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LAGOA XAMBRÊ

Viva Ilha Grande
mostra opções
de turismo
Até agora nem todas as opções
de turismo no Parque Nacional
de Ilha ganharam muito enfoque.
Algumas, ainda pouco conhecidas
começam a ser mais difundidas com
a permissão do ICMBio e direção
do parque. Uma das atrações que
vem chamando a atenção é a visita
na Lagoa Xambrê, a partir de uma
propriedade rural estruturada em
Altônia com várias opções de lazer.
Página A5

IMPROBIDADE

Prefeito de Iporã é alvo de mais
quatro ações civis da Promotoria
O prefeito de Iporã, Roberto
da Silva, o Robertinho, volta
a ser alvo de ações judiciais
propostas pelo Ministério
Público. Ontem foram
anunciadas mais quatro
ações civis por atos de
improbidade administrativa
cometidos nos últimos
anos. O prefeito é acusado
de praticar autopromoção,
pricipalmente para obter a
reeleição em 2016. Ele foi
procurado pela reportagem
do Ilustrado, mas não
respondeu. Página A6
IMPRUDÊNCIA

INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL-

Um incêndio, provavelmente criminoso, destruiu ontem uma casa e um
barracão num sítio da Estrada Dias, próximo a antiga farinheira, em Umuarama. O fogo foi percebido por moradores da propriedade vizinha, Dois caminhões dos bombeiros foram até o local, mas apenas realizaram o rescaldo nas construções. Página A6

Infrações
gravíssimas são
as campeãs em
Umuarama
Página A6

SANEPAR

Contas de
água chegam
com aumento
assustador
Página A3
EMPREGOS

IBGE anuncia
concurso com
vagas para
Umuarama
Página A3
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ATLETA DESTAQUE NO VÔLEI - O atleta Gabriel

Lima, de Pérola, foi destaque no Paranaense de Vôlei, sendo o
melhor da sua posição. Jovem quer continuar em alta. Pág. A8
22:39

PELA INCLUSÃO - A preparação de pizza na Apae (foto) foi uma das

atividades da campanha pela inclusão da pessoa com deficiência em Umuarama.
E hoje tem várias atividades e orientações na Agência do Trabalhador. Página A3
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Facebook põe as mãos na realidade
virtual, mais uma revolução à vista

Ilustradas

Ministro do STJ nega a Lula
suspender julgamento da
apelação do sítio de Atibaia
São Paulo (AE) O ministro Jorge Mussi, da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou dois pedidos
de liminar em habeas corpus nos quais o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva alega a suspeição dos desembargadores federais Thompson Flores e João Pedro Gebran
Neto - ambos do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região
(TRF-4) - para julgar a apelação contra a sentença que o
condenou a 12 anos e 11 meses no processo da Operação
Lava Jato relativa ao sítio de Atibaia (SP). As informações
foram divulgadas no site do STJ. Lula está preso desde 7
de abril de 2018 em Curitiba, condenado por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá
(SP). Nos dois habeas corpus, a defesa do petista pediu, em
liminar, o sobrestamento do trâmite da apelação no TRF-4
e, no mérito, o reconhecimento da suspeição dos desembargadores federais para julgar a ação penal que condenou
Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio
de Atibaia. Mussi explicou que o relator para os recursos
da Lava Jato na Quinta Turma é o ministro Felix Fischer,
atualmente afastado por motivos de saúde.

Senado aprova indicação
de Aras à PGR com 68 votos
avoráveis e 10 contrários
Brasília, (AE) - O Senado aprovou a indicação do subprocurador-geral da República Augusto Aras ao comando
da Procuradoria-Geral da República (PGR) com 68 votos
favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Dois senadores
não votaram no plenário porque estavam ausentes: Jorge
Kajuru (Cidadania-GO) e Jader Barbalho (MDB-PA). Mais
cedo, o nome teve aval da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).
Durante a sabatina, Aras criticou temas caros ao
governo do presidente Jair Bolsonaro, como a Operação
Lava Jato, disse que a Lei de Abuso de Autoridade “pode
produzir um bom efeito” e defendeu a legalidade do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) - atual
Unidade de Inteligência Financeira - informarem casos de
irregularidades.
No plenário, o indicado acompanhou a sessão que
aprovou seu nome, conversou com senadores, posou para
fotos e gravou vídeos ao lado de parlamentares. Agora, a
mensagem de aprovação será encaminhada ao presidente
Jair Bolsonaro, a quem cabe oficializar a nomeação.

CNI/Ibope: cresce desaprovação
às políticas ambientais
do governo Bolsonaro
Brasília, (AE) - A população brasileira está mais
insatisfeita com as políticas ambientais do governo Jair
Bolsonaro. É o que mostra a pesquisa CNI/Ibope divulgada
nesta quarta-feira, 25. Segundo o levantamento, a desaprovação sobre a atuação da área passou de 45% para 55%
entre junho e setembro deste ano. Além disso, as notícias
sobre o governo mais lembradas pela população se referem
justamente ao meio ambiente, alvo de críticas no Brasil e no
exterior devido às queimadas na Amazônia Entre os brasileiros, 22% lembraram de notícias relacionadas ao meio
ambiente, considerando as queimadas na região amazônica
e embates entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente
francês, Emmanuel Macron. O segundo grupo de notícias
mais lembrado (11%) se refere à saúde do presidente Jair
Bolsonaro, que passou pela quarta cirurgia após a facada
no dia 8 de setembro.
A desaprovação da atuação do governo é maior em
relação aos impostos (62%) e também em relação à taxa
de juros (61%). Outro tema que registrou aumento na
desaprovação é o combate à fome e à pobreza, que subiu
de 51% em junho para 57% em setembro; a desaprovação
no combate ao desemprego, que passou de 55% para 59%
no mesmo período.
O tema mais bem avaliado continua sendo a segurança
pública, cuja aprovação é de 51%. A área é comandada
pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, que foi enaltecido
como “símbolo nacional” pelo presidente Jair Bolsonaro em
discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Menlo Park (EUA), (Agência Estado) - O Facebook deu nesta quarta-feira um importante passo
para popularizar a realidade virtual: na abertura
da Oculus Connect, evento dedicado à tecnologia
em San José, EUA, a empresa anunciou o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de rastrear
as mãos dos usuários e inseri-las dentro de experiências de imersão. Quando a tecnologia chegar
ao dispositivo Oculus Quest, no início de 2020, os
usuários poderão interagir com as próprias mãos
na realidade virtual, prescindindo de controles - o
que não era possível até aqui.
“É uma forma de interação mais natural”, diz
Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, em entrevista exclusiva ao Estado. A ideia
é simples: para muitas pessoas, colocar óculos de
realidade virtual na cara e segurar controles cheios
de botões pode ser intimidador. Ao ser capaz de
rastrear os movimentos das mãos e inseri-los na
experiência de imersão, o Facebook reduz essa
barreira pela metade.
“Quanto mais gente colocar as mãos na realidade
virtual, mais rápido a tecnologia vai atingir massa crítica”, disse Zuckerberg durante o evento. Com mais
consumidores, mais desenvolvedores se interessarão
em criar aplicações para a tecnologia - que, por sua
vez, atrairão mais consumidores. Esse é um universo
ainda pequeno: segundo o Facebook, US$ 100 milhões
foram gastos com conteúdo desde que a plataforma
Oculus foi lançada em 2016.
Além disso, a captura de gestos das mãos pode
facilitar a adoção da realidade virtual por empresas,
uma vez que reduz a quantidade de dispositivos necessários para treinar um funcionário, por exemplo.

Passo importante

Poder entender os gestos das mãos do usuário é
um passo importante para o futuro que o Facebook
almeja - o de construir uma nova plataforma de
computação, baseada “na presença e na interação
entre as pessoas”, e não mais em aplicativos ou
tarefas.
Ao ‘Estado’, Mark Zuckerberg disse acreditar que a realidade virtual e, principalmente,
a realidade aumentada poderão ser esse novo
sistema, capaz de suplantar PCs e smartphones.
É algo, porém, que ainda está longe de acontecer:
sem dar prazos específicos, Andrew Bosworth, que
lidera a área de realidade virtual e aumentada da
empresa, confirmou que a empresa trabalha no
desenvolvimento de óculos de realidade aumentada. Por eles, o usuário poderá enxergar não só
o mundo à sua volta, mas também uma camada
computacional pelas lentes - uma visão futurista,
por exemplo, seria enxergar um teclado virtual e um
bloco de notas à sua frente, para fazer anotações
durante uma reunião.
Segundo rumores, a empresa começou a fazer
parcerias com fabricantes de lentes, mas mira o
lançamento de um dispositivo comercial em torno
de 2025. Até lá, também será preciso dar conta de
incluir não só as mãos das pessoas, mas também
um corpo inteiro.
“Hoje já fazemos avatares em hologramas a
partir de fotos, mas ainda temos alguns desafios
para não fazê-los parecer zumbis”, explicou Zuckerberg. “É o tipo de investimento que nenhuma
outra grande empresa de tecnologia está fazendo.”

Cresce uso de cheque especial e cartão de crédito
Brasília, (AE) - Em meio à crise econômica, as
famílias brasileiras aumentaram o uso do cheque
especial e do rotativo do cartão de crédito nos últimos
meses. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central mostram que, nos 12 meses até agosto, o
saldo total de crédito no cheque especial subiu 11,6%,
para R$ 26,14 bilhões. No rotativo do cartão, a alta
foi de 18,5%, para R$ 39,78 bilhões.
Juntas, as duas modalidades de crédito - que são
as mais caras - registraram saldo de R$ 65,92 bilhões
em agosto. Um ano antes, o estoque estava em R$
57,01 bilhões.
Na prática, os números mostram que, no período,
as famílias aumentaram em R$ 8,91 bilhões o saldo
de operações nas duas linhas, que devem ser usadas
apenas em momentos de emergência. “Não gostamos
de ver o crescimento do saldo do cheque especial,
porque ele tem de ser usado de maneira emergencial”,
pontuou o chefe do Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, na apresentação dos números.
“E mesmo com a redução dos juros em agosto, o
cheque especial continua sendo uma modalidade one-

rosa. A recomendação é não usar o cheque da mesma
forma que outras linhas de crédito são usadas.”
De fato, em agosto o juro médio do cheque especial
caiu 11,8 pontos porcentuais, para 306,9% ao ano. Nos
últimos 12 meses, porém, a taxa teve alta acumulada
de 3,7 pontos porcentuais. Pelas condições atuais,
quem fica devendo R$ 5.000 no cheque especial vê
a obrigação subir para R$ 5.620 em um mês. “As
pessoas estão usando mais o cheque especial pelas
razões de sempre: ou houve uma despesa inesperada,
ou falha de planejamento financeiro”, avalia Rocha.
“Outra explicação é a possível ampliação do próprio
limite de crédito.”
No rotativo do cartão, o juro médio subiu 6,9 pontos
porcentuais em agosto e 32,8 pontos porcentuais em
12 meses, para 307,2% ao ano. Para as pessoas que
pagaram pelo menos o mínimo da fatura do cartão
de crédito, a taxa média do rotativo subiu 5,3 pontos
no mês passado e 38,7 pontos em 12 meses, para
289,0% ao ano. Neste caso, uma dívida de R$ 5.000
transforma-se após um mês em um compromisso de
R$ 5.600.

