobom.

Umuarama, com 102 km
atendidos com serviços.
Foram 50 km de recapeamento e pavimentação
de novos trechos (serviço
contratado), mais 40 km
recuperados com micropavimentação (parceria com
o Cindepar) e 12 km de
reperfilamento asfáltico,
executado com equipes da
Prefeitura, totalizando 765
mil m² de asfalto renovado.
O prefeito Celso Pozzobom destacou que de todo
esse investimento, cerca
de R$ 2 milhões apenas
são provenientes de financiamentos. “A maior parte

do dinheiro para recuperar
o asfalto de Umuarama
vem de recursos próprios
e emendas parlamentares
dos nossos representantes”, apontou. Essa informação abriu a fala do
prefeito, que abordou um
pouco da sua história de
vida, trajetória política, sua
visão de administrador e o
que ele espera realizar pela
cidade, durante sua primeira gestão como prefeito.
MODERNIZAÇÃO
“Precisamos nos organizar e modernizar a administração pública para tornar

a gestão mais eficiente,
atendendo às demandas
da população. Tenho 52
anos de Umuarama e 65 de
idade. Já vivi bastante e vi o
quanto perdemos por brigas
políticas no passado. Agora
estamos mostrando que
com união, buscando apoio
dos deputados de todos os
grupos, que tiveram votação
dos umuaramenses, conseguimos fazer muito por nossa cidade”, disse Pozzobom,
enumerando algumas das
conquistas obtidas com solicitações feitas a deputados
e senadores.
O objetivo, como prefeito,

é elevar o nome de Umuarama, engrandecer a cidade,
promover o desenvolvimento e a qualidade de vida da
população. “Contamos com
cinco faculdades e universidades, uma população economicamente forte, somos
polo de uma grande região
que vem comprar no nosso
comércio e buscar serviços,
e eu tenho a responsabilidade de fazer a cidade crescer,
se desenvolver, bem como
tenho responsabilidade com
o servidor público envolvido
nesse processo, com o presente e o futuro”, afirmou o
prefeito.

Delegado Fernando integra CPI que investigará
atrasos no conserto da frota do Estado
Curitiba - Todo o Paraná
sofre com viaturas paradas,
aguardando manutenção.
Quando um serviço como
este é prestado com má qualidade, o Estado desprestigia
seus órgãos de segurança. A
constatação é do deputado
estadual Delegado Fernando (PSL), membro da CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) que investiga o
contrato de revisão e consertos da frota pública paranaense com a empresa JMK.
A CPI foi instituída oficialmente na última segunda-feira (20), com a publicação no Diário Oficial e tem
o parlamentar do noroeste
como um de seus membros
titulares. “A JMK terá a oportunidade para esclarecer o
que levou a esta situação que
corriqueiramente temos enfrentado. É algo absurdo, que
precisa de solução imediata.
Tenho recebido reclamações
constantes principalmente
das forças policiais e vou
fundo para resolvermos esta
situação”, afirmou.
Em fevereiro passado,
dados do governo levantados
pelo site Plural apontam que
4 mil veículos de toda a frota
estavam fora de operação
com algum tipo de ordem de
serviço, sendo que, destes,
685 encontravam-se nas
oficinas, em execução.
O governo critica duramente a qualidade dos serviços prestados. Segundo a
Seap (Secretaria de Administração e Previdência),
a JMK vem apresentando
dificuldades na satisfação
de todas as demandas dos
órgãos usuários. “Há registro de reclamações generalizadas, tanto dos órgãos que
utilizam o serviço da empresa – em função da demora
no atendimento – quanto das

Viaturas da paradas da polícia prejudicam a segurança

oficinas, que denunciam não
serem pagas pela JMK”.
A empresa licitada, por
sua vez, diz, em nota, que
considera a CPI uma oportunidade para esclarecer
“os frequentes atrasos de
pagamentos por parte do
governo do Paraná”, que
vêm ocorrendo desde o início do contrato, em 2015, e
aponta que tem mais de R$
8,6 milhões para receber, em
valores corrigidos.
O governo contesta: “O
máximo de atraso à empresa
corresponde a um mês de
pagamento. E isso se dá
pela ausência de mecanismo
eletrônico para o ateste de
notas fiscais, o que acontece
desde o início do contrato
e deixa o processo mais
demorado”.
A dotação orçamentária
para 2019 com gastos para
manutenção de 17,2 mil veículos que integram a frota do
governo é de R$ 76 milhões.
A Secretaria de Segurança
Pública (Sesp) responde por

cerca de 60% da frota, e R$
56 milhões deste orçamento.
Nota da JMK
“A JMK assumiu a gestão
da frota para solucionar uma
situação bastante grave, que,
entre outras dificuldades,
ficou marcado pelo caso
conhecido como Máfia das
Oficinas. Em resposta a isso,
nosso sistema oferece um
grande controle, transparência e economia para o estado
do Paraná.
Em 2013, na época que
foi denunciado o caso das
Máfia das Oficinas, anterior
à entrada da JMK, foram
gastos mais de R$ 71 milhões
na manutenção da frota do
Paraná. Em 2018, já com
o sistema da JMK, foram
gastos apenas R$ 43 milhões.
Isto representa uma economia de R$ 28 milhões, e com
5 mil carros a mais na frota
atualmente.
Antes de a JMK assumir,
60% da frota do Paraná estava parada para reparos,
em média. Atualmente, este

índice caiu para apenas 26%,
o que é considerado como
aceitável pelo uso severo dos
carros.
No período anterior à
entrada da JMK, apenas
37 oficinas atendiam toda
frota do estado. Atualmente,
contamos com 1088 oficinas
credenciadas em todo o Paraná para atender o governo.
Todas trabalham por meio de
um sistema informatizado
que guarda dados completos
e notas fiscais dos reparos
de cada um dos 20.229 veículos do governo cadastrados.
Isto gera um grande controle
e transparência.
Salientamos que estes
avanços poderiam ser ainda maiores, não fossem os
frequentes atrasos de pagamento que se repetem
nos últimos quatro anos.
De todos os pagamentos
recebidos pela JMK desde
o começo do contrato, mais
de 50% foram feitos pelo
governo com atraso. (Com
informações do Plural.jor.br)
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WORLDSKILLS

Jovem será o primeiro surdo a participar
do mundial de educação profissional
Umuarama - Realizada
a cada dois anos, a WorldSkills é a maior competição
de educação profissional do
mundo e este ano terá um
umuaramense participando
da etapa estadual. Thiago
Vinícius de Azevedo, 17
anos, se formou no Senai
de Umuarama em técnico
em eletrotécnica e com um
currículo de notas invejável, além de ter passado
nas provas práticas, foi
escolhido para representar
a cidade no torneio.
Ao longo dos anos Thiago vem se sagrando campeão em vários setores da
vida. O umuaramense é
surdo, mas a barreira sonora não foi problema. Ele foi
o primeiro surdo do Paraná
no ensino fundamental a
contar com interprete de
libras e ao lado da família,
sempre optou pela inclusão.
Com toda essa garra
para vencer, o jovem se
formou em 2018 como técnico em eletrotécnica e as
boas notas, além de passar
pelas provas práticas, fizeram o técnico de ensino do
Senai de Umuarama, Alan
Barriento, escolher Thiago
para representar o município na competição.
“O Thiago se destacou
nas notas ao longo dos anos
e iniciamos o treinamento
no fim de 2018. Neste período ele treinava 4 horas
por dia, mas agora são 8
horas de treinos diários.
Na competição que terá duração de 16 a 18 horas, ele
teria que montar toda parte
elétrica de uma residência
inteligente e fazer a programação no computador para
casa funcionar sozinha”,
explicou Barriento.
Ainda segundo o professor, todos os Senais do Paraná estarão na WorldSkills e
o competidor de Umuarama
será o primeiro surdo a participar da competição. “Ele
sabe fazer, vem estudando
muito para isso. A dificuldade que ele poderia ter é
em relação se um parafuso
cair e ele não escutar, porém
essas situações ele já traçou
caminhos no seu cérebro
para superar”, ressaltou.
O COMPETIDOR
Em seu box de estudos,
Thiago analisa os projetos
elétricos cuidadosamente,
corta, parafusa, emenda,
projeta e programa, com
uma concentração surpreendente. “Ele é muito

Ao longo dos anos Thiago vem se sagrando campeão em vários setores da vida

dedicado e tem bastante
expectativa para ganhar,
pois estuda muito. Ele fica
oito horas em pé todos os
dias estudando. Mas o que
orientamos é para ele aceitar as oportunidades e ser
feliz acima de tudo”, confidenciou a mãe de Thiago,
Lídia Gomes Ferreira.
“Tinha na minha cabeça
que precisava vencer em
primeiro lugar e isso estava
me deixando muito ansioso.
Mas o professor me ajudou
e minha mãe aconselhando,
pois se eu não vencer faz
parte, vou continuar seguindo a vida normal. Mas isso
não significa que não tenho
que me dedicar ao máximo
para conquistar o primeiro
lugar”, falou Thiago.
O jovem competidor ressaltou que no começo dos
treinos os projetos eram
difíceis, mas com a evolução
as tarefas ficaram fáceis. Entretanto, a dificuldade vem
aumenta, pois os projetos
vão ficando mais elaborados.
“Concentração e tranquilidade será a chave para a

A mãe Lídia e o professor Alan ao lado do técnico em eletrotécnica Thiago de Azevedo

vitória do Thiago”, explicou
o professor Alan Barriento.
A COMPETIÇÃO
Os melhores alunos de

todas as unidades do Senai
do Paraná vão participar
da competição WorldSkills
em Curitiba. O evento será
realizado em uma semana

iniciando no dia 15 de julho
e o vencedor irá representar o Paraná na fase nacional. Em 2021 o campeão
brasileiro parte para o

mundial que será disputado
na China, onde enfrentará
os melhores alunos de países das Américas, Europa,
Ásia, África e Pacífico Sul.

Dale Carnegie: Abertas inscrições para
treinamento de competências interpessoais
Umuarama – Estão
abertas as inscrições para
a formação de mais uma
turma de Treinamento de
Competências Interpessoais do The Dale Carnegie
Course, em Umuarama.
Com 105 anos de experiência e atividade ininterrupta
em todo o mundo, na Capital da Amizade mais de mil
pessoas já passaram pelo
treinamento desde o ano
2000.
“Nós não damos ferramentas para as pessoas
simplesmente usarem, nós
ajudamos as pessoas a se
transformarem noque eles
precisam ser de dentro
para fora, ajustando as
pessoas emocionalmente
paa que tenham um com-

portamento de liderança,
cuidando da consciência
interna tendo uma base
de ‘autoestima, autoconfiança e autocontrole’ para
que elas consigam lidar de
forma positiva no seu dia a
dia, para que elas consigam
se comunicar e interagirem
com as outras pessoas de
maneira produtiva. Nós
também treinamos comunicação e relacionamento”, segundo o gerente de
negócios da Dale Carnegie
Training, Lucivaldo Lima.
Ainda segundo Lima,
“A Dale Carnegie não é um
curso de oratória e relações
humanas, pois a comunicação e o relacionamento
é a parte que aparece, a
maior transformação é silenciosa, ajuda as pessoas

a sentirem-se capazes de
terem sobriedade ao invés
de serem dominadas emocionalmente por estresse
e as pressões diárias, ter
uma autoestima melhor
estruturada para se sentirem dignas e merecedoras,
sendo pessoas positivas,

produtivas, contributivas
nos ambientes que elas
vivem”, salientou.
SERVIÇO
Informações sobre o
treinamento Dale Carnegie
podem ser obtidas através
do what’sApp 44-999711457.

O gerente de negócios da Dale Carnegie Training em Umuarama, Lucivaldo Lima
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Nutricionista alerta para o problema do
sobrepeso das crianças e adolescentes
Umuarama - A obesidade e o sobrepeso em
crianças e adolescentes
vem preocupando pesquisadores, pois tal público
está apresenta doenças
antes dos adultos. Uma
pesquisa da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) em Presidente
Prudente e Marília, mostrou que adolescentes
com sobrepeso apresentam o mesmo risco de
doença cardiovascular
que jovens obesos. Até
então o sobrepeso na
adolescência não era
considerado um fator de
risco tão importante.
Neste sentido a nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Bertelis Marine, alerta
a importância do papel
da família na orientação
alimentar. “Observamos
que estamos seguindo
para uma alimentação
industrializada, pois na
correria do dia a dia é
mais fácil preparar um
macarrão com extrato e
massa industrializada, do
que fazer o molho com tomates frescos. Hoje nossa
falta de tempo nos leva
para temperos industrializados, os empanados e
muitos outros alimentos
processados e ultraprocessados”, alertou.
O estudo realizado em
São Paulo teve apoiado
da Fundação de Amparo
à Pe s q u i s a d o e s t a d o
de São Paulo (Fapesp),
foi desenvolvido com 40
adolescentes com idades entre 10 e 17 anos
e comparou resultados

refletir na criança. O pai e
a mãe querem que o filho
coma saudável, mas os
pais não comem. Também
estamos num momento em
que a indústria alimentícia vende um alimento
como se fosse saudável,
mas quando olhamos o
rotulo não tem nada de
saudável”, ressaltou.

A nutricionista Fernanda Bertelis Marine alerta a importância do papel da família na orientação alimentar

de testes cardíacos entre grupos de obesos e
com excesso de peso. Os
resultados foram publicados na revista científica
Cardiology in the Young.
“Já sabemos que adolescentes obesos têm alto
risco de desenvolver, mais
futuramente, uma doença
cardiovascular como hipertensão; dislipidemia,
que inclui aumento nos
triglicérides e aumento

no colesterol HDL no
sangue; desenvolver diabetes, AVC, infarto. Mas
quando comparamos essas variáveis fisiológicas
entre o grupo obeso e
com sobrepeso a resposta
deles foi idêntica”, disse
Vitor Engrácia Valenti,
professor da Unesp de
Marília e coordenador da
pesquisa.
Ainda segundo a nutricionista do município,

Umuarama conta com
o programa Saúde na
Escola e também está se
cadastrando no programa Crescer Saudável,
que vai atender a parte
nutricional individual
dentro da escola. Porém
Fernanda ressalta que
os hábitos alimentares
precisam ser mudados
dentro de casa.
“Os hábitos dos pais ou
até mesmo da família vão

ORIENTAÇÃO
Retomar os alimentos
naturais é a melhor forma de ter problemas com
a obesidade, orientou
a nutricionista. “Sempre priorizar o alimento
saudável, tire o máximo
de industrializados ou
alimentos processados
do seu cardápio. Quanto mais naturais, mais
saúde. Levar o alimento
natural para mesa, não
deixar faltar frutas, verduras e legumes. Para
ajudar a driblar a correria do dia, a dica é
deixar tudo lavado para
semana e armazenado
corretamente, também é
bom optar pelos integrais
e não esqueça de tomar
água”, informou.

ALERTA
A Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), de 2017 e feita pelo Ministério da Saúde, aponta que quase um em cada
5 (18,9%) brasileiros são obesos e que mais da
metade da população das capitais brasileiras
(54%) estão com excesso de peso. A partir de
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
a conclusão é de que o país tem cerca de 35% de
crianças com sobrepeso e 15% obesas.

Dieta Low carb: como emagrecer rápido reduzindo consumo de carboidrato
São Paulo,(AE) - Emagrecer rápido: essa é a
promessa da dieta low
carb, que reduz, significativamente, o consumo
de carboidrato. Existem
inúmeros perfis em redes
sociais de pessoas que são
adeptas do estilo de vida.
O objetivo é compartilhar
experiências de sucesso
no emagrecimento e dividir
receitas, já que é um desafio compor um cardápio
sem o macronutriente.
A nutróloga Ana Luísa
Vilela ressalta que a maior
parte da alimentação que
existe contém carboidrato.
“Não há nada de ruim diminuir um pouco do consumo
do carboidrato, visto que
quase 60% da nossa alimentação tem carboidrato.
Então, acabar com o carboidrato é praticamente
impossível. Por outro lado,
tudo em excesso é ruim,
não só os carboidratos”,
ressalta.
O médico José Carlos

Aumentar a ingestão de carboidratos bons é a orientação

Souto, presidente da Associação Brasileira Low
Carb, explica como funciona a dieta. “Ela é caracterizada pelo consumo

de comida de verdade alimentos ricos do ponto
de vista nutricional - com
prioridade para vegetais
de baixo amido, carnes

ORIENTAÇÕES
Deixar de consumir carboidrato
parece impossível diante de tanta
oferta de pães, bolachas, açúcares
e industrializados em geral. Mas o
endocrinologista Rodrigo Bomeny
de Paulo faz algumas orientações:
- No início, é importante estabelecer pequenas metas (preferencialmente específicas) tais como:
caminhar 20 minutos, mudar o café
da manhã, dormir 1 hora mais cedo.
- Sempre que possível estabeleça
um prazo e se comprometa com alguém. Isso evita a procrastinação.

- Comece pelo que lhe dá mais
prazer. Um passo de cada vez. Às
vezes, a mudança de apenas um
hábito desencadeia uma mudança
em série.
- Recaídas fazem parte do processo. O excesso de perfeccionismo
- achar que não ocorrerão furos - é
um forte inimigo da motivação.
- O acompanhamento multidisciplinar, com nutricionista, educador
físico, psicólogo e médico, é um importante aliado para a mudança do
estilo de vida.

