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SEM DINHEIRO

Novo trecho da
Boiadeira vai
sofrer primeira
paralisação
A pavimentação asfáltica do trecho
da rodovia BR-487, a Estrada Boiadeira, entre Icaraíma e Santa Eliza
estava a todo vapor. Mas, faltou
dinheiro e a empreiteira já estaria
desmobilizando o pessoal para interromper a obra. Com redução de
poder na Câmara dos Deputados,
região pode assistir a mais um
desperdício do dinheiro público, já
que o que foi feito pode se perder.
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ECONOMIA

No Paraná, Umuarama é a 7ª melhor
cidade para receber investimentos
CIDADE

Pozzobom
chega a 200 km
de asfalto novo
ou recuperado
Em quase três anos de mandato,
o prefeito Celso Pozzobom está
completando 200 quilômetros de
pavimentação asfáltica nova ou recuperada. Na semana que passou,
ele assinou ordem de serviço para
duplicar a avenida Portugal, na saída
para Maria Helena, está duplicando
a saída para Xambrê (foto) e já está
pronto o projeto para duplicar do Alto
São Francisco até o Jabuticabeiras.
“É um volume de asfalto nunca visto
na história de Umuarama”.

Considerando apenas as cidades
do Paraná, Umuarama ocupa
o 7º lugar – atrás apenas de
Curitiba, Araucária, Maringá,
Cascavel, Toledo e Londrina quando o assunto é o melhor
lugar para se investir. No Brasil
Umuarama ficou entre as 100
melhores cidades, conforme
pesquisa divulgada na semana
que passou pela Revista Exame.
Na região Noroeste, Umuarama
só perde para Maringá. Pesquisa
deve ajudar a atrair investidores
para a cidade. Página A3
LEVANTAMENTO

Censo mostra
crescimento do
agronegócio
no Paraná
Página A4
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Política
Ilustradas
Líderes projetam cenário
com Lula em liberdade
Brasília, (AE) - A possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal (STF)
abrir caminho para a liberdade do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
anular a condenação no
caso do triplex do Guarujá
e restaurar a elegibilidade
do petista elevou a temperatura política, informa o
jornal <b>O Estado de S.
Paulo</b>. Nos bastidores, dirigentes de vários
partidos avaliam que um
eventual retorno de Lula à
corrida presidencial teria
potencial para beneficiar
seu principal antagonista,
o presidente Jair Bolsonaro,
e reforçar a polarização da
última campanha, marcada
por um discurso anti-PT.
Dois julgamentos que
serão retomados em breve
trazem reflexos diretos na
situação do petista. Em
novembro, o Supremo concluirá a análise de ações

sobre a execução antecipada de pena, que pode
resultar na saída de Lula
da prisão. Para retomar o
direito de se candidatar, o
petista aposta as fichas em
outro julgamento, que trata
da acusação de que o ex-juiz
da Lava Jato Sérgio Moro
agiu com parcialidade ao
condená-lo e depois assumir
o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro.
“É muito possível que
a política fique ainda mais
polarizada e também radicalizada, já que Lula e
Bolsonaro são duas forças
políticas muito antagônicas”, disse ao jornal <b>O
Estado de S. Paulo </b>o
presidente do PSB, Carlos
Siqueira, que lançou dúvidas sobre a capacidade de
Lula aglutinar a esquerda. Questionado se o PSB
poderia seguir “de olho
fechado” com Lula, ele não
tergiversou.

PSL vai pedir expulsão
de mais três deputados
Brasília, (AE) - A ala do
PSL ligada ao presidente
nacional do partido, Luciano Bivar (PE), prepara
pedidos de expulsão de
ao menos mais três deputados federais ligados ao
presidente Jair Bolsonaro
- Bibo Nunes (RS), Alê Silva
(MG) e Daniel Silveira (RJ).
<b>O Estado de S. Paulo</b> apurou que a documentação já está sendo
preparada por advogados
da sigla. Na quinta-feira, a
Executiva Nacional oficializou um pedido contra Eduardo Bolsonaro (SP), filho
do presidente, que assumiu
a liderança da bancada do
PSL na Câmara após uma
queda de braço com Delegado Waldir (GO). Os pedidos
de expulsão serão analisados pelo Conselho de Ética
da sigla, em paralelo aos
processos disciplinares

contra os mesmos quatro e
mais 15 parlamentares. Os
processos foram suspensos
no início da semana, após
liminar da Justiça que viu
indícios de irregularidades
na forma como os deputados foram notificados.
A disputa entre “bolsonaristas” e “bivaristas”
tem como pano de fundo
o controle dos recursos
recebidos pelo PSL, que
cresceu exponencialmente
de um para 52 deputados no
ano passado. A estimativa
é de que o partido recebe
uma quantia próxima de
R$ 1 bilhão em recursos
públicos até 2022. Embora
o grupo de Bolsonaro tenha
conquistado a liderança
da bancada, Bivar domina
a maioria dos cargos na
máquina partidária, o que
pode acelerar os processos
de expulsões.

Aposentadoria pode
perder alta da inflação
Brasília, (AE) - A equipe econômica avalia a possibilidade de flexibilizar os reajustes de benefícios
do INSS com valor acima de um salário mínimo, de
R$ 998, segundo apurou o ‘Estadão’. O piso nacional,
porém, continuaria tendo reposição pela inflação,
com manutenção de seu poder de compra. O governo
também estuda uma nova investida para mudar o
abono salarial, espécie de 14º salário hoje pago a trabalhadores que recebem até dois salários (R$ 1.996).
O foco principal do plano que está sendo traçado é
dar maior flexibilidade na gestão do Orçamento. Hoje
só 4% das despesas podem ser remanejadas pelo
Congresso Nacional. As demais são carimbadas e têm
destino certo. As medidas podem integrar o pacote de
reformas que o governo envia ao Congresso na próxima semana. Mas como o presidente Jair Bolsonaro
ainda está em viagem no Exterior, não foi batido o
martelo. Segundo uma fonte da equipe econômica,
tanto a flexibilização dos reajustes quanto do abono
“entram e saem” das minutas das propostas. A diretriz
da equipe econômica é que os parlamentares tenham
mais poder sobre o Orçamento. Esse é o norte que está
sendo perseguido no desenho das medidas.
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Em busca de investimentos, Bolsonaro
já chegou aos Emirados Árabes
Abu Dhabi, (AE) - Após uma semana na Ásia, o presidente Jair Bolsonaro iniciou neste sábado, em Abu
Dhabi, a viagem pelo Oriente Médio. Direto do aeroporto,
o primeiro compromisso do presidente foi uma cerimônia
militar em homenagem aos mártires da pátria dos Emirados Árabes.
Um dos focos da viagem é divulgar a carteira do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) para atrair os
fundos soberanos árabes. A avaliação é de que países
como Emirados Árabes, cuja estimativa dos fundos supera US$ 1 trilhão, possuem um potencial que precisa ser
explorado. Neste caso, a parcela do Brasil atualmente se
limita a US$ 5 bilhões.
Neste domingo, Bolsonaro será recebido pelo príncipe
herdeiro de Abu Dhabi, Xeque Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, no Palácio de Governo. Juntos, eles assinarão
atos internacionais, entre eles um acordo de Cooperação
Mútua em Matéria Aduaneira, que pode reduzir burocracias fiscais. Além disso, as autoridades devem formalizar
memorandos de entendimento sobre Inteligência Artificial
e sobre Conservação da Biodiversidade.
Os Emirados são o país da região que está no estágio

mais avançado em termos de negociação de acordos com
o Brasil. Em pouco mais de dois anos foram assinados
acordos para isenção de vistos para turistas, evitar bitributação sobre investimentos recíprocos e para facilitar
investimentos.
Na área da Defesa, Bolsonaro pretende apresentar
cargueiros da Embraer, como o KC-390. Segundo uma fonte
do Itamaraty, no entanto, o resultado concreto na área
deve demorar, pois envolve negociação não só do avião,
mas também da prestação de assistência de manutenção
e condições de financiamento.
Um dos temas mais delicados que permeiam a
missão oficial ao Oriente Médio é a transferência da
Embaixada do Brasil de Tel-Aviv para Jerusalém,
promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro,
que conta com o apoio da bancada evangélica.
Após a repercussão negativa principalmente entre
empresários brasileiros, no início do ano, o presidente
recuou temporariamente da ideia e a substituiu pela
abertura de um escritório de negócios em Jerusalém,
cujo começo de atividades está previsto para ocorrer até
dezembro deste ano.

Procuradoria tem 700 investigações
paradas após decisão de Toﬀoli
São Paulo, (AE) - O Ministério Público Federal tem 700
investigações e ações penais paralisadas por causa da decisão
do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, de suspender processos onde houve compartilhamento
de dados pelos órgãos de fiscalização e controle - como a Receita
Federal, o Banco Central, e o antigo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência
Financeira (UIF) - sem uma prévia autorização judicial. O
levantamento foi feito pela Câmara Criminal da Procuradoria.
Segundo o MPF, os dados são parciais e o número de casos
paralisados pode ser ainda maior. O levantamento considera
apenas investigações suspensas no Ministério Público Federal.
A última atualização é de 24 de outubro.
As informações foram divulgadas pela Assessoria da Procuradoria Federal.
O levantamento aponta a paralisação de casos envolvendo
crimes contra a ordem tributária, lavagem ou ocultação de bens,
delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, contrabando e
descaminho, corrupção ativa e passiva, peculato, sonegação
previdenciária, entre outros.

Em nota, a subprocuradora-geral da República Luiza Cristina
Frischeisen, coordenadora da Câmara responsável pelo levantamento, destacou que o impacto da decisão de Toffoli é ‘imenso’.
Luiza apontou que a ausência de dados financeiros pode causar
prejuízos às investigações, em especial quanto ao Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) - elaborado pelo antigo Coaf e
geralmente utilizado como base para pedidos de quebra do sigilo
bancário. Segundo ela, decisão também ‘fragilizou’ o combate ao
crime organizado.
A subprocuradora-geral diz que houve ‘obscuridades’ na
decisão de Toffoli e que a mesma ‘criou um cenário de tremenda
insegurança jurídica no país’.
A ordem do presidente do Supremo foi dada a partir de um
pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), alvo de
investigação do Ministério Público do Rio por suposta lavagem
de dinheiro quando exercia o mandato de deputado estadual
fluminense, atinge indistintamente todos os procedimentos que
alojem dados do Coaf.
A determinação do ministro deve prevalecer até novembro,
quando o Supremo põe a matéria em votação no plenário.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

Cidades sustentáveis
Helton Kramer Lustoza
Na última quinta-feira, tive a experiência muito gratificante, em ministrar um pequeno curso na oficina no Congresso
Internacional da Unipar. Nesta oportunidade, tivemos a troca
de experiências com alunos do curso de Direito e Arquitetura,
o que possibilitou a discussão sobre medidas que atendam ao
desenvolvimento econômico sustentável.
O desafio do encontro seria propor alternativas sustentáveis
para o Município a partir dos conceitos jurídicos e urbanísticos
já existentes. A partir destas discussões foi possível perceber
a infinidade de opções que os gestores públicos possuem para
aplicar na legislação e nas obras públicas que venham ao encontro das diretrizes constitucionais.
No Brasil e no Mundo se fala muito sobre sustentabilidade ou
desenvolvimento sustentável em diversos setores da sociedade.
Mas, afinal de contas, o que esse termo representa?
Ao contrário do que muitos imaginam, a sustentabilidade
não se resume à proteção ambiental. O conceito vai muito além
disso! O termo “desenvolvimento sustentável” foi usado pela
primeira vez em 1987, por Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e que atuou como presidente de uma
comissão da Organização das Nações Unidas. Ela publicou um
livro chamado Our Common Future, onde escreveu: “Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente
sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as
próprias necessidades”.
Ao longo da história, o homem sempre foi o dominador da
natureza e acreditava que ela estava disponível somente para
o seu bem-estar, para servir ao desenvolvimento econômico.
Essa forma de pensar produziu uma “sociedade de consumo”,
que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável,
pois o ambiente econômico busca extrair o máximo de recursos
do planeta para acumular riquezas e satisfazer o consumismo
exagerado da população.
A correria de nosso dia a dia fez com que nossas necessidades
dependessem de produtos e serviços fast-food, impulsionando
que o mercado econômico produzisse, em escala cada vez maior.
Este círculo de produção-consumo-produção tem deixado em
segundo plano importantes discussões acerca desse processo.
Não se está sugerindo medidas radicais de preservação, nem
medidas temerárias de desenvolvimento econômico. Pelo contrário, desde os tempos da Grécia antiga, Aristóteles sugeriria
que a medida de justiça seria o “equilíbrio”, sendo exatamente
isso que devemos encontrar na sociedade atual.
A dimensão social da dignidade da pessoa humana implica

um permanente “olhar para o outro”, visto que indivíduo e a
comunidade são elementos integrantes de uma mesma realidade, sendo que para isso precisamos pensar nas consequências
de nossos atos. Para além de posicionamentos ideológicos ou
partidários, precisamos entender como uma necessidade preeminente a defesa de um modo diferente de desenvolvimento
que atenda simultaneamente três ordens de sustentabilidade:
SOCIAL, ECONÔMICA e AMBIENTAL. Com isso, os órgãos
públicos e agentes privados, devem garantir a competitividade
econômica das empresas, mas sem se esquecer de que tais
medidas devem estar em consonância com a ordem social e
ambiental, que engloba as condições de vida, como educação,
saúde, violência, lazer, meio ambiente e outros aspectos.
E a partir destas diretrizes, o Poder Público tem um papel
fundamental de indutor dos particulares na tomada de decisões
sustentáveis. Muitos gestores públicos ainda não tem consciência da quantidade de possibilidades que existem para fomentar
o desenvolvimento econômico, social e sustentável de sua região.
Além das regras de imposição de posturas urbanísticas, o
sistema tributário fornece uma série de possibilidades para que
os particulares sejam incentivados a se comportarem dentro
dos padrões almejados pelo Poder Público. Diversamente da
imposição tradicional, que visa exclusivamente à arrecadação
de recursos, a tributação extrafiscal é orientada para obter
determinados comportamentos dos particulares, como a defesa
da economia nacional, a promoção do desenvolvimento regional
ou setorial, proteção da função social da propriedade, etc.
Como instrumento de atuação estatal, o ordenamento
tributário pode e deve, através da extrafiscalidade, influir
no comportamento dos entes econômicos para atenderem as
medidas de sustentabilidade, equalizando-os com as políticas
públicas de promoção do bem comum.
Desta forma, o que se almeja com o desenvolvimento sustentável, é que se reflita cada vez mais positivamente na vida
das pessoas, que os avanços tecnológicos e econômicos sejam
determinantes apenas para uma qualidade de vida e não somente para a satisfação de caprichos humanos.

Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
https://www.facebook.com/heltonkramerlustoza/
instagram: @profheltonkramer
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Umuarama é a 7ª melhor cidade do
Paraná para receber investimentos
Umuarama - Uma informação importante divulgada pela revista “Exame”,
que trouxe nesta semana
o ranking das melhores
cidades do país para negócios, é que Umuarama
ocupa hoje posição de destaque entre as melhores
cidades do Paraná para
investimentos.
Presente desde 2014 na
listagem das 100 melhores
cidades do país, o potencial
da Capital da Amizade está
hoje à frente de cidades
como Guarapuava (98ª no
país), Ponta Grossa, São
José dos Pinhais, Foz do
Iguaçu, Colombo e Paranaguá, entre outras cidades
paranaenses de destaque
que não apareceram no
ranking deste ano da revista “Exame”. Considerando
apenas as cidades do Paraná, Umuarama ocupa
o 7º lugar – atrás apenas
de Curitiba, Araucária,
Maringá, Cascavel, Toledo
e Londrina.
O ranking é resultado
de uma ampla pesquisa
realizada pela consultoria
Urban Systems, que leva
em consideração o PIB
(Produto Interno Bruto)
per capita, a evolução das
exportações, a despesa per
capita anual com educação
e com saúde, entre outros
critérios. São números que
mostram a força da economia, na análise do prefeito
Celso Pozzobom, apesar de
alguns indicadores serem
antigos.
No grupo das 100 melhores cidades do país, a média
do PIB per capita é de R$
45.430,00 por habitante/
ano, com crescimento médio

lembra que no ranking
deste ano houve um alinhamento de posições e
Umuarama ocupa agora a
88ª colocação entre as 100
melhores do país. Algumas cidades paranaenses
deixaram o ranking e a
maioria perdeu posições.
“Hoje temos apenas 8 cidades paranaenses na
lista e somente Araucária
manteve a colocação (19º).
Todas as outras recuaram
um pouco, a exemplo de
Umuarama, mas é muito
importante permanecer
neste ranking, que dá
projeção para a cidade
e divulgação nacional”,
avaliou o secretário.

de 18% nas exportações.
“A pesquisa considerou indicadores de 2010, 2014 e
2016, referentes a gestões
anteriores, além dos investimentos realizados no
ano passado em saúde e
educação, principalmente”,
comentou o prefeito.
Para Pozzobom, a posição de Umuarama é resultado de uma longa trajetória
e passa pelo bom trabalho
de outros administradores
e também pela confiança do
setor produtivo, que manteve os investimentos apesar
das dificuldades enfrentadas pelo país. “Acredito
que voltaremos a ocupar
posição de maior destaque
nos próximos anos, quando

Outubro Rosa: câncer de
mama em homens também
requer atenção
São Paulo, (AE) - Segundo os Registros de Câncer
e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/
MS) realizados em 2018 e 2019 pelo Instituto Nacional
de Câncer (Inca), o câncer de mama ainda é o tipo com
maior incidência entre as mulheres, representando
29,5% dos casos de neoplasia. É também o tipo de
tumor que mais mata mulheres no Brasil: 16,1% entre
todas as neoplasias.
O câncer de mama é uma doença causada pela
multiplicação anormal e descontrolada de células mamárias. E também afeta os homens. “Entre os homens,
a incidência é menor. Para cada cem diagnósticos de
câncer de mama em mulheres, diagnosticamos um
câncer de mama no homem”, explica Andrea Cubero,
mastologista da Rede de Hospitais São Camilo de São
Paulo.
Apesar disso, os sintomas da doença em homens e
mulheres são os mesmos: pele da mama avermelhada,
retraída ou parecida com casca de laranja, alterações
no bico do peito (mamilo), saída de líquido anormal das
mamas, dor recorrente nos seios e pequenos nódulos
nas axilas ou no pescoço.
Nos homens, a questão genética também influencia,
na avaliação da médica Fabiana Makdissi, diretora
do Departamento de Mastologia do Hospital A.C. Camargo. “Normalmente, ele aparece em homens mais
velhos, acima dos 60 anos, e pode ser mais frequente
em homens cujas famílias apresentam muitos casos de
câncer de mama, mesmo que em mulheres, e câncer
de ovário”, esclarece.
Diagnóstico
Especialistas não costumam fazer exame de rastreamento de câncer de mama em homens, exceto se o
paciente buscar o serviço médico com alguma queixa.
“Ao primeiro sinal de um caroço na mama ou inchaço
próximo do mamilo, secreção, é bom agendar um médico. O aumento da mama no homem pode ser só uma
ginecomastia, que significa um aumento totalmente
benigno da glândula mamária do homem, sem risco
para câncer de mama”, afirma Fabiana Makdissi, do
A.C. Camargo.
Tratamento
A mama masculina é pequena e os nódulos costumam ficar atrás do mamilo. O procedimento cirúrgico
no homem é diferente, como explica a médica. “A
cirurgia costuma ser a retirada de toda a mama com
a aréola e o mamilo tendo de sair como margem de
segurança (mastectomia total), com a cirurgia para a
retirada de gânglio”, afirma Makdissi.
Quimioterapia, radioterapia e bloqueio dos hormônios são tratamentos complementares e que podem ser
recomendados pelo especialista.

entrarem na pesquisa indicadores a partir de 2017.
O volume de investimentos
que a administração municipal vem realizando não
tem precedentes e isso vai
refletir nos indicadores”,
apontou.
A média de despesas
anuais com educação
entre as 100 melhores
cidades do país ficou em
R$ 747,00/ habitante e
R$ 822,00/habitante na
área educacional. “Estes
são valores médios, mas
sabemos que em Umuarama os números vão além
disso. O teto de repasses
para custeio foi elevado
em R$ 4,8 milhões a mais
por ano e o investimento

obrigatório em saúde (15%
das receitas livres) chega
a quase 30% na cidade, o
que tem permitido reduzir
filas para consultas especializadas e melhorar o
atendimento na saúde básica”, conferiu o prefeito.
Além de custeio, o setor recebe investimentos
constantes em melhorias
estruturais, equipamentos
e treinamento, tanto na
sede quanto nos distritos.
A educação segue o mesmo caminho, com reformas, ampliações e construção de novas unidades
em andamento, além de
qualificação profissional
e apoio a vários projetos
nas escolas e centros de

educação infantil.
“Logo teremos um Pronto
Atendimento atendendo 24h
por dia. Estamos melhorando a infraestrutura da cidade com obras importantes
em todos os setores e isso
nos aproxima das melhores
cidades do país. Creio que
estamos no caminho certo,
fazendo o melhor na administração pública para que
a economia avance com confiança e solidez. A pesquisa
da revista ‘Exame’ confirma
este cenário”, completou
Pozzobom.
GRUPO DISTINTO
O secretário municipal
de Indústria, Comércio e
Turismo, Douglas Bácaro,

INDICADORES
Douglas Bácaro destacou que para estar
no ranking as cidades
precisam de ótimos indicadores – são 5,5 mil
municípios no país – nos
setores sociodemográfico,
econômico, financeiro, de
saúde, educação, transportes e infraestrutura. A
consultoria analisa 27 diferentes indicadores, atribuindo diferentes pesos
(conforme a importância
e a atualidade). “Figurar
nesse seleto grupo ajuda
a atrair atenções e investimentos, ainda mais
com as melhorias estruturais em curso na cidade,
com acessos duplicados,
um agronegócio forte, a
exemplo do comércio e
indústria, e a operação
comercial do nosso aeroporto a ser retomada nos
próximos meses”, completou o secretário.

Antecipando Dia do Servidor Público,
Prefeitura presta homenagens no pátio

Após os agradecimentos, os servidores municipais receberam homenagens e um cofee break

Umuarama - O secretário municipal de Administração, Vicente Afonso
Gasparini, e o secretário de
Gabinete e Gestão Integrada, Luiz Genésio Picoloto,
parabenizaram os funcionários públicos no pário
de máquinas da Prefeitura,
na tarde desta sexta-feira,
25, pela Dia do Servidor
Público – que transcorre em
28 de outubro, próxima segunda-feira. Eles contaram
também com dinâmicas
de inter-relacionamento e
palestras motivacionais.
A data foi instituída no
governo do presidente Getúlio Vargas, com a criação do
Conselho Federal do Serviço
Público Civil, em 1937. Em
1938 foi fundado o Depar-

tamento Administrativo do
Serviço Público do Brasil,
onde esse tipo de serviço
passou a ser mais utilizado.
As leis que regem os direitos
e deveres dos funcionários que prestam serviços
públicos estão no decreto
nº 1.713, de 28 de outubro
de 1939 – motivo pelo qual
o dia desse profissional é
comemorado nesta data.
Mais do que dados históricos, porém, o secretário
Vicente Gasparini destaca
a importância do trabalho
do servidor público para
o bem-estar da população.
“Nós prestamos um serviço
muito importante, ligado
diretamente à qualidade
de vida da população, ao
desenvolvimento econômi-

co e social da cidade e ao
seu crescimento. Por isso
é necessário a dedicação e
o empenho de todos, independe da função que cada
um exerce na máquina
administrativa. Todos são
importantes”, destacou.
Após os agradecimentos, os servidores municipais receberam homenagens e um cofee break. “O
agradecimento à categoria
é muito justo, porque temos
aqui colaboradores sérios
e dedicados, que se doam
pelo bem público. Em nome
do prefeito Celso Pozzobom, deixo os parabéns da
administração municipal
a todos e faço votos de
sucesso”, acrescentou o
chefe de Gabinete Picoloto,

na presença de diretores,
secretários municipais e
dos vereadores Noel do Pão,
Júnior Ceranto, Ana Novais
e Jones Vivi.
Na próxima segundafeira a Prefeitura de Umuarama não terá atendimento
ao público em geral, em
virtude do Dia do Servidor.
Funcionarão apenas serviços essenciais, que por sua
natureza não podem sofrer
paralisação, como varrição
e coleta de lixo, serviços
funerários, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal
e o Pronto Atendimento,
para casos de urgência e
emergência em saúde. O
expediente será normalizado na terça-feira, a partir
das 8h.
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I

Agronegócio do Paraná mantém
ritmo de crescimento, segundo Censo
Curitiba - O Paraná
mantém crescimento vertiginoso e diversificado no
agronegócio, com margem
para ampliar ainda mais o
faturamento e a geração de
emprego a partir da industrialização, segundo dados
do Censo Agropecuário
2017, apresentado para todo
o País no Palácio Iguaçu, em
Curitiba.
O recorte do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostra o
Estado entre os cinco maiores produtores do Brasil,
na disputa pela liderança
em segmentos importantes
como soja, milho e suinocultura, e em primeiro lugar
na avicultura. “A nossa
agricultura tem produzido
em escala e com qualidade
mesmo em espaço reduzido”, afirmou o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
Ele destacou que o agronegócio é a principal matriz
econômica do Paraná e que
o Estado produz de maneira
diversificada e estratégica.
“Nós ainda concentramos
85% da produção em pequenas propriedades, onde a
agricultura familiar é muito
forte”, afirmou.
Segundo o governador,
apesar dos dados mostrarem que esse segmento registrou perdas nos últimos

Ratinho: “A nossa agricultura tem produzido em escala e com qualidade mesmo em espaço reduzido”
dez anos, o Paraná quer
estimular a manutenção do
jovem no campo e para isso
há uma série de iniciativas
nas áreas de tecnologia,
infraestrutura e comunicações. “O desafio é manter a
atratividade dos negócios
para as novas gerações”,
ressaltou.
Parte desse movimento
é o incentivo de industrialização do agronegócio. Para
Ratinho Junior, os investimentos nessa área farão do

Paraná e do Brasil atores
ainda mais relevantes no
jogo geopolítico. “O próximo
ciclo é o da industrialização.
Os agricultores têm deixado
a enxada pela tecnologia,
pelos smartphones e drones. Nós temos incentivado
o cooperativismo e realizamos investimentos na rede
trifásica de energia para
manter uma agricultura
forte e diversificada, capaz
de gerar ainda mais renda”,
pontuou.

O governador também
citou que o Código Florestal mudou a realidade da
produção agrícola entre
os dois Censos (2006 e
2017), movimento que foi
acompanhado pelos órgãos
paranaenses e pela iniciativa privada. “Nós fazemos
uma agricultura sustentável e verde, preservamos
nossos rios e a injeção de
defensivos agrícolas no
Estado é feita de maneira
equilibrada”, acrescentou.

Norberto Ortigara, secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento, complementou que o
agronegócio paranaense
cresceu nas últimas décadas mesmo diante de
oscilações na economia.
“Continuamos fortes e
diversificamos a produção
para horticultura e fruticultura. Nos tornamos
líderes na produção de
proteínas. O campo continua se desenvolvendo,

em que pese altos e baixos
da economia e das crises
mundiais. A leitura que
fazemos dos dados de 2017 é
bastante satisfatória, e eles
nos ajudarão a formular
novas políticas públicas”,
destacou.
BASE NACIONAL
O secretário também
comemorou a escolha do Paraná como base de apresentação dos dados nacionais, o
que sinaliza a relevância da
cadeia produtiva estadual.
“O meio rural não discute
mais o preservar e produzir.
Temos consciência de que é
preciso fazer bem-feito. Estamos usando tecnologias
e nos organizamos no meio
rural. É um setor dinâmico.
Agora vamos iniciar um processo de industrialização
mais acelerado”, complementou.
Segundo José Roberto
Ricken, presidente do Sistema Ocepar, a produção
paranaense aumentou 53%
em uma década, com 28% da
área nova destinada a solucionar a questão ambiental.
“Esse aumento aconteceu
em função de tecnologia e
dos esforços coletivos do
Estado, dos agricultores e
das cooperativas. Talvez
ainda não consigamos dimensionar os números, mas
temos que nos orgulhar do
que já fizemos”, pontuou.
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Alguns quilômetros da Boiadeira já recebem asfalto e também melhorias como canaletas,
drenagens e tubulações

O projeto completo de 46,917 Km tinha o prazo para ser finalizado em 27 meses e a primeira
etapa de 8 quilômetros era para ser entregue em dezembro

IRodovia
I
BR-487

Pavimentação da Estrada Boiadeira
desacelera por falta de recursos federais

Icaraíma – O trecho de
pavimentação da estrada
Boiadeira - BR-487, entre
Icaraíma e Santa Elisa, que
era para ser entregue em
dezembro deste ano, vai
atrasar. O motivo seria a
falta de recursos vindos
do Governo Federal. Sem
o dinheiro da União, nesta
semana vários funcionários foram dispensados e os
maquinários estão parados
no pátio da construtora às
margens da rodovia.
Conforme o engenheiro
chefe de serviço e fiscal
de contrato da regional do
DNIT, (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte), José Carlos
Beluzzi de Oliveira, a obra
está em ritmo de desaceleração e por isso a maioria dos
trabalhadores está sendo
dispensada, por falta de
recursos federais. “Para o
ano que vem nós temos uma
premissa do Governo Federal
de liberar R$ 15 milhões,
praticamente 10% do R$ 150
milhões de orçamento para
tocar a obra”, disse.
Sem o dinheiro, desta forma, só uma equipe mínima
de manutenção permanecerá
na rodovia até que haja

Só uma equipe mínima de manutenção permanecerá na rodovia até que haja
dinheiro no orçamento para continuar

dinheiro no orçamento para
continuar. “A obra não paralisou, estamos reduzindo
atividades afins, como implantação e terraplanagem
até aguardar a colocação de
recursos no orçamento para
o ano que vem, quando voltamos com o projeto”, explicou
o engenheiro.
HISTÓRICO
Devido ao histórico negativo da pavimentação da Estrada Boiadeira, a comunida-

de local vê com maus olhos
a redução de atividades no
lote atual. Com muitas propriedades rurais situadas ao
longo da rodovia em construção, os agricultores pedem
agilidade na conclusão dos
serviços. Para eles, existem
transtornos que não podem
ser prolongados, devido à
falta de recursos oriundos
do Governo Federal.
O TRAÇADO
A atual pavimentação da

No pátio da construtura do Lote 1 da Estrada Boiadeira, vários maquinários
estão encostando

rodovia BR-487 seguiria o
traçado ligando o Porto Camargo até Serra dos Dourados (distrito de Umuarama).
Na primeira fase do projeto,
a obra seria executada do
entroncamento da PR-082
(Saída para Ivaté) rumo ao
distrito de Santa Elisa. Alguns quilômetros já recebem
asfalto e também melhorias
como canaletas, drenagens e
tubulações.
O projeto completo de
46,917 Km tinha o prazo

para ser finalizado em 27
meses e a primeira etapa de
8 quilômetros era para ser
entregue em dezembro.
O lote A1 contempla ainda
9,7 km no contorno sul de Icaraíma, 4 km contorno noroeste de Santa Elisa, melhorias
de acesso e infraestrutura de
escoamento de águas e seria
orçado em R$ 171,997 milhões
a preços iniciais.
ESTRUTURA
A pavimentação da ro-

dovia será feita com 15
cm de solo melhorado coberto por mais 15 cm de
solo-cimento, seguido duas
camadas de asfalto CBUQ
(concreto betuminoso usinado a quente) e CBUQ
com polímero, cada uma
com 4 cm. Também serão
construídos neste trecho
inicial dois bueiros para
escoamento de águas, um
passa-gado, uma trincheira
e terceiras faixas em determinados pontos.
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I
TEMPOS

Uso de tecnologia ajuda
polícia a recuperar moto
roubada em Umuarama
Umuarama – O uso da
tenologia auxiliou a Polícia Militar a prender um
ladrão e a recuperar uma
moto roubada pouco antes,
no Parque Ibirapuera, em
Umuarama, na noite desta
sexta-feira (25). O ladrão
foi encaminhado para a
delegacia da Polícia Civil
após ser reconhecido por
foto pela vítima. A moto
Honda NX-4001 Falcon foi
devolvida ao proprietário.
O ROUBO
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que
foi dominada por dois homens que estavam em uma

motoneta Honda Biz preta
e portanto uma arma de
fogo, quando estava na rua
Sebastião Ribas Machado.
Após render a vítima, um
dos criminosos fugiu na
Honda Biz sentido ao Parque das Jabuticabeiras, que
fica ao lado e o ladrão com a
Honda Falcon seguiu rumo
ao bairro Primeiro de Maio.
MONITORAMENTO
No local, os policiais
entraram em contato com a
Central de Monitoramento
que controla os apenados
que cumprem pena no regime semiaberto com liberdade assistida através do uso

da tornozeleira eletrônica.
A Central apontou que um
apenado esteve no local do
roubo e no horário, bem
como indicou aos policiais
todo o trajeto realizado pelo
homem e onde o mesmo
estava.
CONFISSÃO
Com essas informações
a equipe policial seguiu até
a casa do homem, que acabou confessando a participação no roubo, segundo a
PM. O suspeito já responde
pelos crimes de tráfico de
drogas, roubo agravado,
ameaça, desobediência a
decisão judicial, uso de

entorpecentes e homicídio,
de acordo com a Polícia
Militar.
TRAJETO
Ainda segundo a PM,
seguindo o itinerário informado pela Central de
Monitoramento, a equipe
chegou até a um sítio na
Estrada Dias, onde em uma
casa abandonada foram
localizados a motocicleta
roubada, além de uma balança de precisão de marca
Maxon e duas embalagens
de plástico contendo 30
buchas de cocaína pesando aproximadamente 14
gramas.

