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Maio Amarelo vai
chamar a atenção
para os acidentes
com motos

PREVIDÊNCIA

Confira se é
vantagem se
aposentar agora
ou após a reforma
A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro
não vai afetar o segurado que já tiver o
direito adquirido. Quem chegar às condições para se aposentar até um dia antes
de as novas regras serem publicadas não
será afetado. Confira se é vantajoso pedir o
benefício agora ou esperar mais um pouco.

Maio está chegando e com ele vem a
campanha internacional Maio Amarelo,
que busca conscientizar pedestres e
condutores sobre a necessidade de uma
convivência pacífica no trânsito. Esse
ano o enfoque da campanha em Umuarama será o motociclista. Somente este
ano, 7 pessoas morreram no trânsito da
Capital da Amizade.
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PERIGO - O problema é maior nas construções menores que, geralmente, são feitas na informalidade

Número de acidentes na construção
civil de Umuarama ainda preocupa
Constantemente os bombeiros de Umuarama são
acionados para atender ocorrências, principalmente, de quedas na construção civil. Oficialmente ,
os registros da Regional de Saúde indicam que no
ano passado foram 19 acidentes no setor, mas o
número pode ser bem maior, já que nem todos são
registrados, com destaque para quem trabalha
na informalidade. E o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção e do
Mobiliário de Umuarama, Marcos Beraldo, diz que
é difícil precisar o número de pessoas que se machucam nas obras devido à falta de equipamentos
obrigatórios. Ele alerta que isso também faz mal
para a saúde dos trabalhadores.
Página B1
OPÇÃO DE RENDA

Conferência definiu os
caminhos do Turismo
em Umuarama e região
Página A5
UMUARAMA

Pozzobom assina a
ordem de serviço para
asfaltar a Est. Jaborandi
Página A3
EDUCAÇÃO

Incentivo à leitura
voltou a ser tema de
encontro em Umuarama
Página A5
ESPORTES

Rodada tem AthléticoPR em casa e Palmeiras
diante da sua torcida
Página A8
Hoje:

20 Páginas

Fechamento:

15:12

EX-PREFEITO DE CRUZEIRO DO OESTE É SEPULTADO - Após velório na Câmara Municipal, o ex-prefeito de Cruzeiro do Oeste,
José Antonio de Castro, foi sepultado na tarde deste sábado no Cemitério Municipal. Ele morreu na sexta-feira no apartamento onde
morava em Umuarama. A prefeita Helena Bertoco decretou luto oficial por três no município que foi administrado por José de Castro
entre os anos de 1993 a 96. Centenas de amigos e familiares foram dar o último adeus ao pioneiro de Cruzeiro do Oeste.
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Política
Saiba se aposentar
antes da reforma
da Previdência e
se vale a pena

A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro não vai afetar o segurado
que já tiver o direito adquirido. Quem chegar às
condições para se aposentar até um dia antes de as
novas regras serem publicadas não será afetado.
Para isso, é preciso ter certeza de que já atingiu
todos os requisitos. Hoje, para se aposentar por
tempo de contribuição, é preciso chegar a 35 anos
de pagamentos (homens) e 30 anos (mulheres). Para
o benefício por idade, o pedido pode ser feito com
15 anos de INSS, desde que se chegue aos 65 anos
(homens) e 60 anos (mulheres).
Para saber se o INSS está contando corretamente
todo o tempo de contribuição, o trabalhador precisa
conferir o extrato do Cnis (Cadastro Nacional de
Informações Sociais). O documento está disponível
no site meu.inss.gov.br ou pode ser liberado nas
agências da Previdência, mediante agendamento.
O extrato deve trazer todas as empresas nas
quais o segurado trabalhou, com data de entrada e
saída, além do valor dos salários. Se houver falhas,
é preciso corrigi-las o quanto antes. O INSS tem
orientação interna para que a correção do Cnis seja
feita só na hora da aposentadoria, mas os advogados
previdenciários indicam ao trabalhador que agende
um atendimento para corrigir os dados cadastrais
do Cnis e, no dia, leve os documentos que provem
as contribuições.
Enquanto a reforma não é aprovada, o trabalhador deve tentar conseguir o maior benefício possível:
quanto mais idade e tempo de contribuição tiver,
melhor. Quem atingir a soma da pontuação 86/96
até a aprovação manterá o cálculo mais vantajoso.
Com a reforma, a proposta é que essa fórmula, que
hoje dá benefício sem redutor, passe a ser uma das
opções para quem puder entrar na transição. Ela
deixará de dar o benefício integral.
Para criar a idade mínima nas aposentadorias, de 65 anos (homens) e 62 (mulheres), o
governo precisa aprovar uma PEC (proposta
de emenda à Constituição), que requer votos
de 308 deputados federais e 49 senadores.
(Com informações do jornal Agora SP)
Organize a papelada

• Todas as contribuições feitas pelo segurado ao INSS devem estar no Cnis (Cadastro
Nacional de Informações Sociais)
• Porém, o que não estiver anotado nesse
documento deverá ser comprovado para que o
trabalhador consiga a aposentadoria
• Por isso, é necessário organizar a papelada para conseguir comprovar os períodos
trabalhados
Carteira de trabalho perdida ou rasurada
• A CPTS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) é o principal documento para
comprovar o tempo de contribuição
• Ela contém todo o histórico profissional,
trabalhista e previdenciário do trabalhador
formal
• Porém, para ser reconhecida pelo INSS,
ela não pode ter rasuras ou estar danificada
O que fazer se a carteira estiver indisponível
• No caso de perda ou extravio, é preciso,
primeiro, fazer um boletim de ocorrência
• Depois, é necessário fazer uma reconstituição da carteira, indo até os antigos empregadores e pedindo para que façam as anotações
• Para comprovar vínculo, o trabalhador
também pode pedir outros documentos como:
Ficha cadastral
• Original ou cópia autenticada
Contrato de trabalho ou termo de rescisão
• Original ou cópia autenticada
• A rescisão também pode ser comprovada
com o extrato do saque do FGTS
Livro de ponto
• Original ou cópia autenticada
• É necessário ter também uma declaração
da empresa dizendo que a pessoa trabalhou lá
Extrato analítico do FGTS
• Cópia assinada e carimbada pelo funcionário da Caixa Econômica Federal
• É preciso solicitar o documento em uma
agência do banco
E se a empresa faliu?
• Será preciso buscar o síndico da massa
falida, que é o responsável pela empresa que
fechou
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PREVISÃO

Governo diz que a reforma da Previdência
deve estabilizar dívida pública em 2023
Principal medida do governo para reequilibrar as
contas públicas, a reforma da Previdência deve estabilizar a dívida bruta do Governo Geral a partir de 2023.
A projeção consta de estudo divulgado esta semana pela
Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão auxiliar do
Senado.
Segundo a edição mais recente do Relatório de Acompanhamento Fiscal, dedicada aos efeitos da reforma
da Previdência, o Governo Central – Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central – só voltará a
registrar superávit primário em 2023. Definido como
economia para o pagamento dos juros da dívida pública,
o superávit primário representa o principal instrumento
para segurar o endividamento do governo.
De acordo com o estudo, mesmo com a aprovação da
reforma, o Governo Central registrará déficits primários
de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos) em 2020, 0,9% em 2021 e 0,4%
em 2022. No ano seguinte, o país voltaria a registrar
superávit primário de 0,1% do PIB. O resultado positivo
subiria gradualmente até chegar a 2,8% do PIB em 2030.
Em relação à dívida bruta do Governo Geral, o estudo
prevê que ela subirá de 77,8% do PIB em 2019, para
79,72% em 2020; 81,03% em 2021; e 82,14% em 2022. O
relatório não forneceu as projeções para os anos seguintes, apenas informou que ela se estabilizará entre 82% e
83% em 2023, começando a declinar nos anos seguintes.
Divergências
As estimativas de crescimento econômico da IFI são
mais conservadoras que as do governo. O órgão consultivo
do Senado projeta expansão de 2,4% para o PIB em 2020,
2,3% em 2021 e 2% em 2022. O projeto da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) de 2020 prevê crescimento de 2,7%
no próximo ano, 2,6% em 2021 e 2,5% em 2022.
As projeções da IFI foram divulgadas antes de a equipe
econômica liberar os dados atualizados de economia com
a proposta atual de reforma da Previdência. O órgão calculou que o texto atualmente em vigor resultará em economia
de R$ 670,9 bilhões de 2020 a 2029 apenas na Previdência
dos trabalhadores da iniciativa privada e das estatais. Com
as mudanças no abono salarial e no Benefício de Prestação
Continuada (BPC), haverá economia adicional de R$ 178,9
bilhões. As estimativas para a Previdência dos servidores
federais não foram divulgadas.
DADOS
Os dados divulgados pelo Ministério da Economia
na última quinta-feira (25) apontaram economia
de R$ 807,9 bilhões no mesmo período apenas com
a Previdência Social. Ao incluir as mudanças na
Previdência dos servidores federais, no Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e na restrição do abono
salarial a quem ganha apenas um salário mínimo,
a estimativa aumenta para R$ 1,236 trilhão. Caso
as estimativas do governo se confirmem, a dívida
pública poderia estabilizar-se mais rapidamente. O
Ministério da Economia, no entanto, não divulgou
o impacto da reforma da Previdência sobre o endividamento federal. Por meio da rede social Twitter,
a IFI comemorou a decisão do governo de abrir os
dados sobre a reforma da Previdência e elogiou a
construção do modelo de cálculos, mas pediu informações adicionais sobre a razão de as estimativas
do governo serem superiores às do órgão. (Agencia
Brasil)

Coluna

Direito em Debate

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direitos humanos, democracia em pedaços e cidadão de papel
“A maior riqueza de uma nação é seu povo”
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Arthur Schopenhauer foi um
filósofo alemão nascido em Danzig
em 1788. A maior parte de sua
vida, porém, ele passou em Frankfurt. Muitos o consideram um
pessimista. Isso devido a sua visão
sobre a sociedade e a situação do
ser humano. Ele chegou a dizer que
se o mundo foi criado por um deus,
ele não queria ser este deus, pois
o que ele tinha criado lhe partia o
coração. No entanto, ele foi um dos
poucos filósofos que seriamente se
dedicou a refletir sobre o amor na
vida das pessoas. Descendente de
família rica, perdeu o pai aos 17
anos e herdou uma fortuna. Despreocupado com o item financeiro
para sua sobrevivência, dedicou-se
aos estudos. Foi quando descobriu
os clássicos da Filosofia indiana
pelos quais passou a cultivar uma
grande admiração.
A verdadeira democracia é
aquela que impõe o total respeito
aos direitos humanos. Será que
no Brasil temos democrácia? O
desemprego aumentou. O dólar
subiu. A inflação está de volta.
Minas Gerais conta os mortos
de uma tragédia previsível, e,
reflete a omissão dos políticos.
A discussão da reforma da previdência em Brasília mostra que
os políticos estão despreocupados com o interesse público,
pensam apenas nos interesses
particulares. Assistimos pela televisão o povo do Rio de Janeiro
submetido ao poder das milícias
que recebem a “proteção” ilícita
da polícia militar – mediante
pagamento de propina – e dos
políticos que se abastecem de
votos nos “currais eleitorais” dominados pelos milicianos. Quem

não se submete a esse poder
paralelo, é expulso do bairro ou
é executado sumariamente. Que
democracia é essa? O brasileiro
vive o “cidadão de papel” e a
democracia em pedaços?
Democracia em pedaços são pontos de uma sociedade escondida e
reprimida pelo Estado, onde direitos
são claramente esquecidos e deveres
fortemente cobrados, por uma forma
de governo incapaz e de rédea curta
quando se trata de deveres que devem ser cumpridos pelos cidadãos.
Essa realidade existe há certo tempo
em nossa sociedade, porém sempre
passa despercebido. Infelizmente a
democracia no Brasil está apenas
em linhas e livros que não são respeitados, sendo assim, surge, nesse
contexto, o “cidadão de papel”.
Gilberto Dimenstein na década
de noventa retratou as mazela do
Brasil com foco na criança e adolescente. Cunhou o termo acima
quando concluiu sua pesquisa
de campo, pois percebeu que no
Brasil a cidadania está garantida
na Constituição Federal, mas não
existe de verdade. Essa conclusão,
embora abstraída no fim do século
passado, ainda hoje é uma realidade social. O desemprego, a fome e
a violência afetam as crianças, os
adolescentes, os jovens e os adultos. A pobreza continua gerando
pobreza e exclusão como num
círculo vicioso.
Nem Schopenhauer – o pessimista – poderia supor que a falta
de amor ao próximo pudesse chegar aonde chegou, sobretudo no
nosso país. Mortalidade infantil,
suicídio, pedofilia, violência social
e doméstica, miséria, aumento
do consumo de drogas e álcool,
prostituição infantil, aids, dengue,
chicungunha, tuberculose, saram-

po, gripe h1n1, aborto, depressão,
ansiedade, crise de pânico, doenças sexualmente transmissíveis, desnutrição infantil, lixões
públicos e resíduos tóxicos, água
contaminada, esgoto a céu aberto,
analfabetismo, exclusão digital,
entre outras mazelas que violam
os direitos humanos, compõem
a crise social e a fragilidade da
cidadania em nosso país.
Os direitos humanos foram
criados com o objetivo de garantir
os bons costumes, a moralidade
e a igualdade, evitando, assim,
qualquer tipo de violência, opressão e tortura injusta que afronte a
dignidade humana.
Diante dos acontecimentos da
vida social do nosso país, não podemos e não devemos ficar com os
braços cruzados assistindo nossos
representantes protagonizarem a
velha política do toma lá da cá. É
preciso pressa na aprovação das
leis. O amor ao próximo deve superar o interesse pessoal, político,
econômico e transnacional. Os
recursos precisam ser provisionados para melhorar a educação,
a saúde, a segurança e o desenvolvimento do país. O povo, maior
riqueza da nação, sem cultura e
fragilizado, está sendo consumido
pela violência e por doenças endêmicas. Eleitores, governadores,
prefeitos, vereadores, deputados
e senadores precisam se unir em
torno do único objetivo, qual seja,
salvar a nação. Caso contrário,
todas as classes sociais serão
duramente penalizadas.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito
da UNIPAR - iraja@prof.unipar.br
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INFRAESTRUTURA

Assinada ordem de serviço para
pavimentação da Estrada Jaborandi
Umuarama - O programa de pavimentação asfáltica da Estrada
Jaborandi, visando a
melhoria da infraestrutura e saneamento rural
da comunidade, teve um
passo decisivo na noite
da última quinta-feira,
25. O prefeito Celso Pozzobom assinou a ordem
de serviço para o início
do trabalho, na presença
de vereadores e lideranças da comunidade, no
salão do Projeto Canaã.
A preparação da estrada
para receber a melhoria
será iniciada nos próximos dias.
A pavimentação compreende 36,7 mil m² de
asfalto (6 km de extensão) e faixas laterais
gramadas e é uma parceria que conta com recursos federais – emenda
de R$ 900 mil do então
deputado Alfredo Kaefer
–, inclui contrapartida
do município e a participação importante dos
proprietários rurais, de
acordo com a testada de
cada chácara ou sítio.
“O projeto foi possível
graças à adesão dos

VIA IMPORTANTE
A Jaborandi é uma via importante para o
transporte escolar, escoamento da produção
rural, acesso às propriedades, áreas de lazer e à
estação de captação da Sanepar, por isso é uma
das vias de leito natural mais movimentadas do
município. Estiveram presentes à assinatura
da ordem de serviço o vice-prefeito Hermes
Pimentel da Silva, os vereadores Júnior Ceranto
e Newton Soares, a diretora de Arrecadação e
Fiscalização, Gislaine Alves Vieira, o diretor
da Sotran, Luiz Gabriel de Souza, o diretor de
Obras da Prefeitura, Nelson Bigeschi Junior, e o
diretor de Assuntos Institucionais do município,
José Cícero Laurentino.

O prefeito Celso Pozzobom assinou a ordem de serviço para o início do trabalho, na presença de vereadores e lideranças da comunidade, no salão do Projeto Canaã

moradores, que concordaram em arcar com
parte dos custos para
que o asfalto seja viabilizado. Cada parceiro
entra com sua parte e
no final todos serão beneficiados”, explicou o
prefeito. A participação
foi definida pelo edital
de adesão 021/2019 de
chamamento público,
publicado em 28 de feve-

reiro de 2019 e destinado
à assinatura do termo
de adesão individual de
cada proprietário rural.
O custo total da obra
é de R$ 3 milhões 817
mil 540,45, dos quais
R$ 900 mil são recursos de emenda e R$ 2
milhões 917 mil 540,45
serão rateados entre o
município e os donos de
áreas rurais ao longo da

Quem não está disposto a sofrer a dor da
disciplina, fatalmente sentirá a dor da frustração.
Wilian Marques
Você é disciplinado? Faço essa pergunta por observar
que muita gente quer ter resultados extraordinários na
vida, mas não tem disciplina nenhuma. Para se alcançar
metas, fazer sonhos virarem realidade, é necessário que
tenhamos disciplinada. Se quer perder peso, mas não tem
disciplina para manter uma dieta e fazer atividade física
regularmente, sinto lhe dizer, mas não vai acontecer. Se
quer ter prosperidade financeira e não tem disciplina
para gastar menos do que ganha, investir o que sobra do
seus ganhos e buscar novas fontes de renda, mais uma
vez, não vai acontecer. O fato é: ou você sofre a dor da
disciplina ou sofrerá a dor da frustração.
Um dos grandes segredos de uma vida de sucesso é conseguir fortalecer nosso “Eu”
disciplinado e enfraquecer nosso “Eu” preguiçoso. Não é engraçado como a nossa
parte disciplinada sempre aparece aos finais de semana dizendo: segunda eu começo
a correr. Segunda vou iniciar minha dieta. E o que dizer do final de ano. Aquele monte
de promessas e resoluções. Quem é que faz? Quantas vezes, fortalecidos por uma
incrível motivação, propomos que vamos acordar mais cedo e fazer uma caminhada.
No entanto, não fortalecemos nosso lado disciplinado e nosso lado preguiçoso, que é
muito persuasivo, toma conta e destrói todos nossos argumentos disciplinados. Quando
a primeira molécula do cheiro de um brigadeiro entra em nossas narinas, pronto lá se
foi nossa dieta. Quando o despertador toca, sem chances, automaticamente apertamos
o botão soneca, ou desligamos o alarme e viramos de lado para curtir mais alguns
minutos de sono. Enquanto nosso “Eu” preguiçoso for mais persuasivo do que nosso
“Eu”disciplinado, fatalmente, iremos perecer em nossa persecução por resultados
extraordinários.
Por vezes ouvi a frase “Eu não sou disciplinado”, mas a frase correta seria: “Eu não
estou disciplinado”. O fato é que ninguém é, ou não é, na verdade, nós estamos. Nós
somos fruto de nossas experiências. Decidimos e agimos conforme nossas memórias
fornecem subsídios para nosso pensar, decidir e agir. Ou seja, nós somos o que somos
hoje, pois passamos pelo que passamos ontem. Você não é disciplinado porque nunca
exercitou seu “músculo” da disciplina, até agora. Mas, você pode agir disciplinadamente
a qualquer momento, basta procurar métodos e estratégias que podem fortalecer seu
“Eu” disciplinado.
Eu sempre compartilho nas redes sociais algumas dessas estratégias. Sempre gostei
da disciplina e desde muito cedo alimentei meu “Eu” disciplinado. Antes de passar
no concurso do Corpo de Bombeiros eu acordava às 4 da manhã para estudar, antes
de ir trabalhar. Hoje, após 15 anos, ainda acordo às 4h30min para estudar, escrever,
preparar palestras, ler e manter minha rotina matinal energizante. Enquanto escrevo
esse artigo, em um quarto de hotel, minha esposa e meu filho dormem diante de mim,
são 5 da manhã e estamos indo curtir uns dias de folga na praia. Poderia ter dormido
até às 9 ou 10 horas, mas minha disciplina não permite que eu passe mais horas na
cama do que o necessário, pois eu treinei meu “Eu” disciplinado para me ajudar a me
aproximar de minhas metas e sonhos e não deixar ser vencido pela preguiça.
Nesse artigo quis dar uma pincelada sobre a importância da disciplina em nossa
vida. Quero que entenda que a crença limitante de que é ou não disciplinado é falsa,
pois na verdade você não esta disciplinado e pode sê-lo a qualquer momento. Não
acredita? Então, me diga como seria se recebesse a ligação de algum desconhecido
dizendo que a vida da pessoa que você mais ama depende de você ser uma pessoa
extremamente disciplinada. Não tenho dúvidas que se tronaria um expert em disciplina. Nos próximos artigos vou compartilhar algumas estratégias que o auxiliarão a
exercitar sua disciplina. Tenho certeza que você não quer sofrer com frustrações por
não ter alcançado suas metas. Então, se não quer frustrar-se, fortaleça sua disciplina.
Wilian Marques,
Coach, Programador Neurolinguístico, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros

estrada. “Precisávamos
atingir 70% desse valor
com a adesão dos moradores, durante o prazo
de vigência do edital, e
felizmente superamos
esse índice com a participação maciça dos produtores”, acrescentou
Pozzobom.
Em reuniões com os
moradores da Jaborandi,
o procurador jurídico do

município, Heber Lepre
Fregne, detalhou o programa de saneamento e
desenvolvimento da estrada, critérios e condições de adesão, a divisão
dos custos e a parte que
cabe a cada parceiro no
projeto, bem como prazo
e forma de pagamento e
o cronograma de execução. “As contribuições
voluntárias foram calculadas proporcionalmente
à metragem da testada
dos imóveis e o pagamento será realizado
em até 60 prestações”,

esclareceu.
A pavimentação da Estrada Jaborandi servirá de
modelo para projetos que
a administração pretende
implantar, beneficiando
outras estradas rurais.
“Agradecemos o apoio do
deputado Kaefer e destacamos a importância
da população aderir ao
programa para que a obra
seja viabilizada. O município cumprirá a sua parte
e os proprietários serão
os maiores beneficiados
com o asfalto”, completou
Celso Pozzobom.

