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Mesmo com estiagem, safra do
milho registra alta em Umuarama
Apesar da estiagem há
três meses, a cultura do
milho está animando os
produtores com mais uma
super safra. Na região de
Umuarama, números do
Deral confirmam aumento
de mais de 40% na safra
em relação à colhida no
ano passado. Números poderiam ser ainda maiores
se a tecnologia fosse empregada em maior escala
no campo. Isso mostra
que a região também tem
opções de colheitas no verão e inverno. Página A5
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Justiça vai discutir se réus podem
usar as mensagens hackeadas

Ilustradas

Bolsonaro diz que há
estudos para baixar
impostos de jogos eletrônicos
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que
foram concluídos estudos para reduzir impostos sobre
jogos eletrônicos. Em sua conta no Twitter, ele afirmou
que, após o pedido de um usuário do Facebook para
diminuir impostos sobre jogos eletrônicos, consultou a equipe econômica do governo. “Atualmente o
IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] varia
entre 20 e 50%. Ultimamos estudos para baixá-lo. O
Brasil é o segundo mercado no mundo nesse setor”,
disse o presidente. Na última quinta-feira (25), ele
postou em suas redes sociais um vídeo onde aparece
jogando videogame.

Ameaça de expulsão
abre brecha para
Tabata deixar PDT
Ao ameaçar expulsar a deputada Tabata Amaral
(PDT-SP) e outros parlamentares dissidentes pró-reforma da Previdência, a cúpula do PDT e do PSB
pode ter aberto uma brecha para que eles mudem de
legenda sem perder o mandato. Isso porque, segundo
especialistas ouvidos pelo Estado, há precedente
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a
advertência seja entendida como uma discriminação,
o que justificaria a saída sem descumprir a regra de
fidelidade partidária.
Oito deputados do PDT e 11 do PSB votaram a favor
do texto-base da reforma da Previdência, contrariando orientação das siglas. Os dois partidos abriram
procedimentos internos para avaliar a conduta dos
parlamentares, o que pode culminar na expulsão dos
“infiéis”.
Antes da votação, o presidente do PDT, Carlos Lupi,
disse que quem apoiasse a reforma seria punido com
o desligamento, conforme mostrou o Estado. Publicamente, ele já classificou como “um erro” a filiação dos
parlamentares “infiéis”.
Candidato derrotado à Presidência e vice-presidente do PDT, Ciro Gomes foi na mesma linha e afirmou
que os parlamentares da sigla que votaram a favor
das novas regras de aposentadoria “deveriam tomar
a iniciativa de sair” do partido.
No PSB, o presidente nacional da sigla, Carlos
Siqueira, disse que não poderia permitir “balbúrdia
partidária”, ao se referir aos dissidentes.
De acordo com especialistas e ministros de tribunais superiores ouvidos reservadamente, ameaça de
expulsão, aliada a declarações que expõem de forma
excessiva parlamentares, pode configurar “justa
causa” para a saída da legenda.

Tribunal de Justiça de SC
manda pais vacinarem filhos
São Paulo, (AE) - O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina determinou que um casal providencie a
imunização de seus três filhos, com todas as vacinas
obrigatórias nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Na decisão, a Corte afirma que ‘as
convicções pessoais dos responsáveis não estão acima
da saúde como um direito fundamental das crianças e
adolescentes’. O processo aponta que a mãe afirmou
ao Conselho Tutelar que não vacinaria os filhos sob
a alegação de que as vacinas contêm mercúrio e
diversas substâncias que os prejudicariam. Os pais
informaram ao órgão protetivo que a família morava
no Chile até janeiro de 2017, e relataram que duas meninas receberam imunização naquele país, enquanto o
menino, nascido no Brasil, nem sequer tinha carteira
de vacinação. Notificados pelo Ministério Público, o
casal ainda afirmou que a filha mais velha teve forte
reação alérgica a uma vacina, por isso a decisão de
não mais imunizar as crianças. No entanto, a família
não apresentou comprovação clínica que demonstrasse
a impossibilidade da vacinação. O desembargador
Carlos Roberto da Silva, relator do caso no Tribunal,
manteve a decisão que havia sido tomada na Justiça de
1ª instância, na cidade de Rio do Sul - interior de Santa
Catarina. Em complemento à decisão anterior, o desembargador também determinou que as crianças sejam
submetidas a consultas médicas antes da vacinação.