Fachin vota contra tese que pode
anular condenações da Lava Jato
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Edson Fachin votou ontem contra a tese jurídica que
pode anular várias condenações na Operação Lava
Jato, segundo avaliação da força-tarefa de procuradores que atuam na operação. Fachin, que é relator
do caso, votou contra o entendimento firmado pela
Segunda Turma do STF, segundo o qual os advogados
de delatados podem apresentar as alegações finais,
última fase antes da sentença, após a manifestação
da defesa dos delatores. Atualmente, o prazo é simultâneo para as duas partes, conforme o Código de
Processo Penal (CPP).
Após a manifestação do relator, a sessão foi
suspensa e será retomada nesta quinta-feira (26),
quando dez ministros poderão votar sobre a questão.
O caso é discutido no habeas corpus em que a
defesa do ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida
Ferreira, condenado na Lava Jato a 10 anos de prisão
por corrupção e lavagem de dinheiro, pede a anulação da sentença para apresentar novas alegações

finais no processo que correu na Justiça Federal em
Curitiba.
Em seu voto, o ministro Fachin disse que não há na
lei brasileira regra obrigando a concessão de prazo
para que a defesa do delatado possa se manifestar
após os advogados dos delatores nas alegações finais.
Dessa forma, as defesas não podem alegar nulidade
das sentenças por cerceamento de defesa.
“Não há lei infraconstitucional que assegure esse
direito e, ao menos até a data de hoje, até onde alcança a pesquisa que fiz, não há manifestação plenária
desse STF sobre a matéria”, disse o relator.
Durante o julgamento, o procurador-geral da República interino, Alcides Martins, disse que a concessão
de prazo simultâneo para as defesas de delatores e
delatados cumpre determinação do Código de Processo Penal (CPP) e não é ilegal. Segundo Martins,
no caso de reconhecimento de alguma nulidade, o
prejuízo da defesa deve ser comprovado no processo
e a anulação não ocorre de forma automática.
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Comunidade de Umuarama questiona
aumento exagerado na fatura de água

Umuarama – Alguns
umuaramenses estão indignados com o valor da fatura
de água que está chegando
em suas casas. A reclamação surgiu em um grupo
de debates sobre assuntos
da cidade e mais de 60
comentários ressaltaram a
mesma situação: aumento
no consumo e no valor da
conta. A revolta aumenta,
pois nos últimos dias, os
umuaramenses relatam
vários episódios de falta de
água na cidade.
Segundo a mensagem da
denunciante, ela recebeu a
conta de água esta semana e o consumo que nos
últimos cinco anos era o
mesmo, 10 metros cúbicos,
este mês subiu para 14.
“Aqui em casa só mora eu.
Durante o mês houve falta
de água e quando voltava
vinha com alta pressão”, argumentou a umuaramense.
A reclamação dos umuaramenses continuam, muitos argumentam que a casa
permanece fechada durante

o dia todo e privam pelo não
desperdício e mesmo assim
a conta chegou com valores
maiores do que o acostumado. “A minha também veio
além do normal. O que nos
resta é ir no Procon e cada
um fazer sua reclamação”,
disse Cláudio Durante no
grupo da rede social.
Um dos participantes da
discussão ressaltou, quem na
época em que estava faltando
água em Umuarama, ele havia alertado para a situação.
Segundo a teoria de Carlos
Roberto, o ar passar pelo
hidrômetro quando a água
volta e o equipamento conta como metros cúbicos de
água. “Dá descarga nos vasos
sanitários primeiro aí alivia a
pressão nas torneiras”, disse.
Caroline Mendonça ressaltou que na sua casa só
mora ela e uma criança de
seis anos e sempre teve o
consumo médio de 10 metros cúbicos, mas neste mês
teve um aumento de 120%
na minha conta. “Fiquei
vários dias afetada com a

sociais de umuaramenses.

Alguns umuaramenses estão indignados com o valor da fatura de água que está
chegando em suas casas

despressurização da água
por causa da seca e agora
minha conta dobrou de
valor? A qualidade da água
está cada dia pior com gos-

to e com cheio ruim e ainda
um absurdo desses, estou
pagando mais ar do que
água”, ressaltou indignada.
Coincidência ou não, as

IBGE lança concurso com vagas
para região de Umuarama
Umuarama - O Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou
nesta quarta-feira (25), as
informações sobre o concurso para as funções de
Coordenador Censitário e
Agente Censitário Operacional. Na região Umuarama, Icaraíma é Iporá
contam com uma vaga para
cada cidade.
Das 2.658 vagas previstas, 1.343 serão para coordenador censitário subárea
(CCS), com salário de R$
3.100, e exigirão nível superior em qualquer área de
formação. As demais 1.315
vagas para agente censitário
operacional (ACO), com salário de R$ 1.700, serão para
nível médio.
Inscrições e provas
As inscrições estão abertas até 15 de outubro de 2019
e serão feitas pelo site da
Fundação Getúlio Vargas,
banca organizadora do processo seletivo. Os candidatos
a coordenador censitário
subárea devem ter carteira
nacional de habilitação definitiva ou provisória, dentro

do prazo de validade, no
mínimo para categoria B.
As provas estão previstas
para 8 de dezembro e serão
realizadas em todos os municípios onde há vagas.
Horário de Trabalho
A jornada de trabalho
para ambos os cargos será
de 40 horas semanais, sendo
8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios
alimentação, transporte e
pré-escolar, além de férias
e 13º salário proporcionais,
de acordo com a legislação
que regulamenta este tipo
de contratação.
A gerente de Recursos
Humanos do IBGE, Rossana

Patitucci, explica quais serão
as responsabilidades dessas
duas funções. “O coordenador exerce uma atividade
de natureza técnica em um
conjunto de municípios, por
isso ele precisa ter carteira
de habilitação para o deslocamento”.
“Já o agente censitário
operacional desempenha
a função de suporte administrativo e de informática
para as equipes das unidades estaduais”, completou
Rossana.
Prazo do contrato
O período máximo da
contratação é de 12 meses,
podendo ser prorrogado de

acordo com a Lei nº 8.745/93.
Os contratos terão vigência
de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados
por igual período, de acordo
com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade
de recursos orçamentários.
O desempenho dos contratados será avaliado mensalmente.
Pagamento
O pagamento da taxa de
inscrição para as duas funções deverá ser feito até 1º
de novembro, sendo de R$ 58
para coordenador censitário
subárea e de R$ 42,50 para
agente censitário operacional. O candidato somente poderá efetuar o pagamento da
taxa de inscrição por meio
de Guia de Recolhimento da
União (GRU Simples), que
estará disponível no site da
FGV. A GRU deverá ser paga
em espécie em qualquer
agência do Banco do Brasil,
ou via internet banking do
mesmo banco, sendo de
inteira responsabilidade do
candidato a impressão e
guarda do comprovante de
inscrição.

Pessoa com deficiência tem
“Dia D” de inclusão nesta quinta
Umuarama - A Agência
do Trabalhador da Prefeitura de Umuarama, em
conjunto com a Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho e demais
parceiros, preparou uma
programação bem diversificada para atender a pessoa com deficiência (PCD),
oferecendo orientações
profissionais e apoio para
inserção no mercado de
trabalho, que culmina com
o “Dia D” nesta quintafeira, 26.
O “Dia D” terá apresentação de música em
Libras, composta por profissionais da Prefeitura
egressos de cursos de
Libras, e uma reunião
com os gerentes e atendentes das Agências do

Trabalhador da Regional
de Umuarama a partir das
8h30, através de parceria
entre a agência, o Sesi/Senai e o Instituto Federal do
Paraná (IFPR), com Elaine
Totoli e Thiago Vinícius de
Azevedo.
À noite, 19h30, haverá
palestra em alusão ao
Dia do Surdo com Kate
Maria da Silva Schroeder
e os professores surdos
Fernandes Bolson, Nádia
Valentin, Sheila Regina
Cuffa e Eduardo Megda,
Tânia Marques (Cadastro Único), Gilclece Vieira (CRAS) e Emanuelle
Cezário (intérprete), em
parceria com a Associação
dos Surdos de Umuarama
(Assumu).
Fechando a programa-

ção, na sexta-feira, 27,
haverá palestras na Apae
às 8h30 e 13h30 com o
procurador do Ministério Público do Trabalho,
André Vinicius Melatti, e
a técnica do INSS Keity
Ayumi Akimura.
O cronograma começou
com orientações sobre
carreiras e empregabilidade para reabilitados da
Previdência Social (INSS),
no último dia 12. Em um
bate-papo descontraído,
pessoas reabilitadas para
o trabalho após períodos
de afastamento por acidente ou doenças conversaram com o acadêmico
de Psicologia da Unipar,
Thiago Gouvea da Silva, a gerente da Agência
do Trabalhador, Camila

Orlandini da Matta, e o
assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho,
Luiz Carlos Alves.
Os participantes foram
orientados sobre o atendimento da agência, receberam dicas para entrevista
de trabalho e preparação
do currículo, e discutiram
a questão das cotas obrigatórias de vagas para PCD e
reabilitados em empresas
com mais de 100 funcionários, além de esclarecerem
dúvidas quanto à acessibilidade e adequações nas empresas contratantes. No dia
18 aconteceu uma oficina de
preparação de pizza para
alunos da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais), promovido
pelo Senac e agência.

reclamações sobre aumento de consumo, que remete
também na elevação do
valor na fatura de água
pipocaram em várias redes

Resposta da Sanepar
A reportagem do jornal Umuarama Ilustrado
buscou informações junto
a Sanepar e segundo a
assessoria de imprensa da
empresa: “Não houve aumento de pressão na rede
de distribuição. Em dias
normais a pressão na rede
se mantêm dentro da normalidade. Quando há falta
de água em algum período
do dia, a tendência é que a
pressão diminua”.
Conforme nota da assessoria, por conta da estiagem e
do aumento na temperatura,
o consumo médio em Umuarama aumentou em 20%.
Ainda a respeito das
reclamações, a Sanepar
ressaltou que as situações
devem ser pontuais. Seria
importante repassar para
a empresa os números das
matrículas dos clientes, que
reclamaram para que as
situações sejam analisadas
caso a caso.