CARTA ABERTA ao Exmo. Sr.
Governador Carlos Massa Ratinho Jr.
Sr. Governador,
Somos do setor de Curtumes de peles Bovinas do estado do
Paraná e vimos através desta externar nossa preocupação diante
da perspectiva iminente do estado na decisão de retirar a vacinação contra aftosa de maneira isolada e em desconformidade ao
cronograma inicial do PNEFA.
A restrição da entrada de animais vivos no estado nos incorrerá
num imediato desabastecimento em nossa matéria prima principal
“couro bovino in natura “, uma vez o rebanho estadual ser insuficiente para suprimento da indústria curtidora local , haja visto
que 50% do nosso rebanho é oriundo de bacias leiteiras, cujos
índices de abates e qualidade são significativamente inferiores
aos da pecuária de corte .
Alertamos que o Estado do Paraná é o 4◦ maior exportador de
couros e peles industrializadas do Brasil ( U$ 155 milhões em
2018) e depende muitíssimo do abastecimento interno das peles in
natura geradas pelas unidades abatedouros de bovinos do estado
; sem essa matéria prima seremos obrigados a reduzir o quadro
de funcionários proporcionalmente à essa queda de produção
, ou ainda , a se confirmar esse isolamento do estado do PR, é
pertinente e natural que busquemos nos suprir com matéria prima oriundas de outros estados, no entanto será líquido e certo a
perda de competitividade , tanto em consequência de aumento
nos custos de logística como pelo acumulo tributário originado
quando exportado o produto final , uma vez essa matéria prima
vinda de fora traz consigo ICMS agregado , sem o respectivo
repasse na venda para o exterior , desonerada.
Ressaltamos que na sequência da cadeia do couro temos
parceiros em importantes segmentos em nossa economia igualmente geradores de muita mão de obra - abastecemos
não somente as fábricas de calçados e artefatos de couro , como
também a indústria moveleira , automotiva , fábricas de sabões ,
gelatina e biodiesel, que em efeito cascata serão também afetadas negativamente se tal medida for adotada assim de maneira
precipitada , em decorrência dos contratos em andamento terem
que ser reduzidos e/ou interrompidos .
Diante do exposto, tendo em vista as consequências negativas
e inevitáveis ao nosso já tão penalizado setor coureiro do Paraná,
solicitamos encarecida e respeitosamente ao Sr. Governador uma
reavaliação dessa decisão, fundamental para nossa sobrevivência.
Atenciosamente
CURTUME PANORAMA LTDA
Umuarama – PR
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Curso de Medicina Veterinária da Unipar
comemora altos índices de empregabilidade
Umuarama - A coordenação e os professores do
curso de Medicina Veterinária da Universidade
Paranaense, Unidade de
Umuarama, têm muito a
comemorar. Afinal, são
23 anos de história [tempo em que formou 873
profissionais], respaldados na preocupação de
sempre oferecer ensino
de qualidade. O resultado disso? Um alto índice de empregabilidade
dos ex-alunos do curso.
E essa qualidade da
graduação, aliada à dedicação nos estudos, persistência e vontade de
crescer dos estudantes,
faz com que muitos deles
já comecem a trabalhar
logo após a formação
acadêmica. É o caso da
médica veterinária Maria
Augusta Bondezan. Formada no ano passado, é a
mais nova contratada da
empresa Bello Alimentos,
de Itaquiraí (MS), onde
atua como trainee do setor
de Garantia de Qualidade.
“É uma conquista muito
grande, principalmente
por ter a oportunidade
de conhecer a empresa
e adquirir experiência,
sendo o requisito fundamental para quem está
entrando no mercado de
trabalho”, conta a profissional, ressaltando que
a qualidade do curso da
Unipar foi de extrema
importância nessa conquista. “A Universidade,
com seu excelente corpo
docente e sua infraestrutura, me ofereceu todos os
instrumentos necessários
para hoje estar atuando
com competência na área
em que me formei. Por
tudo isso, tenho orgulho
em dizer que fiz parte
dessa grande Instituição”.
Morando também em
Mato Grosso do Sul, na
cidade de Sinop, o colega

Lucas Reati e Grabriela Rocha em momentos descontraídos na cerimônia de formatura do curso

de turma Pedro Teles é
outro que está feliz com a
escolha da profissão. Assim que abraçou o diploma, conseguiu trabalho
na empresa Prontovet,
onde atua na área clínica e de cirurgia. “Conquistei uma segurança
financeira e a chance
de não perder tempo em
adquirir mais conhecimentos, práticos e teóricos”, afirma o médico
veterinário, que também
faz questão de elogiar o
ensino que recebeu durante sua trajetória acadêmica. “Os professores
da Unipar estão sempre
empenhados e comprometidos com a qualidade de aprendizagem do
aluno, isso foi essencial
para minha formação”.

Para a coordenadora
da graduação, professora
Rosiara Maziero, “essa
oportunidade conquistada por nossos alunos logo
após a formação só vem
reafirmar o nosso comprometimento em fornecer um conteúdo teórico

e prático de excelência”,
diz. “O importante, para
nós, é que o curso de Medicina Veterinária da Unipar permita que o profissional chegue ao mercado
de trabalho bem preparado e, posteriormente,
que obtenha sucesso na

carreira”, orgulha-se.
Juntos com os médicos-veterinários Pedro
Teles e Maria Augusta,
também já entraram no
mercado de trabalho os
recém-formados Lucas
Reati, Gabriela Rocha,
Gabriela Tormena, Bruna

Laginestra, Lennyn Cano.
Além deles, também estão comemorando uma
grande conquista na nova
etapa da vida profissional
mais onze colegas de
turma, aprovados em programas de residência e
de mestrado e doutorado.

Hospital Veterinário
A palavra excelência cabe muito bem
entre os adjetivos usados para definir a
qualidade do curso de Medicina Veterinária
da Unipar, implantado em 1996. Nessas mais
de duas décadas, a preocupação constante
dos gestores da Instituição foi o de sempre
investir em laboratórios e outros recursos
para acompanhar a evolução da ciência
e das técnicas da Medicina Veterinária.
Com mais de cinco mil metros quadrados
de área construída e considerado um dos

maiores e mais bem aparelhados do Paraná,
o Hospital Veterinário é um notório exemplo
disso. Localizado no Câmpus II (Câmpus
Cruzeiro), numa área de 50 hectares, tem
uma infraestrutura que reúne aparelhos
de última geração em radiodiagnóstico e
cirurgia, distribuídos em clínicas e laboratórios amplos e modernos. Amparado pela
estrutura pedagógica da graduação, as
ações do HV são direcionadas para aulas
práticas e atividades de pesquisa e extensão.
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Conferência apontou os caminhos
do turismo para Umuarama e região
Umuarama realizou
nesta sexta-feira, 26, a 1ª
Conferência Municipal do
Turismo com o intuito de
identificar e promover as
potencialidades turísticas
da cidade e região, durante
o dia todo no auditório Spazio Hotel. Os participantes
foram recebidos com música
popular brasileira ao vivo e
uma apresentação de dança
flamenca com a bailarina e
professora Máriam Trierveiler Pereira, do Instituto
Federal do Paraná e Fundação Cultural de Umuarama.
Evidenciar o turismo
como fator de desenvolvimento social e econômico
da região é um dos objetivos
da conferência, promovida
pela Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo,
em parceria com o Conselho
Municipal do Turismo (Contur) e o Umuarama e Região
Conventions & Visitors Bureau – Instituto Umuarama
de Turismo e Eventos.
O evento foi aberto pelo
secretário Douglas Bácaro,
ao lado dos vereadores
Noel do Pão (presidente da

IPROGRAMAÇÃO
I
A conferência contou com palestras, discussões setoriais, indicação das prioridades para
planejamento estratégico do turismo municipal
e plenária de aprovação das indicações das
ações. Foi um espaço para o debate entre o
segmento, sociedade civil, poderes constituídos,
conselheiros, gestores, investidores e demais
protagonistas do turismo, além de discutir
propostas, diretrizes e conceitos para subsidiar
a consolidação da política municipal do setor,
norteando as ideias, objetivos e diretrizes
gerais para subsidiar a elaboração do Plano
Municipal de Turismo.
Câmara) e Júnior Ceranto,
o presidente do bureau,
Marcelo César Piffer, a presidente do Contur, Viviany
Franciny Braga Roder, o
chefe da Divisão de Turismo, Anderson Arilson
de Freitas, e o professor
Alessandro Piffer, representando a Universidade
Paranaense (Unipar).
Douglas Bácaro lembrou
que Umuarama foi a quinta
cidade do Paraná a realizar
a conferência local de turismo, que ajudará a subsidiar
a Paraná Turismo para a

conferência estadual, que
definirá as bases do setor
no Estado. “Nossa cidade
tem grande potencial no
turismo de eventos, que
pode agregar muitos benefícios para a economia,
inclusive em rentabilidade,
movimentação do comércio
e serviços”, disse.
“Atrativos turísticos locais e regionais, urbanos e
rurais, podem ser associados a grandes eventos, que
trarão público de outros
centros para a Capital da
Amizade, criando um círcu-

Secretário Douglas e outras autoridades durante a abertura do evento

lo de negócios e até atraindo
investidores. Mas para isso
precisamos nos estruturar
e formar profissionais para
o atendimento”, disse Bacaro, defendendo inclusive a
volta do curso de Turismo
e Hotelaria, que já existiu
em Umuarama.

O secretário falou sobre
obras em fase de conclusão
que vão estimular o setor,
como o Centro de Eventos,
o aeroporto municipal com
vôos regulares – anunciou
que a Azul Linhas Aéreas já
retirou alvará para operar
na cidade – e o shopping.

“Não podemos desperdiçar essa oportunidade de
contribuir para uma virada
na economia local, pois em
breve Umuarama estará
mais acessível e visível no
cenário estadual e o turismo tem muito a contribuir
com tudo isso”, pontuou.

Secretarias de Educação trocam experiências para estimular a leitura
Umuarama - A Secretaria de Educação de
Umuarama participou de
um encontro de secretarias municipais do setor
realizado na sexta-feira,
26, pelo Núcleo Regional
da Secretaria de Estado
da Educação (NRE), com
a presença do assessor
especial Josimar Bochine, de Curitiba. O evento,
em comemoração ao Dia
do Livro Infantil, reuniu
professores, coordenadores escolares, diretores e secretários de
educação de vários municípios da região e contou com a apresentação
de projetos realizados
pelas escolas estaduais
e municipais.

Umuarama foi representada pela secretária
Mauriza Gonçalves de
Lima Menegasso e pelo
projeto Biblioteca Itinerante – Caminhos da
Sabedoria, coordenado
pela professora e escritora Ângela Russi, que
apresentou no evento o
tema que será trabalhado neste ano, nas escolas
municipais. “Literatura
e Cinema” será o foco
desta temporada e o lançamento está previsto
para a próxima terçafeira, 30, às 8h, na frente
do Centro Cultural Vera
Schubert (Av. Rio Branco, 3633, Umuarama).
O encontrou contou
com a presença, ainda,

da chefe do NRE, professora Gilmara Zanata, do
vereador Júnior Ceranto
e do presidente da Associação Umuaramense
de Letras e Artes (Aula),
Jamil Alexandre da Silva. O assessor especial
da Secretaria de Estado
da Educação destacou
que a leitura de bons livros devem ser ensinada
até mesmo antes do contato das crianças com a
tecnologia. Ele saudou
os presentes em nome
do governador Ratinho
Júnior e do secretário
Renato Feder e disse que
os professores devem ficar atentos às formas de
despertar nas crianças o
gosto pela leitura.

“O governo tem boas
ideias para a educação
e quer estar mais próximo dos municípios,
em termos de gestão,
porque vê no setor uma
ferramenta fundamental
para o desenvolvimento.
Uma educação de qualidade pode transformar o
Paraná e o país”, disse.
A chefe do NRE, Gilmara
Zanata, lembrou que o
núcleo tem promovido
várias formações para
os professores em todos
os níveis e buscado uma
aproximação com as secretarias municipais.
“Através dos livros os
alunos podem conhecer o
mundo sem sair de casa,
por isso a leitura deve

ser estimulada a partir
de casa e mais ainda na
escola”, apontou.
A secretária de Educação de Umuarama
explicou a importância
do estímulo à leitura
– valorizado com atualização constante dos
professores municipais
– e o sucesso do projeto
Biblioteca Itinerante,
“que há vários anos têm
visitado escolas com
um ambiente lúdico ricamente decorado, personagens das histórias
infantis de cada tema
e muitos livros à disposição das crianças”,
comentou.
“Com apoio do prefeito Celso Pozzobom temos

feito muito na Educação
para melhorar a qualidade do ensino, tanto
de forma estrutural nas
escolas quanto noa formação continuada dos
professores e equipe da
secretaria. Mas sempre
podemos fazer um pouco
mais, e é conhecendo as
experiências de outros
municípios que podemos incrementar novas
ações”, completou Mauriza LIma, que entregou
convite ao assessor da
Secretaria de Educação
e à chefe do NRE para
o lançamento da Biblioteca Itinerante 2019 na
próxima terça-feira, no
Centro Cultural Vera
Schubert.
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Motos representam apenas 26,8% da frota
e motociclistas são os que mais morrem
Umuarama – Abril está
chegando ao fim e com a
aproximação de maio, vem
também a campanha internacional Maio Amarelo,
que busca conscientizar
pedestres e condutores
sobre a necessidade de
uma convivência pacífica
no trânsito.
Esse ano o enfoque
da campanha em Umuarama será o motociclista. Somente este ano, 7
pessoas morreram no
trânsito da Capital da
Amizade. Deste total,
cinco estavam de moto
e destes, três apresentavam sintomas de embriaguez, segundo informou
a diretora da Umutrans,
Dianês Piffer. Os dados
são do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar.
FROTA
A frota veicular de
Umuarama registrada
até fevereiro de 2019 é de
82.204, segundo o Detran
-PR. Deste total, motos e
motonetas juntas representam apenas 26,8% do total
em circulação, mas estão
diretamente envolvidas na
maior parte dos acidentes
com vítimas. Desde o início
do ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 281 acidentes
dentro da cidade, sendo
que em 67,61% (190) deles

Diretora da Umutrans, Dianês Piffer

Os motociclistas serão o alvo da campanha Maio Amarelo, que acontece a partir do próximo
dia 1º em todo o mundo

havia ao menos um motociclista envolvido.
MAIS ACIDENTES
O mês campeão foi março, quando 65 colisões envolveram motos, seguido
de fevereiro com 53 casos
e janeiro e abril, empatados
com 36 cada. “A maior parte
dos acidentes são causados
principalmente pela imprudência, como cruzamen-

Cientistas pedem que UE
vincule importações do Brasil
a compromissos ambientais
Mais de 600 cientistas
europeus e cerca de 300
indígenas pediram que a
União Europeia vincule
as importações oriundas
do Brasil ao cumprimento
de compromissos ambientais. O manifesto foi
publicado anteontem na
prestigiosa revista científica Science.
Segundo a declaração,
o bloco europeu, um dos
maiores parceiros de negócios do Brasil, é um “líder
mundial” na importação
de produtos agrícolas que
“causam desmatamento”.
O documento afirma que
as florestas brasileiras
perderam, em média, mais
de um campo de futebol a

cada hora entre 2005 e 2013
como resultado das importações da União Europeia.
A cientista Laura Kehoe,
da Universidade de Oxford, que pesquisa hábitos
alimentares que estão por
trás do desmatamento,
apelou à União Europeia
que “pare de importar o
desmatamento e se torne
um líder mundial em comércio sustentável”.
“Pedimos à UE para
aproveitar essa oportunidade crucial para garantir
que o Brasil proteja os
direitos humanos e o meio
ambiente”, escreveu a pesquisadora na revista. As
informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

to de vias preferenciais,
passar no sinal vermelho,
embriaguez e a distração”,
enfatizou o comandante
do Trânsito do 25º BPM,
tenente Thiago Shiguihara.
INFRAÇÕES
Segundo Dianês Piffer,
as principais causas elencadas pela PM e pelo Corpo
de Bombeiros como fonte
de acidentes são: excesso

de velocidade, embriaguez,
imprudência, desrespeito
a sinalização e falta de
atenção.
“Precisamos conscientizar os motociclistas sobre a
importância de não andar
em meio aos carros, de
ultrapassar somente pela
esquerda e respeitar o limite de velocidade, pois eles
são muito mais frágeis no
trânsito”, salientou Dianês.