São Paulo, (Agência Estado) - O uso do conteúdo de
mensagens obtidas pelos presos na Operação Spoofing, da
Polícia Federal, em outros processos, ainda dependerá de
uma longa discussão na Justiça, segundo o entendimento
de pessoas envolvidas no caso. Mesmo que tenham sido
obtidas de forma ilícita, por meio de ataques virtuais,
juristas consultados pelo Estado afirmaram que a lei
permite aproveitar provas quando o objetivo é a busca
pela absolvição ou para permitir que algum preso ganhe
liberdade. A utilização de material obtido por meio de
“hackeamento”, no entanto, seria inédita.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) solicitou na
sexta-feira, 26, à 10.ª Vara Criminal Federal que o material
capturado em contas no Telegram de autoridades não
seja destruído, contrariando a sugestão do ministro da
Justiça, Sérgio Moro. A entidade afirma que a integridade
do material é importante como garantia do exercício de
defesa.
Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ouvido
reservadamente pela reportagem, afirmou que mesmo
réus em outros processos podem solicitar - e até utilizar
em sua defesa - as mensagens trocadas por pessoas que
foram vítimas de ataque virtual. Ele reconheceu, porém,
que a questão é controversa na Corte.
Em recurso apresentado à Segunda Turma do STF, a
defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cita as
supostas mensagens trocadas entre Moro e integrantes
da Lava Jato no pedido de suspeição do ex-juiz. A análise
do habeas corpus foi interrompida no mês passado e os
ministros não chegaram a discutir se vão considerar o
material obtido pelos hackers. A Procuradoria-Geral da
República já se manifestou contra.
O pedido da OAB para que as mensagens não sejam
destruídas será analisado pelo juiz Vallisney de Oliveira,
que autorizou a prisão dos quatro suspeitos pelos ataques

virtuais. Segundo interlocutores, o entendimento do magistrado, em termos gerais, é de que provas ilícitas devem ser
descartadas, mas ele ainda deve analisar o caso concreto
relacionado às mensagens apreendidas pela PF.
Para o ex-ministro da Justiça Torquato Jardim, o juiz
deve permitir que a defesa de um réu tenha acesso caso um
fato de conhecimento público possa favorecê-la. “Tornada
pública a notícia de algo que seja relevante à defesa, o juiz
é obrigado a abrir vista aos réus para que se complete o
rito do devido processo legal e da ampla defesa com todos
os recursos pertinentes”, afirmou Jardim.
A opinião é compartilhada pelo criminalista Alberto Toron, que entende ser possível utilizar a prova emprestada
no caso dos hackers. “A defesa no processo penal não sofre
as mesmas limitações que a acusação”, disse ele, que tem
entre seus clientes políticos como o deputado Aécio Neves
(PSDB-MG) e a presidente cassada Dilma Rousseff (PT).

Critério

Mesmo quem defende essa possibilidade aponta ser
preciso limitar o acesso a pontos determinados das mensagens capturadas pelos hackers, sem o chamado “fishing”,
que, no jargão de advogados, significa analisar todo o
conteúdo para só então “pescar” o que poderia ser útil.
Moro argumentou, no entanto, que materiais obtidos
por crimes de hackeamento não teriam utilidade jurídica e,
além disso, o mero exame dos conteúdos significaria uma
nova violação da privacidade das vítimas. Nesta quinta-feira, ao comunicar autoridades de que haviam sido alvo
dos ataques, ele disse que o material seria descartado.
A Polícia Federal afirmou, em nota, que cabe à Justiça,
“em momento oportuno, definir o destino do material,
sendo a destruição uma das opções”. O Estado apurou
que a nota foi divulgada a pedido de Moro, a quem a PF

é subordinada, como forma de esclarecer o assunto.