18ª Chamada do Fila Única
libera mais 24 vagas na
Educação Infantil
Umuarama - A Secretaria Municipal de Educação,
conforme o decreto 258/2018, que regulamenta o Programa Fila Única, está convocando pais ou responsáveis
por crianças cadastradas no sistema, para validação
dos dados e encaminhamento ao Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI) que dispõe de vagas. O edital
117/23019 traz 18ª chamada com a relação das vagas
disponíveis e os cadastros qualificados para matrícula.
Os pais ou responsáveis devem procurar a sede da
Secretaria de Educação, no Paço Municipal (Avenida Rio
Branco nº 3717, Centro Cívico), nesta quinta-feira, 25/09,
das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, com os documentos
necessários para retirar a ficha de matrícula, que será
entregue no CMEI. Nesta convocação foram disponibilizadas quatro vagas para o Maternal I, seis para o Maternal
II (sendo uma para o distrito de Lovat) e 14 vagas para o
jardim, totalizando 24 vagas.
Para retirar a guia de encaminhamento de matrícula
é necessário apresentar documento de identificação com
foto e todos os documentos utilizados na inscrição, feita
no portal do Fila Única. O edital determina que “pais
ou responsável legal que não se apresentarem no dia e
horário determinados perderão o direito à vaga”. Caso
as informações declaradas na inscrição não sejam verdadeiras, os responsáveis responderão em conformidade
com a lei.
Segundo o artigo 5º do edital, “caso a vaga disponível
em determinado CMEI não atenda às necessidades do
pleiteante, poderá o candidato declinar desta, sem prejuízo de sua colocação na ordem cadastral, que se manterá
inalterada até que a próxima vaga seja do seu interesse”.
Mais informações na Secretaria Municipal de Educação.

Já é Lei projeto de Junior
Ceranto que vai fortalecer
atendimento a psicopatologias
Umuarama - Foi sancionado pelo prefeito Celso
Pozzobom o Projeto de Lei
nº 049/2019, que tem como
autor o vereador Junior
Ceranto e objetiva instituir
o Programa de Capacitação
de Profissionais da Rede de
Saúde Municipal. A agora
Lei Municipal 4.396 visa
qualificar os profissionais de
saúde quanto à prevenção,
diagnóstico e tratamento
de psicopatologias relacionadas à saúde mental no
Município de Umuarama.
A propositura vem ao
encontro de ações já desenvolvidas no município
no tratamento de doenças
psicopatológicas, indo ao
encontro também da prevenção do suicídio. “Temos
visto muitos casos de suicídio em Umuarama e em toda
a região. Precisamos que
os profissionais da saúde
que prestam atendimento a pessoas com algum

transtorno emocional sejam
frequentemente capacitados, inclusive no combate
e prevenção do suicídio”,
completa o vereador.
A lei foi sancionada justamente no mês de setembro, conhecido também
como Setembro Amarelo,
o qual também se volta ao
combate ao suicídio. “Não
podemos medir esforços no
combate ao suicídio, assim
como também precisamos
oportunizar qualificação
aos profissionais que atendem pessoas que necessitam de amparo”, pontua.
A lei considera como psicopatologias relacionadas
à saúde mental transtornos tais quais: ansiedade;
depressão; esquizofrenia;
transtornos alimentares;
estresse pós-traumático;
somatização; transtorno bipolar; transtorno obsessivocompulsivo; distúrbios que
levem ao suicídio e anorexia.

Do Sossélla

Escrito apenas
ontem...
A fé não é algo que possuímos, e sim
algo que nos possui.
- Tomás de Matos.

A4
Plantar árvores
Sabe quem mais planta árvore
no Brasil?
Quem mais derruba; a indústria
de celulose com plantio sustentável.
O jornalista Leandro Mazzini
informa que a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), apresenta
dados sobre o reflorestamento e
acrescenta que entre os maiores
plantadores do país estão Paulto
Artung, ex-governador do Espírito
Santo, e Horácio Lafer Piva.
Entre 2014 e 2018 uma nova
fábrica de celulose foi inaugurada
por ano, quase R$ 30 bilhões de
investimentos.

E já que
perguntar não
ofende...
Que mal pergunte, mas deputados e senadores investigados
por crimes de corrupção podem
ter direito a voto em sessão para
derrubar a lei que garante as ações
da Lava-Jato?

Líder nas redes
O deputado estadual Soldado
Fruet (PROS) é o rei das redes
sociais entre todos os colegas
parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná.
É disparado o campeão no ranking de audiência, com 697 mil
envolvimentos, que são traduzidos
em comentários, curtidas, compartilhamentos e mensagens.

Aragão Filho
Estudantes de
Administração
da Unipar doam
alimentos para
café da manhã da
Uopeccan
Exercitando seus dotes solidários, estudantes de Administração da
Universidade Paranaense – Unipar
aderiram a uma campanha diferente
das até então realizadas pelo curso:
doar alimentos para o café da manhã
do hospital do câncer da Uopeccan, que
é servido todos os dias aos pacientes e
seus familiares.
Muitos deles vêm de cidades da região em busca de atendimento, são de
baixa renda e chegam de madrugada,
em jejum. Isso sensibilizou os acadêmicos, que se esforçaram para arrecadar
quantidade expressiva de leite, café,
chá e biscoitos.
“Temos como missão formar profissionais responsáveis nas suas
áreas de atuação, contribuindo para
o desenvolvimento da sociedade, por
isso incentivamos atividades como
esta”, diz o coordenador da graduação,
professor João Codato.
Ele elogia os alunos: “É sempre
gratificante ver que todos aderem à
causa com muita responsabilidade;
isso é essencial, pois sabemos o quanto
importante é esse gesto e o quanto a
entidade necessita de ajuda”.
Há muitos anos esse café da manhã
é preparado por equipes de voluntários, ligados a diversas entidades de
Umuarama. A coordenação é da Legião
Feminina de Combate ao Câncer de
Umuarama.

Campanha de Natal
A Associação Comercial de Campo Mourão vai
sortear R$ 150 mil em prêmios na sua campanha
de Natal.
Sorteará um carro, quatro motos, quatro celulares e R$ 47 mil em raspadinhas de R$ 20 a R$ 500.
Os empresários que aderirem a campanha concorrerão a mais uma moto a ser sorteada entre eles.

Papo rápido
- O jornal publicou
que Bolsonaro disse “I
love you” a Trump...
- Mas, ele não é
homofóbico?

Ele disse:
“Meu país esteve muito
próximo do socialismo,
o que nos colocou numa
situação de corrupção generalizada, grave recessão
econômica, altas taxas de
criminalidade e de ataques
ininterruptos aos valores
familiares e religiosos que
formam nossas tradições”.
De Bolsonaro na ONU,
no trecho do seu discurso
que mais irritou a esquerda
mundial e apoiadores do
companheiro Lula.

Lava Jato
agoniza
Os corruptos estão
vencendo e a pátria mãe
distraída não percebe que
está perdendo a batalha.
Entre os vetos de Bolsonaro na Lei de Abuso
de Autoridade derrubados
pelos deputados e senadores estão os que criminalizam constrangimento
do preso com fins de que
ele produza prova contra
si mesmo e a não identificação ou identificação
falsa quando da captura
do preso.
A delação premiada só
é obtida, via de regra, com
o delator preso.
Os deputados e senadores legislam em causa
própria e a causa não é
nada nobre.

Na madrugada de hoje tomei banho de
mar nas praias de minhas palavras enquanto as ondas espumavam restos de vozes...
- Sérgio Rubens Sossélla.
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ILAGOA
I
XAMBRÊ

Parque Nacional cria novas experiência
com a promoção do “Vila Ilha Grande”
Altônia - O Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e o Consórcio
Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e
Áreas de Influência (CORIPA), juntamente com
a comunidade rural de
Altônia realizaram neste
mês, com o apoio da Prefeitura Municipal, o “Viva
Ilha Grande – Viva essa
experiência”, uma celebração pelos 22 anos do
Parque Nacional de Ilha
Grande e pelo final dos
incêndios que afligiram
a unidade de conservação
no último mês.
No domingo dia 15 no
parque foi permitido que
os visitantes experimentassem diversas atividades na Lagoa Xambrê, a
maior lagoa do estado do
Paraná. Foram realizadas
caminhadas, passeios de
bicicleta e de standup
paddle, uma modalidade
esportiva inédita na região. Um dos objetivos foi
a promoção da educação
ambiental e o desenvolvimento do ecoturismo
e do turismo rural. “O
envolvimento da comunidade local e dos grupos de
esportistas, como os praticantes do ciclismo por
exemplo, é fundamental
para o desenvolvimento
do turismo no parque e
para a conservação de sua
biodiversidade”, destacou
Erick Xavier, chefe do Nú-

a mais para os praticantes
do esporte.
O presidente do CORIPA e prefeito de São
Jorge do Patrocínio, José
Carlos Baraldi, parabenizou o Parque Nacional
de Ilha Grande pelos
seus 22 anos e lembrou
que a criação do parque
representa uma gran-

Incêndio foi lembrado

Atividades ganham permissão na Lagoa Xambrê em Altônia

cleo de Gestão Integrada
ICMBio Rio Paraná.
De acordo com a Secretária Executiva do CORIPA,
Nayara Raposo, o dia foi de
vivenciar a experiência de
estar num parque nacional
e usufruir de seus atrativos. A equipe organizadora
trouxe o standup paddle,
que teve origem no Havaí
e que é caracterizado por

manter o praticante em pé
numa grande prancha, com
a utilização de um remo
para se deslocar pela água.
De acordo com Nayara, a
proposta é diversificar as
possibilidades de uso da
Lagoa Xambrê, incentivar a
prática esportiva e mostrar
possíveis oportunidades de
uso público e negócios no
parque.