Caminhão tomba com carga de cigarros
contrabandeados em Nova Olímpia
Nova Olímpia – Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do
Paraguai tombou no trevo da
Ponte Seca, em Nova Olímpia, no início da noite desta
sexta-feira (25). Seis homens
chegaram a ser detidos pelas
Polícias Militar e Rodoviária
após perseguição, mas após
serem ouvidos foram liberados para posterior instaura-

Estado do Parana
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Alunos do Projeto Policial
Rodoviário Mirim visitam
PRE de Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Oeste - Alunos do Projeto Policial
Rodoviário Mirim de Cianorte, participaram de várias atividades educativas relacionadas ao trânsito.
A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (25) no
posto da Polícia Rodoviária Estadual de Cruzeiro
do Oeste.
A equipe da PRE recepcionou os policiais mirins
e realizou uma série de atividades lúdicas direcionadas à educação para o trânsito. As crianças
participaram de simulação do uso de Radar, teste
do bafômetro e distribuíram panfletos acerca das
leis de trânsito.
“É muito gratificante trabalhar educação de
trânsito com crianças, pois elas assimilam e
multiplicam o aprendizado com a família e com os
amiguinhos, o que vai refletir positivamente num
futuro próximo com adultos mais responsáveis ao
volante”, Sargento Esgló.
As crianças, na faixa etária de 10 aos 14 anos,
fazem parte do Projeto Policial Rodoviário Mirim. A
iniciativa é resultado da parceria do Comando do
Batalhão de Polícia Militar Rodoviária com a Prefeitura de Cianorte, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social.

ção de inquérito policial.
O caminhão tombado e a
carga foram levados para o
Posto da Polícia Rodoviária
Estadual de Cidade Gaúcha
e posteriormente para a delegacia da Receita Federal,
em Guaíra. No caminhão
foram contabilizados 486
caixas de cigarros contrabandeados. (foto divulgação
Polícia Militar)
Prefeitura municipal de Alto Paraíso

INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. N.º 01/2019 de 25 de outubro de 2019.
Estabelece o fluxo de serviços e regras da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
A Controladoria Interna do Município de Alto Paraíso, de acordo com a lei Complementar Municipal 016/2007, de 30 de
junho de 2009, e no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto 220/2009, de 07 de julho de 2009.
Considerando a necessidade de disciplinar e normatizar o fluxo de serviços e regras para a assistência farmacêutica
do Município de Alto Paraíso;
Considerando que cabe ao gestor a responsabilidade sobre a farmácia da Unidade de Saúde do Município;
Considerando a necessidade de fortalecer o controle interno, no âmbito do Município;
Considerando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos
expressamente no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA RESPONSABILIDADE SOBRE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A FARMÁCIA E A RESPONSABILIDADE
TÉCNICA
Art. 1°. O farmacêutico deve observar normas e legislação pertinentes (ANVISA) e responder quanto a
Responsabilidade Técnica legal (RT), perante a Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Paraná, da farmácia pública municipal
Parágrafo único. Cabe ao farmacêutico zelar pelo Acesso e Uso Racional de Medicamentos, analisando e contribuindo
com as práticas farmacoterapêuticas junto às equipes locais de saúde.
Art. 2º. Os medicamentos sujeitos ao controle especial devem ter a verificação de estoque e a guarda da chave
dos armários sob responsabilidade exclusiva do farmacêutico local durante seu horário de responsabilidade técnica.
Art. 3º. O responsável pela promoção e avaliação da Política Municipal de Assistência Farmacêutica na Posto de
Saúde é o farmacêutico local, sendo as equipes de saúde corresponsáveis pela condução e execução da mesma no
âmbito de sua área de abrangência.
Art. 4°. O cadastro/lotação e o movimento (férias, licenças) dos profissionais farmacêuticos na rede municipal de
saúde serão definidos pelo setor de Recursos Humanos, que deverá ser comunicado com antecedência e, sempre
que possível, por escrito.
CAPÍTULO II
DA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS
Art. 5°. A instância responsável pela seleção de medicamentos para a rede municipal de saúde é a Comissão
Permanente de Farmácia e Terapêutica – CFT, que possui caráter consultivo e de assessoria à Secretaria Municipal
de Saúde.
§ 1º. As decisões da CFT relativas às alterações no elenco municipal de medicamentos deverão ser submetidas à
aprovação do Conselho Municipal de Saúde.
§ 2º. Os profissionais de saúde poderão solicitar a inclusão, exclusão e substituição de fármacos da REMUME através
de “Formulário de Solicitação de Inclusão e Exclusão de Medicamento” conforme Anexo I, e encaminhamento ao
Coordenador da CFT.
CAPÍTULO III
DA PRESCRIÇÃO
Art. 6°. As prescrições de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) adotarão a Denominação
Comum Brasileira – DCB (ou seja, o nome genérico da substância ativa), instituída pela Portaria nº. 1.179, de 17 de
junho de 1996 da ANVISA – ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), conforme determina o art.
3º da Lei Federal n° 9.787/1999.
Parágrafo único. A prescrição de medicamentos deverá seguir a dosagem, apresentação e medida existente na
Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) e/ou listas complementares da Secretaria Municipal de Saúde de
Alto Paraíso.
Art. 7°. A receita médica ou odontológica deverá ser emitida em português compreensível e por extenso, em letra
legível, em consonância com o art. 35, da Lei nº. 5.991/73, devendo conter:
I - Nome do paciente;
II - Nome genérico do medicamento (DCB) e concentração – ANVISA, P. 1.179/96.
III – Quantidade a ser dispensada para o tratamento completo ou para no máximo um mês, quando de uso contínuo;
IV – Posologia e duração do tratamento;
V – Identificação legível do profissional prescritor e seu número de registro no Conselho Profissional do Estado do
Paraná;
VI - Data de emissão e assinatura do prescritor.
§ 1º. Sempre que for necessário prescrever vários medicamentos para um único usuário (poli terapia), recomenda-se
a utilização de mais de um receituário para evitar erros de medicação.
§ 2º. De acordo com a Lei nº 5.081/1966, compete ao cirurgião dentista a prescrição e aplicação de especialidades
farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia. Logo, a prescrição de medicamentos por estes
profissionais não deve ultrapassar sua competência clínica.
Art. 8º. A prescrição de enfermagem deverá seguir as mesmas recomendações dos Art. 6 e 7 e, conforme Art. 1º
da Portaria nº. 1.625/07 do Ministério da Saúde, somente poderá ser realizada quando o medicamento estiver
previamente definido em protocolo clínico oficializado pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso ou, na sua
falta, pelos protocolos da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e/ou Ministério da Saúde que tiverem a adesão
oficial do município.
Art. 9º. De acordo com a Resolução nº 138/2003 da ANVISA, que define o elenco de medicamentos isentos de
prescrição médica, fica estabelecido o atendimento farmacêutico e a indicação de medicamentos isentos de
prescrição pelos farmacêuticos.
§ 1º. O atendimento farmacêutico se dará mediante acolhimento prévio realizado pela Equipe de Saúde.
§ 2º. Tanto o atendimento quanto a indicação devem ser registrados em sistema informatizado, bem como deve ser
emitida a orientação prestada ao paciente.
Art. 10º. De acordo com a Lei nº 8.234/1991, fica atribuída aos nutricionistas a prescrição de suplementos nutricionais,
necessários à complementação da dieta.
Seção I
DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO
Art. 11º. Podem ser prescritos como medicamentos de uso contínuo:
I – anti-hipertensivos;
II – diuréticos;
III – cardiovasculares;
IV – hipoglicemiantes;
V – hormonioterápicos e anticoncepcionais hormonais;
VI – outras classes farmacológicas, somente quando para uso crônico e quando não sujeitos a controle especial.
§ 1°. Casos omissos desta instrução normativa poderão ser analisados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica
– CFT.
Art. 12º. Cabe ao prescritor definir se o tratamento é contínuo, devendo, obrigatoriamente, registrar o termo uso
contínuo ao lado do nome do medicamento em questão.
§ 1º. As prescrições que não tiverem o prazo de validade especificado por escrito na receita terão validade máxima
de 30 dias.
§ 2º. A validade da receita será contada a partir da data da prescrição.
§ 3º. Próximo ao período de vencimento da validade da receita, o usuário deverá ter nova consulta marcada para
reavaliação clínica e nova prescrição. Comprovando não ter conseguido a consulta no período que compreende o
vencimento da receita e a nova reavaliação, a receita passará a ter validade até o dia da nova consulta.
Seção II
DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Art. 13º. As prescrições de medicamentos sujeitos ao controle especial seguem as normas da Portaria nº. 344/98 e
06/99, da ANVISA.
CAPÍTULO IV
DO ACESSO E DA DISPENSAÇÃO
Art. 14º. Atendendo às diretrizes organizativas dos serviços de saúde (regionalização/ hierarquização), a dispensação
de medicamentos da REMUME ou outra lista especial de medicamentos do município fica limitada aos portadores do
Cartão SUS ou outro que vier a substituir, residentes no município de Alto Paraíso e sujeito à comprovação.
§ 1º. Todo o medicamento somente será dispensado mediante apresentação de receita original, proveniente da rede
pública ou não, desde que obedeçam aos requisitos dos art. 6° e 7°.
§ 2º. Fica vetada a dispensação direta a menores de 14 anos, com exceção dos anticoncepcionais hormonais. No caso
de medicamentos sujeitos ao controle especial, a idade mínima para a dispensação é de 18 anos.
Art. 15º. O ajuste de doses ou substituição de forma farmacêutica, quando possível, só poderá ser feito pelo profissional
farmacêutico, o qual deverá realizar orientações por escrito e a por seu carimbo, datar e assinar no verso da receita.
Art. 16º. O fracionamento de medicamentos só é permitido para medicamentos em cartelas fracionáveis onde o lote, a
validade e nome do medicamento apresentam-se de forma individualizada em todos os comprimidos/drágeas/cápsulas.
Seção II
DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO
Art. 17º. Para os tratamentos de uso contínuo será dispensada quantidade máxima para 60 (sessenta) dias de
tratamento, conforme posologia, exceto insulinas e componente especializado.
Art. 18º. O fornecimento de seringas com agulhas é de responsabilidade da equipe farmacêutica, sendo que seu
acesso deve ser facilitado para pacientes insulinodependentes.
Art. 19º. O fornecimento de preservativos masculinos e femininos não necessita de prescrição e seu acesso deve ser
facilitado com a disponibilização direta nos balcões de recepção das unidades de saúde.
Seção II
DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Art. 20º. A dispensação de medicamentos sujeitos ao controle especial somente poderá ser feita sob responsabilidade
do profissional farmacêutico responsável técnico, inscrito na vigilância sanitária e no CRF/PR, conforme as normas da
Portaria nº. 344/98 e 06/99, da ANVISA.
§ 1º. Os medicamentos sujeitos ao controle especial serão dispensados na farmácia Municipal, na presença do
farmacêutico responsável.
§ 2º. Para a dispensação de medicamentos sujeitos ao controle especial, é necessário apresentar o Cartão SUS do
usuário do medicamento prescrito, carteira de identidade da pessoa que for retirar o medicamento na farmácia com a

receita e demais exigências do Protocolo Clínico-terapêutico ao qual o medicamento se vincula.
§ 3º. A dispensação só poderá ser feita dentro dos 30 (trinta) dias de validade da receita, contados a partir da data da
prescrição, devendo ser dispensada quantidade suficiente, conforme posologia, de acordo com a Portaria nº 344/98
da ANVISA. A data da prescrição da receita está incluída neste prazo.
§ 4º. Cabe aos farmacêuticos RTs (Responsáveis Técnicos) verificar a data da última dispensação dos medicamentos
sujeitos ao controle especial, a fim de evitar dispensação duplicada e o uso indevido ou indiscriminado destes
medicamentos por parte dos usuários.
Art. 21º. A farmácia municipal do Município fixara em lugar visível ao público seu horário de atendimento.
Seção III
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
Art. 22º. O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos,
geralmente de uso contínuo, utilizados em nível ambulatorial no tratamento de diversas patologias crônicas ou raras.
Seus itens são padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná e dispensados na Farmácia
Municipal.
Art. 23º. Ao receber uma receita na farmácia, o responsável pela dispensação deve sempre verificar se os itens
prescritos que não são padronizados na REMUME constam da lista de medicamentos do Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica. Em caso afirmativo:
I – Informar o paciente sobre a disponibilidade através do Componente;
II – Alertar o paciente sobre a documentação.
Seção IV
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS
Art. 24º. São estratégicos todos os medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico, cujo
controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e que tenham impacto sócio-econômico. Entre estes
programas podemos citar: Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS e Hemoderivados.
Parágrafo único. Os medicamentos têm a aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e são repassados para os
Estados. As secretarias estaduais têm a responsabilidade de fazer o armazenamento e distribuição aos Municípios.
CAPÍTULO V
DA ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO
Art. 25º. O responsável pelo atendimento deverá apresentar o medicamento ao usuário e, conforme necessidade
individual, orientar sobre o tratamento, observando:
I – Nome genérico do medicamento;
II – Modo de usar – orientar a forma adequada de uso de cada medicamento;
III – Horários de administração;
IV – Quantidade de medicamento fornecida e duração do tratamento;
V – Armazenamento.
Art. 26º. Explicar sobre o carimbo e, em caso de medicamento de uso contínuo, quando e como retirar a medicação
novamente. O ato de carimbar a prescrição constitui um importante registro para o paciente e o dispensador.
CAPÍTULO VI
DO REGISTRO DE ATENDIMENTO
Art. 27º. É obrigatório o registro da dispensação de medicamentos e insumos por sistema informatizado, disponível
na farmácia municipal.
CAPÍTULO VII
DO ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE
Art. 28º. Os medicamentos deverão ser organizados nas estantes, prateleiras e gavetas:
I – Em ordem alfabética, pelo nome genérico;
II – Com data de validade inferior à frente daqueles com data superior;
III – Separados conforme os lotes;
IV – De forma que permita a visualização e a movimentação do que está armazenado.
Art. 29º. Os medicamentos que exigirem refrigeração para a sua conservação devem ser armazenados em geladeira
apropriada, fazendo-se controle diário da temperatura na planilha “Controle Diário de Temperatura - conservação dos
medicamentos - geladeira” Anexo III.
§ 1°. Os locais de armazenamento dos medicamentos que não exigem refrigeração também deverão ter controle diário
de temperatura e umidade na planilha “Controle Diário de Temperatura/Umidade - conservação dos medicamentos
- ambiente” Anexo IV.
§ 2°. Todo problema com a temperatura da geladeira e/ou ambiente deverá ser repassado para o responsável da
unidade, para as devidas providências.
§ 3°. Periodicamente deve-se realizar limpeza dos equipamentos de ar condicionado conforme normas de vigilância
sanitária.
Art. 30º. O controle diário e mensal do estoque de medicamentos nas UBS será realizado via sistema informatizado.
CAPÍTULO VIII
DO REABASTECIMENTO
Art. 31º. A requisição/transferência para o reabastecimento de medicamentos nas unidades internas do Posto de
Saúde obedecerá será registrado em Nota de Requisição/Transferência de Medicamentos e será baseada no
Consumo Médio Diário de Medicamentos, auxiliado por sistema informatizado, levando-se em conta a sazonalidade
e possíveis períodos de desabastecimento.
Parágrafo único. A responsabilidade pelo envio do pedido de reabastecimento é do responsável pela unidade.
CAPÍTULO IX
DO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS DE FORNECEDORES
Art. 32º. O recebimento dos medicamentos de fornecedores será realizado nas dependências do Centro de Saúde.
§ 1°. O Farmacêutico Responsável verificará se o que está sendo entregue é adequado com o descrito na Nota fiscal,
observando ainda sua embalagem, prazos de validade e demais condições necessárias.
§ 2°. Após a conferência será reproduzido cópia do documento fiscal para posterior entrada dos medicamentos no
sistema informatizado.
Art. 33º. Cabe ao Secretário de Saúde designar um responsável e estabelecer um período para realização da
conferência dos medicamentos e reorganização da farmácia, sem comprometer o atendimento.
CAPÍTULO XI
DO BALANÇO DO ESTOQUE
Art. 34º. O balanço de estoque deverá ser semestral, devendo ser realizado até cinco dias antes da data de
reabastecimento para coincidir com o estoque mais baixo de medicamentos.
§ 1°. Fica permitido o fechamento da farmácia para balanço conforme calendário programado, que deve ser submetido
para aprovação com antecedência, da CFT.
§ 2°. O estabelecimento do calendário do balanço é de responsabilidade do farmacêutico, em acordo com o Secretário
de Saúde.
Art. 35º. A responsabilidade pelo balanço de estoque é do farmacêutico responsável designado pelo gestor.
Art. 36º. O balanço de estoque dos medicamentos psicotrópicos deverá ser feito mensalmente sem comprometer o
atendimento.
CAPÍTULO XII
DOS MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE PRÓXIMO AO VENCIMENTO
Art. 37º. O controle da validade dos medicamentos da farmácia é de responsabilidade do farmacêutico e, na sua
ausência, da pessoa responsável designada pelo Secretário de Saúde para a farmácia.
CAPÍTULO XIII
DESCARTE DE MEDICAMENTOS
Art. 38º. Constatando-se a existência de medicamentos vencidos, os mesmos deverão ser segregados dos demais,
sob as seguintes circunstâncias:
I - Sinalização que mencione “MEDICAMENTO VENCIDO”;
II – Os farmacêuticos responsáveis pela farmácia efetuarão as devidas alterações no sistema informatizado.
IV – Eventuais ocorrências de vencimento de medicamentos deverão ser justificados pelo responsável da farmácia e
encaminhados ao Secretário Municipal que tomará as devidas providências cabíveis.
Art. 39º. A farmácia poderá receber dos usuários medicamentos vencidos e/ou danificados, devendo segregá-los,
sem necessidade de registro no sistema informatizado, embalados e com sinalização que mencione “DESCARTE
DE MEDICAMENTOS”.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40º. A farmácia municipal deverá manter, para consulta, uma pasta com informações da farmácia que contenha:
I – Notas de entrada de medicamentos;
II – Planilhas do controle diário de temperatura (geladeira e ambiente) e balanço de estoque de medicamentos;
III – Cópias de todas as Comunicações referentes ao serviço da farmácia (Comunicações referentes à devolução de
medicamentos vencidos, devolução de medicamentos doados e/ou devolvidos, comunicação de fechamento para
balanço e outros);
IV – Informativos sobre medicamentos e documentos correlacionados (Instrução Normativa, Decretos, Portarias,
Listas de Medicamentos, Formulários de Pedidos de Medicamentos, Formulário de Notificação de Problemas
Relacionados a Medicamentos e outros).
Art. 41º. Em caso de verificação de problemas relacionados a medicamentos, tais como eventos adversos e queixas
técnicas quanto à qualidade, os profissionais de saúde devem notificar o fato diretamente à CFT.
Art. 42º. É vetado o ingresso de representantes de laboratórios farmacêuticos e o recebimento e guarda de
medicamentos “amostra grátis” em todas as unidades de saúde, bem como nos setores técnico-administrativos da
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 43º. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de
Saúde de Alto Paraíso.
Art. 44º. Esta Instrução Normativa poderá ser revista a qualquer tempo, ficando estabelecido o prazo máximo de 01
ano para a sua revisão sob responsabilidade da Equipe Técnica de Farmácia e Terapêutica.
Art. 45º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ELIAS SOBREIRO DOS SANTOS
Diretor de Controladoria Interna
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