(boi, porco, peixe, frango),
frutas menos doces, oleaginosas, derivados do leite,
gorduras boas. Evita-se
ao máximo o consumo de
alimentos industrializados
e ultraprocessados”, diz.
A maior parte dos especialistas defende que é preciso equilibrar as fontes de
energia a serem consumidas

para quem quer perder peso.
Diminuir carboidrato na alimentação é válido, mas é
preciso balancear com outros
nutrientes. Os adeptos do
estilo de vida normalmente
compensam com aumento
do consumo de proteína e
gordura.
Consequências
Se tudo que é exagerado
pode fazer mal, a ausência
do macronutriente causa
prejuízos à saúde? “Tem
pesquisas que mostram que
o baixo consumo de carboidrato pode ser maléfico,
mas para algumas pessoas,
diabéticos e hipertensos
que têm muito problema
com obesidade, pode ser necessário. O baixo consumo
pode variar entre 40 e 60%
da alimentação normal. Por
isso que é preciso dosar a
dieta para cada um”, aconselha a nutróloga.
O endocrinologista Rodrigo Bomeny de Paulo
acrescenta que pessoas
com diabete tipo 2, que
apresentam diminuição
da produção de insulina,
devem comer menos carboidrato: “Isso possibilita
uma melhora do controle
glicêmico e uma diminui-

ção do uso de medicamentos. Sabemos que no último
ano, por exemplo, o gasto
apenas com o tratamento
medicamentoso da diabete
nos Estados Unidos ultrapassa US$ 30 bilhões. Não
é apenas uma questão de
melhora do controle da
diabete, mas de reduzir
custos e poupar recursos
em um sistema de saúde já
limitado em termos de recursos financeiros”, avalia.
De acordo com o especialista, hormônios, como
os produzidos pela tireoide, podem ser influenciados pela dieta low carb.
“Mesmo quando a adesão
à estratégia low carb não
leva a perda de peso, esse
tipo de dieta mostra-se
associada a níveis mais
baixos do hormônio T3 no
sangue. Essa redução do
T3 pode ser considerada
uma evidência de que a
restrição de carboidratos
prejudica a função da tireoide. Mas a diminuição
desse hormônio pode residir no fato que ele também
é utilizado para metabolizar a glicose no sangue”,
afirma de Paulo. (Agência
Estado)

Cardápio
As combinações para cardápio low carb são inúmeras, mas você pode começar
seguindo as orientações no preparo dos seus alimentos:
- Cortar o açúcar: sem refrigerantes, doces, sucos ou sorvete.
- Eliminar grãos: pães, bolos, biscoitos, macarrão.
- Evitar raízes: em especial batatas.
- Investir em comida de verdade: alimentos de fontes naturais e minimamente industrializados.

A6

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26 e 27 de maio de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Cotidiano

A mudança de comportamento é fundamental para um trânsito mais seguro

policia@ilustrado.com.br

Os organizadores da campanha Maio Amarelo colocaram veículos acidentes em diversos pontos da
cidade para chamar a atenção de quem passa

IMAIO
I
AMARELO

Envolvimento da sociedade e mudança
de comportamento marcaram campanha
Umuarama – A campanha
mundial Maio Amarelo entra
na reta final esta semana e
em uma avaliação prévia os
organizadores constataram
que o envolvimento da sociedade é fundamental para
a promoção da mudança de
comportamento e atitudes de
pedestres e condutores.
“Percebemos que este
ano nossos parceiros literalmente vestiram a camisa
e essa atitude de abraçar
gerou como resultado um
envolvimento muito maior de
quem era abordado. Ocorreram muitos casos onde quem
recebia o panfleto falava
‘nossa, você abraçou essa
causa. Também vou fazer
isso’. Esse é um engajamento que mostra resultado e
ocorreu este ano, o que é
muito bom para todos nós
como sociedade para termos
um trânsito mais seguro”,
ressaltou a diretora da Umutrans, Dianês Piffer.
PARCEIROS
Ela está a frente da campanha em Umuarama juntamente em parceria com a
Guarda Municipal, Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar e
Ciretran. O reforço ocorreu
por parte do Rotary Club
Umuarama, Conselho de
Trânsito, Secretarias de
Educação Municipal e Estadual, Associação Moto Clube
Feras e o Grupo Colmeia.
FOCO
O enfoque do Maio Amarelo na cidade são os motociclistas. Apesar de representar apenas 26,8% da
frota veicular em circulação
em Umuarama, os motociclistas estão diretamente
envolvidos na maior parte
dos acidentes com vítimas.
Entre janeiro e abril, o

Corpo de Bombeiros atendeu
281 acidentes dentro da
cidade, sendo que em 67,61%
(190) deles havia ao menos
um motociclista envolvido.
Nos 24 primeiros dias
de maio de 2019 o Corpo de
Bombeiros atendeu 64 ocorrências, sendo que em 44
delas havia um motociclista
envolvido. No mesmo período
de 2018 foram 65 acidentes
vitimando 50 condutores de
motos. Houve uma queda,
mas precisa melhorar.
MORTES
Entre janeiro e março o
trânsito de Umuarama matou sete pessoas. Deste total,
cinco eram motociclistas e
havia a suspeita de embriaguez, segundo Dianês. “Uma
morte já seria um número
alto. Mas estamos comemorando pois não registramos
nenhum acidente com vítima
fatal em abril e maio”, ressaltou Dianês. Ela credita
esses números positivos a
mudança de comportamento.
RETA FINAL
Durante todo o mês de
maio também foram realizadas blitzes fiscalizatórias,
inclusive com o uso do etilômetro. Segundo Dianês, ainda há atividades que devem
ocorrer essa semana e que
vão chamar a atenção das
pessoas para a necessidade
de mudar de atitude.
ANJINHOS
Dentro da estratégia de
mudanças de atitudes no
trânsito pela educação, estão
em fase de instalação nas
ruas da cidade os ‘anjinhos’
que registram a velocidade
dos veículos, servindo como
alerta para que o condutor
se mantenha dentro do limite
estabelecido em cada via. Os

Nos últimos dois anos a sinalização de trânsito foi melhorada para garantir uma circulação mais harmoniosa entre pedestres e condutores

equipamentos ainda dispõe
do identificador automático
de placas da Secretaria de
Segurança Pública, acionando as centrais da Polícia Militar e da Guarda Municipal
quando carros com alerta
de roubo/furto passam pelos
locais.

EDUCAR
“O objetivo é tornar a cidade mais segura de uma forma
conjunta, buscando a redução
do número de acidentes e
também com a diminuição da
quantidade de furtos e roubos
de veículos”, enfatizou Dianês.
Ela destacou que em até

30 dias os novos equipamentos estarão em operação.
“A decisão do prefeito Celso
Pozzobom foi por educar nosso condutor neste primeiro
momento, com ações orientativas”, ressaltou. Somente
em um segundo estágio é
que entrarão em operação os

radares móveis.
“As vezes o condutor não
percebe que está acima da
velocidade permitida. O ‘anjinho’ é para chamar a atenção
sobre a necessidade de respeitar esse limite e o próprio
condutor se policiar”, afirmou
a diretora de trânsito.

Prefeitura Municipal de umuarama

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência
Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2019,
a ser realizada no auditório da Câmara Municipal de Umuarama, no dia 31 de Maio de 2019 às
09h00min.
CELSO POZZOBOM
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE TAPIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital ficam convocados todos os
Associados em pleno gozo de seus diretos Sindicais, para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, no dia 31 de Maio de 2019, às 17:00 horas, nas
dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapira na Av. Curitiba
nº 670, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:
I – Leitura e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
II – Leitura e votação, por escrutínio secreto, do Balanço
Financeiro do Exercício de 2018. Instruído com as Peças necessárias,
devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal.
Não havendo, na hora acima indicada, número suficiente
de associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a
Assembléia será realizada duas horas após, em Segunda Convocação, com
qualquer número de associados presentes.

Tapira – Paraná, 25 de Maio de 2019.

_________________
ISIO TRAVAGLIA
Presidente
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Estudantes de Medicina
da Unipar fundam Liga
Acadêmica de Cirurgia Geral
Umuarama - Com propostas extracurriculares,
as ligas acadêmicas começam a ganhar notoriedade
em Umuarama. A primeira
que surge oficialmente,
junto à Universidade Paranaense, é a Liga Acadêmica de Cirurgia Geral
de Medicina, criada pelos
estudantes.
A posse dos diretores
aconteceu em cerimônia
prestigiada por professor
e colegas. Representantes
da Associação Médica de
Umuarama, da Secretaria
Municipal de Saúde e dos
hospitais parceiros [Cemil, Norospar, Nossa Senhora Aparecida e Uopeccan] também marcaram
presença, assim como
médicos e outros profissionais da área da saúde.
Assumiram os cargos os
estudantes Rafael Leonardi Janeiro, presidente;
Antônio Henrique Ruzzon
Martins, vice-presidente;
Thayne Zimermann Durigon, secretária geral;
Beatriz Corrêa Cernkovic,
tesoureira; Luísa Batista
Dornelles, diretora científica; Camila Moreno Giarola, diretora de eventos
e patrocínio; e Milena de
Souza Melo, diretora de
comunicação e marketing.
A Liga tem como objetivo promover eventos para
a ampliação dos conhecimentos além das salas de
aulas e dos laboratórios
e outros que complementam a formação do aluno,
além de apoiar a pesquisa
científica e beneficiar a
sociedade com trabalho
de extensão universitária.
Palestras, seminários,
painéis e workshops estão
nos planos da diretoria.
Outro objetivo importante
é unir ideias e ideais as
duas turmas de Medicina
da Unipar, que congregam
cerca de 170 alunos, na
busca constante por melhor formação acadêmica.

Estudantes que compõem a Liga: Milena, Camila, Rafael, Antônio, Beatriz, Luísa e Tayne

A associação conta com
11 módulos ligados a especialidades médicas. Em
seu discurso, o presidente
enalteceu a importância
desta união. “Desde o
início das aulas, nossos
mestres, referências em
nossas vidas, tanto humana quanto acadêmica, despertaram em nós o desafio
de superação, desafio de
estudo e muito trabalho,
desafio de realizar e sermos, também, referências
para os que nos seguirão”,
sentenciou. Também explicou como surgiu a Liga:
“Desde a ideia inicial até a
posse que hoje realizamos,
muitas reuniões, estudos,
discussões, busca de informações foram necessários.
Todos os nossos mestres,
acadêmicos e colaboradores da Unipar auxiliaram
nessa caminhada e esse
apoio foi fundamental,
assim como o apoio dos
hospitais, que traduzimos
como o respaldo necessário para concretizarmos
este sonho”.
A coordenadora do
curso, professora Maria
Elena Diegues, afirma que
a Liga proporcionará muitas oportunidades para
os estudantes: “Eles irão
aprender muito além do
que a disciplina de cirurgia oferece; é um benefí-

Como se associar
Para ingresso na Liga é necessário que o
acadêmico faça um seguro de vida para sua
proteção, participe de aula inaugural sobre
procedimentos em ambiente hospitalar e cirúrgico e, também, assista a uma aula sobre
ética e confidencialidade. Os módulos alistados
são: cirurgia cardíaca, gástrica, neurológica,
obstétrica e ginecológica, oncológica, ortopédica, otorrinolaringológica, plástica, urológica
e vascular e radiologia.

A coordenadora do curso de Medicina, professora Maria Elena Diegues, e
o presidente da Liga, acadêmico Rafael Janeiro

cio imenso na formação
acadêmica”. A diretora
do Instituto de Ciências
Biológicas, Médicas e da
Saúde, professora Irineia
Baretta, concorda: “A Liga
se propõe a despertar o
interesse dos acadêmicos

para assuntos que vão
além do currículo, permitindo que eles, professores
e profissionais trabalhem
juntos e, nessa interação,
estudem mais, gerando
resultados científicos e
sociais”.

Muhammad Ali vs George Foreman: O que podemos aprender com essa luta épica?
Wilian Marques
Nas primeiras horas do dia 30 de outubro de
1974, mais de 60 mil espectadores, no estádio 20
de Maio no Zaire (atual República Democrática
do Congo), assistiam atónitos a uma luta épica. A
luta entre Muhammad Ali e George Foreman, foi
espetacular. Foram oito rounds de pura expectativa. O público não parava de cantar “Ali, bomaye”
(“Ali, Acabe com ele”). Quando soou o gongo,
Foreman, com toda sua força, partiu para cima
de Ali desferindo seus característicos golpes demolidores. Ali simplesmente recuava, valendo-se de seu ágil jogo de pernas, esquivando-se dos
ataques e usando seus braços para bloquear quantos golpes pudesse.
Durante toda a luta Ali apenas recebia os duros golpes de Foreman. Até
que, faltando doze segundos para o término da luta, Ali saiu das cordas e
desferiu golpes rápidos e variados, que pareciam desconcertar o exausto
Foreman. Um potente cruzado de esquerda seguido de um direto de
direita fizeram Foreman dobrar os joelhos e beijar a lona. Contra todos
os indícios demonstrados durante toda a luta, Ali venceu Foreman.
Gosto de falar sobre essa luta, pois, através dela, podemos captar
alguns ensinamentos. No livro A Arte da Guerra, obra essa atribuída
ao grande general, estrategista e filósofo chinês Sun Tzu, o autor nos
oferece uma brilhante conhecimento: “Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem combates a travar, cem vezes serás
vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances
de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu
inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas”.
Muhammad Ali conhecia seu adversário, sabia que Foreman era muito
forte com golpes pesados e que seria muito difícil vencer através de
um combate direto. Ali também conhecia a si mesmo e sabia que era
muito ágil e possuía resistência, determinação e resiliência inigualáveis. Conhecendo seu adversário e conhecendo a si mesmo, Ali pode
traçar sua estratégia de luta: resistir aos ataques de Foreman até que o
cansaço dominasse seu adversário e ele pudesse finalizar a luta. Assim
devemos agir em nossa vida. Devemos conhecer nossos adversários,
aqueles comportamentos, pensamentos, atitudes, pessoas, ambientes
que nos atrapalham de sermos nossa melhor versão. Devemos buscar
o autoconhecimento para que, conhecendo nosso verdadeiro “Eu”,
possamos traçar as estratégias para potencializar nossas capacidades
e habilidades e vencermos nossos adversários.
Outro grande ensinamento que observo é que durante quase toda
a luta, Ali apenas apanhou. Foram sete rounds e meio em que Ali apenas recebeu os golpes de seu adversário. Durante a luta, muitos que
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torciam por Ali, devem ter ficado decepcionados. Alguns devem tê-lo
vaiado. Outros, como seu treinador, devem ter lhe dado conselhos do
que deveria fazer. Muitos telespectadores devem ter desligado a TV e
o Rádio e ido dormir. Mas, apesar de tudo isso, Ali venceu. Apenas ele
sabia o que suportaria. Apenas ele tinha convicção de que venceria.
Ali não se deixou abalar pelas vaias, pelos gritos, pelos conselhos,
pelo desânimo dos torcedores, pois Ali sabia o que estava fazendo
e se conhecia o suficiente para ter a certeza da vitória. Em nossa
vida passamos por isso. Sabemos que uma vida de sucesso é feita
da somatória de muitos fracassos. Muitas vezes, quando estamos na
luta incansável pelo sucesso e uma vida extraordinária, enfrentamos,
round após round, golpes fortíssimos da vida. Pessoas que torciam por
nós começam a desistir da torcida. Pessoas começam a sugerir e dar
conselhos para desistirmos, para fazer coisas que não se alinham com
nossos desejos. Muitos se afastam. No entanto, somente nós sabemos
do que somos capazes de suportar.
Certa vez, enquanto treinava alguns golpes de Ninjutsu, um colega recitava alguns poemas e o ouvi dizer “o caminho do guerreiro é
solitário”. Após anos de luta e busca de metas entendi o que ele quiz
dizer. Sim nós precisamos dos outros. Obviamente o caminho fica
muito mais fácil quando estamos acompanhados de pessoas que nos
elevam e são propulsoras. Porém, na maior parte do tempo, a luta
pelo sucesso é uma luta solitária, pois a luta mais difícil é a batalha
interna, onde somente nós temos o poder de lutar. Quando tiver que
acordar cedo, deixar de comer comidas que não são saudáveis, quando
tiver que sair para fazer atividade física, quando tiver que enfrentar
pensamentos negativos, tiver que enfrentar um vício, você pode contar
com apoio de outras pessoas, mas a verdadeira batalha acontece em
sua cabeça. São as vozes internas que temos que enfrentar. E Ali soube
vencer a si mesmo. Ali soube enfrentar sua batalha interna e mesmo
que torcedores, treinadores e outras pessoas não mais acreditassem
nele, ele acreditava.
Portanto, conheça teus adversários e busque o autoconhecimento.
Busque ajuda e o apoio de outras pessoas, mas não viva uma vida
apoiado no que os outros pensam ou dizem a você. Seja fiel a seus
valores, missão e propósito de vida, mesmo que ouça vaias, palavras
de desaprovação, mesmo que os outros lhe abandonem, você é o único
capaz de vencer as tuas lutas.
Wilian Marques
Coach, Programador Neurolinguístico, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros

Nova direção desmorona
Itaipu em Curitiba
Um número que veio a público em abril passado
ajuda a dar uma dimensão da falta de zelo de sucessivas
direções da Itaipu com o dinheiro arrecadado com a
energia elétrica produzida pela binacional, suficiente
para iluminar o mundo inteiro por quase um mês e
meio se somado o total gerado desde que ela entrou em
operação, há 35 anos.
A existência de uma suntuosa sede administrativa
em Curitiba, há muito questionada pelo fato de a usina
estar sediada em Foz do Iguaçu, custava muito mais que
os R$ 208 mil pagos mensalmente a título de aluguel.
Um relatório de controle interno revelou que apenas
em 2014 a Itaipu gastou absurdos R$ 8,8 milhões com
diárias e passagens para funcionários e gestores da
usina no trajeto entre a fronteira e a capital do Estado.
Mas a farra está chegando ao fim. Por determinação
do diretor-geral brasileiro Joaquim Silva e Luna, de
agora em diante Itaipu manterá em Curitiba apenas
um escritório de representação com cinco pessoas e
as características singelas de seu papel, nos moldes do
que existe em Brasília. O plano de migração dos cerca
de 150 empregados das unidades organizacionais de
Curitiba para Foz ocorrerá entre julho deste ano e
janeiro de 2020.
Segundo Silva e Luna, a medida tem como foco a
otimização de recursos, em consonância com as diretrizes do governo federal, e faz parte de uma política de
austeridade para cumprir a missão ampliada da usina,
focada nos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
O próprio general foi o primeiro a dar o exemplo
abrindo mão de qualquer privilégio, ao fixar residência
em Foz do Iguaçu. Com isso, Silva e Luna tornou-se
primeiro diretor-geral brasileiro em toda a história da
usina a morar na cidade onde está instalada.
A partir disso, ele determinou que toda a diretoria
geral brasileira fizesse o mesmo e replicou a determinação para os demais diretores. Diárias e passagens passaram a ser reduzidas. Só no primeiro trimestre deste
ano a economia chegou a R$ 1 milhão, mas vai crescer
gradativamente. “Essa economia é simbólica, mas dá
um recado importante para a sociedade brasileira, de
que Itaipu dará sua cota de sacrifício com o propósito
firme de fazer o País voltar a crescer”, afirma.
Empregar recursos públicos é uma arte que exige
responsabilidade, planejamento, metas, prazos, acompanhamento e entregas?, justifica o general.”Toda
mudança tem impacto, mas se faz necessária quando
se trata de respeitar quem paga pelo salário do servidor
público”, acrescenta. (Com informações do site Alerta
Paraná)
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São Paulo e Corinthians fazem clássico
em reencontro de Pato com a Fiel do Timão
São Paulo, (AE) - Os
dias que antecederam ao
clássico deste domingo,
às 19h, entre Corinthians
e São Paulo tiveram como
personagem principal o
atacante Alexandre Pato
e a expectativa de como
será o reencontro dele com
o ex-clube na arena em
Itaquera pelo Brasileirão.
Pato teve uma saída
nada amistosa do Corinthians em 2014, quando foi
emprestado ao São Paulo
em uma troca por Jadson.
Na época, havia uma cláusula contratual que não
permitia que o jogador
enfrentasse o ex-time. O
acordo terminou com a
negociação do atleta para
o Villarreal, em 2016.
No período da primeira
passagem pelo São Paulo,
Pato deixou de jogar oito
jogos contra o Corinthians,
com quatro vitórias da equipe alvinegra, duas do time
tricolor e dois empates.
Agora, estreará com a missão de buscar a primeira
vitória do São Paulo em
Itaquera - em 11 jogos, são
oito vitórias do Corinthians
e três empates.
A antipatia do torcedor
corintiano que culminou na