Palestra abordou o Setembro
Amarelo em Perobal

Secretária Maria Aparecida com outros participantes do evento

Perobal - Com o tema
“Viver é a Melhor Opção
Sempre”, a Secretaria
Municipal de Saúde de
Perobal realizou no dia 20
de setembro de 2019 uma
palestra para a campanha Setembro Amarelo,
aderindo às ações em
prevenção e combate ao
suicídio.
O encontro aconteceu
na Câmara Municipal de
Perobal as 15 horas e teve
como palestrante a Psicóloga Suelen Almeida que

de conquista na defesa
biodiversidade da região. “É importante que
ações ambiciosas sejam
realizadas em toda a extensão do Parque Nacional, para que possamos
potencializar o nosso
turismo e valorizar o patrimônio ambiental deste
território” destacou.

conversou abertamente
com os participantes relatando a origem e o porquê
do Setembro Amarelo,
destacando algumas estatísticas a nível Nacional
e mundial, enfatizando
sobre causas e sintomas
que podem levar pessoas
a cometer suicídio e também orientou sobre a
importância do cuidado
e da atenção familiar ao
perceber algum comportamento diferente em
algum de seus membros

dentro ou fora do ambiente familiar e também ressaltou a necessidade de
buscar ajuda profissional.
A secretária Municipal
de Saúde, Maria Aparecida de Pádua Almeida, e
toda equipe de saúde busca ampliar e fortalecer as
ações de prevenção em
saúde promovendo uma
maior integração entre
equipes e usuários contribuindo para um bem
estar físico e emocional
dos mesmos.

Foram realizadas atividades com ciclistas da
região, que tiveram a oportunidade de serem os primeiros a testar a Trilha
da Lagoa Xambrê. A nova
trilha integra agora a Rota
dos Pioneiros e a expectativa é que seja inaugurada no
final do ano em um evento
regional de Mountain Bike
MTB e se torne um atrativo

Outra novidade foi a visita às áreas recentemente queimadas do parque nacional.
Jovens da comunidade do entorno do parque
e acadêmicos de ciências biológicas do IFPR
puderam conhecer de perto como é o trabalho
da brigada de incêndio do ICMBio. A estudante
Carina Gouveia, que é moradora vizinha da
Lagoa Xambrê, experimentou como é carregar e
usar uma bomba costal por exemplo e segundo
ela foi um dia de grande proveito E não foram
só os visitantes que viveram experiências novas
neste último domingo. Os brigadistas do Parque
Nacional de Ilha Grande foram surpreendidos
com uma homenagem pelos esforços realizados
no combate ao incêndio do parque. Todos os
membros da brigada receberam uma placa de
honra ao mérito como forma de agradecimento
pela conservação da biodiversidade. O combate
ao grande incêndio de agosto deste ano durou
10 dias e envolveu 75 pessoas em uma forçatarefa que, além do ICMBio (órgão gestor da
unidade), contou com o Corpo de Bombeiros do
Paraná e do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar
Ambiental do Mato Grosso do Sul, Batalhão de
Polícia Militar de Operações Aéreas e o CORIPA,
consórcio intermunicipal que coordenou o apoio
logístico e articulando o apoio operacional das
prefeituras de Altônia, São Jorge do Patrocínio,
Icaraíma e Alto Paraíso. Foram 47,5 mil hectares de área queimada, o equivalente a 62,3 %
do parque nacional.

Festival de Fanfarras foi sucesso
em Mariluz. Umuarama ficou em 1º
Mariluz – Foi realizado
com sucesso no domingo
passado o 7º Festival de
Bandas e Fanfarras de
Mariluz, promovido pela
Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência
Social e Divisão de Esportes. O evento aconteceu
no ginásio de esportes e
foi criado com o objetivo
de estimular o crescimento da arte da música e o
desenvolvimento humano
nas escolas e municípios
da região.
O festival foi cheio de
muita alegria e brilho, com
suas notas musicais, com
a habilidade das bailarinas e toda a sua técnica,
encantando todo o público
que se fez presente. Após o
prefeito Municipal, Nilson
Cardoso, declarar aberto
oficialmente o festival, iniciaram-se as apresentações
que foram muito aplaudidas e cheias de emoção.
Os grupos participantes
dessa edição foram: Distrito
de Paraná do Oeste/Moreira
Sales, Juranda, Rancho
Alegre do Oeste, Ubiratã,
Eldorado MS, Nova Santa
Rosa, Mercedes, Umuarama, Mamborê, Tuneiras do
Oeste, Tapejara, Goioerê,
Campo Mourão Ao final
de cada apresentação, os
participantes receberam
o troféu de participação,
comemorando assim, por
contribuírem para o crescimento da cultura em nossa
região.
Quando a anfitriã do
evento, a fanfarra municipal de Mariluz, entrou em

Prefeito Nilson Cardoso e integrantes de uma das fanfarras
premiadas

A Fanfarra de Mariluz foi uma das mais aplaudidas no evento

quadra para sua apresentação todos da arquibancada
aplaudiram pela belíssima
apresentação sendo regida pelo maestro, Edilson
Xavier que após a apresentação cumprimentou todas
as cidades participantes e
o prefeito Nilson Cardoso
pelo apoio a cultura.
Já no júri popular a fanfarra municipal de Umuarama (guarda mirim), foi a
mais votada e assim recebeu um troféu e no sorteio
a mesma também contem-

plada e recebeu um kit com
instrumentos musicais.
Nilson Cardoso destacou
o empenho de sua equipe na
realização do evento agradeceu todas as cidades participantes. Estamos muito
felizes com a certeza que
estamos no caminho certo,
trabalhando para levar
cada vez mais qualidade de
vida para nossa população,
cultura aos nossos jovens é
uma luz de esperança para
o futuro”, concluiu Nilson
Cardoso.
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IIMPROBIDADE
I
ADMINISTRATIVA

MP ajuíza 4 ações contra prefeito
de Iporã por atos de autopromoção
A Promotoria de Justiça de Iporã ajuizou quatro ações civis públicas
contra o prefeito atual
Roberto da Silva,(PSDB)
o Robertinho, em decorrência de investigações
que comprovaram a prática de diversos atos de
improbidade administrativa relacionados à
autopromoção e a danos
ao erário, segundo o MP.
Segundo o Ministério Público os valores
pleiteados para fins de
reparação dos danos causados e responsabilização
dos réus nas ações, alcançam a quantia de R$
7.635.248,92. As quatro

ações foram ajuizadas a
partir da instauração de
inquérito civil que comprovou a ocorrência dos
fatos, de acordo com o MP.
CARTÕES DE NATAL
Em uma das ações, em
que também são requeridas
outras pessoas físicas e
jurídicas relacionadas aos
fatos, o Ministério Público
do Paraná apurou que,
desde 2016, o prefeito vem
realizando, às custas do
erário, ações de autopromoção, como o envio de
cartões de Natal com sua
própria foto e assinatura
aos moradores da cidade,
realização de showmícios a

pretexto de inauguração de
obras públicas e afixação
de outdoors pelas ruas
da cidade com menções
diretas à sua pessoa. Nesta
ação a Justiça concedeu
liminar proibindo tais práticas.
SAÚDE
Outra ação refere-se
a irregularidades praticadas pelo chefe do Executivo local relacionadas
à prestação de serviços
públicos pelo Município
na área de saúde. Segundo o Ministério Público,
as investigações demonstraram que o prefeito centralizou em seu gabinete

Todas as multas aplicadas em Umuarama
são por infrações gravíssimas

Entre os dias 18 e 25 foram realizadas ações educativas em diversos pontos da cidade

Umuarama – A Semana
Nacional de Trânsito chegou ao fim nesta quarta-feira (25) com um saldo preocupante em Umuarama.
Pelo Código Nacional de
Trânsito são gravíssimas
todas as notificações realizadas nas ações educativas
promovidas pela Guarda
Municipal, Polícia Militar
e Umutrans, nos sete dias
da campanha que este ano
teve como tema “No trânsito, o sentido é a vida”. O
período da campanha foi de
18 a 25 de setembro.

MAIS COMUNS
De acordo com a diretora da Diretoria de Trânsito
(Umutrans), Dianês Piffer,
nas blitz, normalmente são
essa as infrações flagradas
pelo agente de trânsito. Já
quando a fiscalização ocorre por uma das 38 câmeras
espalhadas na cidade, os
flagrantes mais comuns são
de dirigir e usar o aparelho
celular, avanço do sinal
vermelho e estacionar em
vagas preferenciais (como
de idosos e de deficientes
físicos).

que é necessária e está dentro das incumbências da
administração municipal”,
salientou Dianês.
Desde o início de 2019 já
foram 10 óbitos ocorridos
dentro da área urbana de
Umuarama em decorrência
de acidentes de trânsito.
“O número é alto e todas
as ações são no sentido
de educar e conscientizar
sobre a importância de
preservar a vida e andar
mais devagar e respeitando
a legislação”, completou a
diretora da Umutrans.

GRAVÍSSIMAS
Nas sete blitz realizadas,
a infração mais cometida
foi o transporte de crianças
sem o uso da cadeirinha ou
do bebê conforto, seguida
por conduzir sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entregar veículo
a pessoa não habilitada e
dirigir alcoolizado. Todas
são infrações consideradas
gravíssimas e com multas
que variam entre R$ 293,47
a R$ 2.934,70, além de suspensão no direito de dirigir
por 12 meses, no caso de
embriaguez.

MORTES
Com a intenção de reduzir os números de acidentes
e mortes no trânsito de
Umuarama, a Umutrans começou há cerca de um ano
a instalação de ‘furões’ nos
cruzamentos considerados
mais críticos e recentemente 17 ‘anjinhos’ foram
colocados em toda a cidade
com o intuito de chamar a
atenção do condutor para
tirar o pé do acelerador.
“Tem uma parcela da população que quer resolver
a questão do trânsito, mas
não aceita a fiscalização

FISCALIZAÇÕES
Desde o início do mês a
Guarda Municipal passou a
utilizar um radar estático
móvel nas vias onde há
a sinalização indicando
o limite de velocidade e
também da fiscalização. No
primeiro momento, o uso do
equipamento ficou limitado aos pontos posteriores
de onde estão instalados
os ‘anjinhos’, mas Dianês
reforçou que a partir de
agora, todas as vias devidamente sinalizadas estarão
sujeitas a fiscalização que
passa a ser diária.

os pedidos e a concessão
de todos agendamentos
de consultas, exames e
cirurgias, condicionando
o atendimento ao direito
fundamental à saúde a
tais entrevistas pessoais,
realizadas a portas fechadas, em descumprimento
aos princípios constitucionais da legalidade,
publicidade e moralidade
administrativa.
CESTAS BÁSICAS
Em uma terceira ação,
em que também é réu o vice-prefeito, o MPPR apurou
que no ano de 2016, durante
o período do pleito eleitoral,
em afronta aos princípios

da impessoalidade, transparência e legalidade, visando a promoção pessoal e
a captação de apoio político
o gestor doou – às custas do
Município – cestas básicas,
materiais de construção,
óculos e dentaduras, entre
outros objetos. A situação
transformou a Prefeitura
de Iporã em um “verdadeiro
palco político e de promoção pessoal”, sustenta a
Promotoria de Justiça na
ação.
REAJUSTE SALARIAL
Uma quarta ação civil
trata da concessão, pela
Administração Municipal,
de reajuste salarial em

percentual acima da inflação, em período vedado
pela legislação eleitoral.
A Promotoria de Justiça
identificou que o prefeito
agiu com o visível intuito de
autopromover-se e captar,
ilicitamente, apoio político
dos servidores públicos e de
seus familiares, enquanto
candidato à reeleição.