REPÚBLI CA F EDE RATI VA D O BRAS I L
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE UMUARAMA
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Eduardo Spricigo, Oficial de Registro do 2º Serviço de Registro de Imóveis da
Comarca de Umuarama-PR, nos termos do art. 26, § 4º da Lei nº 9.514/97, FAZ
SABER que a Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob nº
00.360.305/0001-04, na qualidade de CREDORA FIDUCIÁRIA, requereu a este
Serviço Registral a intimação do Sr. ADILTON PEREIRA, brasileiro, motorista,
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.185.952-2 SSP/PR, inscrito no
CPF/MF sob nº 433.922.539-87, com último endereço conhecido à Av. Ariovaldo
Rodrigues de Moraes, nº 5.097, Jardim Aliança, em Umuarama-PR, para que
satisfaça o pagamento da importância de R$ 92.663,88 (noventa e dois mil,
seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao
valor para purga do débito (cálculo em 14/08/2019), mais o que vencer até a data
de efetivo pagamento, os juros convencionais e as penalidades, demais
encargos contratuais, acrescidos das despesas de intimação, publicação de
edital e emolumentos. Tal dívida tem origem na Cédula de Crédito Bancário nº
734-0570.003.00003180-6, emitida em 20/02/2014, no Contrato Particular de
Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações, e
Termo de Constituição de Garantia Empréstimo/Financiamento PJ Alienação
Fiduciária de Bens Imóveis nº 14.0570.690.0000170-93, garantido por alienação
fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 7.418 deste Serviço de Registro de
Imóveis, firmados em 28/03/2017, consoante atos registrais R-7/7418 e AV8/7418, de 26/02/2014 e 03/07/2017, respectivamente. O Interveniente
Fiduciante e Avalista NÃO FOI ENCONTRADO, para intimação pessoal, no
endereço conhecido, de acordo com o certificado por esta Serventia. Desta
forma, por meio deste Edital, fica o Interveniente Fiduciante e Avalista ADILTON
PEREIRA, acima qualificado, constituído em mora e INTIMADO para que
satisfaça o pagamento da importância acima referida e demais consectários
legais, no prazo de 15 (quinze) dias - a contar da última publicação do presente
Edital -, neste 2º Serviço de Registro de Imóveis, situado à Avenida Brasil, nº
4334, Edifício Atrium, Salas 02 a 05, Centro (Zona 1), em Umuarama-PR (Tel.:
44 2020-1234 e/ou 2020-0018). Fica o interveniente fiduciante e avalista, acima
qualificado, cientificado que o decurso do prazo para a purgação da mora, sem
o devido pagamento, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
“Lote de terras sob nº 26, da quadra nº 35, do Jardim Aliança, nesta cidade, com
área de 388,02m²”, e com demais características, medidas, confrontações e
benfeitorias constantes na matrícula nº 7.418 desta serventia, em favor da
CREDORA FIDUCIÁRIA Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 26, § 7°,
da Lei nº 9.514/97, após o cumprimento das formalidades legais e fiscais. - Dado
e passado neste Município de Umuarama-PR, aos 23 de outubro de 2019.
Original assinado por Eduardo Spricigo, Oficial de Registro.
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Sem Marí, eufórico Flamengo
pega o CSA para ampliar
soberania no Brasileiro
Rio, (AE) - Em clima
de euforia pela goleada
histórica de 5 a 0 sobre o
Grêmio e a consequente
classificação para a final
da Copa Libertadores,
o Flamengo enfrenta o
CSA neste domingo, às
19 horas, no Maracanã.
O duelo é valido pela 28ª
rodada do Campeonato
Brasileiro, do qual o time
rubro-negro é líder com
ampla vantagem.
Com uma campanha
impressionante, o Flamengo tem 64 pontos e
abriu dez de frente para
o vice-líder Palmeiras.
A equipe de Jorge Jesus
obteve 13 vitórias nos
últimos 14 jogos e não dá
brecha para seus rivais no
Brasileirão. Se o ritmo se
mantiver, o título nacional
virá com algumas rodadas
de antecedência.
“Temos muito jogadores que disputaram várias
decisões e agora é hora
de virar a chave. Não é
hora de pensar em Libertadores. Estamos fazendo

Marí desfalca o Mengo, mas o time tem substituto à altura

uma campanha maravilhosa e temos que focar no
Brasileiro. Não sou mais
menino, disputar final é
sempre especial. Mas não
temos que pensar nisso

agora”, alertou Rafinha,
em menção à concentração que o time deve ter no
torneio nacional.
O principal desfalque
para a partida contra o

CSA é Pablo Marí, que será
baixa após 21 jogos seguidos como titular. O espanhol recebeu o terceiro
cartão amarelo na vitória
diante do Fluminense e
cumprirá suspensão. Rhodolfo e Thuler disputam a
vaga para atuar ao lado
de Rodrigo Caio na defesa.
O paraguaio Piris da
Motta também está suspenso, mas tem atuado pouco.
Há a possibilidade de Jorge
Jesus preservar algum jogador por conta do desgaste
físico. Isso pode ocorrer com
Filipe Luís e Arrascaeta. Os
dois são os mais cotados a
ganhar um descanso porque
se recuperaram de lesão
recentemente.
O uruguaio retornou ao
time contra o Grêmio após
realizar uma artroscopia
e não será surpresa se
for poupado. Se não jogar,
Vitinho pode ganhar uma
chance. Reinier também é
uma opção. Já Filipe Luís,
outro que se recuperou de
lesão no joelho, pode ser
substituído por Renê.

São Paulo recebe o Atlético-MG e
tenta manter 100% em casa com Diniz
São Paulo, (AE) - O
técnico Fernando Diniz
completa um mês no São
Paulo e espera que o
time mantenha os 100%
de aproveitamento como
mandante sob o seu comando. A equipe recebe o
Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Morumbi,
pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na
quarta partida em casa
com Diniz.
Até agora com o treinador, o São Paulo venceu o Fortaleza, no Pacaembu, e Corinthians e
Avaí, ambos no Morumbi.
Antes da chegada de

Diniz, a equipe vinha
sofrendo nas partidas em
casa: eram quatro vitórias, seis empates e uma
derrota como mandante
no Brasileirão.
Diniz fará seu sétimo
jogo à frente do São Paulo
neste domingo. Além das
três vitórias em casa, o
treinador tem uma derrota para o Cruzeiro e dois
empates sem gols com
Bahia e Flamengo.
Para enfrentar o Atlético-MG, o São Paulo terá
mudanças. Daniel Alves
e Luan estão suspensos
pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral-direita,

Igor Vinícius deve ser titular. No meio, Hernanes,
Igor Gomes e Vitor Bueno
disputam duas vagas.
Diniz teve uma semana cheia para preparar
a equipe para o jogo. A
principal preocupação do
treinador é com a falta de
pontaria do time. Com 27
gols marcados no Campeonato Brasileiro, o São
Paulo tem o pior ataque
entre os dez primeiros
colocados. Com Diniz,
foram cinco gols em seis
partidas.
O treinador, por outro
lado, está satisfeito com
a criação e a movimen-

tação dos jogadores. Em
relação à defesa, o São
Paulo ostenta a melhor
do Brasileirão, com 17
gols sofridos.
A partida deste domingo marcará o reencontro do São Paulo com
Vagner Mancini, ex-coordenador técnico da equipe tricolor e atual treinador do Atlético-MG. Ele
pediu demissão no São
Paulo após o pedido de
líderes do elenco pela
contratação de Diniz
à diretoria. Depois da
saída de Cuca, Mancini
assumiria o time de forma interina.

De olho na história, Lewis Hamilton mira
hexa para confirmar dinastia na F-1
São Paulo, 26 (AE)
- Lewis Hamilton terá
neste domingo, a partir das 16h10 (de Brasília), no GP do México,
a primeira de quatro
chances de selar o hexacampeonato na Fórmula
1. Uma combinação de
resultados envolvendo o
finlandês Valtteri Bottas,
seu companheiro na Mercedes, pode assegurar
o feito no Autódromo
Hermanos Rodríguez.
Se o título vier, o piloto
inglês vai confirmar uma
nova e poderosa dinastia
na categoria, com cinco
troféus em apenas seis
anos, algo comparável
somente a lendas como
o argentino Juan Manuel
Fangio e o alemão Michael Schumacher.
Para faturar o hexa no

México, com três etapas
de antecedência, Hamilton precisará somar 14
pontos a mais que Bottas.
Entre diversas combinações, ele será campeão
se vencer a corrida e
conquistar o ponto extra
pela volta mais rápida
desde que o companheiro de equipe não passe
do quarto lugar. Ou se
apenas faturar a vitória
na prova e Bottas ficar
em quinto. Caso o título
seja confirmado, será a
terceira vez seguida que
o inglês se sagrará campeão em solo mexicano.
Estes feitos obtidos
em anos consecutivos
já tornam Hamilton um
nome quase hegemônico em sua “era”. Raros
foram os pilotos que impuseram tal domínio por

temporadas seguidas. Os
nomes mais conhecidos
são Fangio e Schumacher,
mas o alemão Sebastian
Vettel também fez história no início da década ao
empilhar quatro títulos
seguidos, entre 2010 e
2013, pela Red Bull.
No quesito títulos consecutivos, Schumacher
segue imbatível. Foram
cinco troféus, entre 2000
e 2004, ano em que assombrou o mundo com
sua Ferrari ao vencer
13 das 18 corridas da
temporada. A dinastia do
heptacampeão foi complementada ainda pelo
bicampeonato de 1994
e 1995, pela Benetton.
Dos seguidos recordes
batidos à época, um deles
segue em pé: o número de
91 vitórias.
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Mas esta estatística
está com prazo de validade, digamos, “perto
de vencer”. Hamilton já
soma 82 e tem contrato com a Mercedes até
2020. O inglês, contudo,
já supera o alemão no
aproveitamento geral,
exibindo domínio maior
em sua “era”. Na comparação vitórias por número de corridas, o piloto da
Mercedes exibe a marca
de 33,3% (82 triunfos em
246 provas), contra 29,6%
(91/307) de Schumacher.
Se for campeão neste
domingo, Hamilton superará o alemão ainda
com maior vantagem no
aproveitamento nas temporadas. Será de 46,1%
(seis títulos em 13 campeonatos), contra 36,9%
(sete em 19).

Palmeiras enfrenta o
lanterna Avaí de olho no
título e com mudanças

São Paulo, (AE) - A dez pontos do líder Flamengo,
o Palmeiras ainda pensa no título do Campeonato
Brasileiro. Após a rodada passada, jogadores e o técnico Mano Menezes admitiram a dificuldade de tirar a
diferença em 11 partidas, mas não jogaram a toalha.
Neste domingo, a equipe alviverde visita o Avaí, às 18h,
na Ressacada, para manter vivo o sonho pelo título.
O Palmeiras terá mudanças na escalação. Marcos
Rocha tem um edema na coxa direita, enquanto Willian
sentiu uma antiga fibrose. Eles serão preservados
para evitar possíveis lesões. Na lateral-direita, Jean
foi confirmado como titular. No ataque, Carlos Eduardo
deve ganhar uma vaga na equipe.
A ideia de Mano Menezes é que o time evolua no
sistema ofensivo. “Quero que a equipe aproveite esse
bom posicionamento para construir com mais qualidade um jogo ofensivo. É uma transformação no jeito
de jogar. A equipe era ofensiva no seu jeito, fazia gols,
e agora queremos isso na nova maneira de jogar, com
mais posse de bola e segurança”, disse o treinador.
Carlos Eduardo foi utilizado apenas duas vezes por
Mano Menezes, ambas saindo do banco de reservas.
O último jogo dele como titular foi no dia 22 de maio,
quando o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa pelas
oitavas de final da Copa do Brasil.
Mano explicou que pretende “ter um atacante de
velocidade pelo lado esquerdo para manter a ideia
de jogo”. Já no meio-campo, Lucas Lima deve voltar
a ter uma chance como titular que o time tenha “um
armador que sirva aos atacantes de velocidade e faça
lançamentos”.
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Grêmio tenta esquecer eliminação
e mira reabilitação no Brasileiro
Porto Alegre, (AE) - Abalado pela dura goleada
sofrida para o Flamengo
na última quarta-feira, o
Grêmio não tem tempo
para lamentar a eliminação na semifinal na Copa
Libertadores e passa a se
concentrar inteiramente
no Campeonato Brasileiro.
Neste domingo, às 16 horas,
o time gaúcho encara o
Botafogo, em Porto Alegre.
A partida é valida pela 28ª
rodada.
O Grêmio tem 41 pontos
e está fora do grupo que vai
à Libertadores. Chegou a
ficar entre os seis primeiros
colocados depois de emplacar bons resultados, mas
amargou duas derrotas
consecutivas para Bahia e
Fortaleza e caiu na tabela.
Portanto, o time gaúcho
terá de processar rapidamente o revés psicológico
para o Flamengo se quiser
disputar novamente a competição sul-americana. Se
depender do técnico Renato Gaúcho, a reabilitação
virá. Otimista, o treinador afirma que o Grêmio
foi “nocauteado na última
quarta-feira, mas “isso faz
parte do futebol” e revelou
que conversou seriamente
com o elenco.

“Tive uma conversa com
o grupo de quase uma hora
e meia. No clube, há hierarquia. Todos são cobrados.
Todo mundo está de acordo que estivemos muito
abaixo do que poderíamos
jogar contra o Flamengo.
Estivemos sem jogadores
importantes, mas até o gol
estávamos de igual para
igual contra uma base de
seleção”, avaliou o treinador.
Maicon, um dos líderes
do elenco, foi um dos jogadores com quem Renato
Gaúcho mais conversou
nos dias que antecederam
o duelo contra o Botafogo.
Para evitar protestos, uma
viatura da Brigada Militar
esteve do lado de fora do CT
Presidente Luiz Carvalho
durante as atividades.
Quantos aos desfalques,
o treinador não poderá
contar com Luan neste domingo e, possivelmente, em
mais nenhum jogo nesta
temporada. O departamento médico do Grêmio informou que o atacante tem
uma fratura por estresse
no segundo metatarso do
pé direito. O diagnóstico
foi feito após realização
de uma ressonância magnética. Ele tem feito um

Mesmo abalado, Grêmio tenta recuperar bom astral neste domingo

tratamento conservador.
Na última terça-feira,
quando confirmou Luan
como desfalque para o jogo
de volta da semifinal da Libertadores, Renato Gaúcho
havia dito que o jogador
tinha uma “lesão grave e
dificilmente vai voltar a
jogar este ano”. O depar-

tamento médico gremista,
porém, não estabeleceu um
prazo de recuperação para
o atleta ao divulgar um boletim para falar sobre a sua
situação. Isso só deverá ser
possível de ser feito após
a evolução do tratamento.
Jean Pyerre também continua em tratamento de sua

lesão e segue fora.
O treinador não indicou
quem vai jogar. A tendência
é de quem promova grandes
alterações na escalação. É
provável que Diego Tardelli
seja o titular no ataque no
lugar de André. Thaciano
também pode aparecer
entre os titulares.