Depois de passar pelo Corinthians, Pato joga no São Paulo neste domingo contra o Timão

precoce saída, um ano após
o clube ter pago R$ 40 milhões por sua contratação,
teve como gota d’água um
erro na disputa de pênaltis contra o Grêmio pelas
quartas de final da Copa

Embalado por goleadas,
Fluminense visita o Bahia
para consolidar bom momento
Rio, (AE) - Embalado por duas goleadas por
4 a 1, sobre Cruzeiro e Atlético Nacional, pelo
Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana,
respectivamente, o Fluminense visita o Bahia
neste domingo, às 19 horas, na Arena Fonte
Nova, para consolidar o bom momento na temporada.
Apesar dos dois bons resultados combinados
com atuações convincentes, no Brasileirão, o
Fluminense ainda precisa melhorar seu retrospecto. Em cinco jogos, venceu dois e perdeu
três. Soma seis pontos e está mais perto da
zona de rebaixamento do que do pelotão da
frente.
A aposta para engatar a terceira vitória
seguida e melhorar seu rendimento no torneio
nacional é o jovem João Pedro. O atacante, que
já está negociado com o Watford, da Inglaterra,
ostenta números impressionantes em poucas
partidas. Balançou três vezes a rede do Atlético
Nacional na última partida e soma sete gols em
10 jogos como profissional.
A performance da joia tem ajudado o time
tricolor a consolidar o estilo de jogo adotado
pelo técnico Fernando Diniz. O modelo do treinador inclui muita posse de bola, paciência,
mas ao mesmo tempo intensidade e velocidade
no ataque.
“O Brasil inteiro já olha o Fluminense de
outra maneira. O futebol que estamos jogando
nos credenciou a ser olhado de uma maneira
diferente. Não podemos cair numa armadilha.
Temos que trabalhar como trabalhamos para o
jogo com o Cruzeiro”, analisou goleiro Agenor.
Diniz deverá contar com o retorno do atacante Pedro, recuperado de uma pancada na
perna esquerda sofrida no clássico diante do
Botafogo, dia 11 de maio, que o impediu de jogar
as três últimas partidas. Em compensação, não
terá Allan e Luciano, suspensos.
Ainda é incerto se Pedro será escalado, principalmente pela fase iluminada de João Pedro,
que também atua como referência na área Se
o treinador escalar os dois jogadores entre os
titulares, ambos crias da base, João Pedro deve
ser deslocado para a ponta. Se optar por deixar
um dos dois no banco, é provável que mande a
campo Léo Artur, que tem atuado nos últimos
jogos, com exceção da partida pela Sul-Americana, torneio em que não está inscrito.
Depois do jogo com o Bahia, Pedro vai se
apresentar à seleção brasileira olímpica para
a disputa do Torneio Maurice Rivello (antes
conhecido por Torneio de Toulon), na França.
Por causa da competição, o centroavante ficará
fora de outras cinco partidas do time. Em razão
da contusão e da convocação, nem foi inscrito
na segunda fase da Sul-Americana.

do Brasil. Pato tentou uma
cavadinha, errou e eliminou
o time.
Ralf estava na equipe na
ocasião e evitou a polêmica.
“Não tenho o que falar do
Pato, tenho de me preocu-

par com meus companheiros e meu time”, disse. Pato
também relativizou o reencontro. “Temos de encarar
como um jogo normal. É um
jogo que todos esperam.”
O diretor de futebol

do Corinthians, Duílio
Monteiro Alves, comentou que não há qualquer
mágoa com o jogador. “O
comportamento da torcida
não dá para a saber, mas
da nossa parte será muito

bem recebido.”
DESPEDIDAS
O clássico marcará as
despedidas de Pedrinho
e Mateus Vital, do Corinthians, e Antony, do São
Paulo, neste primeiro semestre. O trio foi convocado
pelo técnico André Jardine
para o Torneio de Toulon,
que será realizada entre os
dias 1 e 15 de junho. No clube alvinegro, Araos também
disputará a competição
pelo Chile.
“É um torneio muito
importante. Eles demonstraram muita vontade de ir.
Conversamos e entendemos
que seria importante para
o amadurecimento deles,
jogar na seleção é bom para
eles, não só para o financeiro do time”, afirmou Duílio.
No São Paulo, Antony
pediu a Cuca para se apresentar à seleção. O atacante disputou 16 partidas seguidas pelo time atuando os
90 minutos. “Acho que é um
menino muito promissor, já
se torna uma realidade, e
naturalmente vai evoluir.
Vai aprender coisas a cada
dia nos treinos e nos jogos.
É um grande jogador e vai
se tornar muito melhor no
futuro”, disse Cuca.

Com reservas, Athletico-PR tenta esquecer
Recopa para reagir no Brasileirão
Curitiba, (AE) - Priorizando a Recopa Sul-Americana, o Athletico
Paranaense deve ter um
time recheado de reservas
para enfrentar o Flamengo
neste domingo, às 16h, no
Maracanã. O técnico Tiago
Nunes deixou claro a intenção de ter força máxima
na partida diante do River
Plate, na Argentina, na
próxima quarta-feira.
Dos jogadores que começaram jogando na vitória

contra o River, por 1 a
0, na Arena da Baixada,
apenas o goleiro Santos e o
zagueiro Léo Pereira devem
iniciar contra o Flamengo.
Wellington pode ser o terceiro nome, mas ele briga
pela posição com Erick. Do
meio para frente, o time
estará cheio de novidades.
“É importante ressaltar
que uma das dificuldades
do futebol brasileiro é o
calendário. Dificilmente você
consegue ter equipes frescas

fisicamente com jogos quarta e domingo. Por isso estou
tendo o cuidado de enfrentar
o River com igualdade de
forças. Agora, temos um
jogo contra o Flamengo pelo
frente. Eles tiveram a semana inteira para se preparar”,
disse o técnico Tiago Nunes.
O treinador ainda ressaltou a importância de
mais um título pelo Athletico e analisou o duelo contra
o Flamengo. “Vamos fazer
o necessário para sermos

campeões e colocar o nome
mais uma vez na história do
clube. Mas antes temos que
pensar no Flamengo. É um
adversário que brigará pelo
título e, por isso, temos que
lutar para buscar um resultado positivo”, finalizou.
O Athletico busca a reabilitação, após perder para
o Corinthians por 2 a 0, na
última rodada. O time paranaense soma sete pontos,
ainda no meio da tabela de
classificação.

No Castelão, Fortaleza encara Vasco
para manter “lua de mel” com torcida
Fortaleza, (AE) - O Fortaleza vive uma lua de mel com
a sua torcida. A sequência
de três jogos sem perder e a
vitória por 1 a 0 no primeiro
jogo da final da Copa do
Nordeste inflamou a relação
entre o campo e a arquibancada. Novamente focado no
Campeonato Brasileiro, o
técnico Rogério Ceni quer
continuar “surfando” o bom
momento. Neste domingo, às
19 horas, o time recebe o Vasco, novamente no Castelão,
em Fortaleza, pela 6ª rodada.
Contra o Botafogo-PB,
o elenco foi recepcionado

com o tradicional “Corredor de Aço” na entrada
do Castelão. Torcedores
cercaram o ônibus e proporcionaram uma grande
festa nas ruas em torno do
estádio, com sinalizadores,
fumaça e bandeirão. Já
dentro do campo, os jogadores foram contemplados
com um mosaico em LED
das arquibancadas.
“Em matéria de torcida,
primeiro mundo. A torcida
está acima do nível dos seus
jogadores e do seu treinador.
A festa que os caras fazem é
nível europeu. Não tem o que

falar”, elogiou Rogério Ceni.
Contra o Vasco, o treinador espera a mesma paixão
dos torcedores O time vem
de vitória no Campeonato
Brasileiro por 3 a 1 contra
a Chapecoense e deixou a
zona de rebaixamento - antes teve um empate em 0 a 0
com o Athletico-PR na Copa
do Brasil.
“Estamos chegando ao
limite físico dos atletas de
frente. Precisamos ter cuidado porque não podemos
perder ninguém por lesão.
Vou estudar com calma
junto com a fisiologia e ver

quem reúne melhores condições para atuar contra o
Vasco. O certo é que muitos desses não irão, mas
só terei uma confirmação
de quem joga do sábado
para domingo”, confessou
o técnico, fazendo mistério
sobre a escalação.
Com seis pontos, o Fortaleza tem como meta terminar a temporada na primeira
divisão. Campeão da Série B
em 2018, o clube vive um dos
melhores momentos da sua
história. Até aqui são três
derrotas e duas vitórias no
Campeonato Brasileiro.

Em má fase, Cruzeiro mira reação contra a Chapecoense
Belo Horizonte, (AE) O Cruzeiro vive o seu pior
momento na temporada.
Sem vencer há quatro jogos
e cada vez mais próximo da
zona de rebaixamento do
Brasileirão, o time de Mano
Menezes espera espantar a
má fase neste domingo, quando recebe a Chapecoense, às
19 horas, no Independência,
em Belo Horizonte, pela sexta
rodada.
No Brasileirão, o Cru-

zeiro vem de derrotas para
Fluminense (4 a 1) e Internacional (3 a 1). Estacionado nos seis pontos, o time
não ganha há três semanas,
quando bateu o Goiás, por
2 a 1, no Mineirão.
Diante da necessidade de
vencer para amenizar a crise
que foi instalada na Toca da
Raposa, Mano Menezes vai
escalar o que tem de melhor
à disposição. O lateral-direito
Orejuela, com uma lesão no

joelho, é o único desfalque.
A semana foi bastante movimentada no clube
celeste depois da goleada
sofrida para o Fluminense.
Surgiram boatos de elenco
rachado e boicote a Mano
Menezes. Tudo foi descartado pelos jogadores. A
diretoria, inclusive, colocou
os mais experientes para
falarem com a imprensa,
como o goleiro Fábio, o
zagueiro Léo, o volante

Henrique e o lateral Egídio,
nos últimos dias.
“Não temos dúvidas no
grupo. Temos um grupo muito forte, muito experiente,
e certamente vamos sair
dessa situação. Estamos de
cabeça em pé, trabalhando
firme e forte. Essa semana
mostramos um volume de
treinamento significativo e
tenho certeza que domingo
faremos um grande jogo”,
afirmou Egídio.
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Pesquisadoras do IFPR esclarecem
monitoramento sobre água do Rio Piava
Umuarama – Após
as discussões sobre a
possível presença de
agrotóxicos na água de
Umuarama, a pesquisa de mestrado em sustentabilidade do IFPR
– C ampus U muarama,
realizada pela bióloga
Priscila Brustin, coordenada pelas professoras
Norma Barbado e Patrícia
Gomes, começou a ser
citada de forma errônea
no assunto. Em entrevista
ao jornal Umuarama Ilustrado, as pesquisadoras
esboçaram as abordagens
que envolvem o estudo.
Segundo Priscila Brustin, a pesquisa em andamento prevê entender o
impacto ambiental dentro
da Apa do Rio Piava, como
também, contempla analisar a qualidade da água.
Porém, com objetivo de
traçar um diagnostico da
APA no âmbito da preservação e posteriormente
agregar informações visando melhorias ambientais para o local. “O que
tem que ficar bem claro é
que estamos levantando
informações nas nascentes no Rio Piava, não da
água que sai na torneira
dos umuaramenses”, ressaltou Priscila.
As entrevistadas ex-

A bióloga Priscila Brustin e as doutoras Norma Barbado e Patrícia Gomes falam do mestrado

plicaram que os dados
levantados precisam ser
analisados estatisticamente e comparados com
os padrões do Conselho
Nacional do Meio Am-

biente (Conama). “É uma
pesquisa, não é um levantamento qualquer. Pode
ser que encontramos na
água substâncias, porém permitidos dentro do

padrão do Conoma, que
são valores internacionais de saúde. Se essas
substâncias aparecerem,
mesmo dentro do padrão
aceitável, ainda pode-

mos levar informações
de como melhorar isso.
Mas, volta a reforçar: não
podemos falar que a água
que chega na torneira
tem agrotóxico, pois não

realizamos a coleta na
torneira”, explicou.
Com a finalização da
pesquisa e a formatação
dos dados, as pesquisadoras terão informações concisas da situação ambiental da APA .
Consecutivamente, os
dado s p o der i am au x i liar no desenvolvimento
de politicas públicas, no
sentindo de promover a
preservação do manancial com olhar voltado
para o desenvolvimento
dos produtores rurais
daquela região.
“O trabalho está em
andamento, sendo que
algumas coletas já foram
realizadas, mas é preciso
fechar um ano de pesquisa. Por isso, não tem como
fazer uma divulgação de
resultados parciais, isso
não existe dentro de uma
pesquisa séria”, alertou
a coordenadora Norma
Barbado
Em resumo, o estudo
do mestrado está olhando
a Apa do Rio Piava como
um todo e não foca apenas
em análise físico-químico
da água. O estudo abrange mapeamento da APA,
monitoramento da qualidade da água e presença
de macroinvertebrados
(bioindicadores).
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Variedades
O padre do
casamento

Malvado

Luan Santana contou
para seus fãs que convidou
o Padre Fábio de Melo para
celebrar o seu casamento
com Jade Magalhães. O
religioso já confirmou presença; ele e o cantor são
amigos de longa data.

Armando Babaioff
está de férias desde
que encerrou o seu
trabalho em “Segundo
Sol”, mas em breve
voltará aos Estúdios
Globo. É que o bonitão
será um advogado
charmoso, mas muito
malvado, na novela
“Bom Sucesso”.

canaldafama2@agenciagb.com.br

Educacional

A Band vendou um horário no final da tarde de
domingo para um famoso grupo educacional. A
ideia é fazer uma competição entre alunos. O
nome de Adriane Galisteu
foi lembrado para ser a
apresentadora.

Família unida

Na história de “Bom Sucesso”

Juliana Paes não esconde que não tem tido muito tempo
para se dedicar aos compromissos familiares, por conta de
seu atual trabalho, interpretar a Maria da Paz na novela “A
Dona do Pedaço”. A atriz conta também que só consegue
sucesso porque tem o apoio da família, principalmente
do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, com
quem é casada há doze anos. Eles têm os filhos, Pedro e
Antonio, não descartando a possibilidade de adotarem
uma criança, em breve.

Lexa e MC Guimê comemoraram 1 ano de casados
compartilhando fotos da
cerimônia do casamento
e declarações de amor,
um ao outro. E mais, nas
postagens, Lexa assumiu
a intenção de terem filhos.

Um mês de vida

A cantora Thaeme Mariôto mostrou vídeo nas
redes sociais no qual a
filha Liz, de apenas um
mês de vida, aparece sendo
ninada pelo feliz papai, o
empresário Fábio da Lua.
Os fãs adoraram o registro
e esbanjaram nos elogios.

Feliz
com o
trabalho

Atualmente interpretando o trambiqueiro sem-teto Chico em “A Dona do
Pedaço”, Tônico Pereira
tem dito que o trabalho é
fundamental em sua vida
e que não pretende parar
tão cedo. Lembrando que
o ator tem 70 anos de
idade, mas esbanja excelente saúde e muita disposição. Bonito de se ver.

Sem
definição

Parece que “Topíssima”
está agradando ao telespectador. A nova novela da
Record vem fazendo bonito
na guerra da audiência. A
emissora ainda não decidiu
qual será a novela bíblia
que irá ao ar assim que o
último capítulo de “Topíssima” for exibida.

Casamento?

Depois de postar foto na
qual aparece vestida de noiva, depois de participar de
um desfile em Boston, nos
Estados Unidos, Zilu Camargo foi bastante elogiada
pelo namorado, o fotógrafo
Marco Augusto Ruggiero.
Bem humorada, ela aproveitou para insinuar ao
amado que aceitaria se
casar com ele.

Sem medo
da vida

Flávia Alessandra tem
dito que não está nem um
pouco preocupada com os
seus 44 anos. Ela garante
que será “jovem para sempre”.

Festa antecipada

Yanna Lavigne e Bruno
Gissoni comemoram antecipadamente o aniversário
de dois anos da filha Madalena. Tudo sob o tema “Minnie”. Mais fofo impossível.

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

Anjinha avisa a Marco sobre a presença de Góes.
Rita afirma a Carla que não se envolverá novamente
com Filipe. Lígia garante a Lara que conversará com
Filipe. Raíssa desconfia da conversa de Marquinhos.
Thiago despista Raíssa. Rita diz a Filipe que jamais
desistirá de sua filha. César revela a Vânia que incluiu
Jaqueline em seu testamento. Madureira conversa com
Jaqueline sobre Daniel.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Falando ainda de Armando Babioff e de seu novo
trabalho na novela, o ator será Diogo, um homem sem
escrúpulos que vai se aproveitar da fragilidade de uma
mulher, Nana, papel de Fabíula Nascimento.