Comandante do Pelotão de Trânsito do 25º BPM tenente
Tiago Shiguihara

Em rato, exercício de força controla diabete, diz estudo
Campinas - A prática de
exercício físico de força,
como a musculação, pode
ter impacto na redução da
gordura do fígado e no controle da glicemia em casos
de obesidade e diabete em
curto período de tempo e
antes mesmo da perda de
peso. Foi o que comprovou
um estudo realizado pela
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), que
observou camundongos que
treinaram durante 15 dias.
Eles apresentaram queda de 25% a 30% na gordura
no órgão na comparação
com animais obesos e sedentários. O próximo passo
da pesquisa é verificar se
uma proteína está relacionada com o processo e
se, no futuro, será possível
chegar a medicamentos que

reproduzam esse efeito.
O trabalho teve início em
2016 e avaliou três grupos
de animais: um formado por
animais magros e sedentários; outro com animais
obesos e com diabete que
também eram sedentários;
e um terceiro com animais
obesos e com a doença, mas
que foram submetidos a
treinos de força moderada
por 15 dias.
EXERCÍCIOS
O exercício era subir
uma escada com um peso,
que correspondia a 70% da
carga máxima que o animal
podia suportar, preso na
cauda. Os camundongos faziam 20 séries por dia com
intervalo de 90 segundos
entre elas.
“A gente sabe que

pessoas obesas têm
mais de 90% de chance
de acumular gordura
no fígado. Quando não
tratada, essa condição
pode levar a uma inflamação no fígado, que
pode evoluir para um
quadro de cirrose, carcinoma e até falência
hepática. Em casos de
obesidade, o fígado não
funciona normalmente”,
explica Leandro Pereira
de Moura, professor da
Faculdade de Ciências
Aplicadas da Unicamp
e coordenador da pesquisa.
O estudo, apoiado pela
Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) e realizado
em parceria com a Faculdade de Medicina de Harvard,

foi publicado na edição de
março do periódico científico Journal of Endocrinology.
Ao final do estudo, os
camundongos que praticaram exercício continuavam
obesos, mas tinham valores
normais de glicemia em
jejum.
“Alguns estudos mostraram esse efeito no exercício
aeróbico, mas o nosso mostra no exercício de força.
Muitos obesos com diabete
recebem indicação de iniciar atividade física com
meta de redução de peso.
A mensagem é que, mesmo
sem interferência no peso,
o exercício tem um significativo efeito na gordura
no fígado”, diz Moura. As
informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

Brasileiros ganham torneio mundial de robótica nos Estados Unidos
Estudantes brasileiros
ganharam o torneio de robótica First Championship,
realizado em Houston, nos
Estados Unidos, sendo finalistas nas três modalidades
em disputa: First Lego League, First Tech Challenge e
First Robotics Competion.
A delegação brasileira foi
formada por 10 equipes
totalizando 106 estudantes.
As equipes do Sesi de
Blumenau (SC) e de Americana (SP) conquistaram

o primeiro lugar na categoria First Lego League,
em Gracious Profissionalism e em Design do Robô,
respectivamente. A equipe
de Jundiaí conquistou o segundo lugar em Estratégia
e Inovação. Nessa categoria
competem jovens de 9 a 16
anos do ensino fundamental e médio.
A equipe do Sesi de
Goiânia foi uma das seis
finalistas do Prêmio Motivação na categoria First

Justiça condena seis por
montar distribuidora de drogas
A Justiça de Goiás
condenou seis acusados de montarem uma
central de distribuição
de drogas em Goiânia,
que entregava entorpecentes, principalmente
cocaína, na casa de usuários. Segundo estimativas da Polícia Civil, o

grupo lucrava cerca de
R$ 150 mil por mês com a
atividade. Mais de 1.400
clientes estavam cadastrados nos celulares da
organização criminosa,
que realizava pelo menos
cem entregas por dia. As
informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tech Challenge.
Na categoria First Robotics Competition, em que
competem jovens de 14 a 18
anos, duas equipes brasileiras, ambas do Sesi/Senai de
São Paulo, conquistaram o
Rookie All Stars, considerada a maior premiação para
os iniciantes na disputa,
concorrendo com mais de
60 estreantes.
O torneio First Championship é promovido por
u m a o rg a n i z a ç ã o n ã o

governamental chamada
First, em parceria com a
empresa de brinquedos
Lego. Além da etapa em
Houston, em maio, ocorrerá
outra disputa na cidade
de Detroit, nos Estados
Unidos.
As equipes devem construir robôs e colocá-los
para desempenhar determinadas tarefas. Na categoria
First Robotics Competition,
considerada a mais complexa, por exemplo, os estu-

Jovem vítima de acidente em
Eldorado morre em Umuarama
Umuarama – Um jovem
de 31 anos não resistiu aos
ferimentos de acidente e
morreu no início da manhã
desta sábado (27), no Hospital Norospar, em Umuarama. Diego Farias Prado,
31 anos, era morador de
Eldorado (MS).

O acidente ocorreu em
Eldorado, mas a vítima
foi transferida pela UTI
móvel do município para
Umuarama. Ele teve a
perna esquerda amputada, mas não resistiu aos
graves ferimentos e veio
a óbito.

dantes precisaram projetar
robôs industriais de até 56
quilos para executar tarefas como movimentar bolas

e discos para reservatórios
em uma arena durante um
tempo determinado. (Agência Brasil)
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Fase municipal dos
Jogos Escolares aponta
os classificados à regional
Umuarama - Aberta na
última semana, dia 18, a
fase municipal dos Jogos
Escolares do Paraná, que
neste ano completam 66ª
edições, chegou ao final
nesta sexta-feira, 26, em
Umuarama. As competições, com a participação
de 722 alunos-atletas formando 70 equipes de 21
instituições de ensino da
sede e distritos, movimentaram as principais praças
esportivas da cidade e definiram os estabelecimentos
de ensino classificados
para a fase regional da
competição.
Os jogos foram disputados no Ginásio de Esportes
Amário Vieira da Costa e
também nos ginásios do
Jardim Alphaville, da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do Harmonia
clube de Campo. O Estádio
Municipal Lúcio Pipino
ficou à disposição, mas não
houve disputa de futebol
de campo. “A participação
da comunidade esportiva,
dos pais e torcedores foi
muito expressiva”, apontou
o diretor de Esporte e Lazer do município, Jeferson
Ferreira.
A fase municipal dos
JEPs é uma realização da
Secretaria de Estado da
Educação/ Núcleo Regional
de Educação e Prefeitura
de Umuarama, por meio
da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer. Ela define
as escolas que vão representar o município na fase
regional e, dependendo dos
resultados, na etapa final
da competição.
“Participar dos JEPs
é uma ótima experiência
para os alunos, tanto da
rede pública quanto escolas
privadas. Além da saudável
prática de atividades esportivas, desenvolve o espírito
de equipe, ajuda a formar
lideranças, fortalece o respeito e a disciplina, sem
falar nos momentos alegres
que os jogos proporcio-

A fase dos jogos em Umuarama atraiu milhares de alunos

Os campeões, que garantiram
vaga na fase regional, foram:
Basquete masculino A – Colégio Sesi
Basquete masculino B – Colégio Padre Manuel da Nóbrega
Futsal feminino A – Colégio Bento Mossurunga
Futsal feminino B – Colégio Professor Paulo Alberto Tomazinho
Futsal masculino A – Colégio Alfa
Futsal masculino B – Colégio Bento Mossurunga
Handebol feminino A – Colégio Tiradentes
Handebol masculino B – Colégio Tiradentes
Voleibol feminino A – Colégio Professor Paulo Alberto Tomazinho
Voleibol feminino B – Colégio Princesa Izabel
Voleibol masculino A – Colégio Pedro II
Voleibol masculino B – Colégio Princesa Izabel
Vôlei de areia feminino A – Instituto Federal do Paraná
Vôlei de areia feminino B – Colégio Princesa Izabel
Vôlei de areia masculino A – Colégio Pedro II
Vôlei de areia masculino B – Colégio Princesa Izabel
nam”, reforçou Jefinho, que
destacou o apoio do prefeito Celso Pozzobom para o
sucesso da competição.
Para aumentar a segurança das praças esportivas onde os jogos aconteceram, conforme foi discutido
durante o congresso técnico – com a aprovação de
professores, diretores e
comissões técnicas –, neste

ano a Smel implantou um
sistema de pulseiras para
identificar as pessoas que
acompanham as competições. Uma cor foi definida
para os atletas, outra para
os torcedores e mais uma
para a comunidade esportiva, ajudando a Guarda
Municipal e a Polícia Militar
a identificar quem estava
realmente participando ou

prestigiando os jogos no
entorno dos ginásios.
A disputa aconteceu
nas modalidades futsal,
futebol de campo, voleibol,
vôlei de areia, basquetebol
e handebol, no masculino
e feminino, com atletas
divididos em dois grupos de
acordo com a faixa etária
(classe B de 12 a 14 anos e
classe A de 15 a 17 anos).

Goiás muda com Claudinei Oliveira Ceará adota postura ofensiva para
para começar vida nova no Maracanã começar o Brasileirão com vitória
Goiânia,(AE) - Depois de
perder o título estadual para o
rival Atlético-GO, o Goiás viveu
uma semana de mudanças.
Saiu o técnico Maurício Barbieri e chegou Claudinei Oliveira.
Ele promete muitas mudanças
para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro, diante do
Fluminense, domingo, às 19
horas, no Maracanã.
“Acho que as mudanças
são feitas a partir dos treinamentos”, afirmou Claudinei,
embora tenha tido apenas
duas chances de comandar
treinos técnicos e táticos durante a semana. Sem moral
com a torcida, o goleiro Sidão,
ex-São Paulo, é a novidade no
banco de reservas. Ele perdeu
a vaga para Tadeu, destaque
da Ferroviária no Campeonato
Paulista.
Mas para dar uma nova
cara ao Goiás, o técnico promete novidades em outros
setores. Pelo menos, foi assim,
que o técnico sinalizou no
último treino tático realizado
na sexta-feira. Mesmo jogando fora de casa, ele quer dar
mais força ofensiva ao time.
No treino apareceu com Da-

niel Guedes, David Duarte,
Renatinho e Kayke na equipe.
Eles devem ser confirmados
como titulares para as saídas
de Kevin, Rafael Vaz, Marlone
e Brandão “A ideia é ar uma
sacudida no time, mas todos
os jogadores são importantes
ao clube”, justificou.
O duelo contra o Fluminense marca a reestreia de
Claudinei pelo Goiás depois de
cinco anos. O atacante Kayke,
ex-Fluminense, vai vestir a
camisa esmeraldina pela primeira vez e parece disposto a
se vingar do seu clube anterior.
Ele parece ter já esquecido a
perda do título goiano e a eliminação na Copa do Brasil ao
cutucar o time carioca. “Eles
não ganharam nada este ano”.
Os laterais Caíque Sá e
Ernandes deixaram o clube e
acertaram com a Chapecoense, a pedido do técnico Ney
Franco, que ano passado subiu
com o Goiás è elite nacional e
agora dirige o time catarinense. Por coincidência, ele ocupa
a vaga deixada por Claudinei
Oliveira na tradicional dança
de cadeiras entre os técnicos
no futebol brasileiro.

Fortaleza, (AE) - Após se
manter na primeira divisão
a duras penas, o Ceará não
quer repetir os mesmos erros do ano passado. O clube
demorou 13 rodadas para
conquistar a primeira vitória, que mais tarde custou
caro ao elenco que brigou
contra o rebaixamento até
o último jogo. A “Era Lisca”
terminou no último fim
de semana e, agora, sob
o comando de Enderson
Moreira, ex-Bahia, o time
quer aproveitar o fator casa
para vencer o CSA, novato
na elite nacional, neste
domingo, às 16 horas.
O torcedor que for ao
Castelão pode se surpreender como o novo estilo do
time, segundo o próprio
treinador. “Acima de tudo
vai ser uma equipe que tenha coragem de jogar essa
competição, de enfrentar
os adversários. Não existe
equipe fácil de ser vencida nesse campeonato, é
uma estreia difícil contra o
CSA. Gosto de uma equipe
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ofensiva, que possa jogar
em transição também, mas
que tenha jogo e troca de
passes. A gente vai jogar
sempre ofensivamente, é
uma coisa que busco com os
atletas”, revelou Enderson.
Em relação ao time para
a estreia, o técnico vai usar
a base que perdeu o título
estadual para o Fortaleza.
Na sexta-feira, a diretoria
confirmou a contratação do
meia Thiago Galhardo, que
deixou o Vasco amparado
por uma liminar da Justiça do Trabalho. Ele deve
ter condições de atuar no
segundo jogo, fora de casa,
diante do Cruzeiro. O meiocampista vinha jogando no
time carioca e assegura
estar em boa forma física.
Esta é a terceira contratação do Ceará para o
Brasileirão. Antes, chegaram o atacante Bergson,
do Athletico-PR, e Matheus
Gonçalves, do Fluminense.
Mas a comissão técnica
espera por mais reforços
no decorrer da competição.

Sem Ganso e com Pedro
no banco, Fluminense
promete ir ao ataque
Rio, (AE) - Sem tempo para treinar, o técnico Fernando Diniz fez a opção de priorizar a recuperação
física de seus jogadores para o confronto contra
o Goiás, domingo, às 19 horas, no Maracanã, pela
primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O time
vai continuar sem o meia Paulo Henrique Ganso,
machucado, porém, vai ter o artilheiro Pedro, de
novo, no banco de reservas, com grandes chances
de entrar no segundo tempo.
A verdade é que além do desgaste físico, pelo jogo
e pela viagem, o Fluminense também se desgastou
além do esperado para garantir sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil no Arruda, no Recife, na
última quinta-feira. Depois de perder o jogo por 2 a
0, teve que definir sua vaga nos pênaltis, ganhando
por 3 a 2
“A gente esperava manter a vantagem inicial,
mas não jogamos bem e poderíamos ter sofrido
mais gols”, admitiu o goleiro Rodolfo. Ele defendeu
duas cobranças, viu outra passar por cima do seu
travessão e acabou sendo decisivo para a vaga que
valeu um prêmio de R$ 2,5 milhões ao clube.
Diniz mantém o foco na estreia diante do Goiás,
alertando que “podemos até mudar alguma peça
desde que alguém reclame de dores ou de lesão”. O
grupo ganhou folga sexta-feira e só fez um treino leve
no sábado. Mas o técnico já adiantou que pretende
manter a mesma base que avançou na Copa do Brasil.
O polivalente meio-campista Caio Henrique reclamou de dores musculares, mas está praticamente
confirmado. Sem Ganso, a sua vaga continua com
Allan. Jogando em casa e com o apoio da torcida, a
expectativa é de um time ofensivo com as presenças
no ataque de Everaldo, Luciano e Yony González.
Quem não for bem, deve ser substituído no segundo
tempo com a quase certa entrada de Pedro. A ideia
é ir usando ele aos poucos para recuperar ritmo
de jogo sem correr riscos de sofrer alguma lesão
muscular, comum para quem ficou tanto tempo sem
jogar - Pedro esteve parado por oito meses, após
realizar uma cirurgia no joelho direito. Mas já teve
o gostinho de marcar um gol np Recife, acertando
um dos pênaltis.
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Palmeiras estreia contra o Fortaleza atento
aos ânimos da torcida no Allianz Parque
São Paulo, (AE) - O atual
campeão nacional estreia
neste domingo no Campeonato Brasileiro disposto a
acalmar possíveis insatisfações da torcida. O Palmeiras
recebe no Allianz Parque o
Fortaleza, às 19 horas, pela
primeira rodada da competição, após ter enfrentado nos
últimos jogos episódios que
incomodaram a comissão
técnica, como um ataque de
pedras ao ônibus do time e
xingamentos aos atletas.
Apesar de ter vencido na
última quinta-feira o Melgar,
no Peru, por 4 a 0 pela Copa
Libertadores, o Palmeiras
deixou Arequipa irritado
com a manifestação de alguns torcedores. Após a partida, os reservas faziam um
treino no gramado quando
foram alvo de xingamentos.
O técnico Luiz Felipe Scolari
ficou irritado com o gesto e
chamou de “palhaços” os

autores da manifestação.
Já na última vez em que
atuou como mandante, o
Palmeiras encarou uma situação ainda pior. O ônibus
que levava o elenco ao estádio para a partida contra o
Junior Barranquilla foi alvo
de um ataque na entrada da
arena, com o arremesso de
pedras e garrafas O clube e
a polícia descobriram logo
depois que estava organizado para depois do jogo
um outra emboscada, que
acabou desarmada.
O clima complicado teve
como estopim a eliminação
na semifinal do Campeonato
Paulista, diante do São Paulo,
nos pênaltis. Apesar disso, o
Palmeiras está em situação
confortável na Copa Libertadores, com classificação
garantida para as oitavas de
final, e inicia o Brasileirão
como um dos favoritos. O time
não perdeu jogadores e ainda

acertou a chegada de sete
reforços para 2019.
Por isso, o elenco considera ser importante ter um
bom início no Brasileirão.
A expectativa e a exigência
da torcida prometem ser
elevadas. “O Brasileiro é um
torneio bem duro, talvez, um
dos mais difíceis do mundo
e não tem jogo fácil. São
cinco, seis, sete ou até mais
times com possibilidades
de ser campeão. Se a gente
conseguir manter a força
defensiva e continuar sofrendo poucos gols, teremos
grandes chances de brigar
pelo título”, disse o zagueiro
Gustavo Gómez.
Felipão deve mexer bastante no time e promover o
rodízio de titulares. Jogadores que foram poupados
da viagem ao Peru, como o
atacante Ricardo Goulart
e o zagueiro Edu Dracena,
devem ganhar chance.

Palmeiras joga em casa completo para arrancar bem no Brasileirão

Ainda sem Lucho, Athletico-PR usa força máxima na estreia no Brasileirão
Curitiba, (AE) - Após
a derrota do Athletico Paranaense para o Jorge
Wilstermann na Copa Libertadores, por 2 a 1, o técnico Tiago Nunes resolveu
escalar força máxima na
estreia do clube no Campeonato Brasileiro, frente
ao Vasco, neste domingo,

na Arena da Baixada. A
tentativa é de elevar a
moral do elenco antes do
jogo decisivo contra o Boca
Juniors, em 9 de maio, na
La Bombonera, que valerá
a liderança do grupo do
torneio continental.
A principal novidade é o
retorno de Thiago Heleno.

O zagueiro tem uma limitação fisiológica em altitudes
elevadas e, por isso, pediu
para ficar de fora do jogo
contra o Jorge Wilstermann. O defensor retoma
seu lugar na equipe titular
na vaga de Paulo André e
ao lado de Léo Pereira.
Mas Tiago Nunes segue

sem poder contar com
Lucho González, com uma
lesão na panturrilha. Além
dele, o lateral Madson é
outro vetado pelo departamento médico do clube. Ele
está tratando uma lesão
na coxa.
Já o atacante Rony, expulso contra o Flamengo

na última rodada do Brasileirão de 2018, recebeu
apenas uma pena de advertência e está liberado para
a partida. A única dúvida do
treinador é no meio de campo, entre Tomás Andrade e
Léo Cittadni. O primeiro é
o favorito para ser titular.
“Não podemos deixar

para o final. Temos que
aproveitar essas rodadas
até a parada para a Copa
América e fazer o maior
número de pontos. Eu penso jogo a jogo, mas quero
fazer o máximo de partidas
possíveis. Espero que esse
ano seja da mesma forma”,
disse o goleiro Santos.
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Ocupação pedreiro lidera o ranking dos acidentes de trabalho, com 3.576 registros no Paraná entre 2006 e 2019

IAbril
I
Verde

Informalidade na construção civil
também prejudica a saúde do trabalhador
Umuarama – Trabalhar na construção
civil requer atenção e
equipamentos de segurança, pois o canteiro
de obra oferece riscos
a todo momento. Em
Umuarama são 1.512
trabalhadores nos canteiros de obra, conforme
o Caged, e segundo o
Observatório de Saúde e
Segurança no Trabalho,
os maiores índices de
acidentes relacionadas
ao trabalho são registrados no ambiente das
construções, principalmente com os informais.
Segundo o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria
da Construção e do Mobiliário de Umuarama,
Sintricomu, Marcos Beraldo, é difícil levantar
números corretos de
acidente de trabalhadores no município. Mas,
conforme relatório da 12ª
Regional de Saúde, foram
19 registros de acidentes
envolvendo trabalhadores da construção civil
em 2018. Os números
podem divergir, pois os
construtores que atuam
na informalidade não
entrando na estatística.

natureza gravíssima. O
entrevistado acredita que
60% dos acidentes venha
de quedas ou situações
envolvendo trabalho em
altura. “A obra é uma um

campo muito itinerante
e o pedreiro acaba não
usando a linha de vida ou
cinto de segurança, onde
acaba ocorrendo os acidentes graves” ressaltou.

Problema da Informalidade

O presidente Beraldo ressaltou que a
questão da informalidade - quando uma
pessoa contrata um mestre sem realizar
os devidos registros – prejudica o trabalhador e o contratante. O presidente ressalta
que tal situação pode gerar problemas
sérios para quem contrata. “A maioria dos
acidentes ocorrem com os informais, pois
acabam que não usam os equipamentos de
segurança. Muitas vezes, as pessoas que
contratam os trabalhadores informais não
sabem os riscos que estão correndo, pois
se houver algo acidente com o trabalhador
o responsável é o contratante”, alertou.