Jogos de Hoje
Jogos de Domingo
Grêmio X Botafogo
Athletico X Goiás
São Paulo X Atletico MG
Avaí X Palmeiras
Flamengo X CSA
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Gestão Pozzobom chega a 200 KM
de vias com asfalto novo ou recuperado
Umuarama – Além
de duplicar a via de
saída para Xambrê,
em Umuarama, o prefeito Celso Pozzobom
assinou sexta-feira a
ordem de serviço para
duplicar a avenida Portugal, entre o clube Portugues a saída de Maria
Helena e vai anunciar
em breve a duplicação
da avenida Pedromiro,
do Alto São Francisco
até o Jabuticabeiras.
Com isso, a atual gestão
soma 200 quilômetros
de vias pavimentadas
ou recuperadas com
recape, reperfilamento
e micropavimento. “É o
maior volume de recursos investidos nos últimos anos na pavimentação em Umuarama”,
comenta o prefeito.
Nos últimos dois
anos, a administração
municipal tem dado
grande atenção às questões estruturais e realizado diversas obras de
recape, reperfilamento,
micropavimentação e
pavimentação asfáltica
de quase 200 quilômetros de vias públicas,

mentação rural e em
breve vamos licitar a
duplicação da Avenida
Pedromiro José Fernandes, entre a Avenida
Rio Grande do Norte
e o Parque Jabuticabeiras”, acrescentou
Pozzobom.
25 MILHÕES
PARA 2020

Prefeito Celso Pozzobom acompanha execução de uma das obras de pavimentação

além da construção de
pontes urbanas e rurais,
cascalhamento e pavimentação de estradas,
melhorias na drenagem
pluvial, na iluminação

pública e ampliação do
aeroporto municipal,
entre outras obras.
“Como exemplo disso
temos hoje, em fase
adiantada, a implan-

tação da Avenida Ivo
Sooma, na saída para
Xambrê, e o recapeamento da Avenida Ângelo Moreira da Fonseca,
que liga à rodovia PR-

323. Já criamos mais
um acesso ao centro,
na Avenida Ariovaldo
Rodrigues de Moraes,
estamos estendendo
o programa de pavi-

Para o próximo ano,
o prefeito informou que
o município já dispõe de
R$ 25 milhões para investimentos. Está prevista a
revitalização da Avenida
Paraná, a partir da Praça
Miguel Rossafa em direção ao novo Terminal
Rodoviário, obras de drenagem pluvial nas nascentes e entorno do Lago
Aratimbó, para resolver
de vez o problema do
assoreamento deste cartão-postal da cidade, recuperação da drenagem e
melhorias no Bosque dos
Xetá, novos trechos de
pavimentação, a conclusão das obras herdadas
da gestão passada – como
o Centro de Eventos e
duas escolas municipais
–, entre outras.

Mais um trecho da Avenida Ivo Sooma recebe pavimentação
Umuarama - A pavimentação da Avenida Ivo
Sooma, que a Prefeitura
de Umuarama está implantando na parte municipalizada da rodovia PR-489
(saída para Xambrê), está
recebendo mais um trecho
de asfalto e pode ter uma
parte liberada ao tráfego
já na próxima semana.
Com as galerias pluviais
praticamente concluídas,
a obra vai entrando na
reta final – com exceção
da trincheira, que será
implantada posteriormente
à pavimentação.
O ritmo das obras tem
agradado a moradores das
proximidades, comerciantes e pessoas que transitam
diariamente pelo local. Nesta semana ficou definido
que um trecho da avenida
terá a passagem será liberada para os veículos, para
minimizar os transtornos.
“Estamos fazendo os últimos ajustes para liberar o

tráfego entre a Praça Odete
Mossurunga e fábrica de
sorvetes da Guri, no sentido
Xambrê, e da Aceu até a
Avenida Ângelo Moreira
da Fonseca, no sentido
centro”, disse o secretário
de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos,
Isamu Oshima.
O trecho já conta com
pavimentação e gramado nas faixas laterais – o
canteiro central será utilizado para implantação
de ciclovia. Uma das marginais também já recebeu
o recapeamento asfáltico.
“Aos poucos a obra caminha para a conclusão, com
todos os cuidados técnicos
e a preocupação com a qualidade. Esta obra trará muitos benefícios para a comunidade que vive e trabalha
naquela região da cidade e
também para entrada e saída de visitantes da região
e do Mato Grosso do Sul
que procuram o comércio

e o setor de serviços em
Umuarama”, acrescentou
o prefeito Celso Pozzobom.
Um grande trecho já recebeu pavimentação após
a implantação de galerias
pluviais, regularização do
terreno, construção de bocas
de lobo, poços de visita, mudança de postes, adequações
nas redes de água e esgotos
e a preparação do solo. O
tráfego de veículos, desviado
para a marginal, tem fluído a
contento nos dois sentidos.
A ligação vai melhorar o
acesso ao centro para quem
chega de outros municípios,
além de dar mais segurança aos moradores de vários
bairros. O bom tempo vem
favorecendo o trabalho da
empreiteira contratada
para o serviço. Mais da
metade da extensão do
trajeto já recebeu asfalto,
enquanto outra frente de
trabalho prepara o terreno
para o trecho final de pavimentação e a implantação

Na avenida Ivo Sooma a pavimentação chega a mais uma etapa

da trincheira. As encostas
também estão recebendo
grama para evitar a erosão.
A Avenida Ivo Sooma
conta com o investimento
de R$ 7,3 milhões em parceria entre o Estado e o

município. A via tem dois
quilômetros de extensão,
da Praça Odete Mossurunga até o Jardim Império
do Sol II, e terá 2,5 km de
ciclovia no canteiro central,
além de intersecções com

outras vias, franqueando
acesso seguro aos jardins
Universitário e São Fernando, à Aceu e ao Parque
Tarumã, Parque Irani e o
Conjunto Sonho Meu, entre
outros bairros.
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Variedades
E vem chegando o
Natal!

Zilu Godoy mostrou nas
redes sociais a sua decoração de Natal. Ela já montou
a tradicional árvore e neste
ano escolheu um modelo no
estilo rústico, com enfeites
de juta, tecidos e pinha.

canaldafama2@agenciagb.com.br

Apagando as
velinhas

Lucas, filho de Henri
Castelli e Isabeli Fontana,
comemorou o aniversário
de treze anos com festa em
um badalado restaurante
em São Paulo. O aniversariante e os amigos convidados chegaram ao local
a bordo de uma limousine.

Mostrando as fotos

89 anos

Thaís Fersoza compartilhou com seus seguidores as
fotos que tirou durante viagem que fez com o marido,
Michel Teló, ao México, para comemorar os dez anos de
casamento. Na ocasião, os filhos do casal ficaram no Brasil.
Os fãs adoraram os cliques e encheram a atriz de elogios.

Silvio Santos completará 89 anos no dia 12 de dezembro, mas já é sabido nos corredores do SBT que o “patrão”
sairá de férias antes deste dia e que apagará as velinhas
fora do Brasil, acompanhado apenas de familiares e talvez amigos muito íntimos.

Só faturando

Segundo a imprensa
americana, Katy Perry é a
uma das artistas mais bem
pagas do mundo, com renda
anual na casa dos cento e
quarenta milhões de dólares. E tem mais, a cantora
também é mais querida das
redes sociais.

Mais uma tatuagem

Depois de ter desenhado
o rosto do filho Bless, Bruno Gagliasso fez uma nova
tatuagem, desta vez para
homenagear seu avô Manoel que acompanha o ator
“em memória, em força,
em inspiração”, conforme
escreveu o próprio Bruno.

Na festa de aniversário

Adele sempre foi muito discreta quanto à sua vida pessoal e também quanto aos projetos de trabalho, apesar de
ser uma celebridade internacional. No entanto, dias atrás,
a cantora foi clicada na festa de aniversário do cantor
americano Drake. Deslumbrante, usando um vestido preto,
Adele exibiu uma silhueta mais enxuta.

Convalescente
Gusttavo Lima
teve salmonela e ainda está em tratamento. O cantor contou
que não precisou
cancelar seus shows, mas teve muita
febre, dores no corpo
e diarreia. “Devo ter
emagrecido de quatro
a cinco quilos”, concluiu Gusttavo Lima.

Atriz persistente e
objetiva

Quem convive com Cris
Vianna conta que a atriz
é muito centrada em sua
profissão e que conquistou
o seu espaço com muita persistência e profissionalismo.

Esperando uma
oportunidade para
voltar a atuar

Claudio Heinrich ganha a
vida dando aulas de jiu-jitsu
numa academia no Rio de
Janeiro. O ator está sem contrato com a televisão desde
que participou de “Pecado
Mortal”, na Record, há cinco
anos e aguarda um convite
para voltar à telinha.

A força do amor

Em uma entrevista Rodrigo Hilbert revelou que se
não fosse a convivência com
Fernanda Lima ele seria até
hoje surfista e meio vagabundo. O bonitinho garante
que a mulher o ajudou a
amadurecer; atualmente ele
e a família estão morando
nos Estados Unidos.

Pai coruja

Daniel de Oliveira adora
falar dos seus filhos, Raul e
Moisés, fruto do seu casamento com Vanessa Giácomo. O ator garante que sua
vida mudou para melhor
com a convivência com os
meninos. Lembrando que
ele também tem o pequeno
Otto, fruto de seu casamento com Sophie Charlotte.
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MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR –
17h45, na Globo

Mesmo desconfortável, Lígia ajuda Rita a interagir
com Nina. Raíssa encerra a parceria com Nanda. Rita
e Lígia discutem na frente de Nádia. Meg e Regina comemoram quando Serginho e Guga anunciam o local
do chá de bebê. Nanda pede que Camelo ceda suas
composições para ela e Cléber. Filipe cobra que Rita
revele a Rui sobre a adoção de Nina por sua família.
Marquinhos vende ingressos falsos e uma multidão
invade o colégio para ver o show de Raíssa e Nanda.
Rui procura Filipe.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

1) Em qual dessas produções o apresentador e
ator Rodrigo Faro interpretou o personagem
Joaquim?
a) “Poder Paralelo”
b) “O Quinto dos Infernos”
c) “A Casa Das Sete
Mulheres”
d) “Cidadão Brasileiro”
2) Como se chamava
a personagem vivida por
Luciana Braga na novela “Esperança”?
a) Adelaide
b) Maria
c) Amália
d) Camile
3) Quem interpretou o Vivaldo na novela “Chocolate
Com Pimenta”?
a) Tarcísio Meira
b) Murilo Benício
c) Fúlvio Stefanini
d) Rodrigo Faro
4) Na novela “Kubanacan”, qual dessas duplas viveu
Zelda e Manolo?
a) Adriana Esteves e Marcos Pasquim
b) Carolina Kasting e Luiz Guilherme
c) Betty Lago e Pedro Malta
d) Carolina Kasting e Werner Schünemann
5) Como se chamava o personagem vivido por Brunno Abrahão na novela “Celebridade”?
a) Ademar
b) Joel
c) Zeca
d) Cristiano
(Respostas: 1-b / 2-a / 3-c / 4-b / 5-c)

Almeida conta para Júlio a conversa que teve com
Clotilde. Olga passa mal e Zeca se preocupa. Virgulino é
preso. Júlio e Almeida vão à delegacia para ajudá-lo. João
procura Afonso. João tenta convencer Afonso a aceitar
que Inês vá morar com ele e Shirley. Júlio e Almeida tiram Virgulino da cadeia. Shirley não deixa Carlos falar
com Inês. Dona Maria se preocupa com Olga.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Paloma é hostil com Natasha. Lulu incentiva Paloma
a ficar com Marcos. Toshi segue conselho de Thaíssa
e oferece dinheiro a Léo para que ele se case com ela.
Marcos se declara para Paloma. A pedido de Sofia,
Nana desenha o vestido que Paloma imaginou para
uma das personagens do livro “Mulherzinhas”, e Alberto intui que a filha poderia trabalhar com a costureira.
Léo aceita se casar com Toshi. Mário avisa a Nana que
fará um teste de DNA para confirmar a paternidade
do filho que ela espera, quando Diogo entra na sala.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Poliana conversa com Raquel sobre o bullying que tem
sofrido. Luigi conta para os pais que também tem sofrido
bullying e seus responsáveis decidem conversar com
Ruth e Helô. Filipa ajuda João encontrar a admiradora
secreta. Kessya questiona Débora sobre as chances que
ela tem de entrar para o grupo de dança e não recebe
incentivo. Luca revela aos amigos que foi chamado para
participar de uma série. Os problemas de Sara e Sophie
aumentam os boatos negativos sobre a O11O.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Téo hesita em denunciar Jô à Polícia. Rael se despede de Jô e ela afirma a William que se casará com
Téo. Lyris pede ajuda a Agno para recuperar seu anel
de noivado, roubado por Rael. Amadeu desconfia do
comportamento de Téo. Vivi acalma os fãs para ajudar
Fabiana. Agno e Leandro aconselham Téo. Evelina
alerta Jô sobre a conversa de Téo e Amadeu. Téo confronta Jô sobre o assassinato de Jardel. Vivi lembra
de sua infância ao provar o bolo de Maria da Paz e se
emociona. Maria da Paz vence o concurso de bolos. Jô
atenta contra a vida de Téo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Ofélio decide dormir no hospital para fazer companhia para Manuela. Geraldo vai até o hospital e
encontra Ofélio. Meire descobre que Bartolomeu está
debaixo do sofá e fica desesperada. Manuela chora,
mas Geraldo manda ela parar para não levantar suspeitas. Priscila vai até o hospital e diz para Isabela
(Manuela) que ela pode se recuperar com calma, pois
não faz falta na gravadora. Priscila ainda faz questão
de mostrar um vídeo que ela fez na rádio onde está
cantando com Joaquim. Regina chama a atenção de
Ofélio e diz que ele é pago para ser apenas o motorista
da mansão.

Com otimismo e entusiasmo, você
conseguirá ótimos resultados. Procure
evitar os compromissos arriscados.
Tenha cautela. Reserve um tempo
para a meditação, a fim de se manter
equilibrado.

O período lhe será de todo promissor.
Poderá solucionar suas dificuldades
financeiras. Excelente ao amor e
para as viagens. Aproveite para se
encontrar com os amigos e familiares.

Tenha um pouco de cautela com a
saúde. Seja mais flexível com as suas
ideias para conseguir um ajustamento
às diversas opiniões das pessoas com
quem convive.

Não despreze e nem faça pouco caso
de ninguém. Você poderá se arrepender. Muito sucesso está previsto
para você. Terá êxito em escritos, nas
viagens que empreender, no amor e
na família.

Os seus sentimentos encontram-se
estáveis, portanto, em um nível excelente para projetar possíveis ideias
novas; o ano de 2020 reserva muitas
novidades para você.

Ótimo para a renovação profissional
e para solucionar seus problemas
financeiros e pessoais. Fará boas
amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita influência nos
meios sociais.

Mantenha-se calmo e sereno em
qualquer circunstância. Algumas
dificuldades, no período da manhã.
Não se preocupe, pois terá uma tarde
feliz no amor e poderá ter ascensão
material.

O momento indica um bom dia, pois
você estará em seu melhor período
para o convívio íntimo. Se agir corretamente, terá grande expansão em
todos os sentidos quer no trabalho,
quer na vida.

Você entra agora em uma das melhores fases para lucrar através do
trabalho honesto. Favorável às mudanças de residência e emprego. O
fim de ano promete ser maravilhoso.

Nada de imprevidências, pois, poderá
estragar suas possibilidades de ser
bem-sucedido neste período. Você
deve analisar suas chances profissionais. Já é hora de avaliar como
anda sua vida.

Considere se as suas falhas ou erros,
dentro do trabalho, se devem a sua
própria distração ou desinteresse.
Ótimo fluxo para o tratamento de sua
beleza física.