Comemorando
o amor
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1) A atriz Julianne Trevisol atuou na novela
“Totalmente Demais”
na pele de qual dessas
personagens?
a) Cassandra
b) Leila
c) Lu
d) Natasha
2) Qual desses atores interpretou Don Diego na
novela “Kubanacan”?
a) Wolf Maia
b) André Mattos
c) Marcos Pasquim
d) Humberto Martins
3) Qual dessas mulheres foi casada com o cantor Caetano Veloso?
a) Bebel
b) Paula Lavigne
c) Carolina Lavigne
d) Cininha de Paula
4) Qual dessas famosas comandava o programa “Late
Show”, que era exibido pela Rede TV!?
a) Babi
b) Marília Gabriela
c) Leonor Corrêa
d) Luisa Mell
5) Qual atriz interpretou a personagem Firma na minissérie “Memorial de Maria Moura”?
a) Bia Seidl
b) Rosamaria Murtinho
c) Zezé Polessa
d) Glória Pires
(Respostas: 1-c / 2-a / 3-b / 4-d / 5-c)

Ali insiste em se declarar para Sara, que não se
recorda do amor que sente pelo rapaz. Dalila/Basma
finge homenagear Missade, que se emociona. Laila
sente ciúmes de Dalila/Basma com Jamil. Camila se
preocupa com o comportamento de Miguel em relação
ao cassino. Latifa anuncia que fará greve de fome até
que Ali se case com ela. Helena diz a Letícia que lutará pelo amor de Elias. Aline diz a Caetano que deseja
adotar uma menina.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Janaína acusa Jerônimo de ter se aproveitado dela
e lhe aplicado um golpe. Tânia faz Gisela acreditar
que tem um caso com Patrick. Jofre revela a Lidiane
que João é o Manoel de Trás dos Montes, e pede segredo. Janaína procura Herculano e vê Gisela na casa
do cineasta. Dandara pergunta a Patrick se ele não
desconfia que Mercedes armou para ele e Gisela se
desentenderem. Lidiane conta a Mercedes que João
é o responsável pelo programa de Manu. Jerônimo
sugere a Vanessa que ela ajude a separar Quinzinho
de Dandara e conquiste Mercedes.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Sophie cai do nada no meio da aula e o clubinho desconfia de que “tenha acabado a bateria”. Ruth reúne
as alunas para informar quem é a garota propaganda
da Fios Maravilha. Nanci recebe uma mensagem de
agradecimento ao “comprador misterioso”. Vini escuta
uma discussão entre Waldisney e Jeff e descobre que
ele é o Rato, ficando apavorado. Débora vê Marcelo
e Luísa juntos na escola e pede desculpas por tudo o
que tem feito. Mirela se esconde de todos no intervalo
e vai para a rádio.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Nasce a filha de Maria e Amadeu. Maria volta para
a casa de Marlene e começa a fazer bolos. Beatriz
comemora a adoção definitiva de Virgínia. Fabiana e
Virgínia se recusam a tirar os amuletos que ganharam
de Dulce. Maria vende seus bolos na rua. Marlene exige
que a família de Eusébio desfaça a ligação clandestina
em seu encanamento. Maria inaugura primeira sua
confeitaria. Amadeu se casa com Gilda e parte para
São Paulo. Passagem de tempo. Márcio fala com Maria
sobre a aquisição de novas lojas.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Vicente avisa que a música ficará com Joaquim e Isabela. Regina diz para o irmão que está se identificando
com Priscila. Otávio faz as pazes com Rebeca. Na empresa, Rebeca diz para Safira ser mais profissional e tentar
parar de criar situações para que ela brigue com Otávio,
pois não irá conseguir. A síndica diz para “ele” confessar
que é o cabeça do grupo e responsável por matar Flora.
Isabela engrossa a voz e diz que é isso mesmo. Meire vai
embora assustada. Regina está preocupada e quer saber
o que a Rebeca está fazendo na cidade.

Deixe para se divertir depois que terminar suas tarefas. Vai se destacar na
paquera e, se apostar no romantismo,
aumentará suas chances na conquista. A dois, invista nas afinidades.

Aposte no bom humor e aja com
otimismo para animar os colegas.
Se precisar de ajuda ou conselhos,
conte com os amigos. Pode conhecer
alguém através do seu círculo de
amizades.

A família pode dar uma força, se está
à procura de trabalho ou precisa de
conselhos. Aproveite! Se você deseja
conquistar alguém, aposte no que têm
em comum e não faça cobranças.

Seu otimismo será contagiante e
vai ser mais fácil se entender com
os colegas. Preste atenção em uma
boa oportunidade de aumentar seus
lucros. Nada de fazer cobranças a
quem ama.

Trocar ideias com os colegas vai aumentar a sua produtividade. À noite,
o romantismo estará no ar e, com um
bom papo, você pode se aproximar
de alguém que acabou de conhecer.

Hoje, vai se entender melhor com
quem ama. Invista no romantismo,
crie um clima de magia e deixe as
desconfianças longe do seu romance.
Pode conquistar alguém de fora, se
estiver só.

Será mais fácil trabalhar em equipe.
Se explorar seus pontos fortes, vai dar
conta de qualquer tarefa. Um lance
recente pode se tornar mais sério: não
faça cobranças e use o seu charme!

Dê preferência para as tarefas que
não dependem de colegas ou da colaboração de outras pessoas. À noite,
o desejo vai crescer e o sexo promete
ser inesquecível! Aproveite!

Se você concentrar a atenção no
trabalho e procurar trabalhar em
equipe, verá que o serviço renderá
mais. À noite, pare de exigir tanto
do par e aposte no romantismo para
melhorar a relação.

Fazer as tarefas em equipe vai aumentar seu rendimento no trabalho,
principalmente na parte da manhã.
Você e seu par estarão em sintonia e
um clima de romantismo vai embalar
a relação.

Estará mais otimista, mas guarde
seus planos para você. É melhor não
confiar muito nos outros. Trabalhos
isolados renderão mais. Na paquera, só se envolva com alguém que
conhece bem.

Se você precisar viajar a trabalho,
pode ser uma boa chance de impressionar seus superiores. Trabalhar em
equipe e vai marcar muitos pontos
com seu chefe. Confie mais na pessoa amada.
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Crianças influenciam diretamente
opinião dos pais sobre aquecimento global
São Paulo, (AE) - Crianças, com idades entre 10 e
14 anos, influenciam diretamente a opinião de seus
pais em relação às mudanças climáticas e aumentam
a preocupação deles sobre
o tema. O estudo, publicado
na revista Nature Climate Change, foi realizado
por cientistas sociais da
Universidade Estadual da
Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
A pesquisa constatou
também que as meninas
são mais eficazes e exercem mais influência nas
famílias do que os filhos.
Greta Thunberg, uma jovem
sueca de 16 anos, começou
um movimento internacional de greves de estudantes contra as mudanças
climáticas. A iniciativa fez
com que Thunberg fosse indicada ao prêmio Nobel da
Paz. “Percebi que ninguém
estava fazendo nada para
impedir que isso aconteça,
então, eu precisava fazer
alguma coisa”, declarou
a menina, que começou
o movimento Fridays For
Future, para pressionar os
políticos a lutar contra as
mudanças climáticas.
“Acredito que, conforme
demonstrado na pesquisa,
os filhos têm influência positiva sobre os pais quando
são estimulados a desenvolverem pensamento crítico
e ampliarem a sua consciência estudando sobre
temas atuais e relevantes.
Como consequência disso,
a convivência familiar vira
ambiente para conversas
construtivas, compartilhamento de inquietações
e possíveis soluções conjuntas para o momento
que vivemos hoje. Acredito
muito que a construção de
uma geração mais comprometida com os desafios que
vivemos, como o aquecimento global, começa exatamente na transformação
da relação das crianças
com a natureza ainda na

escola, consequentemente
em casa, estimulando o
desenvolvimento do pensamento crítico para que
essas crianças assumam o
protagonismo como agentes de mudança e influenciam seus pais”, analisa a
fundadora do projeto Força
Meninas, Deborah de Mari.
A pesquisadora nas áreas
de Gênero, Liderança, Habilidades do Século 21 e o
Futuro da Educação acompanha esse fenômeno em
mais de 70 países.
Sobre o questionamento
a respeito da existência
do aquecimento global por
parte de alguns grupos, Deborah de Mari acredita que
o conhecimento, quando
bem compartilhado, é capaz de gerar influência positiva e mudança de atitude.
“De acordo com a pesquisa,
pais conservadores foram
os que mostraram a maior
mudança de atitude e as
filhas foram mais eficazes
do que os filhos em mudar
a opinião dos pais. Os resultados sugerem que as
conversas entre gerações
podem ser um ponto de
partida efetivo no combate
aos efeitos de um ambiente
de aquecimento”, afirma.
A alta frequência de notícias referentes às mudanças climáticas é suficiente
para colocar o assunto
em debate na família, na
opinião da pesquisadora:
“Graças a internet, temas
como o aquecimento global viram pauta em todo
o mundo e é possível que
crianças e adolescentes
compreendam a importância de agirem, assim
como aconteceu no caso
dos jovens da comunidade
europeia. Esta ação leva a
conversa para dentro de
casa e consequentemente
traz um ambiente propício
à reflexão e mudança de
atitude em atos simples,
por exemplo, utilizar menos
plástico, reciclar o lixo,
comer menos carne etc.”

A reportagem da Agência Estado/Ilustrado entrevistou a fundadora do
projeto Força Meninas,
Deborah de Mari.
Ag. Estado - Existe
uma diferença na influência dos pais em relação a
meninas e meninos?
Deborah de Mari. - Muitos estudos falam sobre
a diferença na criação de
meninas e meninos. Um
estudo publicado em 2017
mostra que as diferenças
de tratamento dos pais
para meninos e meninas
impactam os resultados
que eles alcançam na vida
adulta. Neste estudo, foi
constatado que pais de meninas prestam mais atenção
emocionalmente a meninas
do que pais de meninos.
Nos meninos, a atenção
e a linguagem ficam direcionadas aos resultados
que este menino alcança e
suas potencialidades mais
físicas, enquanto nas meninas destaca-se o cuidado
e a resposta emocional.
Acredito que isto justifica
o resultado apresentado na
pesquisa de que meninas
tiveram maior influência
quando falaram com seus
pais sobre a importância
de nos preocuparmos com
o aquecimento do que meninos.
O efeito de passagem
proposto acabou sendo
verdadeiro: ensinar uma
criança sobre o clima em
aquecimento muitas vezes
gerou preocupações entre
os pais sobre o assunto.
Pais conservadores mostraram a maior mudança de
atitudes e as filhas foram
mais eficazes do que os
filhos em mudar a opinião
dos pais. Os resultados
sugerem que as conversas
entre gerações podem ser
um ponto de partida efetivo no combate aos efeitos de um ambiente de
aquecimento. Este modelo
de aprendizagem interge-

racional proporciona um
duplo benefício.
AG. Estado - Qual é a
origem e o objetivo do
projeto Força Meninas?
Deborah de Mari. - O
projeto Força Meninas nasceu de uma pesquisa que
tinha como objetivo identificar quais os fatores que
limitavam a formação de
mulheres líderes. O objetivo
era destacar fatores, além
dos que já são conhecidos, como evasão escolar,
gravidez na adolescência,
questões de raça e situação econômica. Com este
objetivo, chegamos a diversos fatores que nascem
na primeira infância e vão
até a vida adulta, questões
emocionais, socioculturais
e perspectivas de gênero.
O objetivo do projeto
hoje é apoiar meninas e
pais e colaborar com a
iniciativa pública e privada
em programas presenciais
e digitais que endereçam
estes fatores. Por exemplo,
o baixo engajamento de
meninas na área da tecnologia. Junto com aUber, temos hoje um programa que
está viajando de Norte a Sul
do Brasil conscientizando
meninas e meninos sobre
o fato de que as meninas
podem ser o que quiserem
e que existiram mulheres
precursoras na tecnologia
que podem ser fonte de
inspiração para meninas e
meninos.
Ag. Estado - Qual é
a sua opinião sobre o
papel de liderança que as
novas gerações podem
exercer no mundo?
Deborah de Mari. - Temos visto lideranças jovens
nascerem todo os dias,
contudo este número ainda
é pequeno. Acredito que
é importante desde cedo
desenvolvermos crianças
com a consciência de que
todos temos um compromisso com o futuro e que

para cumpri-lo precisamos
ser agentes de mudança
hoje. Isso é o que fazemos
com as meninas, no Força Meninas. Quando uma
criança ou adolescente
desperta para uma causa com propósito vemos
que é possível estimular
o pensamento crítico, encontrar novas soluções e
influenciar os pais para
gerar mudança de atitude
positiva e ampliação de
consciência em todos. O
papel de liderança nas novas gerações pode trazer
resultados extraordinários
e mudanças sociais de
longo prazo, como termos
uma geração mais comprometida com o resultado de
suas ações na sociedade e
no meio ambiente. Este fenômeno é o que vimos com
a Malala e seu alerta para
a educação de meninas
e - agora - acompanhamos
com Greta Thunberg e a
emergência do clima.
Ag. Estado - O que é o
aquecimento global?
Deborah de Mari. - As
mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos naturais A maior
parte da atual mudança do
clima, particularmente nos
últimos 50 anos, é atribuída
às atividades humanas.
A principal evidência
dessa mudança atual do
clima é o aquecimento global, que foi detectado no
aumento da temperatura
média global do ar e dos
oceanos, no derretimento
generalizado da neve e do
gelo, e na elevação do nível
do mar, não podendo mais
ser negada.
Atualmente, as temperaturas médias globais de
superfície são as maiores
dos últimos cinco séculos,
pelo menos. A temperatura
média global de superfície
aumentou cerca de 0,74ºC,
nos últimos cem anos, segundo dados do Ministério
do Meio Ambiente.

Expectativa segue positiva para ações
de bancos, apesar do cenário macro
São Paulo, (AE) - A fraqueza recente da economia
não deve afetar o desempenho das ações dos bancos na
Bolsa. A previsão é de que
as instituições devem seguir
apresentando taxas de crescimento e inadimplência sob
controle. Segundo profissionais consultados, o problema
deve ser secundário para as
ações, que tendem a reagir
positivamente às reformas,
em especial à Previdência.
Para o estrategista de
pessoa física da Santander
Corretora, Ricardo Peretti, a
visão continua positiva para
o setor. No geral, a combinação de despesas abaixo da
inflação, spreads estáveis e
inadimplência sob controle
permitirão uma expansão
média de 17% ao ano do
lucro por ação dos bancos
brasileiros em 2019. “Quanto
à recente desaceleração da
economia doméstica, acreditamos que o guidance (meta)
dos bancos para este ano
já contemplava um cenário
mais conservador para 2019,
o que mantém as nossas
expectativas otimistas ainda
válidas para o restante do
ano”, afirma.
O economista-chefe do

b3

Modalmais, Alvaro Bandeira, avalia que os maiores
bancos privados estão bem
adaptados ao cenário econômico E caso a reforma da
Previdência saia com maior
celeridade e profundidade,
acrescenta, pode-se projetar
aceleração no último trimestre de 2019 e para o próximo ano. “Situamos o setor
bancário privado como boa
alternativa conservadora de
aplicação”, diz.
Felipe Silveira, da Coinvalores, também destaca a
importância das reformas.
O profissional vê a questão
do crescimento mais fraco no
curto prazo como secundária
para os papéis dos bancos
em relação à importância da
aprovação das reformas. “Se
a proposta caminhar como
esperado, os bancos devem
responder positivamente
por conta do impacto disso
no crescimento de médio e
longo prazo da economia”,
explica.
De uma forma geral, todos os setores aguardam
incentivos via equipe econômica do ministro Paulo Guedes e também que o Banco
Central utilize instrumentos
para melhorar a percepção

de risco e incentivar a tomada de crédito. “Alguns
caminhos possíveis estão na
mesa como o caso da possibilidade de redução na Selic
e o BC cortando compulsório
bancário na ordem de R$ 8
bilhões com a ideia central
em estimular a atividade
interna”, destaca o analista
de investimentos da Terra,
Régis Chinchila.
O analista André Ferreira
da MyCAP diz que mesmo
com a indefinição política e
econômica, o setor mantém
o viés positivo para médio e
longo prazo. “Dada a expectativa de menor crescimento
do crédito, os bancos buscam
nesse momento o redimensionamento e melhor gerenciamento de risco para
suportar o investimento no
cenário atual”, lembra.
O analista Victor Luiz de
Figueiredo Martins da Planner avalia que os resultados
do primeiro trimestre vieram
acima ou dentro do esperado, o que gera uma base de
comparação forte. Ele cita
que os quatro maiores bancos com ações na B3 (Itaú,
Bradesco, BB e Santander)
o lucro consolidado cresceu
20% em relação a igual tri-

mestre do ano passado.
Pedro Galdi, da Mirae Asset, acredita que a economia
deva ser destravada ao longo
do segundo semestre oferecendo grande oportunidade
de crescimento de carteiras
de crédito.
“Seguimos otimistas e
destacamos a capacidade
do setor em se ajustar de
forma rápida às mudanças
da conjuntura econômica do
País”, afirma.
Termômetro
Após melhora expressiva
nas expectativas para a
aprovação da reforma da
Previdência nos últimos dias,
o mercado financeiro está
menos pessimista sobre o
desempenho do Ibovespa
na semana que vem, mostra
o Termômetro Broadcast
Bolsa.
A pesquisa tem por objetivo captar o sentimento
de operadores, analistas e
gestores para o comportamento do índice na semana
seguinte.
Entre 31 participantes, os
que esperam que a próxima
semana será de ganhos representam 48,39% do total
e os que esperam queda,

19,35%. No último Termômetro, as expectativas para
o índice nesta semana eram
de alta para 40,63% e de
baixa para 43,75%. Na atual
pesquisa, a previsão é de estabilidade para 32,26%, ante
15,63% na semana passada.
A Bolsa acumulou avanço de
4% nesta semana.
Na agenda doméstica, o
destaque é a divulgação do
PIB do primeiro trimestre,
para o qual a expectativa
do mercado é de um número
negativo a partir da sinalização ruim vinda dos dados
da indústria, serviços e do
mercado de trabalho.
No exterior, não haverá
negócios nos Estados Unidos
na segunda-feira em função
do feriado do Memorial Day.
Na quinta-feira, será divulgada a segunda leitura do PIB
norte-americano do primeiro
trimestre e, na sexta-feira,
a agenda traz o índice de
preços dos gastos com consumos (PCE, na sigla em
inglês), medida preferida de
inflação do Federal Reserve
(banco central americano),
referente a abril. Na China,
será conhecido o índice dos
gerentes de compra (PMI, na
sigla em inglês) de maio.