Ado Radomski ressaltou que o trabalho em altura é o maior problema, pois gera traumas
de natureza gravíssima

O técnico de segurança
do trabalho da CETARH
Ambiental de Umuarama,
Ado Radomski, estima
que para cada acidente
registrado no Brasil sete
deixam de ser registrado,
devido ao trabalho informal.
“As grandes empresas da
construção civil seguem as

normativas de segurança
e hoje o acidente migrou
para os trabalhadores informais, aqueles que estão
lá no bairro e isso é muito preocupante”, alertou.
No Paraná, dados do
Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SUS/Sinan-NET)

mostram que a ocupação “pedreiro” lidera
o ranking dos acidentes de trabalho, com
3.576 registros no Paraná entre 2006 e 2019.
Ainda segundo Radomski, o trabalho em
altura é o maior problema, pois gera traumas de

CONSELHO DE SAÚDE
Dentro do Conselho Municipal de Saúde,
Marcos Beraldo ressaltou que existe uma câmara para trabalhar a situação de orientação
e fiscalização. “Além disso temos o Comitê de
Incentivo a Formalização da Construção Civil.
Passamos nas obras fiscalizando e exigindo
também os itens básicos, como local de refeição,
questões sanitárias, água potável e limpa e os
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual),
que trata dos itens de proteção”, enfatizou.
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Passeando com a filha

Novamente, Débora Nascimento e José Loreto foram
clicados em passeio com a filha Bella. A família estava
em um barco rumo a Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro. O
casal parece estar ensaiando uma reconciliação, depois
da separação ocorrida em fevereiro deste ano.

Música na pauta

No “Tamanho Família” de hoje, Márcio Garcia
recebe Lucas Lucco e Joelma. Ao lado de suas famílias, Joelma e Lucas Lucco entram na brincadeira
do programa para mostrar quem tem a melhor
sintonia e as melhores habilidades em grupo. A
paraense monta seu time com os filhos Yasmim,
Natália e Yago, enquanto Lucas é acompanhado
pela mãe Karina, a avó Júlia e a noiva Lorena. Em
uma tarde recheada de memórias, eles dividem lembranças de infância e carreira com Márcio Garcia.

Entrevista

Hoje o “Canal Livre” entrevista o governador da
Bahia, Rui Costa (PT-BA).
O programa coloca em
pauta temas como a reforma da Previdência, a força
política do Nordeste e a
situação do Estado mais
rico da região. A apresentação é de Rafael Colombo.
Completam a bancada o
cientista político Fernando
Schülere os jornalistas Fernando Mitre e Thais Herédia. A atração vai ao ar pela
Band, à 00h45.

Vilã

Agatha Moreira será
Josiane, na novela “A Dona
do Pedaço”, filha de Maria
da Paz (Juliana Paes) que
no decorrer da história vai
dar um golpe na própria
mãe. E falando na atriz, na
vida real, ela está de visual
novo, criado especialmente
para a personagem, e dias
atrás foi vista na praia ao
lado do amado Rodrigo
Simas e do amigo Juliano
Laham.

O apoio do amado

Marina Ruy Barbosa,
a Luz de “O Sétimo Guardião”, conta com o precioso
apoio do marido, o piloto
Xandinho Negrão, que a
incentiva em sua carreira.

Sempre esbelta

Glória Maria é fiel ao
seu propósito de manter a
linha. A jornalista caminha
todos os dias pelo calçadão
das praias de Ipanema e
Leblon. É isso aí Glória!

Passatempo
preferido

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank “entregaram” o passatempo preferido do casal. Eles gostam
de comer e assistir séries
na televisão. Simples, não?!

“Encontro”, declarou que
procura não ser consumista, mas não resiste aos
sapatos. Ela admite que é
fascinada por calçados.

Novos rumos

Juliana Paes conta que
ela tem se dedicado do reiki. Trata-se de uma jornada
de autoconhecimento, como
definiu a própria atriz que
também se diz bem feliz
com a novidade.

Caso de amor

Finalmente, Daniel
(Hugo Moura) e Jaqueline
(Gabz) se rendem ao amor
e iniciam um romance,
apesar da irritação de Madureira (Henri Castelli) que
faz questão de manter a paz
e a disciplina em sua ONG.
O amor vai falar mais alto e
eles vão contra as regras de
Madureira. Tudo isso nesta
semana, em “Malhação:
Toda Forma de Amar”.
Aumentando a família
Aos 46 anos, Adriane
Galisteu pretende engravidar novamente. A apresentadora e atriz declarou que
está fazendo tratamento
juntamente com o marido,
Alexandre Iódice.

Filmes – 28/04/2019

(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o prévio aviso)

Tomé

(N.Inf) 12h30, na TV Aparecida, EUA. Direção
de Raffaele Mertes. Com Ricky Tognazzi, Danny
Quinn. Homem de temperamento impulsivo,
Tomé ficou conhecido na história como o mais
cético dos apóstolos. Atormentado por suas
dúvidas e desconfiado de todos, se oferece para
morrer ao lado de Jesus a caminho de Bethany.
Mais tarde, encontra-se com Maria Madalena
e com os outros apóstolos que lhe asseguram
ter visto Cristo. Mas Tomé apenas difundirá a
palavra de seu mestre depois que o reencontra
e crê na sua ressurreição.

Mogli – O Menino Lobo

(The Jungle Book) 14h05, na Globo, EUA,
2016. Direção de Jon Favreau. Com Idris Elba,
Ben Kingsley. A trama gira em torno do jovem
Mogli, garoto de origem indiana que foi criado
por lobos em plena selva, contando apenas com
a companhia do urso Baloo e da pantera negra
Bagheera, sem nenhum contato com humanos. O
menino é amado pelos animais, mas visto como
uma ameaça pelo temido tigre Shere Khan, que
está decidido a matá-lo. Com a família de lobos
ameaçada, Mogli decide se afastar. Baseado na
série literária de Rudyard Kipling.

O Resgate

(Stolen) 23h15, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Simon West. Com Nicolas Cage, Josh Lucas.
Depois de cumprir oito anos de prisão por roubo,
Will Montgomery é liberado. Para recuperar o
tempo perdido, ele resolve reencontrar sua filha,
agora já adolescente. Só que Vince, ex-parceiro
criminoso, resolve se vingar: sequestra a jovem,
dando um prazo curtíssimo para que o resgate
seja pago pelo pai. Constantemente vigiado pelo
FBI, Will entra em desespero e percebe que
será necessário voltar ao mundo do crime para
salvar a filha.

Os Mercenários

(The Expendables) 00h55, na Globo, EUA,
2010. Direção de Sylvester Stallone. Com Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph
Lundgren. Um grupo de mercenários americanos parte para a América Latina para derrubar
um cruel ditador. Lá, se tornam dispensáveis
para quem os contratou e passam a usar todas
as suas habilidades para sobreviver.

Mistérios da Área 51

(Area 51) 02h35, na Globo, EUA. Direção de
Oren Peli. Com Darrin Bragg, Glenn Campbell.
Os jovens Chris, Rob, Natalie e Paul resolvem
viajar para o estado de Nevada para procurar
um homem que diz trabalhar na famosa Área 51,
conhecida por esconder todas as coisas relacionadas a seres extraterrestres e sempre negada
pelo governo americano. O nome é Novak e disse
para eles que tinha um vídeo que vai revelar de
uma vez por todas os experimentos realizados
com alienígenas. Entre eles, Paul é o mais cético
e acha que tudo não passa de uma mentira, mas
Chris acredita que a história é verdadeira.

Fugindo do assédio

Dizem que Carolina
Dieckmann, a Afrodite de
“O Sétimo Guardião”, sai
sempre pela porta dos fundos dos eventos aos quais
comparece. A estratégia
é usada para escapar do
assédio de fãs e fotógrafos.

Centrada

Camila Pitanga não esconde que faz terapia há
mais de vinte anos e que
intensificou após a morte
trágica de seu colega de
trabalho, o ator Domingos
Montagner, e pretende continuar, pois assim consegue
o equilíbrio necessário
para seguir com sua profissão de atriz.

Sapateira

Fátima Bernardes, que
esbanja descontração em
seu programa matinal

Especial atenção a sua vida sentimental e aos pequenos problemas que
tenha a resolver. Nada lhe será difícil
hoje. Os laços com parentes e pessoas amigas, ser-lhe-ão vantajosos.

O momento deverá beneficiá-lo hoje.
Aproveite a boa influência para colocar
em dia os seus negócios e compromissos que estão em atraso. Êxito
sentimental, amoroso e profissional.

Você está vivendo um dos melhores
períodos em todos os sentidos, mas
deverá evitar o gasto desnecessário
de dinheiro e tudo que possa prejudicá-lo de um ou de outro modo.

Um feliz encontro pode marcar o início
de uma amizade mais proveitosa e
duradoura. Há prenúncios de notícias
agradáveis que poderão sugerir a ideia
de uma viagem.

Nem sempre há uma influência tão
benéfica como esta para você. Terá
paz no setor amoroso; há ajuda dos
amigos, parentes e religiosos para
elevar seu estado de espírito.

Todas as suas possibilidades de êxito
estarão conjugadas hoje. Basta que
dê mais atenção às pessoas amigas
e familiares para desenvolver com
sucesso qualquer transação.

O sol vai brilhar especialmente para
você hoje. Mas não fique esperado
que as coisas caiam do céu. Vá à luta
e realize seus sonhos. Só depende
de você.

Felicidade amorosa, sentimental e
bastante sucesso em diversões e nas
festividades onde comparecer estão
previstos para você. Bom relacionamento com os familiares e amigos.

Não se preocupe com o que possa
acontecer e nem se deixe levar pelas
más impressões ou ideias negativas.
Lembre-se do que tudo passa tanto a
dor quanto a alegria.

Ótimo período para o tratamento de
sua beleza física e para impor mais
moral em seu ambiente social. Sucesso no amor. Possibilidades de lucro e
sucesso no campo comercial.

Saiba que devido às más influências
você estará predisposto a gastar sem
pensar. Ótimo para tratar de seu casamento e do trabalho. Coisas muito
boas acontecerão em breve.

Este dia deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e questões financeiras
ligadas às pessoas de grande amizade. Procure ser previdente quanto aos
demais assuntos.
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Turismo

O Parque Nacional de Tikal é considerado uma das maiores áreas arqueológicas do mundo que retrata o movimentado
centro urbano de uma antiga cidade Maia. É um passeio imperdível e que dura o dia todo / GB Imagem
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As formações vulcânicas mexem com o imaginário do visitante. Na Guatemala são encontradas quase trezentas delas,
sendo que algumas estão extintas e outras em plenas condições de entrarem em erupção / GB Imagem

IViagem
I

Guatemala oferece belezas naturais e um
passado histórico na civilização Maia
GB Edições - Cada vez
mais o turismo descobre as
belezas da América Central.
É o caso da República de
Guatemala, ou simplesmente Guatemala, um país cheio
de belezas naturais, banhado pelo Mar do Caribe e pelo
Oceano Pacífico. Também é
a terra dos vulcões, das florestas tropicais e marcado
pela civilização Maia.
É o destino ideal para
quem gosta de sol, mar, natureza e cultura. Além disso,
come-se muito bem por lá. O
idioma oficial é o Espanhol,
no entanto entre a população são praticadas mais de
vinte línguas e origem Maia
e algumas outras de origem
indígena, principalmente
entre os moradores da zona
rural. É mesmo um caldeirão cultural.
O primeiro destino na
cidade da Guatemala é o
Aeroporto Internacional
de Aurora que fica bem no
centro e dali basta seguir
para um dos confortáveis
hotéis e escolher o seu pacote de passeios. E falando
nisso, várias agências de
viagens no Brasil oferecem pacotes turísticos para
aquela região. Vale a pena
conferir quando planejar o
seu passeio.
A história do país chama
a atenção do visitante, por
isso um dos locais mais procurados é o Parque Nacional
de Tikal, considerado uma
das maiores áreas arqueológicas do mundo e que
retrata o movimentado centro urbano de uma antiga
cidade Maia. É um passeio
imperdível e que dura o dia

todo. Além das ruínas de
casas e palácios, existe um
museu no local no qual estão
colecionados e expostos
inúmeros objetos que foram
encontrados em escavações
realizadas na região. Para
completar o passeio pela
cultura Maia, uma boa ideia
é visitar o Museu Popol
Vuh – localizado no campus
da Universidade Francisco
Marroquín - que também
guarda objetos valiosos e
interessantes.
Quando se fala em América Central também se
lembra dos vulcões e a Guatemala tem os seus. Lá são
encontradas quase trezentas formações vulcânicas,
sendo oito vulcões que foram ativos durante a História; atualmente quatro deles
ainda dão sinal de vida. É na
cidade de Antigua, antiga
capital da Guatemala, que
está o Picaya, que entrou em
erupção pela última vez no
ano de 2000. E falando em
Antigua, a cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO; foi
fundada em 1543 e guarda
em seu calçamento e edificações mais de 500 anos de
História.
Imperdível é subir a montanha e bem lá no ato encontrar a cidade de “Chichi”, ou
Chichicastenango, cujos moradores são descendentes
indígenas. O local ganhou
fama principalmente por
seu mercado de produtos
locais, artesanato de primeira qualidade. E ainda tem a
gastronomia própria do alto
da montanha que inclui deliciosa caneca de chocolate
misturado com água. Como

uma simples mistura pode
ser tão diferente? É bem
provável que seja acrescida
de algum tempero exótico,
segredo herdado dos ancestrais e que é revelado para
alguns escolhidos.
Falando das belezas naturais, a Guatemala também
encanta por seus lagos,
entre eles o Lago Atitlan
com sua belíssima paisagem
que convida ao descanso e
a meditação. E tem ainda
Floresta de Lanquím, com
riachos e pequenas cachoeiras. Semuc Champey é uma
espécie de ponte de pedra
natural que cobre o leito do
Rio Cahabón, mede cerca de
300 metros, formando piscinas naturais e pequenas
cascatas com água verde.
O local é cercado por mata
fechada e é um pedaço do
paraíso.
PRAIAS
Claro que não dá para
dispensar as praias, banhadas pelo Mar do Caribe
e Oceano Pacífico. As mais
badaladas são Playa Blanca e Playa Dorada. Quer
ver uma praia de areias
pretas, então o seu destino
é Monterrico e Las Lisas,
que ficam na costa oeste de
Guatemala.
Come-se muito bem na
Guatemala e os preços são
excelentes. A maioria dos
pratos tem como base o
milho, mas o que conta
mesmo são os temperos.
“Inigualáveis” explica quem
já experimentou. A vida
noturna é movimentada na
capital regada a drinques
que agradam a todos os
paladares.

Antigua é Patrimônio Mundial da UNESCO; foi fundada em 1543 e guarda em seu calçamento e edificações mais
de 500 anos de História.

A Guatemala também encanta por seus lagos, entre eles o Lago Atitlan com sua belíssima paisagem que convida ao
descanso e a meditação / GB Imagem

Claro que não dá para dispensar as praias, banhadas pelo Mar do Caribe e Oceano Pacífico. As praias mais badaladas
da Guatemala são a Playa Blanca e a Playa Dorada / GB Imagem

PASSAPORTE
Bom, como dito anteriormente,
se você ficou com vontade de conhecer este pedação da América
Central, fale com uma agência de
viagens. O documento exigido é
passaporte válido; na mala leve

roupas confortáveis, próprias
para o verão e para o inverno
porque no alto das montanhas é
frio. Carregue suas baterias com
boa disposição para passeios ao
ar livre e boa viagem!
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Veículos
INOVIDADE

Fiat Argo Trekking chega para completar
a família com espírito aventureiro
Que o Fiat Argo é um grande vencedor não há dúvidas.
Ganhou diversos prêmios,
venceu comparativos com
seus principais concorrentes
e obteve alto índice de satisfação entre seus proprietários.
Além disso, ficou entre os
10 veículos mais vendidos
do Brasil no ano passado e
começou 2019 acelerando
fortemente em suas vendas,
apresentando crescimento
de 22% em participação de
mercado em relação a 2018.
Tem ainda uma gama de
versões com alta representatividade em cada faixa de
atuação no segmento de hatches compactos, que atende
todos os tipos de necessidade
do consumidor que valorizam
baixo consumo de combustível e aprecia acabamento
superior, qualidade, design e
performance até para quem
gosta de mais esportividade.
E para ampliar ainda mais
as opções, surge agora uma
versão mais aventureira para
o público de espírito jovem
que quer ir além dos grandes
centros urbanos. Assim, o
Fiat Argo Trekking chega
para integrar a família, que
agora está completa, e preencher essa lacuna com muita
personalidade.
AJUTE ROBUSTO
Esportiva com um toque
de aventura, com muita tecnologia, alta qualidade e ótima

O Fiat Argo Trekking chega para integrar a família, que agora está completa, e preencher essa lacuna com muita personalidade

performance, a nova versão
Trekking traz a robustez e o
estilo como diferenciais com
acabamento interno e externo
superiores aos rivais diretos,
melhor comportamento dinâmico da categoria e conforto
em piso de terra, além do consagrado motor Firefly 1.3 com
potência de 109 cv e torque de
14,2 kgfm, o mais eficiente do
mercado em sua cilindrada.
Destaque ainda para as
retomadas sem igual nessa
faixa de motorização já que
a família Firefly oferece o
melhor e mais bem distribuído
torque do segmento, dando

2019

agilidade às acelerações e
retomadas de velocidade,
sem a necessidade de espremer o pedal do acelerador a
todo momento. O propulsor
é acoplado à transmissão
manual de cinco marchas com
escalonamento preciso que
extrai as melhores retomadas
e acelerações, priorizando
ainda a diminuição de consumo e ruído.
Com suspensão elevada e
o maior vão livre da categoria
(ground clearance) – 210 mm,
o novo Fiat Argo Trekking
está agora 40 mm mais alto
em relação à versão Drive

1.3. Ele traz ainda outros
componentes desenvolvidos
para garantir sua característica aventureira, fruto de
quase 25 mil horas de desenvolvimento da Engenharia,
focadas principalmente na
estabilidade, no conforto ao
rodar e no comportamento
dinâmico, o melhor da categoria. Equipado com novos
pneus 205/60R15 91H S-ATR
WL, com banda de rodagem
para uso misto e montados
exclusivamente para a versão Trekking, proporciona
o máximo de desempenho
e, mesmo com perfil mais

alto, assegura mais conforto
e robustez para o veículo,
graças ao extenso trabalho
de engenharia que revisitou
toda a elastocinemática do
chassis, passando por molas,
amortecedores e até tunning
da direção elétrica.
Para completar suas características off road light,
voltada para os clientes que
desejam sair do asfalto, o
Fiat Argo Trekking é o melhor
de seu segmento em pisos
irregulares, apresentando os
mais altos níveis de conforto,
mantendo a excelência do
comportamento dinâmico do
veículo. A nova versão apresenta ainda melhor absorção
de impacto e mais segurança
em terrenos com baixa aderência, como estradas de
terra.
ESTILO
POR DENTRO E FORA
Além de todas as mudanças que foram feitas para
que o carro tivesse uma performance e conforto diferenciados na hora de viajar por
estradas irregulares, o Fiat
Argo Trekking ainda é completo e cheio de estilo. A nova
versão traz equipamentos de
série que conferem uma personalidade mais aventureira e
esportiva ao seu design tanto
por fora quando por dentro.
O Fiat Argo Trekking é
a única versão aventureira

do segmento com teto bicolor. Traz ainda barras no
teto, que é pintado em preto
assim como os retrovisores
e aerofólio. Em cima, nas
laterais inferiores e na traseira, outra novidade: o logotipo “Trekking”. O símbolo é
composto por três diferentes
formas com significados distintos: transcender, explorar
e criar, ou seja, exatamente
aquilo que a nova versão
permite que seu proprietário
faça pelas estradas dentro ou
fora das cidades.
A versão tem ainda um
adesivo preto no capô, faróis
com design em LED, nova moldura da caixa de rodas e do
para-choque traseiro na parte
inferior, logomarca da Fiat
com acabamento exclusivo em
cromo escurecido na traseira,
ponteira de escapamento
trapezoidal com cor exclusiva,
além de rodas com aro 15 com
calotas escurecidas.
Por dentro, logo ao entrar,
chama a atenção o tecido
escuro dos bancos de alta
qualidade com o contraste da
costura laranja, área central
com textura quadriculada e o
logotipo Trekking bordado. O
motorista também logo repara
no logotipo Fiat do volante
escurecido assim como a peça
central do painel e a moldura
do console central e, para
completar, as saídas de ar são
cromadas.