Talvez não consiga gozar de liberdade
que quer e precisa. Mas é provável
que, se meditar sobre a opinião dos
outros terá maior recompensa num
futuro próximo. Sucesso cultural e
público.
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IEDUCAÇÃO
I
A DISTÂNCIA

Convenção da Unipar reuniu
parceiros de polos de várias
cidades do Brasil
Umuarama - O ensino a
distância ganha cada vez
mais fôlego na Universidade Paranaense, que há dez
anos investe nesta modalidade. As conquistas e novos
planos foram debatidos
na 4ª Convenção de Polos
da Educação a Distância,
evento promovido pela Diretoria Executiva de Gestão
da Educação a Distância da
Universidade Paranaense.
A diretora, professora Ana Cristina Codato, abriu o evento, que
reuniu representantes
de todos os 52 polos de
apoio presencial da Unipar, instalados em várias
cidades de nove estados
brasileiros. ‘Reinvente-se
– novas realidades, novas
possibilidades’ foi o eixo
temático. Em seu discurso, a diretora enalteceu
a tradição de 47 anos da
Unipar em educação superior, assim como a nota
máxima na avaliação do
MEC que a modalidade de
Educação a Distância da
Unipar ostenta, oferecendo cursos de graduação e
pós-graduação.
A professora Sueli Lopes, do polo de apoio presencial da Unipar em Ivaté/
PR, foi uma das primeiras a
falar. Ela, que tem polo tamUmuarama Ilustrado
bém em Cidade Gaúcha/
PR e em Iporã/PR, contou

Polo Destaque: professora Sueli Lopes foi a convidada
para expor sua experiência bem-sucedida em Ivaté, Iporã e
Cidade Gaúcha

sobre o que tem feito para
alcançar excelência na intermediação da prestação
dos serviços educacionais
oferecidos pela Unipar.
Os participantes também
tiveram a chance de ouvir
o palestrante Robson Dutra. Ele abordou ‘a arte de
transformar impacto em
impulso’. E Wille Muriel, um
dos líderes da conceituada
empresa Carta Consulta,
especializada em educação,
que veio para falar sobre
‘gestão da permanência
do aluno de ensino a distância’.
Estratégias

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 180.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes – (44)3056-5555 ou
digite o cód. 1107 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO
AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00
m², À. Constr. Aprox. 59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc
social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira + Detalhes: (44)9
9854-9515 ou digite cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO FANECO, 1677 – JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje – 03
qtos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1053 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595 – JD CANADA – V À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m²
- Imóvel com residência de aprx 99,50 m² de construção para reforma
ou desmanche. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1110
em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 780.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – AV. ROTARY,
3943 – JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 248,80 m², À. Constr. Aprox.
233,05 m²: Superior: Suíte master com closet, 03 quarto sendo
02 com sacadas, bwc social. Inferior: Sala de estar, sala de jantar
com lavabo, cozinha com armários planejados, espaço gourmet com
churrasqueira e piscina, área de serviço, despensa, garagem. +
Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1114 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI –
AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr.
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav.,
garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 462.000,00 – PROX. COLÉGIO ALFA ED. INFANTIL – AV.
GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 2150 – RESIDENCIAL
MONT BLANC – Área 616,00 m², Imóvel c/toda estrutura de lazer e
segurança - Quadras esportivas, academia, salão de festas, portaria
24 h, câmeras de segurança, área central de Umuarama. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 837 em www.aldemirimoveis.com.br
R$
270.000,00
–
PROX.
UOPECCAN
AV.
JOSE
INACIO
DA
PAIXAO,
3717
- PQ INTERLAGOS - Área 375,00 m², (frente 12,50 m² fundo 30,00
m²), Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança. quadras esportivas,
salão de festas, playground, portaria 24 h, câmeras de segurança,
área nobre em Umuarama, Topograﬁa plana, terreno residencial, sem
benfeitorias.+ Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód.
1111 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PROXIMO ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS – RUA JAÇANÃ, 2827 – PQALPHAVILLE 1 – Área 259,20
m², (frente 10,80 m² x 24,00 m²) – Bairro tranquilo e de fácil acesso,
Topograﬁa plana e sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44)30565555 ou digite o cód. 1097 em www.aldemirimoveis.com.br

Professores da casa
também foram escalados
para palestras que focaram criatividade na era
pós-digital, diferenciais
pedagógicos da Unipar, caminhos para evitar evasão,
estratégias de marketing e
papel do tutor, entre outros.
‘Práticas para o sucesso’, com o coordenador do
curso de Administração
da Unipar, professor João
Codato, encerrou o painel
de palestras. Foram dois
dias de debate e uma noite
de www.ILUSTRADO.com.br
confraternização, em
jantar que reuniu todos os
participantes.

R$ 50.000,00 - PROX. IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, AV. APUCARANA, s/n°. – CENTRO – Bairro tranquilo, de fácil acesso, próximo
a supermercados, igrejas, escolas e Farmácias, Topograﬁa plana e sem
demais benfeitorias, área residencial.+ Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (OI) ou digite o cód. 1112 em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS
CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS

E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO –
Com área total aprox. de 12.100,00m², Contem uma Residência em
alvenaria com área contr. de aprox. 210 m², um salão de festas com
150 m², ampla área de lazer com piscina, campo de futebol suíço, poço
semi artesiano e muita área verde. + Detalhes: Plantão (44)9 9995
2111 (TIM) ou digite o cód. 949 em www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 130.000,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR – AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À.
priv. Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 320,00) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 1071
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
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R$ 680,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br
R$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 320,00
– Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1108 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

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

APARTAMENTOS

R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE À. Priv.
52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1085 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/
jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO MOBILIADO – 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. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED.
CORDOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv.
96,00 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de
garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1103 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO
DI ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À.
Priv. 65,92 m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 360,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS
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R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO, 1102
– JD VITORIA - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1102 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2264 –
JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv.
e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1091 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 580,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ –
R. SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 900 em nosso site www.aldemirimoveis.com.
br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO
– EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos.,
sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR.
RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 - ZONA 01 – À. priv. Aprox.
390,00 m² - Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e 02 vagas de
garagem. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV.
CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 300,00 m² Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço
para escritório e estacionamento próprio. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. UOPECAN – R. ADRIAN GABRIEL DE OLIVEIRA, 3841 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – Suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem para 02 veículos +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1113 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 1.100,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO ULIANA,
1479 – JD AEROPORT 2 - Alv/laje – Suíte, 02 quartos, sala, cozinha
com armários, bwc social, despensa, bwc serviço, área gourmet, garagem para 02 veículos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 993 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. AO COLEGIO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL –
TRAV. SUMARÉ, 3920 – ZONA 07 - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem, despensa, edícula c/ churrasqueira + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 326 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBO – R. ANTONIO EDUARDO
GIOVANINI, 2418 – PQ BANDEIRANTES - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 79 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SOBRELOJA

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À.
Tot. Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha
planejada, lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo
01 master com closet e banheira.+ Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1104 em nosso site www. aldemirimoveis.com.
br
R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox.
83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc soc. e
Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

B4

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de Outubro de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Veículos
INOVIDADE

Novo SUV Caoa Chery Tiggo 8
chega ao Brasil no início de 2020
Confirmado para o
Brasil, o maior SUV da
Caoa Chery no País será
o Tiggo 8. A versão reestilizada do modelo de
sete lugares foi revelada
pela marca no último
Salão de Xangai, em
maio de 2019, e deverá
chegar no início do ano
que vem. Ele será feito
em Anápolis (GO).
O modelo virá ao Brasil esbanjando tecnologia. Um dos sistemas
mais inovadores é o de
reconhecimento facial.
O recurso não só libera o
funcionamento do carro
ao avistar um rosto conhecido como também é
capaz de configurar bancos e espelhos de acordo
com a face encontrada.
O Tiggo 8 também é o
primeiro carro da marca
a usar o sistema Lion,
que guardará informações sobre o veículo na
nuvem. Outros destaques
do utilitário-esportivo
serão os sistemas de automação da condução. O
modelo poderá ter itens
como assistentes de diU

N

dicionado. A disposição
é semelhante à adotada
por Audi e Land Rover
em seus modelos mais
recentes, com poucos
botões físicos.
PREÇO E RIVAIS

O Tiggo 8 também é o primeiro carro da marca a usar o sistema Lion, que guardará informações sobre o veículo na nuvem

reção semiautônoma e
frenagem automática
com detecção de pedestres, por exemplo.
VISUAL

Além do estilo retoI

V

E

R

S

cado em maio, o SUV
aproveitou a ocasião
para trocar os motores
1.5 por um novo 1.6 turbo
desenvolvido pela Chery,
com cerca de 200 cv. Com
injeção direta, o propulI

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

sor deve ser acoplado
a uma transmissão de
dupla embreagem e seis
marchas.
Por dentro, há painel
virtual e uma grande tela
central sensível ao toque
P

A

R

A

no centro da cabine. Na
versão anterior à reestilização, o monitor era de
10,25 polegadas.
Abaixo, outro mostrador digital de 8 polegadas controla o ar-conN

A

E

N

S

Estima-se que o Tiggo
8 terá tabela em torno
de R$ 150 mil. Com isso,
o utilitário-esportivo de
4,7 metros de comprimento ficará posicionado acima do Tiggo 7, que
é rival do Jeep Compass.
O Caoa Chery menor
tem preço sugerido de
R$ 116.990 na versão de
topo.
Assim, a briga do Tiggo 8 deverá ser com as
versões de sete lugares
do Tiguan, Comfortline
com motor 1.4 turbo e
R-Line – com o 2.0 turbo.
Na briga de marcas de
origem chinesa, o Tiggo
8 é rival direto do Lifan
X80. Esse SUV é ainda
maior, com 4,82 metros
de comprimento, mas
tem um motor menos
potente – um 2.0 turbo
de 184 cv.
E

UNIPAR

FARMÁCIA

Jornada aborda temas
em evidência na área
Com minicursos, palestras e conferências,
o curso de Farmácia realizou a 25ª edição
da sua Jornada Farmacêutica (Jofau).
Paralelamente também foram promovidos
o 22º Fórum de Egressos e o 17º Seminário
Pedagógico. Durante a semana foram
abordados os temas: Fármacos como
contaminantes emergentes: um desafio
para a biotecnologia, com a mestranda
da Unipar, Adma Soraia Kassem; A
Revolta das Vacinas no século 21, com o
professor Leonardo Velasquez; Urgência
e emergência, com o professor Reinaldo
Yoshi; e Aplicação de injetáveis, com as
professoras Sâmia Bisoli e Nayana Marconi.

DEBATE MULTIDISCIPLINAR

Unipar promove mesaredonda sobre autismo

BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGRICULTURA

Simpósio foca mercado e tendências
A 14ª edição do Simpósio em Biotecnologia
Aplicada à Agricultura reuniu profissionais da área,
mestrandos, doutorandos e graduandos da Unipar e
de outras instituições de ensino. A primeira palestra
foi com a professora Fabiola Villa, da Unioeste,
proferindo o tema ‘Flores tropicais: mercado,
tendências e perspectivas na região de Umuarama’.
Controle biológico de pragas com drone aplicado ao
agronegócio foi um outro assunto debatido.

FESTIVAL DE FOLCLORE

Evento de Educação Física
resgata cultura brasileira
O curso de Educação Física promoveu o Festival de
Folclore, com o objetivo de incentivar o debate sobre a
cultura popular do Brasil e de outras etnias. Divididos em
grupos, os alunos apresentaram performances das danças:
quadrilha nordestina, frevo, tarantela e country. Para
abrilhantar ainda mais a noite, teve também apresentações
de grupos convidados, com números de capoeira e danças
paraguaia, havaiana, flamenco, do ventre e forró.

Informar, esclarecer, tirar dúvidas.
Este foi o principal objetivo da
mesa-redonda realizada pela
EAD (Educação a Distância) da
Unipar. Com foco no transtorno do
espectro autista, o evento reuniu
mães, pais, professores e outras
pessoas da cidade. Integraram a
mesa a médica psiquiátrica Camila
Casarim, a psicóloga Bruna Costa,
a fonoaudióloga Camila Formicoli,
a terapeuta ocupacional Thais
Avelar e a nutricionista Viviane
Scheifer. O autismo é uma síndrome
que afeta vários aspectos da
comunicação, além de influenciar
no comportamento do indivíduo.
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BENEFÍCIO

Tribunal da Lava Jato mantém
regime aberto para Palocci

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 01/01
Prata, vidro elétrico, R$
8.800,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

CELTA LT 1.0
12/12
Prata, completo, 4 portas,
R$ 22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA HATCH
1.4 09/09
Premium, prata, completo.
R$ 19.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

MERIVA
PREMIUM 12/12
Branca, completa. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

S10 EXECUTIVA
09/09
4X4, dupla, prata. R$
53.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

S10 LT 2.5 19/19

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

VECTRA 2011
Prata, único dono, 80.000Km.
R$ 32.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (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
DOBLÒ HLX
ANO 2011
Flex, completo, ar, vidro,
trava elétrica, direção. vendo
ou troco. R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3639-7198 / 9
9161-2888. Av. Rondônia
3394 - Zona VII Umuarama.

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

STRADA
ESTENDIDA 1.4
11/12
Verde, completo, 50.000,00Km.
R$ 30,000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563

TORO FREEDOM
16/17
Prata, automático, 37.000kM.
R$ 76.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

UNO WAY 12/13
Azul escuro, completo, R$
23.500,00. Fones: (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.

FORD
FORD
DEL REI ANO 85
Álcool, glx, ótimo estado.
R$ 5.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
9 9914-5136

ECOSPORT 1.6
12/12
Branca. R$ 49.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563

FOCUS 2.0
TITANIUM 2015
Hatch, + teto. R$ 56.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FOCUS
TITANIUM 2.0
15/16
Branco, automático. R$
62.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD FOCUS
14/15
Branco,2.0, S.E, plus,
Automatico, Completo,
banco de couro. R$
52.500.00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CIVIC TOURING
18/18
Turbo Top, preto, único dono,
conservado, na garantia,
41.000km. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
9 8411-1911.

COROLA XEI
11/12 2.0
Prata, câmbio borboleta. R$
49.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA
ALTUS 10/11
Prata. R$ 49.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

COROLLA GLI
11/12
Prata, 2º dono. R$
50.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CARROS

ANO

CRUZE SPORT6 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LT
CRUZE SEDAN 1.8 LTZ
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO
F1000 XLT MWM
FOCUS 1.6 SE
GOL 1.0 TRENDLINE
GRAN SIENA ESSENC DL
ONIX 1.0 LT
ONIX 1.4 ACTIV AT.
ONIX 1.4 LTZ
ONIX 1.4 LTZ AT.
ONIX 1.4 LTZ AT.
ONIX 1.4 LTZ AT.
PRISMA 1.4 LTZ AT
RANGER 3.0 LIMITED 4X4
RANGER XLS
S10 LTZ 2.8 4X2 AT
S10 LS 2.8 C.SIMPLES 4X4
SPIN LT 1.8 AT
SPIN LT 1.8 AT
SPIN LT 1.8
TRACKER 1.8 LT AT
TRACKER PREMIER TURBO
TRAILBLAZER V6 LTZ
VIRTUS COMFORT TSI 1.0 AUT
VOYAGE 1.6 CITY

14/15
11/12
13/14
14/14
13/13
16/17
17/18
17/18
18/19
16/17
93/94
17/18
17/18
18/18
17/17
18/19
13/14
17/18
18/19
19/19
15/16
11/12
18/18
14/14
18/19
13/13
13/14
14/14
15/16
17/18
16/17
18/18
14/14

COR

OPCIONAIS

BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
VERDE
COMPLETO, AUT
PRATA
COMPLETO,AUT, COURO
PRATA
COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
PRETO
COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
CINZA
COMPLETO
BRANCO COMPLETO
BRANCO COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT
CINZA
COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT
BRANCO COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800
PRATA
COMPLETO, AUT
PRATA
COMPLETO
PRETO
COMPLETO
BRANCO COMPLETO, AUT, COURO
BRANCO COMPLETO
PRATA
COMPLETO, AUT
PRETO
COMPLETO, AUT
PRATA
COMPLETO
PRATA
COMPLETO, AUT
PRATA
COMPLETO, AUT, COURO, TS
CINZA
COMPLETO, AUT, COURO, 7L
PRATA
COMPLETOAUT
BRANCO COMPLETO

VALOR

R$ 58.900,00
R$ 43.900,00
R$ 52.900,00
R$ 52.900,00
R$ 52.900,00
R$ 79.900,00
R$ 89.900,00
R$ 89.900,00
R$ 96.900,00
R$ 84.900,00
R$ 45.900,00
R$ 64.900,00
R$ 37.900,00
R$ 47.900,00
R$ 39.900,00
R$ 62.900,00
R$ 39.900,00
R$ 54.900,00
R$ 59.900,00
R$ 59.900,00
R$ 49.900,00
R$ 62.900,00
R$ 111.900,00
R$ 92.900,00
R$ 106.900,00
R$ 34.900,00
R$ 39.900,00
R$ 37.900,00
R$ 63.900,00
R$ 86.900,00
R$ 124.900,00
R$ 64.900,00
R$ 36.900,00

COROLLA XEI
05/06
Prata, completo, automático.
R$ 27.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
07/08
Prata, automático, 1.8,
16v, ﬂex, 2º dono, chave
reserva, manual. R$
29.900,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
9 9987-5679.

HILLUX SW4
11/11
07 lugares, automática,
prata. R$ 98.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292/
99976-0563.