Dia do
orgulho nerd:
conheça as
cidades mais
geeks do
Brasil
São Paulo, (AE)
- Para comemorar o
Dia do Orgulho Nerd,
também conhecido
como Dia da Toalha e
celebrado em todo 25
de maio, a Amazon
divulgou uma lista
com as dez cidades
mais geeks do Brasil.
O ranking é resultado da compilação
de dados de vendas
nas cidades brasileiras com mais de
100 mil habitantes,
considerando a base
per capita. A lista
considera as vendas
de diversos produtos
geeks, incluindo livros, e-books, quadrinhos e comic books,
brinquedos, jogos e
videogames, além de
itens de decoração e
para a casa associados à cultura nerd.
A plataforma online da empresa conta
com muitos produtos relacionados, por
exemplo, a Star Wars,
Game of Thrones,
Harry Potter, DC Comics e Marvel. Os dados coletados para o
ranking contemplam
produtos vendidos
entre abril de 2018
e abril de 2019 São
Caetano do Sul permanece no topo da
lista pelo segundo ano
consecutivo. Em 2017,
o município ficou em
terceiro lugar.
O levantamento
da Amazon fez outras descobertas: a
cidade de Vila Velha,
no Espírito Santo, é
para onde a empresa
mais vendeu cards de
Pokémon por habitante. Já a cidade de
Bagé, no Rio Grande
do Sul, foi a que adquiriu mais canecas
de Game of Thrones
no site, seguida por
Presidente Prudente,
em São Paulo.
A paixão pelos bonecos Funko! parece
ser maior em Carapicuíba, cidade paulista
líder em compras dos
itens. A famosa Itu,
também em São Paulo, foi a cidade com
o maior número de
aquisições de produtos de decoração dos
heróis de Vingadores.
O dia 25 de maio foi
escolhido como o Dia
do Orgulho Nerd por
vários motivos. Um
deles é que foi nesse dia, em 1977, que
o primeiro filme de
Star Wars foi lançado.
Mais tarde, a data
também foi nomeada
como Dia da Toalha
em homenagem a
Douglas Adams, autor da série de livros
O Guia do Mochileiro
das Galáxias - em
que a toalha é item
essencial.
Confira, a seguir, as
dez cidades mais
nerds do Brasil:
1. São Caetano do Sul/SP
2. Florianópolis/SC
3. Niterói/RJ
4. Santos/SP
5. Barueri/SP (aparece pela
primeira vez)
6. Porto Alegre/RS
7. Brasília/DF
8. Curitiba/PR
9. Balneário Camboriú/SC
10. São Paulo/SP
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Carro elétrico da Chevrolet começa
a ser vendido em outubro no Brasil
A principal atração da
Chevrolet na última edição
do Salão do Automóvel de
São Paulo já tem data para
estrear comercialmente no
Brasil. Outubro é o mês previsto para o início das vendas
do Bolt EV, o primeiro carro
elétrico da marca no país.
O modelo 100% elétrico
da Chevrolet chega por R$
175 mil e será ofertado
no país na versão Premier, a mais tecnológica
e sofisticada da gama. A
estratégia comercial, que
inclui a data do início das
entregas do produto aos
consumidores, por exemplo, está em fase final de
definição e será divulgada
oportunamente.
“O Bolt EV revolucionou
o mundo por ser o primeiro
carro 100% elétrico a combinar preço e autonomia semelhantes ao de um carro médio a combustão igualmente
bem equipado. No Brasil, o
Bolt EV simboliza para nós o
início da era da eletrificação.
É o primeiro grande passo
para um horizonte mais
sustentável, seguro e conectado, alinhado com a visão de
futuro da General Motors de
zero emissão, zero acidente
e zero congestionamento”,
destaca Hermann Mahnke,
diretor de marketing da GM

Bolt EV vai chegar em um momento de busca por novas soluções de mobilidade

Mercosul.
Segundo o executivo, o
Bolt EV vai chegar em um
momento de busca por novas
soluções de mobilidade, que
passam pela conectividade,
sustentabilidade e eletrificação, além da forma como
as pessoas interagem com
os automóveis.
Para a empresa, o caminho para a democratização
da eletrificação envolve vá-

rios elementos importantes,
como infraestrutura, custo
dos veículos, políticas públicas e o reconhecimento
dos benefícios proporcionados pela tecnologia frente
a veículos convencionais e
híbridos, uma vez que os veículos elétricos não emitem
poluição sonora nem atmosférica, possuem menor custo
de manutenção, menor custo
por quilômetro rodado e um

desempenho de propulsão
superior.
O Bolt EV é o modelo
com maior autonomia em
sua faixa de preço, transpondo inclusive elétricos
de categoria superior. O
Bolt EV é capaz de rodar
383 quilômetros com uma
carga pelo padrão norte-americano EPA – os números podem variar nos
padrões europeus de teste.

O modelo ainda conta
com sistema regenerativo que aproveita a energia
dissipada em frenagens e
desacelerações para ampliar
sua autonomia e garantir
tranquilidade ao usuário em
viagens mais longas.
A recarga das baterias é
feita em tomadas e há opções
que combinam com diferentes necessidades de deslocamento do usuário. No caso de

um carregador semirrápido,
uma hora garante 40 km de
autonomia. Já em carregadores rápidos, encontrados
em eletropostos, bastam 30
minutos para transitar mais
145 km. Vale ressaltar que o
brasileiro roda, em média, 40
km em seus deslocamentos
diários.
Além de mais limpa, a
energia elétrica gera economia para o motorista do Bolt
EV. Hoje, o custo estimado
por quilômetro rodado do
elétrico da Chevrolet é cerca
de quatro vezes inferior ao
de um modelo do mesmo
porte movido a gasolina.
O Bolt EV ainda oferece
203 cv de potência com um
alto torque de 36,7 kgfm
disponíveis de maneira imediata. Arrancadas de 0 a 100
km/h podem ser feitas na
casa dos 6,5 segundos.
Dentre as principais tecnologias embarcadas no
modelo, estão o sistema regenerativo dos freios, visão
panorâmica de estacionamento e Driver Information
Center customizável com
tela de 10,2 poleadas, no
qual é possível acompanhar
o desempenho energético do
veículo.
O Bolt EV é um dos onze
lançamentos da Chevrolet
previstos para este ano.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida

EdifícioResidencial

LANÇAMENTO

Malibu.

Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no
Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²
de areá comum totalizando
52,3283.

RESIDENCIAS/SOBRADOS

- LOTE 24-B, DA QUADRA 01,
Localizado na Rua Fernão Dias, 4748 no Jardim
Lisboa, medindo 197,40 m², contendo um sobrado
com área aproximada de 163,24 m², conf. Matricula 16.092 do CRI 2° Oficio. R$ 800.000,00
RUA JEFERSON ARLINDO,
JARDIM ATLÂNTICO
Sobrado na R. Jeferson Arlindo, Jd. Atlântico,
saída para Serra dos Dourados. Terreno de 187,50
m² (7,50 x 25) e área construída de 248 m².
Piso inferior: 01 qto, bwc social, sala, cozinha c/
móveis planejados, edícula fechada em vidro com
churrasqueira e balcão revestidos, lavanderia e
garagem p/ 05 carros. Piso superior: 01 suíte com
sacada, 01 qto, bwc social, sala de TV e sala de
visita. R$ 600.000,00
- L.02 – Q.45 RESIDÊNCIA
Av. Paraná, 51 – XambrÊ-Pr, com aproximadamente 744,60 m², área construída aproximadamente
217,35 m² contendo ao lado do imóvel uma are
aproximadamente de 150,00 m². R$ 400.000,00
CASA 258 – PQ.
Grevilhas – 12,00 X 28,30 = 339,60 m² C/ área
construída de 106,00 m² com 1 Suíte, 2 dormitórios
R$ 260.000,00
LOTE 11 DA QUADRA 01
Localizado na Rua Inácio Gouveia, 6093 Loteamento Moradias Vitoria II, medindo 136,50 m²,
contendo uma residência em alvenaria medindo
130,00 m², sendo 68,98 m² averbado e 67,02 m²
sem aberbação, conf. Matricula 30.8995 do CRI
1° Oficio. R$ 200.000,00
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00
m², L.01-B - Q. 25. R$ 120.000,00
TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m².
R$ 6.500.000,00
LOTE 12 DA QUADRA 21
localizado no condomínio Porto Rico Resort
Residence, situado no município do Porto Rico,
comarca de Loanda, medindo 858,38 m², conforme matricula 27.973 do CRI de Loanda. R$
400.000,00
COND. MONET, MARINGÁ - PR
DATA DE TERRAS NO L. P-21 com 541,38 m².
R$ 480.000,00
LOTE 02 DA QUADRA 07
localizado no Parque Cidade Jardim II, medindo
481, 53 m², conf. Matricula 18,402 CRI 2°oficio.
R$ 300.000,00

Edifício Residencial Malibu.
Av. Parigot de Souza, Serão 16 pavimentos com 02 tipos de plantas - PLANTA 01 103 m² de área total e 63 m² de
área privativa, sendo 01 suíte, 01 quarto, cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, bwc social, lavanderia e 01
vaga de garagem. Planta 02: 131,50 m² de área total e 76 m² de área privativa sendo 01 suite, 02 quartos, cozinha,
sala de jantar, sala de TV com sacada e bwc social, lavanderia e uma garagem . A partir de R$ 165.000.000,00.
Brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos área gourmet, piscina e salão de festas. Entrega para setembro de 2022.
JD. ESTANCIA II
Lote 25-A da quadra 02, localizado no Jd. Estancia
II, medindo 6,63 x 29,75m² = 197,25 m², situado
no R. Helio Birelo, 2871, contendo uma residência
em alvenaria medindo 97,00m², com 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem coberta. R$ 250.000,00
INACIO GOUVEIA
L.11, Q. 01, localizado na Rua Inacio Gouveia 6093
Loteamento Moradias Vitoria II, medindo 236,50m²
contendo uma residência em alvenaria medindo
130,00m², sendo 62,98m² averbado e 67,02m² sem
averbação R$ 200.000,00
CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73
m². R$ 200.000,00
GLEBA PATRIMÔNIO XAMBRE
Lote 170-C da subdivisão do lote rural n° 170 da
Gleba Patrimônio Xambre, medindo 5.161,80m²
R$ 161.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00
PARQUE RESIDENCIAL PARANÁ
(terreno) L.20 Q.A, localizado no Parque residencial
Paraná, medindo 202,50m², situado no município
de Xambre, contendo uma residência em alvenaria
medindo 55,00m² R$ 145.000,00

LOTE 08 DA QUADRA 17,
Situado na ria Arlindo Libero, no Parque Resid.
Bandeirantes, medindo 252,00 m², conf. Matricula
14.205 do CRI 2°Oficio . R$ 130.000,00
PARQUE METROPOLITANO II
DATA DE TERRAS L. 02, Q.11, com 244,50 m² (10 X
24,50). R$ 110.000,00
TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA
SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano. R$ 90.000,00
JD. AEROPORTO II
DATA DE TERRAS L. 42 – Q. 13 medindo 250,57 m².
R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com
255,22 m². R$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25, Q.15,
L. 26, Q.15, medindo 255,22m². R$ 67.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
DATA DE TERRAS L. 27, Q. 19 10,00 X 20,00 = 200,00
m². R$ 50.000,00
PQ. BELO HORIZONTE
DATA DE TERRA L. 12, Q. 07; medindo 10 X 20,00 =
200 m². R$ 50.000,00 cada

R$ 890.000,00

Residência no Condomínio Village do Bosque n° 04, na Rua do
bosque N° 4752. Prox. a Tutubarão
Terreno: 387,00 m²
Construção: 217,96 m²

VIENA III
Lote 25-A da quadra 15, medindo 133,50m², contendo uma residência em alvenaria medindo 70,00
m² localizado no loteamento Viena III, situado na
rua projetada C. R$ 140.000,00
VIENA III
Lotes no Viena III situado na Rua projetada B, no
lote 10-A Q. 17; L. 10-B, Q.17. R$ 30.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m².
R$ 30.000,00
RURAL
CHACARA SAÍDA PARA XAMBRE
Chacara Lote 22/H4, medindo 6.000 metros, fração
ideal de 25% situada na Pr-489, Saída para Xambre. R$ 120.000,00

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

LOTE 72 ÁREA DE 817,50 M²
Contendo um sobrado medindo 800,00 m², localizado no loteamento Pousadas do Paraná, no
município de São Pedro do Paraná na comarca
de Loanda-Pr, conf. Matricula 17.953 do CRI do
Loanda. R$ 1.500,00

CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA SEDAN
04/04

Prata, completa, R$
16.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA CLASSIC
09/10

Prata, trava, alarme, roda.
R$ 16.5000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA HACTH
MAXX 1.42011

Prata, placa A, único dono,
completo, c/ manual, nota
fiscal, chave reserva. R$
22.500,00. Interessados
tratar pelo telefone: (44)
9 9971-0996.

CRUZE LT 13/13

Prata, automático, 50Mkm.
R$ 47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LT 13/13

S10 LT 17/18

Cinza, automático. R$
43.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Branco, 21.000Km, completo.
R$ 145,000.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MONTANA LS
1.4 12/12

SPIN LTZ 13/14

Branca, completo. R$
24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

MONTANA LS
14/14

Preto, completo, automática,
07 lugares. R$ 45.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
06/06

Branca, ar condicionado.
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

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

MONZA 86/87

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Branco, R$ 4.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563. Troco por
Moto.

ONIX 1.4 LT
13/14

Aut, branco, 34.000Km, R$
38.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Prata, revisado, computador
de bordo, abs nas quatros
rodas, ar digital, airbags,
placa A, raridade, chave
cópia, manual, particular,
carro para pessoas exigentes,
novissimo. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 9 9937-9429
falar com Wanderlei.

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

localização, com 170mts². R$ 2.900,00.
Fones: (44) 3622-2242 / 9 8812-9858 Particular

FIATFIAT
PALIO 1.0 07/07

Completo, cinza. R$
15.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

PALIO WEEKEND
1.4 06/06

Prata, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
2016

Branco, dupla, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
07/07

Prata, completa. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE
14/14

Impecável, pneus novos,
a mais completa de todas,
dualogic, airbag, abs, 2º
dono, 66mkm, marron claro
metálico. R$ 41.000,00.
Fone: (44) 9 9956-2484.

STRADA FIRE
1.4 04/05

Branca, direção. R$ 15.000.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA
TREKKING 1.4
09/09

Cab. simples, completa,
prata. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

STRADA
WORKING 1.4
17/18

Fire, simples. R$ 41.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO VIVACE
15/16

02 portas, preto. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

04 portas, preto, ar. R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
ECOSPORT XLT
08/08

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

FORD KÁ 1.0
10/11

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

NEW FIESTA 1.6
13/14

Branco, completo. 50.000Km.
R$ 34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

PAMPA 1.6 CHT
91/91

Álcool, verde. R$ 10.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CIVIC LXS 08/08

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

COROLLA ATIS
15/16

Preto, 60mkm. R$ 84.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 10/11

Preto, completo. R$
49.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XLI
06/06

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

HONDA CIVIC
LXS 07/07

Preta, mecânica, R$
30.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CRV EXL
12/12

Prata, completo+ teto. R$
68.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

RENAULT
FLUENCE
DYNAMIQUE
13/14

Prata, 2.0, automático. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

RENAULT
STEPWAY 1.6 12/1

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 1.6
06/06

Vermelho, completo, R$
23.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CROSSFOX 1.6 07/08

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

FOX 10/11

Preto, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 06/06

Flex, 04 portas, R$ 14.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.
CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 BEGE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLETO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

RODA R$ 15.000,00
PALIO 1.0 2013 BRANCO AR DIREÇÃO R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS TRAVA ALARME LIMP. DESEM.
R$16.500,00
PARATI 97 PRATA COMPLETA RODA 15 R$14.000,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 COR PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$24.000.00
FIAT
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 PRATA COMPLETA. R$
24.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 GASOLINA, COM AR CONDICIONADO
R$ 11.000,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 PRATA COMPLETA, PNEUS
BONS R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2011 LXS, CAMBIO BORBOLETA, AR DIGITAL, MUITO
BEM CONSERVADO R$ 46.000,00
COROLLA XEI 2009 PRATA COMPLETO. AUTOMATICO, COURO,
R$46.000,00
HONDA CIVIC 2011 AUTOMATICO R$ 45.900,00
COROLLA XEI 2009 PRATA R$ 45.000,00
HONDA CIVIC LXS 2008 PRETO AUT. R$36.800,00
COROLLA XEI 2004 PRETO COMPLETO. AUTOMATICO, BANCOS
TECIDO R$ 28.800,00
MOTOS
CG 150 FAN COMPLETA 2011 R$6.500,00
CG 150 ES VERMELHA R$ 4.600,00

GOL 1.0 11/12

Branco, 02 portas, ﬂex.
R$ 13.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

GOLF 1.6 08/08

Prata,

completo.

R$

28.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOLF 2018

Prata, 3.000Km, teto, rodas
17, 07 airbags, automático,
único dono. R$ 84.000,00.
Fone: (44) 9 9956-2484

SAVEIRO 1.6 02/02

Branca, ar, direção, R$
16.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

SAVEIRO TREND
1.6 11/12

Cab. simples, prata, completo.
R$ 25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOYAGE 1.0
14/15

Completo, branco. R$
31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

EMPREG
EMPREGOS
OS
CONTRATA-SE
MOTOBOY

Para trabalhar em Restaurante
de Terça a domingo, horário
fixo 18:30 ás 23:30. Salário
+ entregas. Fone: (44) 9
8428-9940 Marcelo.