Você faz suas escolhas.
Suas escolhas fazem você.
ESPECIALIZAÇÃO
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
CURSOS LIVRES
Opções de especialização em Umuarama
Planejamento e Gestão de Recursos
Hídricos
Manejo da Fertilidade do Solo e
Nutrição de Plantas
Manipulação de Produtos
Farmacêuticos e Cosméticos com
Ênfase em Prescrição Clínica
Microbiologia e Controle de Qualidade
Microbiológico
Preceptores do Sistema Único de Saúde
– SUS
Dermoestética
Endodontia
Implantodontia
Ortodontia
Prótese Dentária e Periodontia

inscrições:

pos.unipar.br
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VENDAS
APARTAMENTOS
CONJUNTO RESIDENCIAL BELA
VIDA
Apto nº 724 do Bloco
07 com 45,66 m² de
área privativa e 6,66
m² de área comum,
totalizando 52,32 m²,
no conjunto Sonho
Meu. R$ 120.000,00
RESIDENCIAS/SOBRADOS

JD MEDITERRÂNEO – RUA ILHAS GREGAS
JD MEDITERRÂNEO – RUA ILHAS GREGAS
Residência de 230,00 m², toda decorada, L. 08,
Q. 02. R$ 1.200.000,00
RUA JEFERSON ARLINDO, JARDIM
ATLÂNTICO
Sobrado na R. Jeferson Arlindo, Jd.
Atlântico, saída para Serra dos Dourados. Terreno de 187,50 m² (7,50 x
25) e área construída de 248 m². Piso
inferior: 01 qto, bwc social, sala, cozinha
c/ móveis planejados, edícula fechada
em vidro com churrasqueira e balcão
revestidos, lavanderia e garagem p/
05 carros. Piso superior: 01 suíte com
sacada, 01 qto, bwc social, sala de TV e
sala de visita. R$ 580.000,00
PQ. DAS GREVILHAS
Residência 249 com uma área de terreno de
706,08m² (24,00 X 28,30) e 148,56 m² de área
construída. R$ 350.000,00
PQ. DAS GREVILHAS
Casa 250 c/ Área const. de 83,23 m² e área de terreno de 19,56 X 28,30 = 553,54m² R$ 250.000,00
R$ 200.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JANINA RUA
JOSE MAGERKI, 1181 PROXIMO A
SORVETES GURI,
residência com uma área de terreno de
194,95 m² sendo 7,00 metros de frente
por 27,85 metros, e 92,00 m² de área
construída sendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social e garagem, matricula n.º 48.853 CRI 1º Oficio.
RUA PALMYRA
DELMONIACO,
PQ. RESIDENCIAL BELO
MONTE
Residências L.
14-A - Q.06; L.14-B
– Q.06; L.14-C – Q.06 com 126,00 m² de terreno e
60,00 m² de construção. R$ 165.000,00 cada
R$ 140.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JACOMO VISCARDI, RUA ANTONIO FAZOLI, N.º
173 NA CIDADE DE ASTORGA-PR,
Medindo 69,97 m² de área construída e
153,87 m² de área de terreno, contendo
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social
garagem, aceita permuta por imóvel em
Umuarama-Paraná, matricula n.º 17.794
CRI 2º Oficio da comarca de Astorga.
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00
m², L.01-B - Q. 25. R$ 120.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m².
R$ 6.000.000,00

TERRENO QUADRA 04 LOTE 05-A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
PORTO SEGURO RUA LUIZ GAVASSI, terreno
medindo 197,57 m².R$ 125.000,0

COND. MONET, MARINGÁ - PR
DATA DE TERRAS NO L. P-21 com 541,38 m². R$
380.000,00

TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA
SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano.R$ 100.000,00 –

CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73 m².
R$ 200.000,00

PARQUE METROPOLITANO II
DATA DE TERRAS L. 02, Q.11, com 244,50 m² (10 X
24,50). R$ 110.000,00

RUA BEIJA FLOR, Nº 3006, JD. PANORAMA
DATA DE TERRAS L. 01-A, Q. 06 medindo 180,00
m². R$ 180.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00
TERRENO QUADRA 04 LOTE 04 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
RUA LUIZ GAVASSI, terreno medindo 245,00 m²
sendo 10,00 metros de frente. R$ 125.000,00

Edifício RESIDENCIAL ORION. Av. Maringá próx. a COPEL, excelente localização ótimo investimento
- Apto c/ 300m² de ár.: total, 180m² de área const. c/ 04 suítes (podendo ter opção de 03 suítes
sendo uma com closet e bwc) hall de entrada, sala de jantar, sala de estar, varanda, gourmet c/
amplo espaço c/ churrasq. e pia, bwc social coz., ár. de serviço, despensa, c/ diferencial sendo 03
vagas de garagens uma ao lado da outra condomínio c/ sala de cinema, 02 piscinas, saúna, 01 salão
de festa grande integrado c/ piscina 01 salão de festa pequeno, brinquedoteca e academia. Previsão
de entrega Novembro/2019. Preço de lançamento à partir de R$ 930.000,00, 30% de entrada saldo
em 48 parcelas corrigidas.

A partir de
930.000,00
R$ 850.000,00
Agende sua visita!
Conheça nosso
apartamento
decorado.

R$ 340.000,00 - 30% De entrada saldo em 36 parcelas
direto com a Construtora - Solar das Palmeiras 2 ao lado
do Harmonia Clube de Campo. Apto. com 90 m² de área
priv., 130 m² de área total. Suíte, 2 qtos, sala/copa com
sacada e pia, banheiro social, coz., lavanderia, garagem,
ed. com 17 andares com 02 elevadores, com piscina,
academia, salão de festa, sala de jogos, toda infra estrutura
de lazer. Entrega Prevista para maio de 2019.

TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA
SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano. R$ 90.000,00

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATA DE TERRAS L. 05, Q. 09 medindo 253,40 m².
R$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
Lotes com 253,40 m² ou 255,22 m² R$ 55.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
DATA DE TERRAS L. 27, Q. 19 10,00 X 20,00 =
200,00 m². R$ 50.000,00
PQ. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L. 12, Q. 07; L. 12, Q.18 medindo
10 X 20,00 = 200 m². R$ 50.000,00 cada
LOTEAMENTO JARDIM UNIÃO – RUA AFRANIO
PEIXOTO, 245 – PEROLA-PR.
DATA DE TERRASL.06 – Q. 07 medindo 240,00 m².
R$ 45.000,00
PARQUE RES. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L.10, Q. 20; L. 05, Q.24 –10,00
X 20,00 = 200 m². R$ 45.000,00 cada.

JD. AEROPORTO II
DATA DE TERRAS L. 42 – Q. 13 medindo 250,57 m².
R$ 70.000,00

JARDIM IMPÉRIO DO SOL
DATA DE TERRAS L. 10, Q. 19 medindo 12,82 X
19,52= 250,24 m². R$ 40.000,00

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com
255,22 m². R$ 60.000,00

PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m².
R$ 30.000,00
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA HATCH
09/09
Prata, completo, 140cc.
R$ 23.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.
ASTRA SEDAN
04/04
Prata, completa, R$
16.500,00. Fones:
(44) 9 3622-3292 /
99976-0563.
COBALT LTZ
12/13
Branco. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
CORSA CLASSIC
09/10
Prata, trava, alarme,

roda. R$ 16.5000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
CRUZE LT 13/13
Automático, R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
MONZA 86/87
Branco, R$ 4.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
ONIX 1.4 LT
13/14
Aut, branco, 34.000Km,
R$ 38.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
S10 RODEIO
11/11 DUPLA
Branco, ﬂex, 70.000Km.
R$ 43.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.

FIAT

FIAT

PALIO 1.0 FIRE
FLEX 14/14
Branco, 02 portas,
completo. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
PALIO FIRE 1.0
11/11
04 portas, cinza. R$
21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
STRADA
ADVENTURE 1.8
07/07
Prata, completa. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
STRADA
ADVENTURE 1.8
15/15

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

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

Cab. dupla,vermelha,
completa. R$ 49.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
STRADA FIRE
1.4 04/05
Branca, direção. R$
15.000. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
UNO 1.0 08/08
Branco, 02 portas. R$
12.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
UNO VIVACE
15/16
02 portas, preto. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
UNO WAY
ECONOMIC
10/11
02 portas, alarme,
trava R$ 16.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD

FORD

PAMPA 1.6 CHT
91/91
Álcool, verde. R$ 10.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CARROS

ANO

CLASSIC 1.0 LS

09/10

PRETO

BASICO

R$ 17.900.00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

PRETO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.8 LTZ

13/13

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 36.900.00

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

COBALT 1.8 LTZ

COR

14/15

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 80.900,00

RANGER XLS 3.2
13/13
Branca, mecânica. R$
75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 91.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

RANGER XLS
4X4 15/16
Preto, automático, 50Kmkm,
04 pneus novos, bco de
couro. R$ 100,000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CRUZE SPORT6 LT TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

MONTANA 1.4 LS

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 28.900,00

ONIX 1.4 LTZ

16/17

B RANCO

COMPLETO

R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT

16/16

PRETO

PRISMA 1.4 LTZ AT

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 59.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 118.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL

12/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 86.900,00

SAVEIRO 1.6 CS ROBUST

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 37.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 42.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 45.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 44.900,00

TRACKER LTZ

13/14

BRANCO

IMPORTADOS
IMPORTADOS
CELTA 1.0 LT
14/14
Prata, completo. R$
24. 000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.
COROLLA XEI
10/11
Automático. R$ 45.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
COROLLA XEI
2.0 10/11
Preto, completo. R$
49.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.
CRETA
PRESTIGE 17/17
Branco, ﬂex, completa,
45.000Mkm, R$ 80.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

COMPLETO, AUT

R$ 46.90,00

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 62.900.00

HILLUX SRV
12/13
Prata, ﬂex, automático.
R$ 75.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.
HONDA CITY LX
12/13
Prata, automático. R$
41.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
HONDA CIVIC
LXR 2.0 2014
Cinza, automático,
banco em couro. R$
53.000,00. Fones: (44)
9 9918-3591.
HONDA CIVIC
LXS 07/07
Preta, mecânica, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
HONDA CRV EXL
12/12
Prata, completo+ teto. R$
68.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
PAJERO DAKAR
DIESEL 11/12

07 lugares, preta,
87.000,00 Km origina,
automática, único dono,
super conservada. R$
84.000,00. Fones: (44)
9 8455-7039.
SW4 08/08
Prata, completo. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292/9 9976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

FOX 10/11
Preto, completo. R$
22.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/

99976-0563.
GOL 1.0 06/06
Flex, 04 portas, R$
14.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.
GOL 1.6 13/14
Branco, completo, 04
portas. R$ 28.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
GOLF 1.6 08/08
Prata, completo. R$
28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
KOMBI
LOTAÇÃO 1.4
11/12
Branca, ﬂex, seminova,
R$ 31.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.

CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
COROLLA AUTIS 2011/2012 aut. prata R$56.000,00
VECTRA ELEGANCE prata 2010/2011 completo R$33.800,00
CORSA HATCH 2011 MAXX VERMELHO 1.4 direçao hidraulica, vidros
e travas elétricas , limp. desemb. traseiro 11mil km. R$ 25.900,00
CORSA SEDAN 2001 milenium prata basico. R$ 11.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE completa, bancos em couro 4x4, R$ 40.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P com ar condicionado, trava e alarme R$
13.000,00
MONTANA LS 2017 PRATA 1.4 completa. air bag, freio abs, ar
digital. R$35.000,00
MERIVA JOY 2007 preta completa flex R$ 23.500,00
CELTA LIFE 2008 PRETO 1.0 flex 4p basico +rodas de liga 15, pneus
novos, R$ 16.800,00
CELTA LT 2015 BRANCO completo, air bag duplo, freio abs, 2°
dono. R$ 27.500,00
CORSA HATCH 2011 maxx completo, 1.4 flex R$ 25.000,00
CELTA LIFE 2009 prata 2p basico R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 azul completo R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 azul 4p. pneus novos,. bem conservado R$
15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 bege, direção hidráulica, trava e alarme, R$
14.000,00
VOLKSWAGEM
VOYAGE 1.6 2015 PRATA super conservado R$37.000,00
GOL G6 1.0 ANO 2014 completo cor prata muito bem conservado
R$32.500.00
GOL HALLY 1.6 2008 completo roda 17 prata R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 preta completa pneus novos R$
24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 preta completa R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 verde, vidros elétricos rodas 17 pneus novos
R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 com direção hidraulica, R$ 15.000,00
GOL 1.6 POWER 2005 prata, direção hidraulica, vidros e travas

elétricas, alarme. limp. desemb. traseiro R$ 18.900,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 completa, bancos recaro, jogo roda
R$ 15.000,00
GOL 1.6 POWER 2013 prata completo. pneus novos, baixa km. R$
31.900,00
SAVEIRO SURF 2009 branca, completa. +rodas 17, pneus novos,
R$ 26.900,00
SAVEIRO SURF 2009 prata, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pneus novos, baixa km R$ 24.500,00
PALIO 1.0 2013 branco ar direção R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS trava alarme limp. desem. R$16.500,00
PARATI 97 PRATA completa roda 15 R$14.000,00
GOL 2003 PRATA 4P 1.0 com direção hidráulica R$12.500.00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 cor preta completa pneus novos R$24.000.00
FIAT
UNO VIVACE 1.4 2013 cinza completo R$26.800,00
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 prata completa. R$ 24.000,00
UNO MILLE WAY 2013 vermelho completo. R$25.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 gasolina, com ar condicionado R$ 11.000,00
UNO ELETRONIC 1993 azul. muito bem conservado 3° dono. pneus
bons R$ 6.990,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 prata completa, pneus bons
R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC LXS 2008 preto aut. R$36.800,00
MOTOS
BIZ 2012 es vermelha R$ 6.490,00
CG 150 es vermelha R$ 4.600,00

UNO WAY
ECONOMIC 1.0
10/11
Branco, trava, 02
portas. R$ 15.000,00.

Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
VOYAGE 1.0
14/15
Completo, branco. R$
31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS

MOTOS

BIZ 125 17/17
Cinza, partida, freio a
disco. R$ 8.600. Fones:
(44) 9 3622-3292 /
99976-0563.

AVISOS
AVISOS
E EDIT
AIS E EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO
Valnides
Olvidio
Pereira Carreira, CPF:
022.025.189-40. Comunica
para os devidos ﬁns o
extravio do seu ALVARÁ
DE LICENÇA Nº 25.383,
com esta publicação
torna-se sem efeito
legal e comercial.

CASAS
ABDON IMÓVEIS
Residência em alvenaria
com área de 165 m²,
acabamento de alto
padrão, toda mobiliada,
contendo 3 suítes, sala
de estar, jantar, copa
e cozinha, garagem
para 2 carros grandes,
pé direito duplo, ar
condicionado em todos
os quartos, churrasqueira
e lavandeira. Localizada
na Rua Lions, Jardim
Lisboa, Umuarama/PR.

Valor R$ 800.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ABDON IMÓVEIS
Sobrado de alvenaria
com área total de
terreno de 250,60
m², área construída
247.95 m², contendo
no piso superior:
01 Suíte máster,
02 Suites simples.
Piso inferior: Sala,
cozinha, lavado,

edícula, lavanderia
e garagem, contem
uma sala comercial.
Sobrado atualmente
locado por 2.800,00.
Localizado na Rua
Doutor Paulo Pedroso
de Alencar,4366, zona
1, Umuarama/PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis
pelos fones (44)
3056-6100 e (44)
99122-821
ABDON IMÓVEIS

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
Residência
de
alvenaria com área
construída de 165 m²,
acabamento de alto
padrão, contendo 3
suítes, sala ampla,
pé direito duplo com
cozinha planejada,
banheiros mobilhados,
com aquecedor solar
em todos os pontos
d’agua, churrasqueira e
lavanderia. Localizada
na Rua Lions, Jardim
Lisboa, Umuarama/PR.
Valor R$ 710.00,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

Imóveis pelos fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

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

VENDE-SE
APARTAMENTO
Vende-se apartamento
em área central com área
privativa de 90 metros
quadrados contendo
: sala , 3 quartos ,
sendo 1 ampla suíte
, varanda , banheiro
social , cozinha , área
de serviço grande e uma
vaga de garagem. Edifício
Athenas, apartamento,
24, localizado na avenida
Manaus, 3975 na cidade
de Umuarama perto
de comodidades como
bancos, escolas, INSS,
fórum, mercados, entre
outros. Valor 280 mil
aceitam-se bens como
forma de pgto. Fone:
(44) 99823-7861

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 950,00. Prox. a Praça
07 de setembro. R. Ouro
verde, 3356, Zona 5
alv/laje, suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. Desp. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555
ou digite o cód. 783
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 850,00 – Prox. Ao
Colégio Pe. Manoel
Da Nobrega – Casa
De Fundos - R. Tome
De Souza, 2885 –
Zona 6 - Alv/laje –2
qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. serv. Desp.
e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
851 em nosso site
www.aldemirimoveis.
com.br
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 750,00 - Prox. Ao
Ecovile – Condomínio
Residencial Dubai – Rua
Jose Nanni, 2186 – Jd
Porto Seguro – alv/
laje – 03 qtos, sala,
coz. Bwc soc., A. serv.
e gar. (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 96,00)+ DETALHES
– (44) 3056 – 5555
ou digite o cód. 907
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 98.000,00 - 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 – plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1049 em
www.aldemirimoveis.
com.br
CASA PORTO
CAMARGO
VENDO
240 metros de terreno,
91 metros casa, Rua
Uirapuru 160. Fones:
(44) 3622-3292/ 9
9976-0563.
APARTAMENT
APARTAMENTOS
OS
ABDON
IMÓVEIS
Apartamento com
96 m² de area total ,
contendo sala, cozinha
planejada, 3 quartos,
1 bwc e 1 vaga de
garagem, localizada na
Rua Ministro Oliveira
Salazar,
Edifício
Montana, 3° andar de
frente, Umuarama/PR.
Valor R$ 220.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ABDON
IMÓVEIS
Apartamento Contendo
: 1 Suíte, 2 Quartos,
2 Salas, 2 Garagens,
Cozinha, Dispensa
e Área de serviço o
Apartamento mobiliado
localizado no 16 andar .
O condomínio contém :
2 Elevadores, Portaria,
Piscina, Playground,
Salão de festa, Segurança
interno, Sala de ginastica,
Quadra poliesportiva e
Churrasqueira.Localizado
na Avenida Brasil,
Edifício Tom Jobim –
Centro, Umuarama/PR
. Valor R$ 760.000,00+
condomínio .. Para mais
informações entre em
contato com a Abdon
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ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.200,00. Prox.
ao Lago Aratimbó –
R. Antonio Eduardo
Giovanini, 2539 – Jd
laguna – alv/laje; suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem
e quintal nos fundos +
Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338
ou digite o cód. 344
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

CEMIL

TERRENOS
TERRENOS
ABDON
IMÓVEIS
Terreno com área total
464,19 m², lote 01 da
quadra 08. Localizado
no Residencial Royal
Garden, Umuarama/ PR.
Valor: R$ 250.000,00 .
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 70.000,00 – Prox.
Havan – Jd. Nova
America - Área 210,00m²
(10,00 m x 21,00 m)
sem benfeitorias. +
Detalhes: Consulte
nossos corretores - ou
digite o cód. 1043 em
www.aldemirimoveis.
com.br LOTES
(44) 3056-5555

RURAIS

LOTES RURAIS
ABDON
IMÓVEIS
Chácara de lazer com
área de 01 alqueire
contendo 1 residência
em alvenaria com área
de 300 m² mais uma
área de churrasqueira

com 70 m², Todas
as construções de
primeira.
Imóvel
localizado em uma área
nobre nas imediações
da chácara betel e
reguinga saída para
Maria Helena. Valor
Sob consulta. Para

mais informações entre
em contato com a
Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.
ABDON
IMÓVEIS
Chácara contendo

5 tanques com
capacidade para
20.000 tilápias e
quiosque
com
churrasqueira, área
total 3.37 alqueires.
Localizada estrada
primavera, lote 11-1/C

próxima a torre Eiffel –
Umuarama/PR. Valor
R$ 680.000,00. Para
mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