OUTRO LADO
O Ilustrado tentou contato via telefone celular
com o prefeito Roberto da
Silva às 18h20 desta quarta-feira (25), para que ele
pudesse se manifestar, mas
sem sucesso.

Incêndio destrói casa e barracão
em sítio na Estrada Dias

Um barracão com 450 metros quadrados foi atingido pelo fogo que pode ter origem criminosa

Umuarama – Um incêndio destruiu uma casa e
um barracão no sítio Nossa Senhora do Rocio, na
Estrada Dias, próximo a
antiga farinheira, na área
rural de Umuarama. O fogo
foi percebido por moradores da propriedade vizinha
por volta das 15h30 desta
quarta-feira (25) e dois
caminhões dos bombeiros
foram até o local, mas apenas realizaram o rescaldo
nas construções.
A suspeita é que o fogo
seja criminoso. Na propriedade não há energia elétrica
e o fogo ficou concentrado
nas duas construções, que
ficam a pelo menos 50 metros de distância uma da
outra. Um homem em uma
moto foi avistado por vizinhos saindo da localidade
pouco antes de ser dado o
alarme do incêndio.
“A gente até tem suspeito, mas não temo como
afirmar porque não dá para
provar”, disse o proprietário do imóvel, Antônio Carlos Fiel. Ele confirmou que
o pasto do sítio é arrendado
para a criação de gado e
que vai ao local apenas aos
sábados. Há ao menos dois
anos não há moradores na

No imóvel não há energia elétrica e as construções estão
sem habitantes há pelo menos dois anos

propriedade.
CONSTRUÇÕES
Uma casa mista (parte
em madeira e parte em
alvenaria) com 60 metros
quadrados foi totalmente
destruída pelas chamas. No
interior havia mangueira de
irrigação. Já no barracão de
madeira de 450 metros quadrados estavam guardados
uma carroça e uma charrete, que foram destruídas.
A vizinha Dirce Neves
da Silva, 69 anos, contou
que sua filha que percebeu
a fumaça e que pouco antes

também teria avistado uma
pessoa subindo do sítio
Nossa Senhora do Rocio,
usando uma motocicleta.
“Ela não prestou muito
atenção no momento, mas
há rastros aqui de moto”,
disse Dirce da Silva.
Segundo o informado
pelo Corpo de Bombeiros,
as chamas consumiram
as duas construções e há
a suspeita de que o incêndio pode ser criminoso. A
investigação fica a cargo
da Polícia Civil. A Polícia
Militar foi acionada para ir
até o local.

Suspeito confessa que estuprou e matou Rachel Genofre, diz polícia
A Polícia Civil do Paraná
interrogou o suspeito do
crime que vitimou Rachel
Genofre, de 9 anos, ocorrido
no dia 3 de novembro de
2008. O homem está preso
na Penitenciária II, em
Sorocaba (SP), em razão de
outros crimes, e confessou
ter estuprado e em seguida
matado a garota. O interrogatório aconteceu na tarde
de terça-feira (24) e nesta

quarta-feira a delegada
Camila Cecconelo recebeu
a imprensa para falar sobre o caso. Inicialmente, o
suspeito se negou a prestar
esclarecimentos sobre o
crime. Disse que só falaria
em juízo. Entretanto, cedeu
após ser informado pelas
autoridades da Polícia Civil que a autoria do crime
já havia sido confirmada
através de confronto de

material genético.
Em seu depoimento, o
suspeito informou que morava no Centro de Curitiba,
próximo da escola em que
Rachel estudava. Disse que
já havia observado qual era
a rotina da menina, bem
como o caminho que ela
fazia até o ponto de ônibus
diariamente.
O homem conseguiu
atrair a vítima para sua

casa passando-se por produtor de um programa televisivo infantil. Ele teria
dito que se ela quisesse
participar do programa
teria que acompanhá-lo até
um suposto escritório para
assinar uns papéis. De forma fria e sem demonstrar
arrependimento, o autor do
crime contou à Polícia que
Rachel estranhou quando
chegou em sua residên-

cia. Segundo ele, a menina
tentou reagir e começou a
gritar. Momento em que a
violentou sexualmente e
na sequência a matou, no
mesmo dia. Sobre a razão
de ter colocado o corpo de
Rachel dentro de uma mala
de viagem e abandonado na
Rodoviária de Curitiba, o
homem não deu muitos detalhes referente a essa escolha. Apenas informou que

era uma forma de transitar
no local sem ser percebido.
A Polícia Civil intensificará as diligências, a
fim de averiguar se todas
as informações fornecidas pelo suspeito durante
seu interrogatório estão
de acordo com a verdade.
Outras pessoas devem ser
ouvidas no curso das diligências até a conclusão do
Inquérito Policial.
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Variedades
Estreia

Hoje, às 22h45, a
Band estreia o reality
show “Planeta Startup”.
O objetivo do programa é dar ainda mais
energia ao movimento
do empreendedorismo nacional, criando
oportunidades reais de
negócio a um grupo de
novas startups e investidores, contando essa história para todo o Brasil. Uma
produção da emissora e da Estilingue Filmes, o reality
apresentado pela jornalista e economista Ana Luísa
Medici vai contar com a participação das startups mais
inovadoras do Brasil em uma disputa nunca antes vista
na televisão brasileira. “O programa tem como missão
acelerar startups e mostrar como esse ecossistema
funciona para o público. Hoje qualquer pessoa é beneficiada pela revolução tecnológica das startups, mas
poucas conhecem com profundidade este universo. Ainda é algo muito segmentado. Minha missão é levar esse
mundo para os telespectadores com uma linguagem
atrativa, combinando minha experiência como jornalista com a dinâmica de âncora da atração. Estamos na
quarta revolução industrial e quem não se atualizar vai
ficar para trás”, analisa a apresentadora.

Grávida

No “A Praça é Nossa” que vai ao ar hoje à noite no
SBT, Sensuellen, a personagem de Dalila Nóbrega, revela
uma novidade a Carlos Alberto de Nóbrega, em seu quadro. “Sabe, meu rei, tenho uma novidade pra te contar.
Novidade bem nova, bem novinha mesmo. Tão novinha que
nesse momento tá desse tamanhozinho aqui”, diz ela. Sensuellen está gravida de quatro meses! “Embuxei omi!!! Eu
não sabia que estava grávida. Ficava enjoada sem motivo.
Aí comecei a pensar: oxe, eu não comi nada diferente, não
recebi multa, não veio nenhum carnê de imposto, não estou
ouvindo discurso político, então por que estou enjoada?
Só posso estar grávida” brinca a personagem. O pai do
bebê é seu crush Rosenvaldo, o segurança da balada que
Sensuellen costuma frequentar. se emocionaram e comemoram a notícia!

Edital De Citação Do(A) Requerido(A) Elaine De Santana Heins Cpf Nº. 046.000.609-62 E RG Nº. 84559119 SSP/PR - Com Prazo
De 30 (Trinta) Dias Úteis. A Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Lustosa Franco, MMª. Juíza De Direito Substituta Da 3ª Vara
Do Cível E Fazenda Pública Da Comarca De Umuarama, Estado Do Paraná. Faz Saber a tantos quanto o presente edital virem, ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo processam-se os Autos nº. 0007264-62.2013.8.16.0173 de Ação De Busca E
Apreensão Em Alienação Fiduciária em que é requerente OMNI S/A Credito Financiamento E Investimento e requerida Elaine De
Santana Heins CPF Nº. 046.000.609-62 E RG Nº. 84559119 SSP/PR, que, atualmente, encontrasse em lugar incerto e não sabido.
O presente edital tem por finalidade proceder à Citação de Elaine De Santana Heins, para integrar a relação processual nos autos
em epígrafe e no prazo de 05 (cinco) dias úteis pagar a integralidade da dívida decorrente do contrato nº 102010001474211 objeto
da ação, por meio do qual foi concedido um empréstimo no valor de R$-35.596,54 (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e seis
reais e cinquenta e quatro centavos), valor atualizado em 03/07/2013, referente às parcelas vencidas e vincendas, com a ressalva
de que, em caso de pagamento em juízo, deverão ser acrescidas as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por centos), com a garantia de alienação fiduciária do seguinte bem: Espécie: Automóvel, Marca/Modelo: Ford/Ka Flex,
Ano: 2011/2011, Chassi: 9BFZK53A2BB283095, PLACA: AUA5580, Cor: Vermelha, e/ou no prazo de 15 (quinze) úteis dias úteis,
apresentar resposta ainda que tenha purgado a mora, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje a restituição (art. 3º, §§
3º e 4º, Dec.-Lei nº 911/69). Fica a parte ré advertida de que se não apresentar contestação será considerada revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, arts. 334 e 344). Advertência: em caso de revelia será
nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E para que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, passou-se o presente
Edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis, que será publicado na forma da lei e afixado no local de costume na sede deste Juízo,
localizado na Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, 3693 - Umuarama/PR - CEP: 87.501-200. Dado E Passado
nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Paraná, aos 10 de setembro de 2019. Digitado por Eliane Maria da Silva Escanes, Técnica
Judiciária. Observação: Este processo tramita exclusivamente através do sistema computacional Projudi, cujo endereço na web é
https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, nos
termos da Lei nº 11.419/06 e Resolução nº 03/2009 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/PR. Documentos devem ser trazidos
ao juízo, através do sistema Projudi, em arquivos com no máximo 4MB cada. As petições e documentos, cuja juntada é exigida em
audiência, deverão estar inseridos no respectivo processo eletrônico ao tempo de sua abertura. (Provimento nº 223 da CGJ). *
Algumas peças não estão assinadas pelo fato do processo tramitar por meio eletrônico (assinatura digital). Sandra Lustosa Franco
Juíza De Direito Substituta
K-25e26/09

Fim do romance

Fábio Assunção está
solteiro novamente. Acabou
o namoro do ator com a
publicitária Mel Pedroso. E
a vida segue.