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
CASAS
CASAS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria com
área total de terreno de
250,60 m², área construída
247.95 m², contendo no
piso superior: 01 Suíte
máster, 02 Suites simples.
Piso inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem, contem uma
sala comercial. Sobrado
atualmente locado por
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedroso
de Alencar,4366, zona 1,
Umuarama/PR. Valor R$
1.200.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-821

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 790,00. Prox. A Uem.
R. Gustavo Cray, 2033.
Jardim Topazio. ALV/LAJ
–Suíte, 01 qto, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1037 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 750,00. Prox. Ao Ecovile.
Condomínio Residencial
Dubai. Rua José Nanni,
2186. Jd Porto Seguro.
alv/laje 03 qtos, sala, coz.
Bwc soc., A. serv. e gar +
DETALHES – (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 908 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Cond. Res.
Pq Grevilhas - Prox. Pç.
Sete Setembro. Av. Pres.
Castelo Branco. Const. 68,21
m² - Alv./Laje: 03 q., sala/
cozinha, BWC social, A.
serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 123,00) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou em nosso site ou digite
o cód. 828 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26 e 27 de maio de 2019

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00 - Prox. Unipar
Sede. Ed. Lavoisier - Av.
Maringá, 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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 720,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon Av. Maringá,
4626 - 2º Andar Zona 3
À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes
(44)3056-5555/998443338 ou digite o cód.
839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

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

NOSSA SENHORA APARECIDA - (44) 3621-2177
CEMIL - (44) 3621-9200

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 80.000,00. Prox. Nova
Rodoviária. R. Projetada a, s/
n° Pq. Metropolitano Lt. 41,
Qd.15, Área 220,00 m², (10,00
m x 22,00 m) - Topografia
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 549 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 73.000,00. Prox. A Uem.
R. Nova Canaã X Com
Ayrton Senna s/n° – Pq.
Tarumã Área 180,00 m²,
(Frente 12,00 m² x 15,00
m² Fundo) - Topografia
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 99911-5353 (TIM)
ou digite o cód.1033 em
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 45.000,00 - PROX.
ACEU - R. AMETISTA,
s/n°. – Área residencial
Topografia Plana-7,50
m x 18,00 m - Pronto p/
construir, Parcelamento em

12 vezes s/juros c/entrada de
30 % Aquisição e construção
programa Minha Casa Minha
Vida. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 872 em www.
aldemirimoveis.com.br

OPORTUNIDADE

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

VENDE-SE
TERRENO ZONA 03

R$ 120.000,00. Próximo
Igreja Sagrado Coração
De Jesus – Rua Timóteo
Polo Gimenez, S/N° – Jd.
Imperial – Área 383,57 m²,
(frente 11,00 m² x 34,96
m²) – Excelente localização.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (OI) ou digite
o cód. 1048 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 220.000,00. Prox. A
Uopeccan - R. Laurine
Abou Rahal Cardoso,
S/N° – Pq. Res. Monte
Libano - Lt. 09, Qd. 10,
Área 505,00 m², (20,20
m x 25,00 m), topografia
plana, lote de esquina. +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 447 em www.
aldemirimoveis.com.br

Terreno 341,6 mts (14x24,4).
Localizado na Av. Da Estação
nº 2681. Umuarama - Pr. R$
195.000,00. Aceita-se permuta.
Fone: (44) 9 9889-0349.

Rua Belém 5378, próx. a
Rua José Honorio Ramos.
Sendo 17,5 de frente e 14
metros de fundos. Total
245 mts. R$ 165.000,00.
Fone: (44) 9 8858-8487.

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.

VENDE-SE
PONTO
COMERCIAL

Pizzaria de portas fechadas.
Fones: (44) 9 9873-6865.
Falar c/ Tiago. Aceito
Veículo como forma de
pagamento.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

FAZENDA 45,67
ALQUEIRES
EM QUINTA DO
SOL/PR

Parte ideal, (área total
de 50,75 alq.) Gleba 08,
Colônia Mourão 1ª Parte,
c/ boa topografia, terra
roxa, área de mata ciliar e
preservação permanente,
c/ nascente e mina d’
água, aprox. 5 km da
cidade. Lance inicial
R$ 3.423.974,35 www.
gomesleiloes.com.br
(44)99887-9570

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$110.000,00. Parque das
Jabuticabeiras, Rua Flor do
Ipe, próximo ao COLEGIO
ESTADUAL E ESCOLA
MUNICIÁL, Residência
em alvenaria com área de
82,20m² de construção,
área terreno 320m², com 2
dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço para 2 veículos,
lavanderia e quintal nos
fundos, fones - 99103-2617
ou 99763-0860;

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMÓVEIS

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.

Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.
leiloeiro@outlook.com.br
www.RMMleiloes.com.br
41 98415-6982
41 3027-5252

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
2ª VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. VENDA DIRETA

Raimundo Magalhães de Moraes, Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular, Matrícula JUCEPAR 678 com
determinação do(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama, nos termos do despacho dos autos
mencionados, venderá na modalidade de Venda Direta os imóveis abaixo descritos: RTOrd 000002983.2014.5.09.0325, AMALIA FERREIRA DOS SANTOS X AVERAMA ALIMENTOS S/A e outros.: Imóvel da
matrícula n.11.260, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xambrê - PR, avaliado em R$400.000,00;
RTOrd 0001129-05.2016.5.09.0325, OR: ADRIANO CAMILO DA SILVA, X AVERAMA ALIMENTOS S/A e
outros.: Imóvel das matrículas 3.421, 3.520 e 5.186, do CRI do 2º ofício de Umuarama avaliados em sua
totalidade em R$2.300.000,00; RTOrd 0000782-35.2017.5.09.0325, CLEUZA MARIA DA SILVA X AVERAMA
ALIMENTOS S/A, RTOrd 0000170-97.2017.5.09.0325, HELITON GARCIA DE SOUZA e outros X RÉU:
AVERAMA ALIMENTOS S/A, RTOrd 0000164-90.2017.5.09.0325, MICHAEL HENRIQUE REDUCINO e outros X
AVERAMA ALIMENTOS S/A.: Imóvel das matrículas 11.046 e 28.801 do CRI do 1º Ofício da Comarca de
Umuarama-PR (Outras construções que, aparentemente por falta de averbação e demarcação das divisas,
encontram-se construídas na matrícula 31.436 avançando sobre a área da matrícula 28.801) , avaliados em
R$ 142.960.000,00. Ìtem 1: Ao Senhor Leiloeiro, Raimundo Magalhães de Moraes matriculado na JUCEPAR sob n°
678, com escritório profissional na Rua Jacarezinho, 1273, 1º andar, Curitiba-PR, para que promova as diligências
necessárias para a realização de VENDA DIRETA dos bens penhorados [Auto de Penhora e Avaliação descritos
nos autos mencionados], mediante o uso de toda a publicidade de praxe utilizada nos leilões, no prazo de 2
(dois) meses, pela melhor oferta, na forma do art. 880 do CPC/15 c/c art. 888, § 3º, da CLT. Ìtem 2: Os créditos
tributários provenientes de impostos incidentes sobre bem, até a data da realização da alienação judicial, não serão
de responsabilidade do adquirente, conforme dispõe o parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional.
Ìtem 3: O prazo para oposição de embargos à expropriação, de 05 (cinco) dias (art. 884 da CLT), contar-se-á a
partir da data em que for proferido o despacho que deferir a venda direta (esclareça-se que essa é a mesma data da
assinatura do respectivo auto), a teor do art. 903 do CPC/15, independentemente de intimações, sendo que, de
acordo com a jurisprudência dominante, não haverá intimação dos atos expropriatórios subsequentes, sendo que
"ultrapassada essa data, sem que o auto tenha sido assinado, caberá intimação das partes, a partir do que passará
a fluir o prazo para oposição dos embargos à arrematação. Os lances podem ser ofertados através do site
www.rmmleiloes.com.br. Eventual (is) divergência (s) será (ão) dirimida (s) pelo Juízo do processo na forma
da lei. Umuarama, 24 de maio de 2019. Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial.
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UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
26 e2627e de
de 2019
UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
27 maio
de Maio
de 2019

VENDA
SOBRADOS
R$ 4.450.000 - Cond. Residencial Soleil
Imóvel alto padrão com 04 suítes e demais dependências. Á.t 1072m2 e á.c 600,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 1.150.000 - Av. São Paulo, 4703 - Zona II
Sala estar, sala de Tv, sala de jantar, cozinha planejada,
edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04
carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com armários, wc social. Detalhes: pisos em
cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico,
aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.
Permanecem no imóvelos móveis fixos.. Á.t 560,00m2 e
á.c 330,65m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 1.000.000 - Av. Duque de Caxias, 5121 Zona V
01 suíte, 2 quartos, sala de TV, terraço, sala de visitas,
lavabo, copa e cozinha, área gourmet com churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m2 e á.c
255,89m2. Cel.: 98403-9168.
R$ 900.000 - Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146 - Parque Cidade Jardim
01 suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar,
escritorio com banheiro, cozinha, banheiro social,
despensa, edicula, sauna, piscina com raia e garagem.
Á.t 450,00m2 e á.c 243,00m2. Obs.: Por mais R$ 280.000
você pode comprar o lote ao lado todo murado com
área de 450,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 800.000 - R. Arnaldo Tupâ, 5813
Jardim Tupâ
Pav. Térreo: sala de estar, jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social, lavanderia,
02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02
amplos terraços. Aquecedor solar, portão eletrônico,
interfone, gesso, porcelanato, Blindex. Á.t 199,82m2 e
á.c 170,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 735.000 - Av. Rotary, 3715
Jardim dos Príncipes
Pav. Sup: suíte com closet, 2 suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV, copa, coz., wc de
serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa,
escritório e garagem para 03 carros. Á.t. 467,01m2 e á.c.
272,31m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 440.000 - R. MARÍLIA, 4107, Jd. Harmonia
Piso superior: suíte, 03 dormitórios, wc social, sala Tv
com sacada. Térreo com sala estar, sala jantar, sala de
Tv, lavabo, cozinha, lavanderia, 02 vagas cobertas. detalhes: pisos em cerâmica, moldura de gesso, Blindex,
portão eletrônico, escada em granito. Á.t 240,00m2 e á.c
220,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 280.000 - Rua Hermenegildo Stecca, 2352 Pq.
Bandeirantes
Pav. Superior: 03 quartos, sala, varanda e bwc social.
Pav. Inferior: cozinha, sala de estar, copa, lavanderia e
garagem. Á.t 180,00m2 e á.c 80,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 240.000 - Rua Adolfo Garcia, 2773
Casa 1 - Parque Cidade Jardim
Sobrado com área construída de 92,00m2, contendo: 02
quartos, sacada, banheiro social, sala, lavabo, cozinha
com armários, área de serviço, despensa e garagem.
Cel.: 98403-9165

RESIDÊNCIAS
R$ 2.590.000 – Av. Rio de Janeiro, Zona II
01 suíte máster com closet e hidro, 03 suítes, sala de
visitas, sala de cinema, sala de jantar, lavabo, cozinha,
escritório, lavanderia, wc e depósito. Ampla área
gourmet com churrasqueira, lavabo, salão de jogos,
piscina, wc, garagens. Todos os ambientes com móveis
planejados e climatizados. Á.t 787,00m2 e á.c 506,00m2.
Cel.: 99922-9610.
R$ 2.500.000 - Av. Londrina, 3445, Zona II
Prédio Comercial e residencial contendo no térreo uma
loja com 255,00m2, e na sobre loja dois apartamento
um com aproximadamente 130,00m2 e outro com
aproximadamente 100,00m2. O prédio conta com possibilidade de 03 vagas de garagem. Á.t 255,00m2 e á.c
485,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 1.480.000 - Cond. Residencial Euro Park
sala estar com Painel de Tv, sala de jantar integrada
com cozinha, ilha e área gourmet com churrasqueira e
forno, lavabo, Suíte master com closet, 02 suítes, lavanderia, estendal, piscina com deck em madeira, 02 vagas
cobertas, 02 vagas descobertas. Detalhes: pisos em
porcelanato e laminado de madeira, aquecedor solar, ar
condicionado Split em todos os ambientes, janelas integradas, domos elétricos. Permanecem no imóvel todos
os móveis fixos de cozinha e área gourmet. Á.t 361,80m2
e á.c 245,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 1.450.000 - Ecovile Residence
Rua do Lazer, 2547, com área de 257,00m2, Terreno com
316,25 m2 , com piscina aquecida, hidromassagem,
aquecimento solar. Contendo 01 suíte com close, 02
Demi suíte mais um quarto, sala com PE direito de 6
metros, mezanino com sala de TV, lavabo, fraudario e
banheiro social, sala de TV pavimento inferior, cozinha
goumert com 39,5m2 , lavanderia, estendal, despensa,
esquadrilhas de alumínio, moveis planejados quartos,
cozinha, banheiros, close. Cel.: 98403-9165
R$ 1.200.000 - R. Cannes, 3084, Condomínio
Residencial Mont Blanc
01 suíte, 02 demi-suítes, escritório, sala de Tv/Home,
lavabo, cozinha, sala de jantar, churrasqueira, lavanderia, bwc, piscina e piscina (aquecimento 6 placas),
aquecimento solar 400L, internet fibra ótica, interfone
e garagem com depósito. Cel.: 99917-9200
R$ 990.000 - R. Malú, 4372, Zona I
Suíte máster, 02 dormitórios, bwc social, sala de estar/
jantar, cozinha e lavanderia com moveis planejados,
edícula com 01 suite, churrasqueira, 02 vagas de
garagem coberta e 02 descobertas. Á.t 547,50m2 e á.c
250,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 690.000 - Jardim Estância
Excelente imóvel com 1.270m2 de terreno e área construída de aproximadamente 420m2. Uma casa com
ampla varanda dos dois lados, com 2 quartos, sala,
cozinha planejada e banheiro social. Ampla edícula
contendo lavabo com chuveiro, banheiro, despensa,
churrasqueira, forno, cozinha planejada, sauna, ampla
piscina, quiosque com churrasqueira e pia. Jardim com
coqueiros. Imóvel a menos de 1.200 metros da praça
Santos Dumont. Cel.: 99922-9610
R$ 640.000 - Av. Angelo Moreira da Fonseca, 3817,
Zona I-A
Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Á.t 380,00m2 e á.c 187,00m2.
Cel.: 99132-6815.
R$ 600.000,00 - R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo, banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço, piscina e
garagens. Á.t 596,00m2 e á.c 250,00m2. Cel.: 98403-9168.
R$ 470.000 - R. Miguel Angelo Remor, 2713, Pq.
Cidade Jardim
Sala estar, copa-cozinha planejada, suite, 02 dormitórios, Wc social. Edícula com churrasqueira, lavanderia,
wc, tem espaço de garagem e para fazer área gourmet.
Garagem para 04 carros. Piso parquet de madeira e cerâmica. Portão eletrônico. Á.t 450,00m2 e á.c 252,00m2.
Cel.: 99132-6815
R$ 440.000 - R. Aricanduva, 4390, Zona Armazém
suíte, 02 dormitórios, wc social, sala estar, copa, cozinha
planejada, lavanderia, despensa, varanda com churrasqueira, 02 vagas cobertas e 02 vagas descobertas. Piso
cerâmico, grafiato, portão eletrônico, moldura de gesso,
blindex. Á.t 245,00m2 e á.c 135,00m2. Ce.: 99132-6815.