IMÓVEL: MOREIRA SALES - PR – IMÓVEL URBANO – 360,00 m² – Matrícula 15.235
Cartório de Registro de Imóveis de Goioerê - PR.
Data e Horário do 1º Leilão: dia 15/05/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 22/05/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 4545, Sala 01, Sítio Cercado, Curitiba/PR.
LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD –
PR/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o número 81.099.491/0001-71, estabelecida na Av.
Presidente Kennedy, 2268, Município de Palotina, CEP 85.950-000, Estado do
Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no dia 15
de maio de 2019 às 09H30, em PRIMEIRO LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos
termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004 e, (c) Cédula de Crédito Bancário –
Contrato nº B62030868-9, emitida em 10/11/2016.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote Urbano sob nº 20 (vinte ) da Quadra nº 100 (cem),
com área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), da Planta Oficial da
cidade de Moreira Sales – PR, com as seguintes confrontações: - Pela frente com
extensão de 12,00 metros, confronta-se com a Avenida João Pessoa; de um lado com
extensão de 30,00 metros, confronta-se com o Lote nº 21; do outro lado com a mesma
extensão de 30 metros, confronta-se com o Lote nº 19; e, finalmente aos fundos com
extensão de 12,00 metros, confronta com o lote nº 13, todos os lotes da mesma
quadra. Sobre o lote há uma residência não averbada, sendo a regularização por
conta do Arrematante. O referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no
Cartório de Registro de Imóveis de Goioerê – PR, sob nº 15.235. O imóvel encontra-se
OCUPADO, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos
termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Será vendido no estado em que se encontra e em
caráter “AD CORPUS” pelo Valor Mínimo de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil
Reais) para o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior ao
valor mínimo estipulado, fica desde já designado o dia 22 de maio de 2019, às 09H30,
no mesmo local, para a realização do 2º LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde
que igual ou superior ao Valor Mínimo de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil
Reais). Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90
(noventa) dias contados a partir da data do leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou
seja condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão de
responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da
propriedade correrão por conta do comprador. O arrematante pegará no ato do leilão,
o valor da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro Oficial.
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CRECI J-05216

Jardim Paris
Residência em alvenaria, localizada na Rua Montevideo, nº 4154.
Terreno com área total de 126,50m² e área construída de 75,90m²
mais uma ampliação de 20,00m². Perfazendo uma área de construção de aproximadamente 95,90m², sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa/ cozinha, bwc social, área de festa com churrasqueira,
área de serviço e garagem. r$ 210.000,00
Próx. ao
villagio di
roma
Sobrado alto
padrao, localizado na Rua
Goiás, S/N.
Terreno com
473,89m² e
área construída de 500,00m². Sendo pavimento superior: 01 suíte
master com closet e banheira de hidromassagem, 01 suíte com
closet, 01 suíte. Pavimento inferior: sala de estar com lavabo, sala
de tv, sala de jantar, escritório, cozinha, adega, espaço gourmet,
garagem para vários carros. Edícula com área de festa, banheiro,
área de serviço e despensa. Possui piscina e jacuzzi com aquecedor. OBS: fico acabamento em porcelanato, aquecedor solar e
elétrico, portão eletrônico, janelas elétricas, interfone e alarme. R$
2.800.000,00,
condomínio village do bosqUePróx. ao bosqUe do índio
Residência em alvenaria, localizada na Rua do bosque, nº 4752condomínio residencial Village do bosque. Terreno com área total
de 387,16m² e área construída de 217,96m², sendo: 03 suítes, sala
de tv, sala de estar, cozinha, despensa, área de serviço e garagem.
OBS: condomínio com total de 04 residências.r$ 930.000,00
Próx. a UniPar camPos |||
Residência em alvenaria, localizada na Rua Paraíba. Com área total
de 516,25m², (17,50 X 29,50), contendo edificado 02 residências
em alvenaria, sendo a primeira residência (esquina), com área
de 162,23 m²; sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa,
cozinha, área de serviço, despensa, churrasqueira e garagem,
situado na Rua Pará, esquina c/ Rua Paraíba, nº 3264, e outra
residência com área aproximada de 137,00 m²; sendo: 02 suítes,
sala, copa, cozinha, Edícula contendo área de serviço, despensa,
Bwc, churrasqueira e garagem, situado na Rua Paraíba, nº 5440.
r$ 950.000,00
Jardim lisboa
Residência em alvenaria, localizada na Rua Lions, nº 5896- Jardim
Lisboa. Terreno com área de 360,00m² e 225,00m² de área construída, sendo: 02 suítes, 01 quarto, sala de tv, sala de estar/ jantar,
bwc social, cozinha (com armários planejados), área de serviço,
despensa e garagem. Obs: casa semi mobiliada, com armários em
todos os quartos. r$ 850.000,00
Próx. ao laboratório reUnidos
Sobrado em alvenaria. Localizado na Rua Japurá, nº 3306. Terreno
com área total de 252,06m² e 233,35m² de área construída, sendo
Pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala de tv com
sacada. Pavimento inferior: sala de estar, sala de tv, copa, cozinha,
lavabo e garagem p/ vários carros. Edícula contendo 01 quarto, bwc
social, lavanderia e área de festa com churrasqueira e piscina. r$
650.000,00
Próx. a UniPar- sede
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº
4834. Casa da frente: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área
de serviço. Casa dos fundos: 02 quartos, sala, cozinha planejada,
bwc social e área de serviço. r$ 480.000,00
Próx. ao colégio global
Residência em alvenaria, localizada na Rua Belo Horizonte, nº
1415. Com 184,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 03 quartos, sala, copa, sala de tv, cozinha, bwc social, despensa, área de
serviço e garagem. r$ 470.000,00
rUa minas gerais
Residência parcial em madeira/ alvenaria, localizada na Rua Minas
Gerais, nº 5473. Terreno com área total de 490,00m² e 180,00m² de
área construída, sendo: 02 suítes, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc social e garagem. Edícula contendo 01 quarto, bwc, despensa,
varanda e área de serviço. r$ 450.000,00
Próx. a catedral
Residência em alvenaria, localizada na região central de Umuarama, ótimo terreno, com 525 metros quadrados, construção de
aproximadamente 100 metros quadrados. r$ 450.000,00
Próx. ao col. hilda t. Kamal
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Perobal, nº 4150.
Terreno com área total de 525,00m². Casa da frente contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Casa
do fundo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço
e garagem. OBS: casas alugadas pelo valor total de R$ 1.315,00
valor da venda r$ 380.000,00
Jardim santa clara
Residência em alvenaria tipo assobradado, localizada na Rua Iracema Quinta Giarola, nº 3179. Terreno com área total de 165,00m²,
e 157,00 m² de área construída, sendo: pavimento superior: 03
suítes, sala/copa, cozinha, área de serviço e garagem. Pavimento
inferior: cozinha , bwc social e churrasqueira. OBS: possui cozinha
planejada, portão eletrônico e cerca elétrica.
r$ 380.000,00
Próx. ao Posto abel
Residência em alvenaria, localizada na Rua São Jorge/ esquina
com a Rua Ivaitinga, nº 4022. Terreno com área total de 303,87m²
e 127,99m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc social, despensa e garagem. Edícula com 01
quarto, bwc, área de serviço e varanda. r$ 350.000,00
Jardim modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Wilson Beline, nº 4832.
Com área de 126,00m² e área construída de 134,00m², sendo:
Pavimento inferior: 01 suíte, 01 quarto, sala, copa/ cozinha, bwc
social e garagem. Pavimento superior: edícula contendo área de
serviço, despensa, bwc, 01 quarto, área de festa com churrasqueira
e terraço. OBS: ótimo acabamento, armários planejados na suíte,
armários nos banheiros e armários na cozinha. r$ 310.000,00
Próx. à Praça anchieta
Terreno com área de 175,00m², localizado na Rua Tocantins.
Contendo: 01 residência em alvenaria com área de 105,00m²,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social e
garagem. r$ 310.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Residência em alvenaria, tipo assobradado. Com área total de
180,235m² e área construída de 80,00m², sendo Pavimento
superior: 03 quartos, bwc social e sala. Pavimento inferior: cozinha, área de serviço, varanda e garagem. OBS: todo murado,
portão eletrônico e cerca elétrica. r$ 300.000,00
Próx. a delegacia
Residência em alvenaria, localizada na Rua Turiaçu, nº
1891. Terreno com área de 504,00m² e 167,39m² de área
construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, 02 salas, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem p/ 03
carros. OBS: Estuda-se permuta por imóvel em Maringá. r$
300.000,00
residência na av. angelo moreira da fonseca
Residência em alvenaria, localizada na Av. Angelo Moreira da Fonseca, nº 6117. Terreno com área total de 351,3376m² e 151,00m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala,
copa, cozinha e garagem. Edícula com área de serviço, bwc social
e quarto. r$ 290.000,00
Próx. ao mercado caPioto
Residência em alvenaria, localizada na Rua Ibiaí, nº 3622. Com
área construída de 194,12m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc social, despensa e garagem. Edícula com
quarto, bwc, área de serviço e varanda. r$ 290.000,00
Próx. a UniPar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. r$ 280.000,00
Próx. ao destro materiais
02 residências, localizadas na Rua Bartira, 2794- Jardim Indaia.
Com área total de 378,00m², contendo edificado na frente uma
residência em madeira com área de 103,00 m², contendo: 03
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. E uma residência em alvenaria nos fundos com área de
aprox. 50,00 m², contendo: 02 quartos, sala/ cozinha, bwc social e
área de serviço. r$ 290.000,00

Jardim modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Augusto Ferreira do
Nascimento, nº 4333. Área total de 126,00m² e 90,00m² de área
construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha,
bwc social, área de serviço, despensa e garagem. r$ 190.000,00
Próx. ao ParqUe de exPosição
Residência em alvenaria, localizada na Rua Europa, nº 4094.
Terreno com 163,30m² e área construída de 83,00m², sendo: 01
suíte, 01 quarto, sala, copa, bwc social, cozinha, área de serviço e
garagem. r$ 180.000,00
Jardim Patrimônio UmUarama
Residência em alvenaria, localizada na Rua Águia, nº 2300. Terreno
com área total de 250,91m², e 120,00 m² de área construída, sendo:
01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e garagem p/ 02
carros. Varanda com churrasqueira e área de serviço. r$ 180.000,00
Jardim colorado
Residência em alvenaria, localizada na Rua Fernando Noronha,
S/N. Terreno com área total de 184,00m² e 77,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem. OBS: imóvel novo, piso em porcelanato.
Tem espera para 3º quarto. r$ 178.000,00
Jardim colorado
Residência em alvenaria, localizada na Rua Fernando Noronha,
2542. Terreno com área total de 184,00m² e 77,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem. OBS: imóvel novo, piso em porcelanato.
Tem espera para 3º quarto. r$ 178.000,00
residencial belo monte
Residência em alvenaria, localizada na Rua projetada C, S/N.
Terreno com área de 157,50m² (7,00 x 22,50) e 90,00m² de área
construída, sendo: 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem p/ 02 carros. r$ 170.000,00
Jardim são cristovão
Residência em alvenaria, localizada na Rua Rio Paraná, nº 1685- São
cristovão. Com área de aprox. 70,00m², contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço e espaço p/ carro. r$ 140.000,00
ParqUe residencial belo monte
Residência em alvenaria, localizada na Rua Wilma Moreira Zanatto, nº 1373. Terreno com área total de 135,00m² e 58,43m² de área
construída, sendo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. r$ 139.000,00
Próx. a UniPar- sede
Ed. residencial Antuérpia- apartamento 201. Localizado na Av.
Maringá, nº 5477. Com aprox. 53,00m² de área total e 35,00m²
de área útil, contendo: quarto/ sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. r$ 120.000,00
Jardim Paris
Residência em alvenaria, localizada na Rua Montevideu, nº - 4126
Jardim Paris. Terreno com área total de 167,41 m² e área construída de 75,90 m², sendo: 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social.
piso porcelanato e piso laminado nos quartos. R$ 155.000,00 Obs:
Estuda possibilidade de permuta/terreno ou veículo no negócio de
até r$ 30.000,00.
Próx. ao sUPermercado
vivian loJa 02
Residência em alvenaria, localizada
na Av. Rio Grande
do Norte, nº 2178.
Terreno com área
total de 258,00m²,
e 160,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala, sala de tv, copa, cozinha, despensa e garagem.
Edícula c/ churrasqueira, lavanderia, bwc social e garagem- Obs:
Aceita-se terreno como parte do pagamento. r$ 260.000,00

Próx. ao KasKata

Residência em alvenaria, localizada na Rua Amaro Tavares, nº 2941.
Com terreno de 165,60 (12,50x13,80) e área construída de 126,20,
sendo: 03 quartos, sala, copa/cozinha, bwc social e garagem. r$
185.000,00

SOBRADO
Próx. ao colégio Pedro ||
Sobrado em alvenaria, localizado na Rua Cambé, nº 4668. Terreno com área total de 252,00m² e 270,00m² de área construída,
sendo: Pavimento Superiror: 01 suíte com closet e banheira de
hidromassagem e sacada, 02 suítes, bwc social, sala de TV. Pavimento Inferior: sala de estar, sala de tv, copa, cozinha, lavabo
e garagem para vários carros. Edícula contendo: 01 quarto, bwc,
lavanderia e área de festas c/ churrasqueira e piscina. OBS: armários e ar condicionado em todas as suítes. Painel e sofá na sala de
tv. Cozinha planejada completa, jogo de mesa com 06 cadeiras,
fogão cooktop, forno de microondas e forno elétrico. Armários e
box blindex nos bwc’s. Edícula com móveis e eletrodomésticos.
Aquecedor solar elétrico. Alarme, cerca elétrica e portão eletrônico. r$ 800.000,00

lavanderia. Pavimento superior: sala, lavabo, espaço com churrasqueira e piscina. 02 vagas de garagem r$ 1.300.000,00
lançamento- Próx. ao rotary clUb
Ed. Residencial Moriah, localizado na Av. Rotary, S/N. 02 apartamentos por andar voltados para frente do edifício, com 157,03m²
de área total e 102,12m² de área útil. Sendo 02 suítes, 01 demi-suíte, cozinha, lavanderia, bwc social, sala/ copa com ampla sacada
com vista privilegiada e 02 vagas de garagem. Sol da manhã de
frente para todos os apartamentos. O condomínio possui área de
lazer no primeiro andar, salão de festas com amplo terraço de
frente para a avenida, playground, espaço fitness, brinquedoteca e
banheiros. Excelente para morar ou investir. Apartamentos a partir
de R$ 432.000,00 e cobertura duplex a partir de R$ 795.000,00,
com área total de 283,65m² e 198,51m² de área útil. Com diferencial de 04 dormitórios, 03 vagas de garagem e deck com piscina.
OBS: Entrega para janeiro de 2021.
Próx. a UniPar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 190.000,00
Próx. a UniPar sede
Edifício residencial Kennedy. Localizado na Rua Ministro Oliveira
Salazar, nº 5016. Apartamento 31, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. r$ 180.000,00
Próx. ao col. alfa e UniPar
Ed. Residencial Arapongas. Localizado na Rua Arapongas, nº 4411.
Com área total de 75,596367m² , apartamento 41, contendo: 02
quartos, sala/ copa, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
r$ 175.000,00

Próx. a UniPar- camPos |||
Residência em alvenaria, localizada na Rua Sergipe, nº 5475.
Com aprox. 130,00m², contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc social, área de serviço, despensa, varanda e garagem. R$ 1.600,00

Próx. a UniPar- sede
Ed. Residencial Monte Carlo, localizado na Rua Mandaguari, nº 5321.
Com aprox. 75,094m² de área total. Apartamento nº 43, contendo:
02 quartos, sala cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. r$
160.000,00

Jardim modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Augusto Ferreira do
Nascimento, nº 4333. Área total de 126,00m² e 90,00m² de área
construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha,
bwc social, área de serviço, despensa e garagem.
R$ 780,00

ed. green ville
Ed. Residencial Green Ville. Localizado na Av. Rio Grande do Sul, nº
2477. Apto 101- bloco 04, contendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 155.000,00

Jardim esPanha
Terreno localizado na Av. Ariovaldo R. de Moraes (ao lado da ATHA
engenharia elétrica). Data 04, Quadra 01, com área de 450,00m²
(15x30). R$ 450.000,00
residencial eUroParK
Terreno localizado no Residencial Europark, Data 13, Quadra 04.
Com área de 486,00m² (18x27)- Ótima topografia. Terreno de esquina, no início do condomínio.
R$ 350.000,00
Próx. ao mercado vivian
Lote nº 24-T-A-2, subdivisão do Lote 24-T, da Gleba 12- Jaborandy.
Terreno localizado na Rua Madre Teresa de Calcutá, com área total
de 1.937,76m² (44,04 x 44,00). R$ 500.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Terreno com área total de 546,86m² (14,14 x 18,40 x 32,79 x 44,56).
Localizado no lote de terras nº 07, da Quadra 01 da rua Tietê S/NJardim América ||. r$ 325.000,00
Jardim lagUna
Terreno localizado na Rua Marginal Paulo Perussi, às margens da
Av. Portugal. Com área total de 492,03m² (47,30 x 40,63 x 24,22).
r$ 250.000,00

serra dos doUrados
Salão comercial, localizado na Av. Central, nº 1133- Serra dos Dourados- Pr. Sendo que o mesmo está em funcionamento (pastelaria e
sorveteria). Terreno 9x15,00m². Salão bem conservado, com 100m²
de área construída- ótima localização comercial. Sobrado em alvenaria, localizado na Av. central, nº 1133. Sendo que no térreo, possui
um salão comercial com área de 50,00m². E área superior sendo residencial, com área de 180,00m², contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala
com sacada, banheiro social, 01 sótão contendo 01 quarto e sala com
sacada. r$ 700.000,00- Obs: Estuda-se permuta por residência ou
apartamento em Umuarama. Ou também, a venda do imóvel (salão
ou sobrado) separado.