HONDA CID LX
12/13
Prata, automático, completo.
R$ 42.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXS 08/08

VERA
CRUZ 3.8 10

GOL QUADRADO
1.6 1993

Preto, ﬂex, R$ 32.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

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

Verde escuro, único dono.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

IX35 14/14
Prata, R$ 60.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

TOYOTA FIELDER
XEI 06/06
Preto, automático,completo.
R$ 24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
AMAROK
17/17
Cab simples, completo,
preto, 4x4. R$ 88.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CROSSFOX 1.6
2008
Prata, completo. R$
23.500,00. Interessados
tratar pelo telefones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

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

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

Vermelho, R$ 31.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SANTANA 1.8
02/03
Cinza, completo. R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO
14/15
Vermelho, completo, cab.
simples. R$ 32.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SAVEIRO CROSS
ESTENDIDA

14/14, branca. 60.000,00Km.
R$ 45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /

MOTOS
MOTOS
BIZ 125 EX
12/13
Vermelha, R$ 7.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

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

Classificados

Umuarama Ilustrado
EMPREG
EMPREGOS
OS
PROCURO
EMPREGO

Trabalho com costura de
sofás em minha residência.
Tenho experiência. Fone:
(44) 9 8443-5981. Jusmara

AVISOS
E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO
Lux Supermercados LTDA,
Pessoa Jurídica de direto
privado, estabelecida no
Município de Umuarama,
Estado do Paraná, sito
à Av. Vitoria, nº 4345,
Zona V, CEP: 87504-180
devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídica CNPJ sob
nº 12.756.445/0001-85, vem
através de esta comunicar
o extravio do alvará de
funcionamento cadastro
27937e alvará nº 30242. com
esta publicação torna-se
sem efeito legal e comercial.

CASAS
CASAS
ABDON
IMÓVEIS
Sobrado com área construída
de 153m², área total do
terreno 200m², contendo: 1
suíte, 3 quartos, banheiro
social, sala, cozinha,
garagem, área de lazer
com piscina. Localizada
na Rua Thelmo Galvão
Moreira, n°2436, Jardim
Laguna, Umuarama/PR. Valor
R$ 580.000,00. Fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS
Residência de alvenaria,
com área construída
de 148m², área total do
terreno 252m², contendo:
3 suítes, banheiro social,
sala, cozinha, 2 vagas
de garagem. Localizada
no Condomínio Paysage
Essenza, ao lado do
Shopping Umuarama.
Valor R$ 680.000,00.
Fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS
Residência de alvenaria,
com área construída de
110m², área total do terreno
245m² sendo (10X24.5),
contendo: 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha, 2 vagas
de garagem. Localizada
na Rua Djean Garcia de
Lima, n° 4131, Parque
Residencial Metropolitano,
Umuarama/PR. Valor
R$ 260.000,00. Fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria,
com área construída de
142.50m², área total
do terreno 182.32m²,
contendo: 1 suíte, 2
quartos, 3 banheiros
social, sala, cozinha, Hall
de entrada, 2 vagas de
garagem. Localizada na
Rua Mimosa, n° 2920,
Jardim Tangará Umuarama/
PR. Valor R$ 380.000,00.
Fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

Apartamento com área
privativa de 84m², área
total 119m², contendo: 1
suíte com closet e moveis
planejados, 1 quarto,
banheiro social, sala,
cozinha planejada com
bancada, ar-condicionado,
área de serviço, 1 vaga de
garagem. Edifício Solar
das Palmeiras, Apto n°
1002, localizado na Rua
José Dias Lopes, n° 4504,
Jardim Aratimbó, Umuarama/
PR. Valor R$ 365.000,00.
Fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS
Residência de alvenaria
construção antiga, com
área construída de 150m²,
área total do terreno 490m²
sendo (14x35). Localizada
na Rua José Honório
Ramos, n° 3589, Zona
II, Umuarama/PR. Valor
R$ 500.000,00. Fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS
Residência de alvenaria,
com área construída de
144m², área total do terreno
366m², contendo: 1 suíte,
2 quartos, banheiro social,
sala, cozinha, 3 vagas de
garagem, quiosque com
churrasqueira, lavabo,
piscina. Localizada na
Rua Maria, Condomínio
Parque das Grevilhas,
Umuarama/PR. Valor
R$ 350.000,00. Fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS
Apartamento com área
privativa de 45.42m², área
total 76.75m², contendo: 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha, área se
serviço, 1 vaga de garagem.
Edifício Flamboyant Apto n°
304, 3° andar, localizado na
Rua Sarandi, n° 4875, Zona
III, Umuarama/PR. Valor
R$ 150.000,00. Fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 180.000,00 . Prox. Unipar
Sede - Ed. Arapongas–
R. Arapongas, 4411 - À.
Tot. 75,59 m², À. Priv.
51,80 m² - 02 Quart.,
Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes – (44)3056-5555
ou digite o cód. 1107
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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.250,00. Prox.
Uopeccan. R. Adrian
Gabriel De Oliveira, 3841.
Pq Interlagos - Alv/laje –
Suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem para
02 veículos + Detalhes
– (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1113
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

JE Leilões

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de Outubro de 2019

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

CEMIL - (44) 3621-9200

R$ 680,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon. Av. Maringá,
4626 - 2º Andar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/998443338 ou digite o cód.
839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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

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

infraestrutura de asfalto,
galerias, arborização, energia
elétrica. + Detalhes: Plantão
Interessados tratar pelo
telefone (44)9 9995-2111
(OI) ou digite o cód. 1077
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE

TERREN
TERRENOS
OS
ALDEMIR
IMOVEIS
VENDE
R$ 120.000,00. Próximo
Escola Municipal São
Francisco De Assis
– Rua Jaçanã, 2827 –
Pq Alphaville 1 – Área
259,20 m², (frente 10,80
m² x 24,00 m²) – Bairro
tranquilo e de fácil acesso,
Topograﬁa plana e sem
benfeitorias. + Detalhes:
Plantão Interessados tratar
pelo telefone (44)3056-5555
ou digite o cód. 1097 em
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE
R$ 50.000,00 . Prox. A
Havan - R. Projetada 1,
S/N°. – Jd Real – terreno
de fácil acesso, sem
benfeitorias com toda a

R$ 50.000,00. Prox.
Igreja Assembleia De
Deus, Av. Apucarana,
S/N°. – Centro – Bairro
tranquilo, de fácil acesso,
próximo a supermercados,
igrejas, escolas e Farmácias,
Topograﬁa plana e sem
demais benfeitorias, área
residencial.+ Detalhes:
Plantão Interessados
tratar pelo telefone (44)9
9995-2111 (OI) ou digite
o cód. 1112 em www.
aldemirimoveis.com.br

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
OPORTUNIDADE
Vende-se restaurante e
churrascaria em Umuarama;
excelente localização!
Fica na PR-323, sentido
Maringa. Em operação,

Jorge V. Espolador
Matrícula 13/246-L

www.jeleiloes.com.br
.jeleiloes.com.br
JUSTIÇA ESTADUAL | VARA CÍVEL DE ALTO PIQUIRI-PR
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO, ARREMATAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, DEMAIS CREDORES E DO(A) DEVEDOR(A): ANA BAISE DO NASCIMENTO - (CNPJ/MF sob nº 006.035.619-77), AUGUSTO NASCIMENTO FILHO- (CNPF/MF sob nº 118.848.94968). FAZ SABER - a todos os interessados e a quem possa interessar, de que por este Juízo serão levados à arrematação o(s) bem(ns) penhorado(s) à devedora acima mencionada, e por meio do site: www.jeleiloes.com.br, de forma “ON LINE”, nos termos do artigo 882, parágrafo 1º
do NCPC e Resolução 236 do CNJ, e nas seguintes condições: A publicação do presente edital será realizada no site www.jeleiloes.com.br, por
meio do qual serão aceitos lances. O PRIMEIRO LEILÃO será encerrado no dia 05 de Novembro de 2019, a partir das 09h00min, no qual somente serão aceitos lances igual ou superior ao valor atualizado da avaliação. Em não havendo licitantes, dar-se-á início imediatamente ao
SEGUNDO LEILÃO que será encerrado no dia 05 de Novembro de 2019, a partir das 14h00min, no qual serão aceitos lances a quem mais der,
desprezado o valor da avaliação, não podendo ser por preço vil (este considerado se inferior a 60% do valor da avaliação – Artigo 891, parágrafo único do NCPC). OBSERVAÇÃO: Contendo lance nos 03 (três) minutos antecedentes aos termos finais da alienação, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 03 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances.
LOCAL: Os interessados em participar da alienação judicial, deverá ser cadastrar previamente no site: www.jeleiloes.com.br, com o envio de
todas as documentações e com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2º Leilão,
se responsabilizando, civil e criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento; Os lances deverão ser oferecidos diretamente no site www.jeleiloes.com.br, não sendo admitidos lances realizados por e-mail, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lances. PROCESSO: Autos sob nº 0000967-44.2013.8.16.0042 - (PROJUDI) DE CARTA PRECATÓRIA, em
que é exequente AGROPECUÁRIA E IMOBILIÁRIA PANTANEIRA LTDA - (CNPJ/MF sob nº 10.507.494/0001-59) e executados ANA BAISE
DO NASCIMENTO - (CNPJ/MF sob nº 006.035.619-77), AUGUSTO NASCIMENTO FILHO- (CNPF/MF sob nº 118.848.949-68). BEM(NS):
“Imóvel Rural – lote de terras sob nº 214-E, parte do lote nº214, da Gleba nº 5ª do núcleo Rio da Areia, situado no Município de Alto Pi quiri/Pr,
com área total de 12,00 alqueires paulista, com as divisas e confrontações constantes da Matrícula nº 951 do Cartório de registro de Imóveis
desta Comarca – INCRA Nº 718.025.004.936-0. Características: imóvel situado nesta comarca, localizado no trecho entre a sede Alto Piquiri e
o Distrito de Paulistânia, imóvel com boa topografia (leve declive),terra fértil, de boa qualidade, utilizado para as culturas de soja e de milho no
período denominado de safrinha, totalmente mecanizado, boa localização, ou seja, há aproximadamente dois (02)quilômetros da rodovia estadual de acesso ao Distrito de Paulistânia e há aproximadamente sete (07) quilômetros da sede. Encontrando-se essas vias de acesso em excelentes condições, o que facilita o escoamento de suas produções. Possuindo como recursos naturais o córrego do Pinhalzinho ao fundo, imóvel
desprovido de benfeitorias. Avaliado na totalidade de R$ 1.230.948,00, conforme auto de avaliação de evento 60.1 ”. ÔNUS: R-17/M-951 –
Prot.39.768 – Hipoteca de Terceiro Grau em favor da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial; R21/M-951 – Prot.41.066 – Hipoteca de Quinto Grau
em favor da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial; R-22/M-951 – Prot. 41.633– Hipoteca de Sexto Grau em favor da C.VALE – Cooperativa
Agroindustrial; R-24/M-951 - Prot.42.205 – Hipoteca de Sétimo Grau em favor da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial; R-25/M-951 – Prot.
42.206 – Hipoteca de Oitavo Grau em favor da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial; R-26/M-951 – Prot.42.207 – Hipoteca de Nono Grau em
favor da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial; R-27/M-951 – Prot.43.109 – Hipoteca de Décimo Grau em favor da C.VALE – Cooperativa
Agroindustrial; R-28/M-951 – Prot.43.112 – Penhora referente aos autos nº 0009127-15.2010.8.16.0058 de Execução de Titulo Extrajudicial da
Vara Cível da Comarca de Campo Mourão; R-29/M-951 – Prot.44.010 – Hipoteca de Décimo Primeiro em favor da C.VALE – Cooperativa
Agroindustrial, conforme Matrícula Imobiliária do evento 126.5. Eventuais constantes da matrícula imobiliária nº 951. Benfeitorias não averbadas
na matrícula imobiliária, eventual regularização por conta do arrematante. Em caso de arrematação de bem imóvel ou veículos automotores ou
outros bens dependentes de registro no órgão competente, para expedição da respectiva carta, deverá o arrematante recolher as custas referente à expedição da Carta de Arrematação, bem como comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para bens
móveis, recolhimento da GRC para cumprimento do Mandado de Entrega; é obrigação do arrematante arcar com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação. OBSERVAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega – (Artigo 908, parágrafo 1º do CPC/2015
e Artigo 130, parágrafo único do CTN). DATA DA PENHORA: 17 de Abril de 2012, conforme Termo de Penhora de evento 1.2. AVALIAÇÃO DO
BEM: R$ 1.230.948,00 (Um milhão duzentos e trinta mil novecentos e quarenta e oito reais), conforme auto de avaliação do evento 60.1, realizado em data de 27 de Março de 2017. VALOR DO DÉBITO: R$ 1.339.986,07 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e
seis reais e sete centavos), conforme cálculo de débito de evento 126.4, devendo ser acrescido das despesas, custas processuais e atualizações pertinentes até a data do efetivo pagamento do débito. OBSERVAÇÃO 1: Consoante o disposto no artigo 892 do Novo Código de Processo Civil, a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Artigo
895 do Novo Código de Processo Civil: “O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I – até o
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II – até o início do segundo leilão, proposta de
aquisição do bem por valor que não seja considerado vil”; §1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. §2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo,
a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. As parcelas serão atualizadas pela média aritmética
simples dos índices INPC e IGP-DI – (Decreto nº 1544/1995), a partir da data da arrematação. § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer
das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Assinalo, ainda, que a apresentação de proposta escrita de arrematação, mediante prestações não suspende o leilão e somente prevalecerá caso inexistente proposta de pagamento do lance à vista. Inexistindo proposta de pagamento à vista e havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, estas deverão ser submetidas à apreciação
deste juízo, sendo que prevalecerá a proposta de maior valor, ou em iguais condições, a formulada em primeiro lugar (art. 895, § 8º, I e II,
NCPC). A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será
expedida somente depois de efetuado o depósito ou prestadas às garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão
do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, NCPC). OBSERVAÇÃO 2: Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado
o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda, ainda que venham a
ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (artigo 903 do Código de Processo Civil/2015), podendo o arrematante desistir da aquisição apenas nas hipóteses
do § 5º do Art. 903 do CPC). O presente edital será publicado no site do leiloeiro www.jeleiloes.com.br, de forma a cumprir o preconizado pelo
artigo 887, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, o qual estará dispensado à publicação em jornal. DEPÓSITO: Referido bem se encontra depositado em mão da representante legal do executado Sra. TATIANA VALQUES LORENCETE DECOL, podendo ser localizada na
Avenida Maringá, nº 540 UMUARAMA/PR, como fiel depositário, até ulterior deliberação. Advirta-se o(a) depositário(a) de que, fica ele (ela)
obrigado(a) a permitir a eventuais interessados o acesso a eles, durante o horário comercial (de segunda a sexta das 9h às 18h, e aos sábados
das 9h às 12h), após a publicação do edital LEILOEIRO: JORGE VITÓRIO ESPOLADOR – LEILOEIRO - MATRÍCULA 13/246-L COMISSÃO
DO LEILOEIRO: comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da transação, a ser paga pelo adquirente, não se incluindo no valor oferecido. ADVERTÊNCIA: No caso de não ser realizado o Leilão na data acima designada por motivo superveniente, fica desde já designado o primeiro dia
útil subsequente para a sua realização. INTIMAÇÃO: “AD CAUTELAM”: Fica o devedor, qual seja: ANA BAISE DO NASCIMENTO - (CNPJ/MF
sob nº 006.035.619-77), AUGUSTO NASCIMENTO FILHO- (CNPF/MF sob nº 118.848.949-68), através do presente, devidamente INTIMADO,
caso não seja encontrada para intimação pessoal, na pessoa de seu(s) Representante(s) Legal(is). Ficam também Intimados, Através deste
Edital, a(s) respectiva(s) cônjuge(s). Eventual(is) Credor(es) Fiduciário, Hipotecário(s): C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - (CNPJ/
MF sob nº 77.863.223/0001-07) e coproprietário(s), usufrutuário(s) do(s) Imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados para intimação
pessoal, das datas, horário e local acima mencionados, para a realização do 1º e 2º Leilão Público do(s) bem(ns) penhorado(s). E, para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado no lugar de costume, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná, aos
três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. (03/10/2019). Eu,_______,/// Jorge V. Espolador///Leiloeiro Oficial - Matrícula
13/246-L, que o digitei e subscrevi. LEONARDO GRILLO MENEGON Juiz de Direito.
Fotos, editais, mapas de localização, informações para arrematar com segurança e possibilidades de parcelamento, visite nosso site:

www.jeleiloes.com.br

43 3025 2288
43 3028 2244

Senhores(as) Advogados(as), indique-nos como Leiloeiro, com base no Art. 883 do novo código de processo civil.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois trata-se de material de divulgação, com informações limitadas e resumidas. Havendo divergências, vale o que consta no edital.

toda montada, clientela
formada, estacionamento
próprio, amplos banheiros,
climatizada e com capacidade
para 140 pessoas! Contato:
(44) 99837-0654.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
VENDO
CHÁCARA
Chácara a 5 km de
Umuarama, 1 alqueire,
próximo a garapeira saída
de Guiara. Duas casas,
piscina sauna, boa de
água, cultiva hortaliças e
morango. Contato (67 ) 9
9882-1868 Márcio Cézar

VENDO OU
PERMUTO
RESIDÊNCIA
Sobrado em Maringá, com
600mts², terreno 1.300mts²
alto padrão, condomio
fechado. Permuto ou vendo
por área rural próximo a
Umuarama, aceito uma
parte em gado. Base de
negócio R$ 3.500.000,00.
Tratar com Silvio (44) 9 9
9943-6921 / 9 8451-2643.