R$ 365.000 – R. Otavio Barbosa da Silva, 2104, Pq.
Bandeirantes
PAVIMENTO SUPERIOR: Uma suite com sacada, um
quarto, hall (escritório) e Terraço. PAV. INFERIOR: Sala
de estar, 1 quarto, Bwc social, cozinha, despensa,
lavanderia, garagem e nos fundos uma área grande,
um cômodo subterrâneo e corredor lateral. Espaço
com churrasqueira. Á.t 162,00m2 e á.c 160,00m2. Cel.:
98407-6871
R$ 350.000 - R. Amaro Tavares, 2175, Jd. Imigrantes
Sala de visitas, 2 quartos, suíte, banheiro social, cozinha, área gourmet com sala de jantar e churrasqueira,
despensa e area de serviço, garagem. Fica no imóvel
móveis da suíte, cozinha, e na área gourmet. Á.t 190,59 e
á.c 119,25. Cel.: 98403-9168.
R$ 350.000 - R. José Nanni, 04 - Cond. Res. Dubai
01 quarto com closet, 02 quartos, sala, cozinha, 02 bwcs,
área gourmet, garagem. Móveis planejados no closet,
cozinha, sala, área gourmet e bwc. Um pergolado de
21m2. Acabamento em porcelanato e laminado. Á.t
200,00m2 e á.c 130,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 340.000 - R. Demerval Rocha, 3822, Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m2 e á.c 105,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 330.000 - R. Antonio Geraldo, 4351
Jardim Cima
sala estar, suíte, 02 dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em granito,
bancada para fogão e pia em granito, área de serviço,
02 vagas de garagem. Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone, portão eletrônico, NOVA, SEM
USO. Á.t 179,70 e á.c 130,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerva Rocha, 3840
Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m2 e á.c 93,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerval Rocha Murça, 3828,
Interlagos II
com 107,00m2 de área construída, em terreno de
124,50m2, sendo 6,18m x 25,00m, contendo 01 suíte,
02 dormitórios, banheiro social, sala estar, copa-cozinha, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de garagem.
Detalhes; porcelanato e laminado de madeira, blindex,
moldura em gesso, luminárias em LED, grafiato, portão
eletrônico, predisposição para ar condicionado. Á.t
154,50m2 e á.c 107,00m2. Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu
Sala estar, lavabo, copa - cozinha planejada, suite com
closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga
descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira. Detalhes: Grafiato, porcelanato, Blindex, portão
eletrônico. Construída a dois anos e meio. Permuta por
apto de menor valor. Á.t 180,00m2 e á.c 150,00m2. Cel.:
99132-6815
R$ 300.000 - R. Francisco Buosi, 2110
Pq. Alto da Paraná
Sala, sala de TV, suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha
planejada com churrasqueira, despensa, lavabo, área
de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato
e laminado, blindex, permanecem no imóvel os móveis
fixos. Á.t 201,5m2 e á.c 113,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 300.000 - Rua Walter Luiz da Cunha, 2183, Pq.
San Remo
01 suíte, 2 quartos, banheiro social, sala de visitas,
copa, cozinha, Edícula com quarto, despensa, banheiro,
lavanderia e garagem. Imóvel locado por R$ 900,00. Á.t
360,00m2 e á.c 184,85m2. Cel.: 98403-9168
R$ 280.000 - Rua Otávio Barbosa 2268, Parque dos
Bandeirantes
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço, despensa e garagem, terreno
inteiro - Cozinha com Armários planejados, ar condicionado no quarto e portão eletrônico. Cel.: 98403-9165
R$ 250.000,00 - R. Sofia Laderutski Biella, 2911, Jd.
Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem. Á.t 183,75m2
e á.c 100,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 240.000 - R. Santina Colombo Bonora, 2330,
Jardim União
Suíte, 04 quartos, sala, cozinha, despensa, wc social,
02 vagas. Edícula com sala, cozinha, wc e quarto. Forro
de madeira, piso cerâmico, pintura nova e telhado de
fibrocimento. Á.t 285,62 e á.c 188,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 230.000,00 - Rua Corumba, 2903, Jardim Indaiá
Com área construída de 98,75m2 e Terreno com área de
360,00m2, contendo: 01 suíte, 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9165
R$ 220.000 - R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo
01 suíte de laje, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social em
forro PVC. Á.t 217,24m2 e á.c 90,00m2. Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000 - R. Francisco pontes 2216, Parque San
Remo II
Á.c 140,00m2 e terreno 360,00m2. 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro social e garage. Edícula: 01 quarto,
lavanderia e churrasqueira. 98403-9165.
R$ 210.000 - R. Apolo, 2788, Jd. Iguaçu
01 suíte, 01 quarto, dependência que pode se tornar
mais um quarto, sala, cozinha, bwc social e lavanderia.
Á.t 210,00m2 e á.c 130,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Rua Pedro Francisco Mazetto s/n, Jardim
Itapuã
com 01 quarto, sala, cozinha planejada, banheiro, área
de serviço, churrasqueira e garagem. Cel.: 98403-9165
R$ 160.000 - R. São Cipriano, 2099
San Martin II
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lanvanderia,
área de serviço, churrasqueira e garagem para 2 veículos. Á.t 144,38m2 e á.c 115,00m2. Cel.: 99922-9610
R$ 158.00 - R. Germano Bacarim, 1078, Jardim
Universitário
casa com 69,85m2, contendo: 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. Terreno com
área de 297,00m2. Excelente localização ao lado da UEM
e SESI. Cel.: 98403-9165
R$ 155.000 - R. Waldemar Evaristo da Silva, 2730 - Jd.
Alto da Boa Vista
02 quartos, sala de estar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. Á.t 360,00m2 e á.c 90,00m2.
Cel.: 98403-9168
R$ 150.000 - R. José Balan, 4731, Jd. Social
03 quartos, sala de estar, bwc social, cozinha, área de
serviço e garagem. Á.t 360,00m2 e á.c 100,00m2. Cel.:
999917-9200.
R$ 140.000 - R. Luiz Gonzaga Freze, 4828 Jardim
Modelo
3 quartos, sala, cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e
garagem. Á.t 126,00m2 e á.c 73,00m2. Cel.: 98407-6871
R$ 130.000 - Av. Goiânia, 2501 - Zona VI - 02 CASAS
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Outra:
01 quarto, sala, cozinha e bwc social. ACEITA CARRO
COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.
R$ 120.000 - R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Anexo ao fundo que pode ser alugado. Área
total de 264,00m2 e área construída de 80,00m2. Cel.:
99917-9200

CASAS MINHA CASA
MINHA VIDA
R$ 139.000 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 62,00m2, sendo: 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125
m2 (6,25 x 20) – 98403-9165.
R$ 135.000 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 56,00m2, sendo: 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125
m2 (6,25 x 20) – 98403-9165
R$ 125.000 - R. Silvio Ferreira, 1449, Jd. Ipê
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área de serviço.
Á.t 126,00m2 e á.c 59,00m2. Cel.: 99917-9200

APARTAMENTO
R$ 1.400.000 - Edf. Amazônia, Apto. 1201
Rua Dr. Camargo, 5181
03 suítes c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar,
wc, escrit., copa, coz. planejada, espaço gourmet, área
de serviço mob. e garagens. Á.t 381,3825m2 e á.útil:
270m2. Cel: 99132-6815.
R$ 870.000 - Edifício Uirapuru, Apto. 202
Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 4585
com área total 325,37 m2 e área útil: 268,86 m2. Apartamento: 01 suíte máster com closet, 01 suíte, 02 quartos
(todos com armários), hall de entrada, lavabo, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha planejada, área
de serviço, despensa, quarto de empregada com banheiro, banheiro social, 03 vagas de garagem. Área de
uso comum: Recepção e salão de festa todo equipado
(churrasqueiras, forno, mesas. cadeira, tv, sofás, geladeira, freezer e talheres). Excelente Localização: Ao lado
do Bosque Uirapuru.
R$ 600.000 - Edf. Miguel Silva Neto
Apto. 101 - Av. Flórida, 4444
com área total de 351,13m2, sendo 290,78m2 de área
de uso exclusivo e 60,35m2 de área de uso comum,
contendo: De um lado, Sala ampla, sala para academia
ou escritório, cozinha e lavandeira com armários, dependência de empregada e bwc. Do outro lado: Sala de
tv, lavabo, quarto com armário, 03 suítes, com armários,
sendo uma máster com closet e banheira. Garagem para
dois veículos. Cel.: 98407-6871
R$ 595.000 - Edifício Villa Lobos - Apto. 52, Av. Rio
Branco, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço, sacada com churrasqueira, 02 vagas de garagem, sendo uma com armário. Água quente em todas
as torneiras, móveis planejados na suíte, 01 quarto, área
de serviço e sacada. Todo em porcelanato. Á.t 208,24m2
e á.útil 126,00m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 300.000 - Ed. Allamanda, Apto. 302
Av. Florida, nº 4477, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha
com armários planejados e fogão, área de serviço,
quartos de empregado com banheiro e garagem. Cel.:
98403-9165
R$ 280.000 - Res. Lake Park, Apto. 22
Bloco C - Rua Leonildo Stecca, 2589
Jd. Cruzeiro
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, area de serviço e 2 vagas de
garagem. Condomínio com area de lazer com piscina,
salão de estas e quadra de esportes. Á.t 112,62m2 e á.útil
74,95m2. Cel.: 98403-9168.
R$ 270.000 - Residencial Villagio di Roma, Apto. 202,
Bloco 03
Área total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada
com churrasqueira com pia, Suíte, 02 Dormitórios, Wc
Social, Cozinha com armário planejados, Área de Serviço
e 02 vagas de garagem. Excelente Localização: Próximo a
Supermercados, Bancos, Universidade. Cel.: 98403-9165
R$ 260.000 - Edf. Serrano, Apto. 301
Rua Santa Catarina, Jd. dos Príncipes
com área total de 101,39 e área útil de 79,53m2 com
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9168.
R$ 250.000 - Cond. Res. Green Park
Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes
Sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha planejada, área de serviço, 01 vaga
de garagem. Piso laminado de madeira e cerâmico,
Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil,
parquinho, salão de festas, quadra de esportes, portaria
24 horas. Condomínio de aprox. R$ 400,00. Á.t 97,51 e
á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.
R$ 230.000 - Res. Lake Park - Apto. 01 do Bloco “C” Rua Leonildo Stecca, 2589
Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02
quartos simples. Obs: Piso laminado, forro de gesso
rebaixado, lâmpadas dicroica e led. Cozinha: Piso cerâmico, armários planejados, forno elétrico e microondas
embutidos na cor aço escovado, sugar, torneira elétrica.
Área de serviço: Armários para produtos de limpeza,
gavetão para roupas, armários, e taboa de passar roupa
embutido. Sala: Home de parede, sofá retrátil. Sala de
jantar: Mesa com 04 lugares em madeira. Banheiro:
Bancada de mármore, Box de blindex. Quarto 01:
Guarda roupa com 02 portas e vidro de correr. Quarto
02: Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m2 e á.útil
57,59. Cel.: 98403-9165
R$ 200.000 - Edf. Cap Ferrat, Apto. 101
Av. Maringá, 4640 - Zona III
sala estar e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios,
wc social, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de
garagem, rebaixamento em gesso com iluminaçào
embutida, Box Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem.
Á.útil 86,30m2. Cel.: 99132-6815
R$ 200.000 - Res. Green Park, Apto. 32 do Bloco C - Av.
Londrina, 3390 - Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 97,54m2 e á.útil 76,50m2. Cel.:
98403-9165.
R$ 195.000 - Edf. Ravel Tower, Apto 14
Av. Maringá, 5037, Zona III
sala estar/jantar, 02 dormitórios, wc social, 01 vaga de
garagem. Semi mobiliado. Á.t 96,64m2 e á.útil 58,11m2.
Cel.: 99132-6815
R$ 160.000 - Edf. Res. Green Ville, Apto 203 do Bloco
04 - Av. Rio Grande do Sul, 2744, Jd. Belvedere
Área total de 63,04m2, sendo: 3 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha , banheiro com box, área de serviço
e garagem. Condominio com amplo salão de festas
e churrasqueira, playground e amplos espaços. Cel.:
98401-9168.
R$ 140.000 - Res. Ouro Verde II, Apto 23 do Bloco “2”,
R. Marialva, 5734, Zona III
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Á.t 79,23m2 e á.útil 48,53m2. Cel.: 98407-6871
R$ 120.000 - Res. Bela Vida, Apto 633 do Bloco 06
02 quartos, sala de estar/jantar, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 52,32m2 e á.útil 46,66m2. Cel.:
99922-9610

COMERCIAIS
R$ 5.000.000 - R. Desembargador Munhoz de Melo,
3591, Zona I
Salão comercial / Loja, com 02 apartamentos no pavimento superior. Pavimento térreo com amplo salão,
salas, banheiros, podendo sediar diversas atividades.
Pátio interno com parquinho. Á.c 1.300m2 e á.útil
1.780m2. Cel.: 99132-6815
R$ 2.600.000 - Av. Brasil, 3728, Zona I
Salão comercial e 03 apartamentos com garagem. Salão
com 900m2 e terreno com 525m2. Cel.: 99928-9610
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www.ILUSTRADO.com.br

R$ 2.500.000 - R. Ministro Oliveira Salazar, 4981,
Zona III
02 salas no térreo, LOCADAS Primeiro andar com 01
apartamenti com sala, suíte, 02 quartos e demais
dependências, DESOCUPADO; 2o andar com dois apartamentos com sala, 02 quartos e demais dependências.
LOCADOS; Amplo quintal com Edícula e 05 vagas de
garagem cobertas. Locação atual 7.000,00. Á.t 490,00m2
e á.c 500,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 1.200.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3580 - Zona I
Imóvel constituído de salão comercial, 03 apartamentos e 02 casas nos fundos. Á.t 525 m2 (15 x 35) e á.c
465,00m2. Cel.: 98403-9165.
R$ 1.200.000 - Rua Piúna, 4196 - Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m2; 01 sala com aprox.
25,00m2; 01 sala com aprox. 20,00m2; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m2, com entrada independente. Cel.:
99132-6815.
R$ 620.000 - Av. Rio Grande do Norte, 5049, Pç.
Anchieta
comercial e residencial, com área total construída
de aproximadamente 300m2, edificada num terreno
de 507m2, contendo: PAVIMENTO TÉRREO: Um salão
comercial de aproximadamente 130m2 e uma sala/cozinha, quarto e bwc. e um espaço grande nos fundos sem
construção. PAVIMENTO SUPERIOR: Dois apartamentos,
com aproximadamente 85m2 cada, com quartos, sala,
cozinha e bwc., sendo um ocupado e um desocupado.
Comercial mais apartamento gerando 2.000 de aluguel.
Cel.: 98407-6871.
R$ 280.000 - Praça da Bíblia, 3336
Sala 202, Edf. CEMED
Sala comercial com área total de 91,58m2 com 3 divisões, 02 banheiros e 01 cozinha. Frente para a Praça.
Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - R. Macapá, 3145 - Jd. Pioneiros
com área de 208,63m2 de cosntrução e 347,19m2 de
terreno, locado por R$ 1.263,00. Cel.: 99917-9200
R$ 155.000 - Edf. CEMED, Sala 1203
Recepção, bwc, 02 salas e 01 copa. Á.t 53,75m2. Cel.:
99132-6815
R$ 136.000 - R. Filadélfia, 4500
Jardim Los Angeles
02 Salões comerciais com 01 banheiro cada. Á.t 174,36
m2 (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m2. Cel.: 98403-9168.

LOTES URBANOS
R$ 780.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3569, Zona I
Com área de 525m2, c/ resid. nos fundos, área de 110m2
c/ forro de madeira e cob. fibro-cimento. LOCADO: R$
780,00. Cel: 99132-6815.
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PARQUE
METROPOLITANO
Lote 10
Quadra 05

220,00m2

R$ 79.000,00

Lote 08
Quadra 04

245,00m2

R$ 76.000,00

Lote 23
Quadra 14

220,00m2

R$ 70.000,00

Lote 08
Quadra 24

216,40m2

R$ 65.000,00

Lote 44
Quadra 26

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 12
Quadra 11

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 42
Quadra 27

220,00m2

R$ 65.000,00

R$ 85.000 - R. Jorge Luiz Lozovoy
Jd. Modelo - Lt 2-A Qd 02
Á.t 220,50m2. Cel.: 99917-9200
R$ 85.000 - R. Celia Maria Olmedo
Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07
Á.t 180,00m2. Cel.: 98407-6871
R$ 72.000 - Jardim Real - Lt 13 da Qdra 14
CONDOMÍNIO
Á.t 326,78m2. Cel.:
98403-9168.

RESIDENCIAL
NEOCITTÁ ESSENZA
(ao lado do Shopping
Palladium Umuarama)

Lote 12 da Qd 07. Á.t 240,00m²
• Piscina com raia olímpica;
• 02 salões de festas;
• Quiosque com churrasqueira;
• Academia;
• Porteiro 24hrs;
• Rede de esgoto;
• Rede elétrica com
cabos subterrâneos;
Academia e salão de festas com
todos os equipamentos montados

R$ 141.600,00
Condições de pagamento:
entrada de R$ 30.000,00
E saldo em 30x corrigidos
apenas pelo ipca anual.
Ainda, parcelamento
em até 180x.

R$ 690.000 - R. Anhumai, Jd. Tropical
Á.t 2.563,00m2. Cel.: 98407-6871

R$ 70.000 - Rua Projetada “I”
Qd. 13 - Lote 17, Parque Metropolitano
com área de 220 m2 (10 x 22,00) – 98403-9165.

R$ 597.600 - Av. Rotary, Jd. dos Príncipes
Condomínio Fechado Residenziale Florenza
Á.t 498,00m2 (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610

R$ 55.000 - R. Rodrigo Valencia Sakai
Lote 03 - Qd. 05
Á.t 157,50m2. Cel.: 98403-9168.

VENDE
Lotes no
Parque da Gávea

(Em frente a UOPECCAN)
Preços a partir de
R$ 134.425,90
SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 550.000 - R. Ceará, 5547, Zona II
Terreno Residencial com possibilidade de subdivisão,
boa topografia 14 x 35. Cel.: 98403-9168
R$ 320.000 - Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de
Souza, 2150, Zona VII
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m2. Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - Rua Jandaia, 5707, Lote 06, Quadra 65
com área de 507,00m2 (14,50 x 35,00) contendo 02 casas
de madeira. Cel.: 8403-9165
R$ 270.000 - Rua Lazaro Bom - Jardim Espanha
Terrenos com excelente topografia, ideal para construção de barracão comercial. Na nova saída/entrada da
cidade, a menos de mil metros da rodovia PR- 323. São
615m2 de área com caída para rua, sem necessidade de
aterro. Cel.: 99922-9610
R$ 260.000 - Cond. Euro Park Residence
R. Proj. “B” - Lote 20 da Qd 02
Á.t 361,80m2. Cel.: 99132-6815
R$ 250.000 - R. Dr. Eduardo Dias Coelho
Pq. Cidade Jardim, lote 02 quadra 17
Com área de 450,00m2 (15x30).
R$ 220.000 - Cond. Res. Royal Garden
Lote 11 da Qd 02
Á.t 314,55m2. Infraestrutura, salão de festas, playground, quadra de tênis, quadra de voley, campo de futebol,
salão de festas com churrasqueira, sistemas de câmeras
e portaria 24 horas. ACEITA APTO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168
R$ 220.000 - R. Proj. “D”, Jd. Interlagos
Lote 07 da Quadra 09
Á.t 360,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 210.000 - R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana - Lote
10 da Quadra E
Á.t 437,50m2. Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Condomínio fechado Essenza Neocittà Lote 17 da Quadra 07
Á.t 262,38m2. Cel.: 99922-9610

R$ 53.000 - R. Proj. “10”
Jd. Aeroporto II - Lt 28 da Qd 06
Á.t 204,98m2. Cel.: 98407-6871.
R$ 50.000 - Lote 13, Quadra 13, Jardim Real
com Área de 200,00 m2. Cel.: 98403-9165.
R$ 35.000 - R. Proj. “B”, Jd. Viena II
Lote 23-A - Qd 12
Á.t 127,61m2 (7 x 18,23). Cel.: 98403-9168

LOTES RURAIS
R$ 4.000.000 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra
(Próximo à Averama)
Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica,
casa de caseiro, apto para o proprietário conjugado ao
salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte, WC social, 01
dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos,
local para depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de lazer com salão de festas,
churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis em
Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos.
Cel.: 99132-6815
R$ 1.900.000 - Rod. Pr 489 (Umuarama/Xambre)
Próximo Chácara Banestado
Chácara com área de 4 alqueires.
R$ 230.000 - Chácara a Venda na Estrada Amarela
Com área de 2.500,00m2, contendo 01 residência de
alvenaria com área construída de 105,00m2, sendo: 03
quartos, sala cozinha, 02 banheiros, varanda. Poço artesiano Comunitário, horta, pomar, canavial e cercada
com tela.