Paparicada pelos
pais

Angélica e Luciano Huck
postaram fotos e legendas
com declarações de amor
à filha Eva, que completou
7 anos. Angélica escreveu
ainda “você é luz na minha
vida e na vida de todos por
onde passa”.

O primeiro
compromisso
oficial

O bebê Archie Harrison,
filho do Príncipe Harry e de
Meghan Markle, a Duquesa
de Sussex, teve seu primeiro compromisso oficial. Ele
está com os papais reais em
visita à África do Sul e dias
atrás foi notícia quando
conheceu o arcebispo da
Igreja Anglicana na África e ganhador do Nobel
da Paz, Desmond Tutu e
sua mulher, Leah Tutu. A
criança chamou a atenção
principalmente por causa
do seu bom humor e pela
semelhança com o pai.

Gosta de animais

Grazi Massafera e a filha Sofia têm mais um pet
em casa. Além do gato Sol,
elas agora têm também a
cachorrinha Praia, da raça
Lulu da Pomerânia.
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Amor de pai

Felipe Andreoli tem uma tatuagem que fez em homenagem ao filho Rocco. O apresentador desenhou um Cebolinha, com a data de nascimento do menino, na perna direita.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Valorização da Vida
Em alusão à campanha
Setembro Amarelo,
que visa a prevenção
ao suicídio, o curso de
Enfermagem da Unipar
estará promovendo nesta
sexta-feira, 27, uma roda
de conversa sobre o tema,
coordenada pela psicóloga
Eliane Cristina Andreis.
Será das 8h às 11h, na
Unidade Básica de Saúde/
Centro de Saúde Escola
(UBSCSE) do CâmpusSede, em Umuarama.
Colaboradores da Unipar
e a comunidade estão
convidados a participar.
Psicologia Aplicada
Projeto de extensão
do curso da Unipar de
Cascavel, o CPA é um
espaço criado para a
formação em Psicologia
com compromisso ético
e social, desenvolvendo
práticas voltadas à
promoção de saúde da
população e atendendo
milhares de pessoas
ao ano. No Centro de
Psicologia Aplicada
acontecem todas as
atividades práticas que
envolvem o curso estágios, as atividades
de extensão, as aulas de
avaliação psicológica,
dentre outras tarefas. A
proposta é atender tanto a
comunidade externa como
os próprios estudantes e
trabalhadores da Unipar,
seja no formato individual,
familiar e em grupo.

Ampliando as fronteiras
da Universidade, o
projeto atende também
nas políticas públicas
de saúde, assistência
social e judiciário, além
de empresas. O serviço
é aberto para todas
as pessoas, com lista
de espera e triagem.
Outra modalidade
de atendimento é o
plantão psicológico de
segunda a quinta-feira,
das 17h às 19h, em que
estudantes de Psicologia
ficam disponíveis para
acolhimento emergencial.
Mais informações no
telefone (45) 3321-1300.
Atividade física O
coordenador do curso
de Educação Física da
Unidade de Toledo,
professor Robson
Recalcatti, esteve na
Coamo Agroindustrial
Cooperativa, unidade de
Bragantina, onde ministrou
palestra aos funcionários
sobre a importância
da atividade física
para a saúde do corpo.
Segundo o professor,
o sedentarismo é um
dos maiores problemas
da atualidade e um dos
deveres dos profissionais
da saúde é mostrar os
benefícios e estimular
a prática esportiva. Ele
compartilhou dicas e
informações relevantes
sobre os cuidados que
devemos ter com a saúde
do corpo.

VESTIBULAR PARA CURSOS DO
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL
Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10

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

Max e Regina acreditam que Osório mentiu sobre
Guga. Raíssa tenta se aproximar de Nanda, que hostiliza a concorrente. Guga conta a Beto sobre a reação de
Max e Regina. Começa a final do concurso ‘Vai no Gás’,
e todos se reúnem para torcer por Raíssa. Serginho
aconselha Guga a revelar seu segredo de uma vez para
a família. Karina insiste pela resposta de Milena sobre
a viagem das duas. Nanda tenta prejudicar Raíssa, e
se envergonha com a chamada de Carla. Raíssa canta
uma música inédita de Camelo, que se emociona ao
lado de Tatoo. Raíssa vence o concurso e descobre que
se apresentará no Rock In Rio.

ÓRFÃOS DA TERRA

Os resumos dos últimos capítulos não serão divulgados.

BOM SUCESSO

Gisele afirma a Diogo que não sabe onde Nana
passou a noite. Paloma diz a Ramon que irá criar uma
coleção e promover um desfile com a vizinhança. Sofia
descobre por meio de Peter que Paloma não trabalha
mais para Eric e dá a notícia a Alberto. Marcos e Mário
constatam que a ideia de Alberto e Paloma atraiu o
púbico para o estande da Prado Monteiro na Bienal.
Waguinho diz a Marcos e a Alice que Stefany pode convencer Sinistro a depor em favor de Paloma. Stefany
aceita ajudar Marcos em troca de dinheiro. Diogo e
Gisele estão juntos na editora quando percebem que
alguém se aproxima. Marcos chega à Prado Monteiro.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no
SBT

Pendleton fala a história de Ester para Cláudia,
Sérgio e Joana e diz estar responsável pela menina.
Luísa chama a atenção de Poliana e seus amigos pela
iniciativa em tentar arrecadar dinheiro. Débora desvia
dinheiro do CLP, e Roger a ajuda a encobrir. Raquel
discute com Jerry e pede que o menino não a procure
mais. Falcão consegue fugir da delegacia de polícia e
retorna para a comunidade. Gabi oferece ajuda a Vini
com a audição. Lorena conhece Ester.

A DONA DO PEDAÇO

Ameaçada por Fabiana, Jô transfere todo o seu
dinheiro à moça. Régis visita Jô. A diretora da clínica
de repouso exige a Joana que pague a mensalidade
de sua avó Matilde. Fabiana retira plano de saúde
dos funcionários e todos se revoltam. Rock confirma
a Agno que está gostando de Joana. Abel confessa a
Márcio que ama Britney. Rock incentiva Leandro a
se aproximar de Agno. Téo deduz que Fabiana está
chantageando Jô e alerta Amadeu. Otávio se irrita ao
encontrar Zé Hélio em sua casa. Téo sugere que Rock
reate o namoro com Fabiana para descobrirem o que
ela tem contra Josiane.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Estreia do videoclipe “Juntos”. Isabela insiste para
Marina revelar que ela é ela, mas Marina acha que é
perigoso então continua a fingir que perdeu a memória.
Pedro aparece e estranha. Safira leva Rebeca até uma
sala onde estão as ex-namorados de Otávio e diz que
elas estão lá para alertá-la como é o homem. Sabrina
pede pra Isabela, que finge ser Manuela, não roubar
seu único amigo, Omar. Isabela diz que ela pode ficar
tranquila e pensa que a garota prece a versão caipira
de Priscila. Omar decide aprontar no vilarejo para
irritar todos.

Lute contra o desânimo e tenha
sempre em mente os seus objetivos.
A força está dentro de você mesmo e
não na vontade de outras pessoas.
Pense nisso.

Pessoas da família vão se mostrar
particularmente atenciosas. Não
negligencie com sua saúde e cuide
mais das coisas do coração. Cultive
a fé, a esperança e o amor pela vida.

Mantenha a fé e o bom humor. Seja
mais paciente e saiba esperar pelo
momento certo das coisas acontecerem. Paciência é o segredo de uma
vida longa e feliz.

Contenha o seu lado perfeccionista
e entenda que não pode mudar o
mundo. Concentre-se no seu intelecto
e mantenha a calma diante daqueles
que são diferentes de você.

Bom para as atividades intelectuais.
Possibilidade de êxito no trato com
pessoas mais velhas. Cultive o bom
humor, só assim você será mais
feliz! A gentileza é um dos segredos
da vida.

Seja perseverante quanto aos seus
objetivos e não permita que o pessimismo alheio atrapalhe os seus
planos. Confie em sua intuição e
mantenha uma atitude positiva diante
da vida.

A vaidade pode ser uma grande traiçoeira. Lembre-se de que o espírito
não pode ficar descuidado. Alimente
a sua fé. Tire um momento só para
você. Leia um bom livro e seja feliz.

Lembre-se de que na vida somos
guiados por Deus e que assim Ele está
no controle de tudo. Portanto, pare de
nadar contra a corrente e aprenda a
ter fé e confiar mais.

Os verdadeiros amigos são joias
raras e tais amizades precisam ser
cuidadas, tal como se faz como uma
planta. Por isso, não descuide delas.
Faça um jantar para os mais íntimos.

Perseverança é a palavra chave neste
momento. Fuja do mau humor e de
pessoas muito críticas e pessimistas.
Não insista no erro. Tome uma atitude
positiva para sua vida melhorar.

Livre-se do pessimismo e da melancolia. Dê vazão ao seu lado amoroso
e romântico. Bons momentos ao lado
da pessoa amada. Aproveite bem esta
quinta-feira.

Possibilidade de êxito no trato de assuntos financeiros, mas não concentre
sua atenção apenas nisso. Lembre-se
de que a vida também é feita da alegria
de estar com a família e amigos.
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Santos pega Fluminense em busca de
reabilitação para seguir na briga pelo título
Santos, (Agência Estado) - Após duas derrotas
consecutivas - para Flamengo e Grêmio -, o Santos
enfrenta o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20 horas,
no estádio do Maracanã, no
Rio de Janeiro, pela 21.ª
rodada do Campeonato
Brasileiro, com a intenção
de se reabilitar e seguir na
briga pelo título.
O técnico argentino Jorge Sampaoli não divulgou
a escalação da equipe de
Vila Belmiro, mas poderá
contar com todos os seus
jogadores. Inclusive com o
retorno do zagueiro Gustavo Henrique, que cumpriu
suspensão no último sábado, diante do Grêmio, e fará
dupla com Lucas Veríssimo.
Recuperado de um edema na coxa esquerda, sofrido no último dia 8, na partida frente ao Athletico-PR,
em Santos, o meia Evandro
trabalhou com bola pelo
segundo dia seguido e teve
o seu nome incluído na
lista de relacionados. Uma
preocupação de Sampao-

li é o setor ofensivo, que
passou em branco nos dois
últimos jogos. Marinho e o
paraguaio Derlis González
disputam uma vaga. Eduardo Sasha e o venezuelano
Soteldo estão garantidos
entre os titulares.
Apesar de ter várias
possibilidades para colocar
o time em campo, Sampaoli
não poderá sentar no banco
de reservas, pois está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo pela
segunda vez na competição.
O auxiliar Jorge Desio é
quem estará à frente do
time no Maracanã.
O técnico argentino comentou o reencontro com
Paulo Henrique Ganso,
com quem teve alguns problemas de relacionamento
quando ambos estavam
no Sevilla. “Trabalhei com
ele, recomendei sua contratação e respeito muito
seu jogo. Quando ele está
comprometido, gera coisas
diferentes. Sua chegada
ao Brasil dá hierarquia ao
torneio, pela capacidade.