Próx. ao bosqUe UiraPUrU
Edifício Arbos, localizado na Av. Apucarana/ esquina com a Rua
Dr. Rui Ferraz de Carvalho, nº 4587. Com 268,00m² de área total
e 174,00m² de área útil. Apartamento 142- 14º andar- contendo:
01 suíte máster, 02 quartos, sala 02 ambientes com sacada e
churrasqueira, cozinha, área de serviço e garagem p/ 02 carros.
Edifício com área de lazer, salão de festas, piscina, quadra, sala
de jogos e playground. OBS: imóvel novo (nunca foi habitado).
Com documentação totalmente regularizada. Pode ser financiado.
R$ 1.300.000,00
Próx. a UniPar- sede
Ed. Residencial Monet. Localizado na Av. Maringá, nº 4739. Com
área total de aprox. 75,00m², contendo: 02 quartos, sala/ copa,
cozinha, bwc social, área e garagem. OBS: apartamento de frete;
sol da manhã. R$ 180.000,00 Próx. a UniPar- sede
Prédio residencial, localizado na Rua Mandaguari, nº 5175. Com
área total de 490,00m², e 1.080,00m² de área construída, contendo
edificado 32 apartamentos. Um salão comercial com área aproximada de 200,00m². OBS: locado por aproximadamente R$ 20.000,00
(vinte mil reais) mensais. r$ 3.500.000,00
Próx. a UniPar- sede
Ed. Residencial Alphaville Atrium, localizado na Rua José Honório
Ramos, nº 4121. Apartamento 803 duplex, contendo: 02 suítes, 01
quarto, sala com 02 ambientes e sacada, bwc social, cozinha e

Próx. à escola lig
Residência em alvenaria. Localizada na Av. Getulio Vargas, nº
4630. Com aprox. 200,00m² de área construída, sendo: 03 suíte,
02 quartos, sala, copa, sala de tv, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. Edícula contendo 01 quarto, despensa e bwc
social. r$ 3.800,00
ParqUe bandeirantes
Residência em alvenaria, localizada na rua Otavio Barbosa, nº
1706– Pq. Bandeirantes. Contendo: 01 suite, 02 quartos, sala,
bwc social, cozinha, área de serviço, 1 quarto na edícula e lavanderia. r$ 850,00
Patrimônio UmUarama
Residência em alvenaria, localizada na Rua Águia, nº 2300. Terreno com área total de 250,91m², e 120,00 m² de área construída,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e garagem p/ 02 carros. Varanda com churrasqueira e área de serviço.
r$ 850,00
ParqUe Jaboticabeiras
Residência em alvenaria, localizada na Rua das Hortencias, nº
4410. Com aprox. 120,00m² de área construída, sendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem para 02
veículos. r$ 750,00
Próx. ao destro materiais
Residência parcial em alvenaria/ madeira, localizada na Rua
Bartira, nº 2794. Com aprox. 80,00m² de área construída, sendo:
03 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 630,00

terreno Jd. das oliveiras- r$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-D, com área de 321,42m²

Próx. a UniPar- sede
Residência de madeira, localizada na Rua Marialva, nº 4821. Contendo 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço
e garagem. R$ 590,00

terreno Jd. das oliveiras- r$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-E, com área de 321,79m²

RESIDÊNCIA COMERCIAL

terreno Jd. das oliveiras- r$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-F, com área de 321,16m²
Próx. ao detran
Data de terras nº 20B, da Quadra 18- Zona04. Com área total de
259,00m² (7,40 x ,35,00 ). Localizado na Av. Rio Grande do Norte,
nº 5337. r$ 140.000,00
terrenos
frente ao antigo vivian sUPermercado
Terreno localizado na Rua Tomé de Souza, S/N- Jardim Tropical.
Data nº 08 da quadra 06, com área total de 313,10m² (17,21 frente,
8,04 fundo, 24,80 lat. Direita, 26,43 lat. Esquerda). r$ 130.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Data nº 08 e 10, da Quadra nº 15- Parque do lago. Com área total
de 250,00m² (10,00 x 25,00) cada. r$ 115.000,00

Próx. a Zaeli
Salão comercial, localizado na Rua João Maria Daniel, nº 2290.
Com aprox. 56,00m², contendo: salão amplo com bwc social.
R$ 1.000,00
Próx. ao hosPital cemil
Residência em alvenaria. Localizada na Rua Jose Teixeira D’avila, nº
3541. Com aprox. 200,00m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Edícula com quarto,
bwc, despensa, espaço com churrasqueira e piscina. r$ 2.500,00
Próx. ao col. alfa/ PoliesPortivo
Sobreloja em alvenaria, localizada na Av. Parigot de Souza, nº
1920. Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte,
02 quartos, sala ampla com sacada, copa com sacada, escritório,
bwc social, cozinha, área de serviço e garagem. r$ 1.500,00

Jardim américa ||
Data nº 04-A e 04-B, Quadra nº 01- Jardim América ||. Com área
total de 180,00m² (7,20 x 25,00) cada. r$ 100.000,00
Jardim lagUna
Data nº 08, Quadra nº 06- Jardim Laguna. Com área total de
200,75m² (7,30 x 27,50). r$ 95.000,00
Próx. ao colégio satélite
Terreno com área total de 187,625m² (9.50 x 19.75), do loteamento
Jardim Cima.Localizado na Quadra 02, Lote de terras 22A. r$
90.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07A da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)Parque San Remo. r$ 85.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07B da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)Parque San Remo. r$ 85.000,00

antigo vivian sUPermercado
Salão comercial, localizado na Rua Tomé de Souza esquina com a
Rua Anhumaí, nº 3240. Perfazendo uma área total de 2.065,00m²,
contendo edificado um salão comercial e subsolo em alvenaria,
com área de 2.500,00m². OBS: locado por 5 anos, no valor de R$ 8
mil reais. r$ 3.500.000,00

lotes rUrais
FAZENDA CANANÉIA, localizada no município de Tacuru. 230
ALQUEIRES PAULISTA. 184 PASTO ( 70% PIATÃ, RESTANTE
BRACHIARIA RUZIZIENSIS). 46 RESERVA. O2 CASAS CASEIRO.
CASA SEDE ALVENARIA. MANGUEIRA COM BALANÇA E TRONCO BARRACÃO EM ALVENARIA. POÇO ARTESIANO. ENERGIA.
ÁGUA RODÃO. ÁGUA ENCANADA DA RUA TODA CERCADA EM
ARAME LISO, COM 80%DE PALANQUES DE ARUEIRA E O RESTANTE MADEIRA MISTA 18 DIVISÕES DE PASTO, COM CERCA
ELETRICA. CASINHA DE SAL COBERTA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 500 MTS DO ASFALTO, ENTRANDO PELO LADO DA C-VALE. A propriedade margea totalmente a cidade, sendo o fundo com
divisa na rodovia de acesso a cidade de Sete Quedas- MS. JÁ ESTA
FEITO O GÉO-REFERENCIAMENTO, PROPRIEDADE DA FAMILIA
A 36 ANOS. CAPACIDADE PARA 900 CABEÇAS DE GADO, POSSUI ATUALMENTE 600 CABEÇAS. R$ 60.000,00 POR ALQUEIRE

Próx. a PrefeitUra
Edifício residencial Bahamas. Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, nº 4321. Com aprox. 430,00m² de área útil, localizado
no 4º andar, contendo: 01 suite master com closet e sacada, 03
suítes, sala ampla com sacada, lavabo, copa, cozinha planejada,
lavanderia, 01 quarto para empregada, bwc e garagem- prédio com
Salão de festa, churrasqueira e piscina. R$ 3.600,00 + condomínio
Próx. a UniPar- camPos |||
Ed. residencial Della Valentina, localizado na Rua Angelo Colautto,
nº 2019. Apto 06, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço e garagem p/ 02 carros- Obs: não
tem condomínio r$ 950,00

Próx. ao aeroPorto
Data de terras nº 01 da Quadra 05- Jardim aeroporto. Com área
de 261,88m² (13,30 x 19,69). Localizado na Rua Projetada 1 R$
68.000,00

Próx. a UniPar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 670,00+ Cond.

Próx. a saída de xambrê
Terreno localizado no Jardim Belo Monte, quadra 19, Lote 06-A,
com área total de 135m² (6x22,50), com excelente topografia
r$50.000,00

Próx. a agenc. do trabalhador
Apartamento localizado na Av. Rio Branco, nº 4285. Com aprox.
80,00m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc
social, despensa, área de serviço e garagem. r$ 650,00

ParqUe residencial viena |
Terreno localizado no Parque Residencial Viena |, data de terras
nº 06A, quadra nº 03. Com área total de 164,99m² (7 x 23,57). R$
49.000,00

Próx. ao clUbe harmonia
Ed. Residencial Ouro verde |. Localizado na Rua Marialva, nº
5860. Apartamento 12- bloco A-5, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 600,00+ Cond.

Jardim saKai
Data de terras nº 02, 03 e 04, da Quadra 06- Jardim Sakai. Com
área total de 126,77m² (7,00 x 18,11) cada. r$ 45.000,00

Próx. UniPar- sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Belém, nº 5148. Kitinete nº 02,
contendo: cozinha, quarto/ sala, bwc social e área de serviço R$ 600,00

mUnicíPio de ivaté- Pr
Lote urbano nº 01 da Quadra nº 02, do parque residencial Bela
Vista- Ivaté- Pr. Com área total de 200,00m² (10,00 x 20,00). r$
45.000,00

Próx. a UniPar
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Belém, nº 5175. r$
400,00

Jardim modelo
Terreno Lote nº 03-B, da subdivisão do lote nº 03, da Quadra 06Jardim modelo. Com área total de 126,00m² . r$ 45.000,00

SOBRADO

Próx. a havan
Lote de terras nº 30 da Quadra nº 7, do loteamento Residencial Belo
horizonte. Com área de 200,00m² . R$ 43.000,00

Próx. ao trevo de lovat
Chácara para fins de lazer ou para construção de barracão comercial.
Localizada na cabeceira da Pr 323. Com área total de 5.100m², de frente
para rodovia, ótima topografia. Estuda-se permuta por imóvel em Umuarama Entrada de 20% e restante em 12 meses r$ 140.000,00
estrada Jaborandi
Chácara situada na estrada Jaborandi- situada à 03 km do asfalto. Com
área total de 8,2280ha, ou seja, 3,4 alqueires paulista; contendo edificado uma residência mista com área de aproximadamente 130,00m²,
contendo: 03 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha, área de serviço
e garagem para vários carros. Residência em alvenaria, com área de
aprox. 80,00m², sendo: 03 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e
área de serviço. r$ 600.000,00

Próx. ao lago aratimbó
Sobreloja em alvenaria, localizada na Av. Paraná, nº 6340. Com aprox.
120,00m², contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social,
varanda com lavanderia e garagem. r$ 1.100,00
Próx. a UniPar sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Marialva, nº 4821. Contendo quarto/ cozinha, bwc social e área de serviço. r$ 530,00

Próx. ao col. alfa/ PoliesPortivo
Salão comercial, localizado na Av. Parigot de Souza, nº 1908. Com aprox.
200,00m² , tendo bwc, mesanino com 02 salas. Subsolo com bwc, sala,
cozinha e quarto. r$ 3.500,00
Próx. ao col. alfa/ PoliesPortivo
Salão comercial, localizada na Av. Parigot de Souza, nº 1920. Com aprox.
158,89 m² de área construída, sendo: 01 cozinha, 01, bwc social. Depósito
no fundo com área aproximada de 100,00 m². r$ 2.500,00

Umuarama
Umuarama Ilustrado
Ilustrado

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 185.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL,
4877, Apt° 301– Blc. A - À. Tot. 83,52 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha,
A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)) ou digite o
cód. 959 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 03
Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( Semi mobiliado). +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 170.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 931 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 983 em www.aldemirimoveis.
com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 280.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. BELO HORIZONTE, 2486 – JD. CRISTAL
- À. Ter. Aprox. 187,00 m², À. Constr. Aprox. 99,97 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart., sala,
copa, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 888
em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. NOVO PATIO PREFEITURA – R. JEFERSON ARLINDO
FUENTE ROMERO, 6441 – JD ATLANTICO - Alv/Laje – 02 suite, 01 q, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 918 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 250.000,00 – PRÓX. IGREJA SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS – R. VICENTE
DANHONI, 1889 – JD. IMPERIAL II - Alv/Laje – Suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
área gourmet, A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1016 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 190.000,00 – COND. RES. DUBAI - PROX. ECOVILLE – R. JOSE NANNI, 2186
– JD PORTO SEGURO - À. Ter. Aprox. 150,08 m², À. Constr. Aprox. 96,84 m² - Alv/
Laje –03 q., sala, coz., Bwc soc., A. serv., Bwc de serviço, despensa, garagem e área
gourmet c/ churrasqueira + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 911 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA ANCHIETA – R. COELHO NETO, 4023 – JD
VITORIA - À. Ter. Aprox. 193,86 m², À. Constr. Aprox. 102,40 m² - Alv/Laje –suíte, 01
qto, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira e banheiro
+ Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1047 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA,
3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00 m² - Alv/
Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 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$ 98.000,00 - 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 – plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 1049 em www.aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter. 396,60
m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet e banheira
de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01 sala de tv. Edícula
contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01 quarto, 01 dispensa, área
de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha
com armários embutidos, vaga de garagem para 02 veículos. – Piscina aquecida.
Pisos com acabamento em porcelanato, granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes:
Plantão (44)9995-2111 ou digite cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200 – ZONA
2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.: Sala, coz. Planej.;
escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou + veíc. - Sup.: 3 Suites
c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)99911-5353 ou digite o cód. 1009 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

www.ILUSTRADO.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de abril de 2019
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 28 e 29 de abril de 2019

Classificados

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 978 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7 - À. Ter.
320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02 dormit.– Pvt°.Tér.:
Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite
cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 65.000,00 - PROX. UEM - R. NOVA CANÃ s/n°. – PQ TARUMÃ – Á. T. 180,00 m²
(12,00 m² x 15,00 m²) topografia plana, sem benfeitorias + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 (OI) ou digite o cód. 1034 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 60.000,00 - PROX. LOJA HAVAN - R. PROJ. ”4”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 19, Qd. 14,
Área 200,00 m² (10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 (OI) ou digite o cód. 544 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/n°. – JD. REAL
- Área 200,00m² (10,00 m x 20,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 99952111 ou digite o cód. 1024 em www.aldemirimoveis.com.br

B5
C5

R$ 680,00 - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ DE
SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL– AV. MARINGA, 5192 - APT° 3º ANDAR – ZONA 1 – À. Aprox. Priv. 68,67 m² - 2 Quart., Sala c/ sacada, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 262 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Área residencial Topografia Plana-7,50 m x 18,00 m - Pronto p/ construir, Parcelamento em 12 vezes s/juros c/entrada
de 30 % Aquisição e construção programa Minha Casa Minha Vida. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 872 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO –
JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 45.000,00 - PROX. COND. PQ DAS GREVILHAS - R. JORGE LOZOVOY, s/n°. –
Imóveis servidos com infra-estruturas de galerias pluviais, rede água potável e esgoto,
energia elétrica, asfalto, arborização. Entrega do loteamento apto a construção à partir
de 01/2020. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 1046 em 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)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 40.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ LOZOVOY, s/n° – JD.
IBIS – Qd. 05, 10 E 11, Área 125,12 m² (07,70 m x 16,25 m) topografia plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 942 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND – AV.
RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m², Pavimento térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²; Edícula com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas de garagens com
aprox.: 12,00m². E na parte superior contendo 02 pavimentos com 04 apartamentos (02
por andar); com área de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala, coz., bwc social, 3 qtos,
área de serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500.000,00 – SOBRADO COMERCIAL - PROX. PRONTO ATENDIMENTO - R.
NICANOR DOS SANTOS SILVA, 4575 – ZONA I - À. Ter. 543,70 m², À. Constr. Aprox.
500,00 m²: Imóvel com terreno amplo, construção bem conservada de 2 pavimentos
com vários ambientes e salas bem dimensionadas. No centro de Umuarama! Atualmente locado. Ótima oportunidade para investir, retorno garantido, contrato de locação a
longo prazo. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 977 em www.
aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI, 5838 –
ZONA 3 - À. Ter. Aprox. 507,50m², À. Constr. Aprox. 100,00m² - Residência mista para
desmanche. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 912 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. PÇA ANCHIETA, s/n°– Z.04 - Área 262,50 m², (frente 7,50 m²
fundo 35,00 m²), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 1031 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBO, s/n°– PQ BANDEIRANTES – Á. T.
252,00 m², (frente 10,50 m² fundo 24,00 m²), imóvel este murado com portão eletrônico,
cerca elétrica, contendo edifica uma edícula e, alvenaria/madeira a vista, ainda com
churrasqueira em granito e bwc social + Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o
cód. 1055 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PROXIMO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – RUA TIMOTEO POLO GIMENEZ, s/n° – JD. IMPERIAL – Área 383,57 m², (frente 11,00 m² x 34,96
m²) – Excelente localização. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód.
1048 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. LAGO ARATIMBÓ – R. LUIZA VOLPATO GAZZI, s/n° – PQ. DO
LAGO – Lt. 17, Qd. 11 ,Área 252,00 m², (10,50 m x 24,00 m) – Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 855 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 100.000,00 – PROX. A UOPECCAN – R. DAS ARARAS, s/n° – PQ. ALPHAVILLE
I Área 180,00 m², (12,00 m x 15,00 m) – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 672 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 100.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. ESPERANÇA NOVA, s/n° – PQ. DA GAVEA
– Parte dos Lts 08 e 09, Qd. 06, que após desmembrados terá a área de 193,60 m² (8,06
m x 24,03 m) – Obs* - Estuda-se a venda dos lotes inteiros – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 820 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 549 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 73.000,00 – PROX. A UEM – R. NOVA CANAÃ X COM AYRTON SENNA s/n° – PQ.
TARUMÃ Área 180,00 m², (Frente 12,00 m² x 15,00 m² Fundo) - Topografia plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 99911-5353 (TIM) ou digite o cód.1033 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 70.294,77 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERARIO – JARDIM MELHORAMENTOS – ZONA V – Terrenos com 180m2 a 368,00m² / Parcelamento acima de 36 meses
Escritura paga pela Loteadora. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o cód.
878 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 70.000,00 – PROX. HAVAN – JD. NOVA AMERICA - Área 210,00m² (10,00 m x 21,00
m) sem benfeitorias. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o cód. 1043 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 31.899,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – AV. JUNQUEIRA FREITRE, S/Nr.– PQ. RES. ITALIA II – Áreas residenciais e comerciais, ótima Topografia - Pronto p/ construir. Terrenos
c/151,90 m² e 543,45 m², Parcelamento c/entrada - Aquisição Programa Minha Casa
Minha Vida. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 906 em www.
aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

CHÁCARAS/SÍTIOS 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
R$ 265.000,00 – RODOVIA PR 489 – PROX. A ESTRADA AMARELA – Ótima chácara
de lazer, com área de 3000 m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o
cód. 950 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAçãO
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.
LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS
R$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA – RUA SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – SEMI MOBILIADO - À.
Tot. Aprox. 96,96 m², À. Aprox. Priv. 65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A.
serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA – JD. S.
JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc soc.
e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 588 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – R. Marialva – Apartamento
térreo - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). +
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt. 03,
TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON - AV.
MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555 ou digite o cód. 839 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RES. MONTANA - RUA MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 5300 - APT° FRENTE/ 2ºANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 67,74 m² -3
Quart., Sala c/sacada, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 –
Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 853 em
nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart.,
Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 520,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. E garagem
descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI,
2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 344 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. OURO VERDE, 3356 – ZONA 5
- Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 783 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. AO COLÉGIO PE. MANOEL DA NOBREGA – CASA DE FUNDOS
- R. TOME DE SOUZA, 2885 – ZONA 6 - Alv/laje –Suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 851 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ
–Suíte, 01 qto, sala,coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.98443338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. AO ECOVILE – CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI – RUA JOSE
NANNI, 2186 – JD PORTO SEGURO – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc soc., A. serv. e
gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 96,00)+ DETALHES – (44) 3056 – 5555 ou digite o cód. 907 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av. PRES.
CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC social, A.
serv., gar. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód.
1036 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av. PRES.
CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC social, A.
serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em
nosso site ou digite o cód. 828 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av. PRES.
CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC social, A.
serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em
nosso site ou digite o cód. 940 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 - PROX. DELEGACIA – Av. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 1081 –
Const. 70,00 m² - Residência em madeira 02 q., sala, cozinha, BWC social, A. serv. e
amplo quintal + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o
cód. 844 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
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Apoio:

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

Residência de alvenaria com área de
165m², acabamento de alto padrão, toda
mobiliada, contendo 3 suíte, sala de estar,
jantar, copa e cozinha, garagem para 2
carros grandes, pé direito duplo, ar condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$
800.000,00.
Residência de alvenaria laje, com área
construída 215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24), contendo 1
suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia e garagem para
3 carros. Localizada na Rua Colorado,
Parque Residencial Gavea, Umuarama/
PR. Valor R$ 750.000,00. (Obs: todos os
moveis planejados ﬁcaram na residência
e todos os quartos com ar condicionado e
cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor)
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.
Localizada na Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$ 710.000,00.

Casa de alvenaria
de
alto
padrão
em fase de
acabamento, com área
construída
de 144m², área total de 245m², sendo
(7x35) 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, localizada na Rua Natal,
s/n, Umuarama/PR. Valor R$ 580.000,00

Residência de alvenaria com área total de
192m², área construída de 128m², 1 suíte,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
despensa e 2 vagas de garagem, imóvel com
moveis embutidos em todos os quartos, cozinha e lavanderia com armários embutidos,
luminárias armários e balcões de banheiro ,
cortinas e persianas, ar condicionados em
todos ambientes e sistema de segurança
com câmeras e cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B, da subdivisão do
lote n°6, da quadra n°9, localizada na Rua
Amaro Tavares n° 2191, Jardim Imigrantes na cidade de Umuarama/PR.Valor R$
470.000,00 Obs: permuta-se por cavalo mecânico simples ou engatado com carreta ou
bitnem, preferencialmente Scania.