LOCAÇÃO
RESIDÊNCIAS
R$ 7.000 - Av. Brasil, 4466, Zona I
Suíte master, duas suítes, um quarto, banheiro social,
escritório, sala de estar com lareira, sala de tv, sala de
jantar, cozinha integrada com espaço gourmet, piscina,
sauna, dependência de empregada, garagem para
vários carros. PERMANECEM OS MÓVEIS FIXOS. RESIDENCIAL/COMERCIAL.
R$ 1.800 - Av. Angelo Moreira da Fonseca Próximo a
Feira de Sexta-Feira
Suíte, 02 dormitórios, wc social, sala, copa-cozinha,
despensa, área de serviço, 02 vagas de garagem.
R$ 1.500,00 – R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo,
banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula
com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço,
piscina e garagens.

SOBRADOS
R$ 1.800,00 - Av. Apucarana, 3550, Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem.

APARTAMENTO
R$ 1.200 - Res. Solar das Palmeiras II, Zona III
01 suíte, 02 quartos, sala, sacada com churrasqueira,
cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço e garagem. APARTAMENTO NOVO.
R$ 1.100 - Res. Solar das Palmeiras, Apto 102 - Bloco
2 - Rua José Dias Lopes, 4504 Jd. Aratimbó
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha com pia e fogão
embutido, bwc social, área de serviço e 01 vaga de
garagem.
R$ 980 - R. Sta. Catarina, 3585, Res. Villagio Di Roma,
Apto 202 do Bl 03
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e 02 vagas de garagem.
R$ 950 - Edf. Liberty, Apto 902, R. Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Prox. A Prefeitura
01 suíte, sala, cozinha com armários, área de serviço e
garagem.
R$ 850 - Edf. Liberty, Apto 205, R. Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Zona I
01 quarto, sala, cozinha com armários, bwc social, área
de serviço e garagem.
R$ 850 - Edifício Parthenon, Apto 103
Sala em dois ambientes com sacada, wc social, cozinha
e área de serviço, piso cerâmico, 01 vaga de garagem no
subsolo. Armário e cama de casal em um quarto. Vai ser
colocado armário e pia na cozinha. Prédio com elevador
e portaria eletrônica.
R$ 800 - Rua Leonildo Stecca, Res. Lake Park, Apto 12
do Bloco B, Jardim Cruzeiro
01 suíte, 2 quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro social, area de serviço e garagens.
R$ 770 - Edf. Alvorada, Apto 73
Rua Piuna, 3825, Zona I
sala de estar e jantar, 3 quartos, banheiro social, cozinha, lavanderia, área de serviço e garagem.
R$ 750 - Edf. Serrano, Apto 301
R. Santa Catarina, Zona II
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 670 - Res. Green Ville, Apto 304 - Bloco 01
3 quartos, sala de estar/jantar, cozinha com armarios e
fogão, área de serviço e garagem. No condomínio tem
um amplo salão de festas com churrasqueira, playground e amplos espaços.
R$ 650 - Edf. Boulevard, Apto 106
Av. Brasil, 4280 - Zona I
02 quartos, sala, cozinha com armário, bwc social, área
de serviço e garagem.
R$ 600 - Res. Ouro Verde II, Apto 23
Bloco 2 Rua Marialva, 5734 - Zona III
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.
R$ 500 - Res. Vitoria Regia I - R. Padre João Maria
Daniel, 1888 - Jd. Vitoria Regia
01 quarto, sala/cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

COMERCIAIS
R$ 6.500 - R. Manoel Ramirez, 7410
Rod. PR 323, KM 304, Parque Industrial IV
Barracão Comercial na Pr 323, com barracão de 600 m2
contendo 2 escritórios, cozinha, 2 banheiros, mais mezanino de 126 m2. Área total do terreno 1.193,37.
R$ 5.800 - Av. Pres. Castelo Branco, Zona I
Salão com estacionamento e mezanino para depósito.
R$ 4.200 - R. Piúna, 4196, Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m2; 01 sala com aprox.
25,00m2; 01 sala com aprox. 20,00m2; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m2, com entrada independente.
R$ 3.500 - Av. Rio Branco 3886 - Zona I
Salão comercial em 02 pavimentos: Pavimento Térreo:
Salão em 02 ambientes e nos funos 01 Sala, 01 Deposito
e banheiros; Pavimento Superior: 04 salas e banheiros. Excelente Localização: Entre praça da Prefeitura e
Praça Santos Dumont.
R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 - ANTIGA
REVNEW - FRENTE COM A MINERPHÓS
Possui 05 banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m2.
R$ 3.500 - Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I
Sala principal com recepção, 05 salas, 02 banheiros e
copa. Contendo 180m2.
R$ 2.100 - Av. Liberdade, 3139 - Jd. Panorama
Salão comercial para locação com mezanino e 2 banheiros com área de 260,00m2. NOVO.
R$ 2.000 - Av. Paraná, 7641, Próx. A Uopeccan
Salão comercial com área de 290,00m2, com mezanino
e 02 banheiros.
R$ 1.400 - Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu
Sobreloja contendo 04 salas individuais, sendo cada
sala com 01 banheiro. Medidas: Sala 01 com 14,69m2.
Sala 02 com 16,25m2. Sala 03 com 21,16m2 e Sala 04
com 17,36m2. O VALOR DE 1.400 É PARA LOCAÇÃO DAS
4 SALAS.
R$ 1.200 - R. Guadiana, 3645, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m2 com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.

R$ 1.350 - R. São Mateus, 4821 - Zona V
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, edícula
com despensa, lavanderia, bwc e churrasqueira, e
garagem.

R$ 1.200 - R. Guadiana, 3635, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m2 com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.

R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1175,
Parque Irani
Casa com área construída de 64,83 e Terreno de 175 m2.
Cel.: 99922-9610

R$ 1.200 - R. Sofia Laderutski Biella, 2911,
Jd. Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem.

R$ 1.100 - Av. Parigot de Souza s/n
Sala Comercial com área aproximada de 40,00m2 com
01 banheiro. Excelente Localização: Próximo ao Ginásio de Esporte.

R$ 150.000 - R. Santa Helena
Jd. Paraíso Lote 18 - Qd. 02
Á.t 360,00m2 (12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.

R$ 950 - Rua José Balan, 4778, Jd. Social
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.

R$ 127.000 - R. Higienópolis
Jd. São Francisco - Lt 07 da Qd 02
Á.t 280,86m2. Cel.: 98403-9168

R$ 900 - Rua José Gonçalves de Souza, 4145, a 100
metros no Shopping
área de 150,00m2 contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, banheiro de
serviço e garagem.

R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1169,
Parque Irani
Casa nova, com área construída de 62,89m2 em um
terreno de 175 m2. Cel.: 99922-9610

R$ 120.000 - R. Dourados
Jd. Iguaçu - Lote 01-A da Qd 04
Á.t 225,00m2. Cel.: 99132-6815
R$ 115.000 - R. Antonio Cia
Lote 05, Qd 04 - Jardim Imperial III
Com área de 346,00m2 (11,50x30,00).
R$ 110.000 - Jd. Interlagos - Lt 9-B da Qd 11
Á.t 180,00m2. Cel.: 99917-9200.

R$ 850 - R. Pedro Francisco Mazzeto, 2981, Jd. Lopes
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.
R$ 800 - R. América, 3030, Jd. Novo Milênio
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

R$ 95.000 - Av. Pres. Castelo Branco
Lt 01 da Qd 07
Á.t 233,28m2. ACEITA CARRO. Cel.: 98403-9168

R$ 750 - R. Manoel Rodrigues da Silva, 2170,
Jd. Imigrantes
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

R$ 90.000 - R. Proj. “B”, Jd. Trianon - Lt 04 da Qd 06
Á.t 191,52m2. PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 999229610

R$ 680 - R. Proj. “H”, 1092 - Jd. Belo Horizonte
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

R$ 1.000 - Edf. Itália, Av. Pres. Castelo Branco, 3806,
Zona I
Frente para a avenida, contendo 92,00m2, banheiro e
copa.
R$ 1.000 - Rua Manoel Rodrigues da Silva 2355,
Jardim Imigrantes
Sala comercial em 02 piso com banheiros, escritório e
cozinha.
R$ 900 - Centro Empresarial Piemont II, Sala 10
Sala com 56,00m2, 01 bwc social e cozinha.
R$ 900 - Centro Emp. Champagnat, Sala 04
Av. Pres. Cast. Branco, 3786 - Zona I
Sala com 60,52m2, contendo recepção, 02 salas, copa e
banheiro.
R$ 700,00 - R. Paulo Pedrosa de Alencar, 4484, Zona I
Sala com 20m2, contendo banheiro.
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VENDAS

R$ 770.000,00 – PROX. COCAMAR – TERRENO COND. GREVILHA EMPRESARIAL - ROD. PR 323 – Área 2308,11m², Terreno com frente comercial para a
PR 323 , topografia plana, ótima visibilidade e acesso pela marginal da rodovia.
Condomínio em construção com guarita, administração, recepção, sala de reunião, sala de treinamento, refeitório interno e externo, área de lazer com churrasqueira, campo de futebol, quadra de areia. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111
(TIM) ou digite o cód. 963 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS,
7040, JD. MEDITERRANEO - Apt°.203, Blc. 01 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv.
96,00 m² - Suíte, 2 Quart, Sala c/sac.,e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc
soc. e 2 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 865
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS PALMEIRAS
- APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504, JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00
m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac. C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer
completa. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD IMPERIAL 2 - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 240.000,00 – PRÓX. CHACARA DA IGREJA SÃO FRANCISCO – AV
OLINDA, 2806 – JD. CIDADE ALTA – 03 qtos, sala, coz. Com armários,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353 ou digite cód. 1030
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

+ veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)999115353 ou digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 480.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7 - À.
Ter. 320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02 dormit.– Pvt°.Tér.: Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter.
396,60 m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet
e banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01
sala de tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01
quarto, 01 dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha com armários embutidos, vaga de garagem
para 02 veículos. – Piscina aquecida. Pisos com acabamento em porcelanato,
granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9995-2111 ou digite
cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.:
Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – JD DOS
PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 Superior: suíte,
02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, painel e cortinas/sacada.
Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada,
fogão cook-top, coifa, lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e
painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111
ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

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

TERRENOS

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². +
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou

Residência
VENDAS

LOCAÇÃO

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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$ 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

Apartamentos
VENDAS

Terrenos:
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.

Apartamentos
VENDAS Edifício

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.

R$ 850,00 – PROX. AO COLÉGIO PE. MANOEL DA NOBREGA – CASA DE
FUNDOS - R. TOME DE SOUZA, 2885 – ZONA 6 - Alv/laje –Suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 851 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA
– JD. S. JOSÉ - 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

R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO
– ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44)
3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - 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$ 750,00 - PROX. AO ECOVILE – CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI – RUA
JOSE NANNI, 2186 – JD PORTO SEGURO – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc
soc., A. serv. e gar + DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód.
908 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA ILHAS
GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox. 96,00 m² suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada c/churrasqueira, A. serv., Bwc soc. e
Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 940 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE – ED. RES. COPACABANA – RUA SARANDI , 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 120,00 m² - suíte, 2 qtos,
Sala, cozinha, BWC, A. serv. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – AV. PARANÁ, EM FRENTE AO Nº654 – PQ
RES. PARANÁ –Contém
02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e espaço nos fundos +Detalhes
– (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1058 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$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ
– Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e espaço nos fundos +
Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 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$ 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
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00 + seguro

R$ 450.000,00

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 1.000,00 + seguro

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

Garden. Corretor Caetano.

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

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

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,
Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo Branco, Rua
Akira
nº5562 , Parque Cidade Jardim, residência
mobiliada, contendo 01 quarto com ar, sala,
cozinha, bwc e 03 vagas de garagem, sendo
Saito com área de: 23.50 x 42.60 = 1.001,10
Mts2.
TerrenoLote 20, quadra 02,
uma coberta. Corretor Otávio
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.

Residência
VENDAS

R$ 1.100,00 – EM XAMBRE/PR – RUA 16 DE JULHO, 515 – CENTRO –Contém
uma casa em alv.
com 4 qtos, 02 bwc, 01 suíte master, cozinha planejada, sala de jantar, sala de
estar, sala de tv,
lavanderia coberta, garagem para 10 veículos ou mais, espaço gourmet com
churrasqueira e
piscina +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1057 em
nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA –
RUA SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – SEMI
MOBILIADO – DISPONÍVEL A PARTIR DE 01/08/2019 - À. Tot. Aprox. 96,96 m²,
À. Aprox. Priv. 65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Terrenos:
LOCAÇÃO

Sobrados

RESIDÊNCIAS

R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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

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.

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

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

R$ 1.000.000,00

Terrenos:
VENDAS

Residência
VENDAS

RESIDÊNCIAS

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.

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia n. 3666, ResiResidência em alvenaria
dencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.
- Localizada na Rua ParaTerrenoLocalizado
no
napanema, n°3170, contendo 03 quartos,
Condomínio Residencial Portal
sala, bwc e cozinha, ampla área externa,
das Águas
Lote 01 com área total aprox.mada
Terreno:
17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2.
-–Contrução:
263,12
Residênciaemalvenaria–Localizadano
dispensa e quarto com bwc. Corretor Otáde 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
Pq.dasGrevilhas,casanº249,comárea
vio.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
Sobrado em wc
alvenaria,social,
localizado
aprox.deterrenodeMts2.
706,08m²eaprox.250m²
de
construção,
poliesportiva
do condomínio,
Corretor Caetano. c/Despen1
suite,
3
quartos,
2
salas,
cozinha
no Parque Cidade Jardim. Parcontendo03suítes,saladetv,cozinha,copa,áreadeserviços,
Resid. em alvenaria, com 1
celamento em até 100x direto com o proprietário.
edículaegaragem.CorretorCaetano
suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
CUB
+
poupança.
Corretor: c/garagem
Caetano.
Terreno- lote de terra sob nº 07,
sa, lavanderia e edícula
e
churrasqueira.
bwc, área de serviços, garagem e edícula com
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal

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

R$ 460,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA
FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc.
E garagem descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA - PRÓX. GARAGEM DA
PREFEITURA – PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód.
1041 em www.aldemirimoveis.com.br

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.

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – R. ARLINDO LIBERO DA SILVA, S/N - PROX. AO LAGO ARATIMBO – PQ BANDEIRANTES – Á. T. 252,00 m², (frente 10,50 m² fundo 24,00
m²), imóvel este murado com portão eletrônico, cerca elétrica, contendo edifica
uma edícula e, alvenaria/madeira a vista, ainda com churrasqueira em granito e
bwc social + Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1055 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV. RIO GRANDE
DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m², À. Constr. Aprox. 111,16 m²
- Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha c/ armários planejados, bwc social, lav.,
despensa e garagem.+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.500.000,00

R$ 650,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL– AV. MARINGA, 5192 APT° 3º ANDAR – ZONA 1 – À. Aprox. Priv. 68,67 m² - 2 Quart., Sala c/ sacada,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 262 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Imóvel de fácil acesso, com área 2.592,00m², topografia plana, ampla área verde
e arborizada, contendo uma residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9
9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr.
Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em
www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

R$ 670,00 – PRÓX. AUTO POSTO UMUARAMA – ED. RESIDENCIAL SANTA
HELENA– RUA SANTA HELENA, 1200 – JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 90,00 m²
- Suíte c/ guarda roupa e Ar condicionado, Sala c/ sacada, Cozinha c/ armários de
pia, Bwc social, área de serviço e garagem coberta p/ 01 carro. – (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 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

Residência

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI,
5838 – ZONA 3 - À. Ter. Aprox. 507,50m², À. Constr. Aprox. 100,00m² - Residência
mista para desmanche. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 912 em
www. aldemirimoveis.com.br

RESIDENCIAS

SOBRADO

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

R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS - APTO
TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - Àt. 100,75 m² e À. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br

B5
C5

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

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

Apartamento n. 1202, Edificio TheSala comercial Bay
– Imóvel dena
esquina,
próximo Otavio Perioto
odoro
Rua
do Cemil, com área construída aprox.mada
Sala Comercial – Com área total
de 300m², todo reformado, pronto para
aprox.mada de 71 m² com bwc.
alugar.
Contém
várias
salas
de
atendimento
esquina
com Rua Santos
Localizada Dumont
no Ed. Pedra Branca, Sala nº 04, na
sendo algumas com bwc, garagem e demais
Rua Dr. Camargo nº 3921 . Corretor Otávio
dependências. Corretor Caetano.
prox.
Ao Parque do Ingá em MaSala Comercial – Área aproximada de 45m² de
Sala 03 e 05 comercial Alvorada, Rua
construção, contendo: 02 salas com bwc cada
Ney Braga,
5040, cada uma
ringá-Pr.
- Área totalGovernador
297.00
Mts2:
uma. Corretor Caetano.
contém coz. Bwc. Área total: 60m². Prox.
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.
03 suites
e 03 vagas de garagem.
localizado na Av. Apucarana nº
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

R$13.000,00 + seguro

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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.

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

LOCAÇÃO

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.

C6

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26 e 27 de maio de 2019

Classificados

Umuarama Ilustrado

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$710.000,00
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00
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$399.000,00.
Residência de alvenaria laje, contendo 1 suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros.
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

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$390.000,00
Casa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00

- Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
m², área construída 247.95 m², contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
cozinha, lavado, edícula, lavanderia e garagem, contém
uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
- Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com moveis
planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na
parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet,
com ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na Rua
Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque Vitoria Regia,
próximo ao Big Walmart, na cidade de UMUARAMA/PR.
Valor R$ 560.000,00.

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

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

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

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

- 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.

ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou

Umuarama Ilustrado

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². +
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br

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
UMUARAMA,
DOMINGO
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite
o cód. 850 emE
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
espaço nos fundos + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338
SEGUNDA-FEIRA,
26 e 27
de maio de 2019 ou digite o cód.
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

C7

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

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

Apartamento n. 1202, Edificio Theodoro Bay na Rua Otavio Perioto
esquina com Rua Santos Dumont
prox. Ao Parque do Ingá em Maringá-Pr. - Área total 297.00 Mts2:
03 suites e 03 vagas de garagem.