Jogos de Hoje
Palmeiras X CSA
Grêmio X Avaí
Fluminense X Santos
Athletico X Fortaleza
Fluminense não passa um
bom momento, mas conta
com um jogador capaz,
que pode fazer um lance
diferente a qualquer momento”, disse.
Flu no rebaixamento
Em busca da reabilitação da derrota para o
Goiás no final de semana
e com o objetivo de sair
da zona de rebaixamento,
o Fluminense enfrenta o
Santos de olho no jogo do
CSA contra o Palmeiras,
no Pacaembu, em São
Paulo. Em 17.º lugar com
18 pontos, o time carioca
tem apenas um a menos
que o alagoano na tabela
de classificação. Para essa
missão, a diretoria do Fluminense espera a ajuda da
torcida. Para tanto, estão
sendo vendidos, desde

Equipe santista busca um resultado bom hoje após dois resultados ruins

a última segunda-feira,
ingressos a partir de R$
10 (R$ 5 a meia) para o
setor leste, o mais barato
do estádio do Maracanã,
para os jogos contra Santos e Grêmio nas próximas

duas rodadas do Brasileirão Antes de perder para
o Goiás, o Fluminense
venceu o Corinthians, em
Brasília, e parecia que
teria um respiro no Brasileirão. Chegando na sua

sétima partida no clube
nesta quinta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira
confessou que a prioridade é tentar conter a
alternância de resultados
do time carioca.

Destaque no Paranaense de Vôlei, Gabriel Lima
de Pérola é eleito melhor ponteiro da competição

Melhor do mundo, Messi se
diz ansioso por Copa América
em casa e defende Scaloni

Pérola - A cidade de Pérola é reconhecida em todo
o Estado pela formação de
grandes atletas na modalidade de voleibol masculino
e feminino. Alguns já chegaram a disputar competições
por categorias da seleção
nacional. Mantendo esse
retrospecto, agora foi a vez
do atleta Gabriel do Vale
Batista Lima, de 14 anos,
criado nas categorias de
base do Município se destacar e conquistar o Estado em
sua posição.
Filho de Alexsandro de
Lima e Vania do Vale Batista
Lima, Gabriel disputou recentemente o Campeonato
Paranaense de Voleibol Sub
15, realizado em Toledo,
defendendo a equipe da
cidade de Umuarama que
alcançou a quarta colocação
na competição. O que Gabriel
não esperava, era ser eleito o
melhor ponteiro da competição e fazer parte da seleção
do campeonato.
Criado nas categorias
de base das escolinhas de
voleibol do Município de
Pérola, o atleta iniciou suas
atividades com o Professor
Edson Lanza, popular Lekinha, com quem aprendeu os
primeiros fundamentos e aos
poucos foi desenvolvendo
suas habilidades no esporte.
Hoje defendendo a camisa do Umuarama, Gabriel
acredita que seu sonho pode
se tornar realidade: o de um
dia defender a camisa da
seleção brasileira. Treinado
atualmente pelo Professor

Barcelona, (AE) - Após
uma temporada na qual faturou o título do Campeonato
Espanhol e foi eleito o melhor
do mundo pela Fifa, o argentino Lionel Messi já vislumbra
conquistas na próxima, já em
andamento. Pelo Barcelona, o
craque lutará principalmente pela Liga dos Campeões
da Europa, que o clube não
ganha desde 2015, mas seus
pensamentos passam também
pela seleção, que no ano que
vem será uma das sedes da
Copa América - a outra será
a Colômbia.
Messi revelou que não vê
a hora de poder defender a
Argentina em seu país. “Faz
quatro anos que vencemos a
Liga dos Campeões e queremos realmente vencê-la novamente. Sabemos, porém, que
se não fizermos o trabalho no
dia a dia não conseguiremos.
E quanto à Copa América,
estou realmente ansioso por
ter a oportunidade de disputá-la mais uma vez. Estou
muito empolgado com a Copa
América”, disse o argentino,
em entrevista ao site oficial
da Fifa.
Neste ano, no Brasil, a

Atletas premiados na competição estadual

Gabriel Lima é de Pérola e ganha destaque estadual

Alessandro Dias, Gabriel
afirmou que seu rendimento
aumentou significativamente
e que a evolução alcançada
é fruto de muito esforço e
comprometimento. “Minha
iniciação foi fundamental

para que eu pudesse chegar
até aqui e é por isso que agradeço ao Professor Lekinha
pelo brilhante trabalho que
desenvolve nas escolinhas
de Pérola, mas toda evolução
que alcancei até o momento

é fruto das cobranças e da
interferência do Professor
Alessandro. Ele nos dá todo
o suporte para crescer dia
após dia nessa modalidade
que tanto amo” comentou.
Gabriel mora com os pais
em Pérola e estuda no Colégio Nestor Victor, de onde
já saíram grandes atletas
para o voleibol estadual e
nacional, através da vitrine
dos Jogos Escolares do Paraná. Os próximos passos do
atleta vão depender de seu
comprometimento com os
treinamentos e do rendimento apresentado em quadra.
Clubes conhecidos em todo o
Estado já andam sondando o
atleta que pode ser mais um
a ocupar o seleto grupo de
grandes jogadores de voleibol que a cidade de Pérola
já revelou.

Argentina começou sofrendo,
mas se superou e acabou
deixando uma boa lembrança
no torneio - ficou na terceira
colocação. Graças a isso, o técnico Lionel Scaloni confirmou
a sua continuidade no cargo
e foi defendido mais uma vez
por Messi.
“Acredito que foi um acerto
que ele continue e que possa
dar a tranquilidade que é
necessária para trabalhar na
seleção”, disse o jogador do
Barcelona. “É um treinador
que tem as ideias claras, que
sabe ver o futebol, e sobretudo
que o transmite muito bem.
É fácil entendê-lo, é efetivo
e controla muito bem os grupos”.
O que Messi não sabe é se
será treinador depois de parar
de jogar profissionalmente.
“Eu sempre disse que não,
mas nunca se sabe. Eu olho
para eles (técnicos) e começo
a pensar que gostaria de trabalhar com jovens, treiná-los
e comandá-los, mas agora
honestamente eu não vejo
isso acontecendo. Pode acontecer ao longo dos próximos
anos, no entanto. Eu não sei”,
afirmou.

Boa posição em Maringá

Seleção feminina de basquete atropela Paraguai e vai à semifinal
San Juan (Porto Rico),
(AE) - A seleção brasileira
feminina de basquete continua
invicta na Copa América, que
está sendo disputada em Porto
Rico. Nesta quarta-feira, o
Brasil superou o Paraguai
com facilidade por 101 a 59, no
Coliseo Roberto Clemente, na
cidade de San Juan, e se garantiu na semifinal da competição.
A equipe do técnico José
Neto entra em quadra nova-

mente nesta quinta-feira para
fechar sua participação no
Grupo B da primeira fase da
competição. A seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos,
às 16h (horário de Brasília).
O destaque do Brasil nesta
quarta foi mais uma vez Damiris. A jogadora do Minnesota
Lynx, da WNBA, anotou 22
pontos, pegou sete rebotes e
distribuiu três assistências. Foram 43,75% de aproveitamento

nos arremessos de quadra
(7/16), sendo 2/6 nas bolas de
três pontos (33,3%).
Outras quatro atletas do
Brasil terminaram o jogo com
dez ou mais pontos. Tati Pacheco anotou 15, seguida de
Isabela Ramona (14), Alana
(12) e Patty Teixeira (10).
O Brasil sofreu um pouco
no primeiro quarto e no início
do segundo, quando o Paraguai
chegou a igualar o placar (22

a 22). Depois disso, o time de
José Neto anotou 13 pontos
seguidos e foi para o intervalo
vencendo por 17 pontos (50
a 33). A terceira parcial foi
equilibrada, com vitória das
paraguaias no período por 20
a 19. Na última parcial, no entanto, a seleção brasileira teve
bom desempenho defensivo,
massacrou por 32 a 6 e fechou
o jogo com uma vantagem de
42 pontos.

O atleta umuaramense Márcio Calgara participou
sábado passado da 2ª etapa Paraná Runing em Maringá. São três etapas. Nesta segunda etapa Marcio
foi quarto lugar geral, mas ficou feliz com o resultado
pois os que chegaram a frente são atletas de alto
nível. Foram 5 km e em 16 minutos e 8 segundos.
Competição contou com mais ou menos 500 participantes. Agora Márcio continua os treinos para correr
no próximo mês a meia maratona Rotary de Toledo.