Parque residencial Montreal, residências de
Alvenaria laje a serem construídas, casas
de 52m² e 62m² com dois e três quartos,
as casas dispõem de aquecedor solar, proporcionando conforto, comodidade e economia na conta de luz, são casas a partir
de R$139.000,00 podendo ser parcelada a
entrada até 18 vezes.

Residência de alto padrão com área total de
195.96 M², área construída de 100 M², contendo 01 suíte , 02 quartos , sala , cozinha , BWC
social , poço de luz e garagem para dois carros
paralelos, localizada na Avenida Olinda Lote
08 Quadra 01, Jardim Yoshii, Umuarama/PR
R$ 330.000,00. . Para mais informações, Entre
em contato com a Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44) 99122-8210.
Residência de
Alvenaria
laje, com
área construída de
aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno 205,05m², contendo
3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc planejado, Situada no
Condomínio Royal Residence, n° 2806, casa 12-A,
Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

Sobrado de 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 de alvenaria, com área total do terreno de
250.60 m², área construída 247.95 m², contendo
no piso superior: 01 suite master e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala, cozinha, lavado, edicula,
lavanderia e garagem, contém uma sala comercial.
Sobrado atualmente locado por R$ 2.800,00. Localizado na Rua Doutor Pedrosa de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR. Valor R$ 1.200.000,00

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

Umuarama Ilustrado
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PQ. INTERLAGOS
R$ 160.000,00 - Quadra 07, lote 09. Terreno residencial
com área total de 360,00m² (14,40x25,00). Possibilidade
de subdivisão.
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 160.000,00 - Quadra 19, lote 28. Terreno residencial com
área total de 200,00m². Ótima topografia e localização.
SAN REMO
R$ 125.000,00 - LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo,
com área total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno de excelente topografia, a 50 metros do portão da entrada da Zaeli
- (Pronto Para Construir).
METROPOLITANO I
R$ 124.400,00 - Quadra 29-B, Lote 30, com área total 360,00
m². Lote de esquina caído para frente com possibilidade de
subdivisão. Oportunidade também para construtores.
PARQUE FIRENZE
R$ 115.000,00 - Quadra 14, lote 13. Terreno situado na terceira
quadra, fundos divide com o Hospital Veterinário da Unipar.
METROPOLITANO II
R$ 93.000,00 - Quadra 07 - Lote 31, com área total de
244,50m² com 10m de frente. Terreno comercial. Localizado
na Avenida do loteamento. Frente para o sol da manhã.
JARDIM TRIANON I
R$ 85.000,00 - Quadra 06, lote 03. Terreno residencial com
área total de 192,08m² (8,00 x 23,89 X 8,02 X 24,38).

VENDA

CASAS/SOBRADO

SALÃO COMERCIAL
Av. Castelo Branco - a 100m da Praça Santos Dumont,
contendo uma construção com aproximadamente 650m²,
sendo 481m² de salão comercial e uma residência de 162m².

SOBRADO JARDIM DOS PRÍNCIPES
R$ 680.000,00 - Sobrado em alvenaria, com área total de
227,13 m², sendo no pavimento superior, 01 suíte mobiliada,
02 dormitórios, bwc social, sala com sacada. E no pavimento
inferior contendo sala, copa/cozinha mobiliada, bwc, espaço
gourmet, escritório, lavanderia e garagem para 05 carros. Localizado na Av Rotary, 3729, Jardim dos Príncipes, próximo ao
Posto Presidente.

SALÃO COMERCIAL - PARQUE METROPOLITANO
Traga sua empresa para a região de maior valorização da
cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo 900,00
m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em construção, próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário - PREÇO A CONSULTAR!

RESIDÊNCIA JARDIM ATLÂNTICO
R$: 290.000,00 - Residência no Jardim Atlântico, Rua
Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 04, lote
3-A, terreno com 240,00 m². Casa nova, em alvenaria
com 130,00 m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, espaço gourmet, churrasqueira,
área de serviço coberta e garagem.

IMÓVEIS COMERCIAIS

SALÃO COMERCIAL
VALOR PROMOCIONAL DE VENDA PARA PAGAMENTO
A VISTA OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
R$ 980.000,00 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque
Metropolitano - Umuarama-Pr, Salão Comercial, com área
de 432,00 m² e área terreno 600,00 m² (20,00m x 30,00m).
Sendo escritório com 132m², contendo 2 banheiros, copa,
depósito e recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro.
Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e
Hospital Veterinário.
SALA COMERCIAL - AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 590.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av.
Duque de Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com
217,95m², contendo uma construção comercial de
133,20m², sendo: recepção, 02 banheiros PNE, 03 salas comerciais (2 com bwc privativo), poço de luz, copa,
área de serviço, 02 jardins internos, espaço gourmet.
(Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e outros) Previsão de entrega - Fevereiro 2019.

RESIDÊNCIA PARQUE METROPOLITANO
R$: 190.000,00 - Localizada no Parque Metropolitano,
excelente localização, bem pertinho do Shopping! Casa
com 3 quartos, banheiro com armário, ampla sala de estar, cozinha com balcão, área gourmet com churrasqueira
e área de serviço coberta, quintal e uma vaga de garagem
coberta, com área total de 107,69 m².

JARDIM ITAPUÃ
R$ 890.000,00 - Datas 04 e 05 - Quadra 03, com 1.793,76
m² (35 mts x 51,22 mts). Próximo ao Colégio Satélite. Ótima
localização e topografia.
TRIANON I
R$ 810.000,00 - Lotes Comerciais 1 e 2 da Quadra 2,
com 1.209 m², defronte para o Trevo de Maria Helena.
TERRENO - AV. ROMEU ZOLIM
R$ 750.000,00 - Lotes 15 e 16, quadra 7, situado na Av.
Romeu Zolim, a 100m da nova rodoviária. Área total
de 487,75m² (25x19,51m²). Excelente ponto comercial!
PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 353.500,00 - Condomínio fechado com ampla área
de lazer. Lote 02, quadra 05, com 512,24m², situado
bem na entrada do condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área verde contemplando a natureza.
PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 323.000,00 - Condomínio fechado com ampla área
de lazer. Lote 01, quadra 05, com 468,05m², situado
bem na entrada do condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área verde contemplando a natureza.

IMÓVEIS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS - EM ATÉ 60X*
LOCALIZAÇÃO

QDA

LT

VALOR DE
VENDA

ÁREA
TERRENO

ÁREA
CONST.

DIMENSÕES

OBSERVAÇÕES

Interlagos

8

3

653.760,00

653,76

-

13,62x48,00

Rua Nivaldo Turcato de frente com a nova rodoviária

Interlagos

8

4

653.760,00

653,76

-

13,62x48,00

Rua Nivaldo Turcato de frente com a nova rodoviária

Interlagos

8

5

684.662,00

622,42

-

14,67x43,37

Esquina de frente com a rodovia PR-482 e nova rodoviária

Interlagos

8

6

510.595,00

600,70

-

14,67x41,88

Ao lado da nova rodoviária. de frente com a rodovia PR 482

Interlagos

8

7

492.133,00

578,98

-

14,67x40,39

Ao lado da nova rodoviária. de frente com a rodovia PR 482

Interlagos

8

8

473.679,50

557,27

-

14,67x38,90

Ao lado da nova rodoviária. de frente com a rodovia PR 482

Interlagos

5

15

536.525,00

487,75

-

19,51x25,00

Av. Romeu Zolim, de frente para a nova Rodoviária

Metropolitano

1

12

270.000,00

600,00

-

20,00x30,00

Localizado na primeira rua paralela a marginal

Metropolitano

1

13

380.430,00

845,40

-

APARTAMENTOS

Metropolitano

1

6

920.000,00

600,00

432,00

20,00x30,00

Salão Comercial com 300m² e 132m² de loja/escritório

COBERTURA MONTPELLIER RESIDENCE

Metropolitano

2

10

295.080,00

737,70

-

24,59x30,00

Localizado na primeira rua paralela a marginal

Metropolitano

2

3/16

970.000,00

1.200,00

900,00

20,00x60,00

Salão Comercial com 900m² de cobertura e fechamento em alvenaria em um terreno com 1.200m² e recuo frontal de 15,00m.

Metropolitano

2-A

3

420.000,00

600,00

-

20,00x30,00

De frente para a rua marginal e ao lado da Ampliaço

Metropolitano

2-A

4

846.930,00

1.209,90

-

Metropolitano

2-A

6

270.000,00

600,00

-

20,00x30,00

Localizado na primeira rua paralela a marginal

Metropolitano

2-A

7

270.000,00

600,00

-

20,00x30,00

Localizado na primeira rua paralela a marginal

Metropolitano

2-A

9

270.000,00

600,00

-

20,00x30,00

Localizado na primeira rua paralela a marginal

Trianon

1

6

543.030,00

724,04

-

22,93x20,05

De frente ao trevo saída para Maria Helena e Shopping Palladium

Trianon

1

7

300.700,00

601,40

-

18,75x31,50

De frente ao trevo saída para Maria Helena e Shopping Palladium

Trianon

1

5

477.420,00

636,56

-

16,00x41,89

De frente ao trevo saída para Maria Helena e Shopping Palladium

Trianon

2

1

450.000,00

600,00

-

16,00x41,89

De frente ao trevo saída para Maria Helena e Shopping Palladium

Royal Garden

1

4

372.859,50

573,63

-

10,60x38,78

Localizado próxmo da entrada do Condomínio

Bonfim

13

1-2-3-A

369.366,00

615,61

-

50,38x90,98

De frente com a rodovia PR 482 (ao lado da ASSEMU e Pq de
Exposições). Excelente topografia.

Bonfim

13

1-2-3-B

357.240,00

595,40

-

20,29x43,45

De frente com a rodovia PR 482 (ao lado da ASSEMU e Pq de
Exposições). Excelente topografia.

Bonfim

13

1-2-3-C

476.952,00

794,92

-

20,29x55,92

De frente com a rodovia PR 482 (ao lado da ASSEMU e Pq de
Exposições). Excelente topografia.

SALA COMERCIAL - EDIFÍCIO BURLE MARX
R$: 195.000,00 - Sala comercial nº 18, excelente localização,
no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa. Com
área total de 64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade para investimento, sala encontra-se locada.
SALA COMERCIAL - EDIFICIO ITÁLIA
R$: 149.000,00 - Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália,
locada, em ótimas condições. Com localização privilegiada,
no centro cívico de Umuarama, próximo a Bancos, Prefeitura
e Fórum Municipal.

R$ 780.000,00 - (15% de entrada + 48 parcelas mensais + balões +
entrega das chaves) - Cobertura de alto padrão nº 1203 (sol manhã),
com área total de 226,87 m² e 132,13 m² de área privativa, 03 suítes,
01 banheiro social, sala, espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de garagem. O condomínio conta ainda com uma
área de lazer completa, contendo salão de festas, espaço gourmet,
piscina, sala de jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea,
pertinho do UOPECCAN. Previsão de entrega, Julho de 2021.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FACILITADAS!
BOULEVARD RESIDENCE - LONDRINA/PR
R$ 390.000,00 - Apartamento/Flat nº 1201 - com 80,62 m²,
+ participação nas salas de evento. Apartamento de alto padrão de acabamento, situado no Hotel Boulevard Residence,
localizado na Av. Higienópolis, 199. Para morar ou locação.
EDIFÍCIO PORTAL SAN FRANCHESCO
R$ 360.000,00 - Imóvel com 112,97m² de área total, sendo
uma suíte com sacada, 2 quartos, sala com sacada, banheiro social, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem.
Apartamento com ótimo acabamento, entregue com moldura em gesso, infraestrutura para ar condicionado em 4
ambientes, sistema de gás individualizado. Prédio conta com
salão gourmet e academia. Localizado ao lado da UNIPAR Campos Sede.
APARTAMENTO INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$ 240.000,00 - (10% de Entrada, restante em até 60x
+ balões) - Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo
01 suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento com área total de
93,28 m², sendo 65,90 m² de área privativa. Área de lazer
contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná,
Shopping Palladium Umuarama e Condomínio Euro Park.
Previsão de entrega em Outubro de 2022.
APARTAMENTO - MONTPELLIER RESIDENCE
Apartamento de alto padrão, com 117,06 m² de área total e
68,59 m² de área privativa. Contendo hall de entrada, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte, 01 banheiro social e vaga de garagem. O condomínio conta com uma área de lazer completa, contendo
salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala de jogos e
academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico
Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021. - PREÇO
A CONSULTAR!
ED. MANUEL BANDEIRA
R$ 129.000,00 - Apto 402 - Com 47,82m² de área total e
31,76m² de área privativa, contendo 1 dormitório, sala, cozinha, área de serviços e sacada. 1 vaga de garagem (nº 09)
exclusiva com escritura separada. Desocupado. Matrícula
nº 26.027.
ED. MANUEL BANDEIRA
R$ 129.000,00 - Apto 403 - Com 47,82m² de área total e
31,76m² de área privativa, contendo 1 dormitório, sala, cozinha, área de serviços e sacada. 1 vaga de garagem (nº 10)
exclusiva com escritura separada. Desocupado. Matrícula
nº 31.053.

Localizado na primeira rua paralela a marginal

De frente para a rua marginal e ao lado da Ampliaço

*Consulte as condições

TERRENOS
TERRENO COMERCIAL (ao lado do Rest. Chapelão)
R$ 2.300.000,00 - Terreno com 601,00m². Av. Castelo
Branco - a 100 metros da Praça Santos Dumont. Excelente ponto comercial e topografia. Oportunidade para
investidores.
JARDIM METROPOLITANO
R$ 2.100.000,00 - (25% de entrada - restante em até 100
parcelas mensais corrigidas) - Lote com 3.009,90 m² com
47,73 defronte para Rodovia. Ideal para empresa de médio
porte, posto de gasolina, deposito de material de construção,
escola particular.
PARQUE BONFIM
R$ 1.200.000,00 - Terreno com 1.705,96 m² com 91,00 mts de
frente (defronte para Rodovia/Posto Pinguim). Ótimo para
uma grande empresa, mercado, construção de salões, etc.

ZONA III - PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO VIVIAN
R$ 320.000,00 - Excelente lote residencial, no centro de
Umuarama, Quadra 70 - Lote 18, com área de 507,50m² (14,50
x 35,00), localizado na Rua Mandaguari, 5698 na Zona III.
TERRENO COMERCIAL PARQUE DA GÁVEA
R$ 286.000,00 - Lote comercial, localizado na Av. Valdomiro
Frederico. Excelente topografia, a poucos metros do Hospital
UOPECCAN. Quadra 04, Lote 02, com área total de 267,50
m², sendo 10,70 m x 25,00 m. Oportunidade para investidor.
PARQUE FIRENZE
R$ 245.000,00 - Quadra 13, lotes 06 e 07, com 376,00m²
cada, totalizando 752,00m²; sendo 25,60m² frente x 29,37m²
de extensão. Ótima topografia e situados na terceira quadra.
IMPERDÍVEL - ROYAL GARDEN
R$ 239.000,00 - Quadra 09 - Lote 34, com área total de
462,51m². Lote com excelente topografia, muro de arrimo
executado. Pronto para construir. Oportunidade!!! Condomínio com ampla área de lazer e portaria 24 horas. À 300
metros do supermercado Cidade Canção.

JARDIM TRIANON
R$ 1.350.000,00 - (25% de entrada, restante em até 100 parcelas mensais corrigidas) - Lotes 5,6 e 7 - Quadra 01, com
1.926,01 m², com 39,50 metros defronte para o trevo de Maria
Helena/Shopping. Ideal para construção de empresa de médio porte. Excelente localização.

PARQUE FIRENZE
R$ 235.000,00 - Quadra 05, lote 03. Terreno residencial localizado ao lado do Hospital Veterinário, esquina com excelente topografia e a uma quadra da rodoviária.

PARQUE DA GÁVEA
R$ 1.100.000,00 - Lotes 1 e 2 da Quadra 02, com 1.280,00 m²
(esquina), sendo 40,06 metros para Av. Valdomiro Frederico
e 32,00 metros para Av. Portugal.

CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 200.000,00 - Lote nº 60. Situada em Umuarama,
saída para Serra dos Dourados, com 5.015m², conforme
matrícula 53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.

PARQUE FIRENZE
R$ 75.000,00 - Quadra 05, lote 03-C. Terreno com 228,00m²
(12,00x19,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.
PARQUE FIRENZE
R$ 72.600,00 - Quadra 13, lote 6/7-A. Terreno com 250,57m²
(8,53x30,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.
METROPOLITANO I
R$ 72.000,00 - Quadra 33 - Lote Nº 20 - Terreno com área
total de 220,00 m² (10,00 x 22,00). Excelente terreno localizado no Parque Metropolitano I, terreno plano, sem necessidade de aterro. Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova Rodoviária.
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 11. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).
R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 12. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).
R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 13. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).
R$ 60.000,00 - Quadra 20, lote 14. Localizado no Jd. Belo
Horizonte, atrás da Havan. Excelente topografia e localização. Possibilidade de subdivisão (6,66x20,00 = 133,33m²
- R$ 39.500,00 cada).
PARQUE FIRENZE
R$ 58.500,00 - Quadra 05, lote 03-A. Terreno com 177,95m²,
localizado ao lado do Hospital Veterinário da Unipar.
METROPOLITANO III
R$ 54.500,00 - Quadra 10, Lote 5/6-A - Área total: 164,08
(6,67 x 24,60). Lote caído para rua, sem necessidade de aterro. Localizado na rua de acesso do Metropolitano III, à poucos
metros do Portão do Hospital Veterinário da Unipar.
PARQUE FIRENZE
R$ 52.200,00 - Quadra 14, lote 13-A. Terreno com 180,00m²
(6,00x30,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário da
Unipar.
PARQUE FIRENZE
R$ 52.200,00 - Quadra 14, lote 13-B. Terreno com 180,00m²
(6,00x30,00), localizado ao lado do Hospital Veterinário
da Unipar.
TÓKIO
R$: 52.000,00 - QUADRA 10 - LOTE Nº 4-A - Terreno com
área total de 161,00 m² (7,00 x 23,00) próximo ao Parque
de Exposição.
METROPOLITANO III
R$ 45.000,00 - Quadra 5, lote 15/16, com 164,00m², sendo
6,67x24,00.
JARDIM LOS ANGELES
R$ 46.500,00 - Quadra 03 - Lote I-A, com área de 142,80m2,
localizado próximo ao depósito Guarani. Ótima topografia.
JARDIM BELO HORIZONTE
R$ 39.500,00 - Quadra 19, lote 27/28-A. Terreno residencial com área total de 133,40m² (6,66x20,00), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de Imóveis.
R$ 39.500,00 - Quadra 19, lote 27/28-B. Terreno residencial com área total de 133,40m² (6,66x20,00), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de Imóveis.
R$ 39.500,00 - Quadra 19, lote 27/28-C. Terreno residencial com área total de 133,40m² (6,66x20,00), já escriturado e desmembrado no Cartório de Registro de Imóveis.
LOTE EM IPORÃ/PR
R$ 43.000,00 - JARDIM VENEZA - a 300m do Fórum, muito bem localizado. Quadra 01 - Lote 21 - sendo 9,00 x 29,75
- área de 267,75m² - aceita carro como parte do pagamento ou permuta.
JARDIM PIMENTEL
R$: 28.000,00 - QUADRA 02 - LOTE nº 38 - Terreno residencial, com área total de 162,00 m² (9,00 x 18,00). Terreno
próximo ao Aeroporto, parcelamento em até 48 meses.
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Lotes com 126,00 m² (7 x 18,00). Excelente localização no loteamento - A partir de R$ 31.500,00.
PARQUE DAS NAÇÕES
Terrenos residências com aproximadamente 126,00 m² (7
x 18,00). Excelente localização no loteamento. A partir de
29.500,00 cada.
JARDIM TRIANON I - (Escriturado)
Vários terrenos residenciais e comerciais. Ótima topografia.
Localizado no Trevo de Maria Helena.

LOCAÇÃO
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500,00 - (a partir) - Espaço em torre com
ampla abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com Box refrigerado 24 horas, para colocação
de transmissor.