VENDO OU
TROCO POR
CASA
Chácara 14mil², condominio
chácara Pavão. R$ 160.000,00.
Fones: (44) 9 8403-8010
/ (44) 9 9856-5632.

C3

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1076 em nosso site www.
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,
27 e 28 de Outubro de 2019
aldemirimoveis.com.br
com.br

C4

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

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

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

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

Residência
vENdAS

R$750.000,00

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

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

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

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

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

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

Classificados

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

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

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

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

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

Sobrados

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

Salões Comercial

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

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

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

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

R$ 975.600,00

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

R$ 225.000,00

vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

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

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

Umuarama Ilustrado

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de Outubro de 2019
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NÃO PERCA! EXCELENTES IMÓVEIS, EM ATÉ 30 PARCELAS COM ENTRADA DE 25% OU À VISTA.
Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
Datas:
Leilão
44-99907-8268 / 41- 99991-9477 / 41-3354-5608

1º Leilão: 12 / novembro / 2019 às 14:00 horas
2º Leilão: 26 / novembro / 2019 às 14:00 horas

LOCAL: Auditório do Hotel Caiuá - Avenida Presidente Castelo Branco, 3745 – Centro - Umuarama – PR
FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

www.leiloeiroqueiroz.com.br
IMPORTANTE

Presencial

- FICA CONSIGNADO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO NO PRIMEIRO LEILÃO,
OBSERVANDO-SE O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO, SOMENTE
À VISTA OU PARCELADO PELO PREÇO MÍNIMO DO VALOR DA AVALIAÇÃO (CONSULTE)
- NO SEGUNDO LEILÃO, OBSERVANDO O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR

DA AVALIAÇÃO, PODERÁ SER PARCELADO OU À VISTA (CONSULTE)

- As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
de pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.

Observações: - A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.

LOTE 01
IMÓVEL COM 60.500,00 M² OU 6,05 HECTARES COM FRENTE PARA A RUA
JOSIAS ANTUNES DE SOUZA, PRÓXIMO AO CONJUNTO HABITACIONAL
PAT R I M Ô N I O U M U A R A M A E A O PA R Q U E D O M B O S C O ,
APROXIMADAMENTE 100,00 METROS DA RODOVIA PR-323, AO LADO DA
SUBESTAÇÃO DA COPEL E EM FRENTE AO LAR SÃO VICENTE DE PAULA,
EM UMUARAMA, CONTENDO BARRACÃO, GALPÃO E OUTRAS
BENFEITORIAS
Lote de terras sob nº 8-D-3, da gleba nº 14-Figueira, da colônia núcleo cruzeiro, com área
de 6,05 hectares. Matrícula nº 46 do 2º CRI de Umuarama. Benfeitorias: 01) Um barracão
em pré-moldado com aprox. 1.050,00 m², utilizado para depósito e armação de ferragens;
02) Galpão em alvenaria, com estrutura pré-moldada possuindo aprox. 750,00 m² de
área total, com portas de aço; 03) A terceira benfeitoria em alvenaria entre a garagem e o
escritório, possui área total de 468,00 m². A área de 60.500 m² possui vocação industrial.
Tudo em regular estado. Importante: Constituição de servidão para a Sanepar de 645,00 m²,
conforme R-20 da matrícula. Observação: Venda Ad corpus.
Autos: 12573-69.2010.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 17.939.145,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 10.763.487,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 10.763.487,00
LOTE 02
IMÓVEL COM 4.237,50 M² NA RUA INDUSTRIAL, N° 1320, PARQUE
INDUSTRIAL I. PRÓXIMO A SAÍDA DA CIDADE PARA GUAÍRA E DA LOJA DE
DEPARTAMENTOS HAVAN, A POUCOS METROS DA RODOVIA PR-323,
CONTENDO BARRACÃO INDUSTRIAL E RESIDÊNCIA, EM UMUARAMA
Lote de terras sob n°04, da Quadra n° 01, Parque Industrial I, com área total de 4.237,50
m². Matrícula n° 36.493 do 2º CRI de Umuarama. Benfeitorias: 1 - Sobre o lote está
edificado um barracão de indústria, com aprox. 300,00 m² de área construída, com
estrutura em pré-moldado, paredes de concreto. Em geral, barracão encontra-se em bom
estado de conservação. 2 - Uma residência que serve de escritório com aprox. 80,00 m². O
estado de conservação é regular, necessita de reparos superficiais. O imóvel está localizado
em área comercial e industrial da cidade. Relativamente próximo a escolas e comércios da
cidade, porém distante do centro comercial. Observação: Venda Ad corpus.
Autos: 9065-18.2010.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 1.730.300,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.038.180,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 1.038.180,00
LOTE 03
IMÓVEL RESIDENCIAL NO PATRIMÔNIO DE CEDRO, ENTRE PEROBAL E
CAFEZAL, NA RUA MARISA
Lote de terras sob n° 04, da Quadra n° 06, do Patrimônio Cedro, com área total de 584,00
m². Matrícula n° 29.083 do 1° CRI de Umuarama. Sobre o lote está edificada uma residência
em construção, possuindo aprox. 85,00 m², sem acabamentos, em mal estado de
conservação. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 4311-91.2014.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 63.955,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 38.373,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 38.373,00
LOTE 04
RESIDÊNCIA NA RUA GILIO GASPARETTO, JARDIM IMPERIAL II, PRÓXIMO
À IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM UMUARAMA
Lote de terras sob n° 01-A, da Quadra n° 03, Jardim Imperial II, com área total de 139,39
m². Matrícula n° 16.967 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote está edificada uma
residência de alvenaria, possuindo aprox. 80,00 m², em bom estado com janelas em
blindex e pisos em cerâmica.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 961855.2016.8.16.0173 ET.- Valor da Avaliação: R$ 139.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 83.400,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 83.400,00
LOTE 05
RESIDÊNCIA PRÓXIMO À PRAÇA ANCHIETA E PRÓXIMO AO CENTRO
CÍVICO DA CIDADE, EM UMUARAMA
Lote nº 16-B, da Quadra nº 08, Zona 05, com área total de 245,00 m². Matrícula nº 19.370
do 1º CRI de Umuarama. Sobre o lote está edificada uma residência unifamiliar de padrão
simples e antiga em alvenaria com 148,44 m², com forro de madeira e piso de cerâmica
antiga. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 4462-57.2014.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 259.177,85 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 155.507,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 155.507,00

LOTE 06

IMÓVEL COM ÁREA DE 21.740,00 M² NA AVENIDA CAMPO MOURÃO, S/N, CONTENDO
VÁRIAS BENFEITORIAS (CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE UMUARAMA)

Lote de terras sob n° 7-Z-9, da subdivisão do Lote nº 07, da Gleba nº 14-Figueira, do Núcleo
Cruzeiro, com área de 2,174 hectares, ou seja, 21.740,00 m², situado na Av. Campo Mourão,
s/n, nesta cidade. Matrícula nº 3.122 do 2º CRI de Umuarama. Benfeitorias: 1) um salão do
clube, edificado em concreto, com os devidos acabamentos em alvenaria, possuindo área
total de 2.157,20 m², contendo: a) no subsolo: área total de 434,00 m²; b) no piso térreo: área
total de 811,60 m²; c) no piso superior: área total de 811,60 m² composta por um salão com
palco, uma sala para camarim e 2 banheiros; 2) um ginásio de esportes, edificado em alvenaria,
coberto por telhas de Eternit, possuindo área total de 1.325,48 m²; 3) uma piscina de
tamanho olímpica com 50 m de comp., 25 m de larg. e 2 m de profundidade; 4) duas piscinas
infantis, totalizando 80,00 m²; 5) dois quiosques em alvenaria, com churrasqueira,
totalizando 60,00 m²; 6) duas quadras de esporte abertas, totalizam 750,00 m²; 7) uma
quadra de esportes aberta, revestida com areia, possuindo cerca de 15 m de largura e 25 m de
comprimento. O clube ainda dispõe de dois campos de futebol suíço, que totalizam 5.600,00
m². Considerações: O imóvel está localizado próximo à entrada e saída de veículos da cidade,
de acesso à Rodovia PR-482, sendo este ponto de referência, estando ainda próximo ao Centro
Cívico da cidade e ainda próximo a avenidas muito importantes da cidade. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 6112-03.2018.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 12.308.800,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 7.385.280,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 7.385.280,00
LOTE 07
RESIDÊNCIA NA RUA DOM ELEUTÉRIO, PARQUE DOM BOSCO, PRÓXIMO À IGREJA
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM UMUARAMA
Lote de terras sob n° 08, da Quadra n° 10, Parque Dom Bosco, com área total de 433,80 m².
Matrícula n° 9.397 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote está edificada uma residência de aprox.
80,00 m² em regular estado. Observações: servidão de passagem – servidão perpétua de passagem
para linhas de transmissão de energia elétrica situadas entre Umuarama e Cidade Gaúcha; cessão de
direitos vertido para Copel Transmissão S/A: cessão de direitos vertidos para Copel Distribuição S/A.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 560-91.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 132.287,43 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 79.373,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 79.373,00
LOTE 08
APARTAMENTO NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 2477, DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL GREEN VILLE, EM UMUARAMA
Apartamento n° 303, situado no 3° pavimento do Bloco 02, do Edifício Residencial Green Ville,
situado na Avenida Rio Grande do Sul, 2477, com área privativa de 53,4416 m². Matrícula n°
29.613 do 2º CRI de Umuarama. Observação: a garagem não está inclusa com o apartamento.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 13666-86.2018.8.16.0173 ET.
Valor da Avaliação: R$ 150.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 90.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00

LOTE 09
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote nº. 04, da Quadra nº. 13, do loteamento Parque Firenze, com área de 376,00 m². Matrícula nº.
26.743 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria. Observação: Venda
Ad corpus. Autos: 7033-59.2018.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 60.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 36.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 36.000,00
LOTE 10
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 11, da quadra nº 14, no Loteamento Parque Firenze, com área de 360,00 m².
Matrícula nº 26.769 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 7101-09.2018.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 65.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 39.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 39.000,00
LOTE 11
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 07, da quadra nº 15, Loteamento Parque Firenze, com área de 360,00 m².
Matrícula nº 26.782 do 2° CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 7121-97.2018.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00

LOTE 12
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 09, da quadra nº 19, Loteamento Parque Firenze, com área de 470,00 m².
Matrícula nº 26.882 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 6951-28.2018.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 75.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 45.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 45.000,00
LOTE 13
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 01, da quadra nº 18, Loteamento Parque Firenze, com área de 480,00 m².
Matrícula nº 26.857 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 2302-83.2019.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 75.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 45.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 45.000,00
LOTE 14
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 13, da quadra nº 18, Loteamento Parque Firenze, com área de 360,00 m².
Matrícula nº 26.869 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 3043-26.2019.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 15
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 25, da quadra nº 09, Loteamento Parque Firenze, com área de 376,00 m².
Matrícula nº 26.666 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 3044-11.2019.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 72.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 43.200,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 43.200,00
LOTE 16
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 04, da quadra nº 18, Loteamento Parque Firenze, com área de 360,00 m².
Matrícula nº 26.860 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 3053-70.2019.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 17
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 24, da quadra nº 27, Loteamento Parque Firenze, com área de 376,00 m²,
Matrícula nº 26.985 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 3054-55.2019.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 72.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 43.200,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 43.200,00
LOTE 18
IMÓVEL NO LOTEAMENTO PARQUE FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM UMUARAMA
Lote de terras sob nº 32, da quadra nº 16, Loteamento Parque Firenze, com área de 481,75 m².
Matrícula nº 26.824 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há nenhuma espécie de benfeitoria.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 3060-62.2019.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 75.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 45.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 45.000,00

LOTE 19
PARTE IDEAL DE 50% DA LOJA 02, DO EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL
QUEBEC, NA RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 4673, EM UMUARAMA
Parte ideal de 50% pertencente ao executado da Loja n° 02, situado no pavimento térreo do
Edifício Comercial e Residencial Quebec, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, 4673,
com área total de 42,207268 m². Matrícula n° 30.319 do 1º CRI de Umuarama. O apartamento
está bem localizado no centro de Umuarama. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 430793.2010.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 55.000,00 - parte ideal de 50%
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 33.000,00 - parte ideal de 50%
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 33.000,00 - parte ideal de 50%

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

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

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.
Residência de alvenaria laje, contendo 1 suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros.
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

Residência
de alvenaria com área
construída
de 150m²,
contendo
suíte, 2
quartos,
sala com pé
direito duplo, cozinha planejada, acabamento
de alto padrão com aquecedor solar em todos
os pontos d'água, ar condicionado em todos os
quartos, home-theater feito sob medida, armários,
balcões e box de blindex em todos os banheiros,
garagem para 2 carros grandes, churrasqueira
e lavanderia. RUA LIONS- JARDIM LISBOA UMUARAMA/PR Valor: R$610.000,00.
- Residência de alvenaria com uma área total de construção
de 163,45 m², com área de 120,13 m² e com ampliação
residencial em alvenaria de 43,32 m², área total do terreno
259,80 m² sendo (8,66 x 30), Contem 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social. Fundo contém dispensa,
edícula com churrasqueira e banheiro social, e uma laje na
parte superior da edícula com vista para o lago, localizada
na Rua Montes Claros n° 4022, Bairro Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. Valor: R$390.000,00
Casa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00

Sobrado com área construída de 153m², área total do
terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro
social, sala, cozinha, garagem, área de lazer com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Moreira, n°2436,
Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor R$ 580.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com moveis
planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na
parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet,
com ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na Rua
Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque Vitoria Regia,
próximo ao Big Walmart, na cidade de UMUARAMA/PR.
Valor R$ 560.000,00.

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

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

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

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

- Chácara Bilha, lote D, Área de 6,031 hectares, situada na estrada pavão, Fazendo fundo com o córrego
Tucuruvi nesta cidade de Umuarama/PR. Obs.: Aceita
permuta em apartamento Valor: R$570.000,00.
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JD. ITALIA III
Próximo ao Sorvetes Guri.
Terrenos de 147,00m² (7,00x21,00).
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 04;
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 04;
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 12.

VENDA
APARTAMENTOS

JD. CIMA
R$ 135.000 - - LOTE 15-B, QUADRA 8 - Excelente
localização. Próximo ao Colégio Geração Cima.
JD. CANADÁ
R$ 130.000 - Qda 26 - lote 14. Com 548,52m².
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização e ótima topograﬁa.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²

ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!
R$ 950.000 - Cobertura com 310m², localizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala
de estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 dormitórios, BWC social,
todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/churrasqueira, terraço descoberto com pergolado e
deck em madeira. Localização privilegiada,
no Centro da cidade. Grande oportunidade
para adquirir sua moradia com conforto e
sofisticação. Para mais informações, ligue e
agende uma visita.

JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 39.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²
JD. FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topograﬁa.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²;
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²;
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²;
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²;
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².

TERRENOS
AV. VALDOMIRO FREDERICO

ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 265.000 - Apto 201 – 2º Andar - Localizado
no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,
entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social,
sala ampla, cozinha, sacada, lavanderia e 01
vaga de garagem. Apartamento em ótimas condições de uso, com 90m² privativos. Excelente
ambiente familiar e baixo custo de condomínio.
Agende uma visita!

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

RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 265.000 - Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto
São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa
nova, em alvenaria com 130m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira,
área de serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada, pronta para morar.

PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²

EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE!
R$ 95.000 - Apto 303, 1º andar, bloco 03,
localizado no Residencial Bela Vida, próximo ao Sorvetes Guri. Com 52m² de área
total e 46m² de área privativa, contendo 02
quartos, BWC social, sala, cozinha e 01 vaga
de garagem descoberta. Agende uma visita
para conhecer!

JD. IRANI - (PRÓXIMO SORVETES GURI)
R$ 129.500 á vista - Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Residência com 63m², com 01
suíte e 01 quarto, e demais dependências.
Terreno com 175,00m². Novíssima, sem uso
em ótima localização.

PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
Consulte mais lotes disponíveis!

INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total de 653,76m² (13,62x48,00).
Região de alta valorização e ótima localização.
JD. TRIANON
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²
BELO MONTE - SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 38.000 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 38.000 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 38.000 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²
JARDIM MODELO
R$ 39.000 - Próximo a Subestação da Copel Quadra 2 - Lote 4 - 126,00m².
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topograﬁa e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m².

JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo
à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 39.900 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m².
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 615,61m²
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 794,92m²
JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topograﬁa.
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42m²
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m².
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topograﬁa, a 50m do
portão da entrada da Zaeli, pronto para construir.
R$ 98.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m².