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 01/01

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

CELTA
LT 1.0
12/12

Prata, completo, 4 portas,
R$ 22.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CELTA
SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 13.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CORSA HATCH
1.4 09 / 09

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

CRUZE LT 13/13

Sedan, branco, automático.
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CRUZE LTZ
13/13

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

MERIVA
PREMIUM 12/12

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

ONIX LTZ 14/14

Branco, manual, completo.
R$ 38.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S-10 2011

Prata, único dono, 105.000Km,
super conservada. R$
52.000,00. Fones: (44)
3622-4593 / 9 9956-0115.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE SEDAN 1.8 LT

11/12

VERDE

COMPLETO, AUT

R$ 43.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

EQUINOX LT TURBO

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

CINZA

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

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

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

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

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 109.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 92.900,00

SPIN ACTIV AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 48.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.5 19/19

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

VECTRA 2011

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

ZAFIRA ELITE
2.0 10/11

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

ZAFIRA
EXPRESSION
F08/09

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

FIATFIAT
PALIO WEEKEND
ADVENTURE

12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA12/12

Cab. simples, completa.
R$ 25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

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

UNO FIRE 03/04
1.0

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

UNO WAY 12/13

Azul escuro, completo, R$
23.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

UNO WAY 13/13

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

VENDE-SE
FIORINO
FURGÃO

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

FORD
FORD
FOCUS
TITANIUM 2.0
15/16

Branco, automático. R$
62.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD CLX
97/97

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

FORD FOCUS
14/15

COROLLA XEI
15/15

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

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

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

FORD KÁ 1.0 11/12

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

HONDA LXS 06/07

SANTANA 1.8
02/03

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

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLA XEI
05/06

Prata, completo, automático.
R$ 27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
AMAROK 17/17

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

CROSSFOX 1.6
2008

Prata, completo. R$
23.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

FOX 1.0 09/10

Preto, completo. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563
VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
JETTA COMFORTLINE 2014 2.0 FLEX CARRO IMPECAVEL
R$57.500,00
CROSS FOX 1.6 COMPLETA 2013 BEM CONSERVADA
R$36.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSERVADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E
PNEUS NOVOS R$ 23.900,00
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA
E PNEUS NOVOS R$ 25.500,00
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS
SUPER CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS
NOVOS 4P 14.800,00
CHEVROLET
ONIX LS 1.0 COMPLETO 2016 REVISADO PNEUS NOVOS
R$ 36.000,00
POLO COMFORTLINE 1.6 COMPLETO R$ 32.000,00WORKING
GOL G5 1.6 COMPLETO 2012 BRANCO R$ 28.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL
PNEUS NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS
E REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO PNEUS NOVOS
E REVISADO R$ 12.700,00

GOL QUADRADO
1.6 1993

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

GOL G6 1.6 15/16

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

Cinza, completo. R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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.

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!

B2
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE

R$ 360.000,00. Prox. Igreja
São José Operário. Av.
Rio Grande Do Norte,
4085, Zona 5 - À. Ter.
334,95 m², À. Constr.
Aprox. 111,16 m² - Alv/
laje, Suíte, 01 quarto, sala,
cozinha com armários
planejados, Bwc com
armários e box em vidro
temperado , lavanderia,
despensa e garagem. Amplo
espaço na frente do imóvel
para ediﬁcação comercial
+ Detalhes: Plantão
Interessados tratar pelo
telefone (44)9 9911-5353
(TIM) ou digite o cód. 728
em www.aldemirimoveis.
com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

Classiﬁcados

UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 26 de Setembro de 2019

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

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação –
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO,
Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por EMBRACON ADMINISTRADORA
DE CONSORCIO LTDA – CNPJ: 58.113.812/0001-23, venderá em 1º e 2º Público Leilão
Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Data
de terras sob nº 07-A, da Quadra nº 23, Subdivisão da Data nº07, com área de 337,50m²,
situado em Cafezal do Sul, Comarca de Iporã/PR. Matrícula nº 16.301 – Registro de
Imóveis da Comarca de Iporã/PR. 1º LEILÃO 07/10/2019 às 10h00 - VALOR: R$
45.087,02. 2º LEILÃO 08/10/2019 às 10h00 - VALOR: R$ 45.087,02. Caso o mutuário
queira exercer o direito de preferência, o valor para arrematação é exatamente o
valor de R$ 45.087,02. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e
5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras)
para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a
partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação
da Propriedade em 06/09/2019. Os Fiduciantes - GENIVALDO SOUZA FREIRE CPF
782.170.839-91 E BERNADETE CAMILO FREIRE CPF 854.779.159-00 – comunicados
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os
interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal
da Sato Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 680,00. Prox. Sanepar
- Ed. Res. Atenas. Av.
Manaus, 3975 - Apt. 03,
Terreo, Zona I - À. Tot.
Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar
c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 600,00 –
Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite cód. 877 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 830,00. Prox. Unipar
Campus 3 Zona 02, Ed.
Villagio Di Roma. R. Santa
Catarina, 3585, Apto De
Frente. À. Priv. 65,92 m²;
suíte, 02 qts, sala, coz.,
A. serv., Bwc soc. e gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00
– Incluso água e gás ) +
Detalhes - (44)3056-5555 ou
digite cód. 1096 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 70.000,00. Prox. Havan.
Jd. Nova América - Área
210,00m² (10,00 m x 21,00
m) sem benfeitorias. +
Detalhes: Plantão (44)9
9995-2111 (TIM) ou digite
o cód.1043 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 50.000,00. Prox. A
Pça 7 De Setembro,
Tavessa Inga, S/N°. Jd
Das Cerejeiras 2 – Imóvel
sem benfeitoria, topograﬁa
plana, de esquina área
residencial, próximo ao
centro, de fácil acesso.+
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1074 em www.
aldemirimoveis.com.br

PONTOS COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial, Prox. Praça
Santos Dumond, Av. Rio
De Janeiro, 4142 Zona I - À.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²;
Edícula com aprox.: 91,00
m² e 10 vagas de garagens
com aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentoss com 04
apartamentos (02 por
andar); com área de
aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc
social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão Interessados tratar
pelo telefone (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

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
Interessados tratar pelo
telefones (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
Interessados tratar pelo
telefone (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

Umuarama Ilustrado
EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

SÃO PAULO - (44) 3621-1299

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

IMÓVEL: TERRA ROXA – IMÓVEL URBANO – 1.305m² - Matrículas 6.247 e 7.401
Cartório de Registro de Imóveis de TERRA ROXA– PR.
Data e Horário do 1º Leilão: dia 09/10/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 16/10/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, 4545, Sl 01, Sítio Cercado, Curitiba/PR.
LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO
PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD – PR/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o número
81.099.491/0001-71, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 2268, Município de Palotina, CEP
85.950-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
no dia 09 de outubro de 2019 às 09H30, em PRIMEIRO LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos
termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de
Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 10.931/2004 e, (c) Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº B70731783-3 emitida em 27 de
dezembro de 2017.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Mat. 6.247-Lote Urbano nº 19, da Quadra nº 70, situado na Av.
Presidente Castelo Branco, nº 123, no loteamento urbano da cidade e comarca de Terra Roxa –
PR, com a área de 675,00 m², com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: confronta-se
com a Av. Presidente Castelo Branco, numa extensão de 15,00 metros; FUNDOS: confronta-se
com o lote urbano nº 08, numa extensão de 15 metros; LADO DIREITO: confronta-se com o lote
urbano nº 20, numa extensão de 45 metros; LADO ESQUERDO: confronta-se com o lote urbano
nº 18, numa extensão de 45 metros; ESQUINA: encontra-se afastado 61,00 metros da esquina da
Av. Presidente Castelo Branco com a Rua Guadalajara. Mat. 7.401 - Lote Urbano nº 20, da Quadra
nº 70, situado na Av. Presidente Castelo Branco, na cidade e comarca de Terra Roxa – PR, com a
área de 630,00 m², com as seguintes confrontações: FRENTE: confronta-se com a Av. Presidente
Castelo Branco, numa extensão de 14,00 metros; FUNDOS: confronta-se com o lote urbano nº 07,
numa extensão de 14 metros; LADO DIREITO: confronta-se com o lote urbano nº 21, numa
extensão de 45 metros; LADO ESQUERDO: confronta-se com o lote urbano nº 19, numa
extensão de 45 metros. Os imóveis encontram-se devidamente matriculado no Cartório de
Registro de Imóveis de Terra Roxa – PR, sob nº 6.247 e 7.401 respectivamente. Sobre os lotes há
uma edificação em alvenaria, NÃO AVERBADA, sendo a regularização por conta do
arrematante. O imóvel encontra-se OCUPADO, sendo a desocupação de total responsabilidade
do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97 Será vendido no estado em que se encontra
e em caráter “AD CORPUS” pelo Valor Mínimo de R$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos
mil reais) para o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior ao valor
mínimo estipulado, fica desde já designado o dia 16 de outubro de 2019, às 09H30, no mesmo
local, para a realização do 2º LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao
R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Havendo arrematação, será lavrada
escritura pública no prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir da data do leilão. Todas as
despesas “propter rem”, ou seja condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da
arrematação, serão de responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência
da propriedade correrão por conta do comprador. O arrematante pegará no ato do leilão, o valor da
arrematação, mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro Oficial.

IMÓVEL: IMÓVEL URBANO – Terreno 200,07 m² - UMUARAMA/PR - Matrícula 52.592
Cartório de Registro de Imóveis de Umuarama – PR.
Data e Horário do 1º Leilão: dia 09/10/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 16/10/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 4545, Sítio Cercado, Curitiba/PR.
LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO
PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD – PR/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o número
81.099.491/0001-71, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 2268, Município de Palotina, CEP
85.950-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
no dia 09 de outubro de 2019 às 09H30, em PRIMEIRO LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos
termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de
Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 10.931/2004 e, (c) Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº B70632705-3, emitida em
09/11/2017.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote nº 15/16-D, da subdivisão do lote nº 15/16, da unificação dos
lotes nºs 15 e 16, da quadra nº 6, do loteamento denominado JARDIM CIMA, situado na cidade de
Umuarama – PR, com área de 200,07 m², com os seguintes limites e confrontações: “Norte: com
o rumo SE 60°41’, na distância de 19,00 metros, confrontando com o Lote nº 15/16-C, desta
subdivisão; Leste: com o rumo NE 29°19’, na distância de 10,53 metros, confrontando com a Rua
Projetada “D”; Sul: com o rumo de SE 60°41’, na distância de 19,00 metros, confrontando com o
lote nº 17, desta quadra. Oeste: com o rumo de NE 29°19’, na distância de 10,53 metros,
confrontado com parte do Lote nº 7, desta quadra. Sobre o lote há uma residência em alvenaria,
NÃO AVERBADA, sendo a regularização por conta do arrematante. O imóvel encontra-se
OCUPADO, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art.
30 da Lei 9.514/97. O referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no Cartório de
Registro de Imóveis de Umuarama - PR, sob nº 52.592, e será vendido no estado em que se
encontra e em caráter “AD CORPUS” pelo R$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais) para
o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior ao valor mínimo estipulado,
fica desde já designado o dia 16 de outubro de 2019, às 09H30, no mesmo local, para a
realização do 2º LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao R$
350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais ). Havendo arrematação, será lavrada escritura
pública no prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir da data do leilão. Todas as despesas
“propter rem”, ou seja, condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão
de responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da propriedade
correrão por conta do comprador. O arrematante pegará no ato do leilão, o valor da arrematação,
mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro Oficial.