Coluna
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Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Violência sexual contra criança e adolescente
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Thomas Hobbes nasceu em Westport, Inglaterra. Filho de um
clérigo anglicano, vigário de Westport. Após uma briga com outro
clérigo na frente de sua igreja, seu pai abandonou sua esposa e
os três filhos, deixando-os sob a tutela do seu irmão. Hobbes se
formou em filosofia e matemática pela Universidade de Oxford.
Foi um teórico político e escritor consagrado. Ele ensina que
os homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de
todos os meios para atingi-las. Afirma, ainda, que os homens
são maus por natureza - o homem é o lobo do próprio homem -,
pois possuem um poder de violência ilimitado.
A Organização Mundial da Saúde define o abuso sexual
infantil como sendo uma situação em que uma criança ou adolescente é usado para satisfação ou gratificação sexual de um
adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseado em uma
relação de poder que pode incluir desde carícias, manipulação
da genitália, mama ou ânus, exploração sexual (prostituição),
“voyeurismo”, pornografia e exibicionismo, até o ato sexual
com ou sem penetração, com ou sem violência física. Em qualquer dos casos a vítima perde a capacidade de se defender, ou
porque não entende o caráter do ato que está sendo praticado,
ou porque não possui força física para resistir. Na maioria dos
casos o abuso ocorre no meio familiar. O abuso sexual se divide
em: sem contato físico e com contato físico.
O abuso sexual sem contato físico pode ser: 1) verbal: engloba
conversas abertas sobre atividades sexuais destinadas a despertar o interesse ou chocar a criança; 2) telefonemas obscenos:
a maioria é feita por adulto, do sexo masculino, podendo gerar
ansiedade na criança, no adolescente e na família; 3) exibicionismo: tem a intenção de chocar a vítima; 4) voyeurismo: o
agente obtém gratificação em observar atos ou órgãos sexuais
de outras pessoas. A internet hoje é a grande vitrine do voyeur;
5) outros meios: mostras de vídeos e fotos pornográficas e/ou
fotografar crianças nuas ou em posições sedutoras. Além dessas
hipóteses há também o abuso sexual com contato físico que pode
ocorrer nos seguintes casos: 1) atos físicos genitais: relação
sexual com penetração (vaginal ou anal), tentativa de relação
sexual, carícias nos órgãos genitais, masturbação ou sexo
oral; 2) exploração sexual: utilizar de crianças e adolescentes
em atos sexuais para fins comerciais e de lucro. O sexo é fruto
de uma troca, seja ela financeira, de favores ou presentes. A
criança vítima de abuso sexual dá sinais de alerta. Esses sinais
se dividem em: indicadores comportamentais e físicos.
A mudança repentina de comportamento pode indicar se uma
criança ou adolescente está vivendo uma situação de violência.
São indicadores comportamentais, e, portanto, sinais de alerta
para os adultos responsáveis: a conduta sedutora; os relatos
de agressões sexuais; a dificuldade em adaptar-se à escola; a
aversão ao contato físico; o comportamento incompatível com
a idade (regressões); o envolvimento com drogas; a autoflagelação; a culpabilização; a fuga de casa; a depressão crônica e a
tentativa de suicídio. Os indicadores físicos se manifestam da
seguinte forma: mudança brusca de comportamento e humor;
sono perturbado; masturbação visível e continuada; Tristeza ou

choro sem razão aparente; medo de ficar sozinho(a) com alguém
ou em algum lugar; baixa autoestima; interesse precoce por
brincadeiras sexuais e/ou erotizadas; infecção urinária; hemorragia vaginal ou retal; gravidez precoce; lesões na região genital
e mamária; infecções e doenças sexualmente transmissíveis.
Os abusadores são pessoas conscientes de todas as classes
sociais e nível escolar. É totalmente responsável e sabe o que
está fazendo, tanto que o mesmo pára, quando nota a chegada
de alguém. Apenas 6% dos casos são fictícios ou mentirosos,
logo, quando a criança relatar o fato, busque o esclarecimento
imediatamente. A vítima tem medo e reverência (respeito)
pelo agressor, por isso às vezes não reage. Importante frisar
que o abuso ocorre dentro ou perto da casa da vítima. Entre
85% e 90% dos abusadores são pessoas conhecidas da família.
Somente 30% dos casos de abuso sexual deixam vestígios. De
forma sórdida, o abusador cativa a criança e depois ameaça a
vítima (a própria criança).
Importante frisar que a educação sexual deve começar em
casa com tenra idade, e na escola, devendo os pais, professores
ou cuidadores orientar a criança a gostar do seu corpo, bem
como alertar sobre o toque bom e o toque ruim, provocado
por terceiros. Não se deve tratar a criança como “anjinho”,
um ser assexuado. De acordo com seu crescimento, promover
discussões (em casa) e debates (na escola) acerca das doenças
sexualmente transmissíveis. Ensiná-las a denunciar quando
forem abusadas por adultos ou adolescentes mais velhos, mesmo
que o abusador seja pessoa altamente confiável. Valorizar a
autoestima, pois uma criança com autoestima alta é mais segura
de si e saberá dizer “não” na hora certa.
A Lei 8069/90 que cria o ECA - Estatuto da Criança e adolescente consagra no art. 3º o princípio da proteção integral, e,
assevera que é dever da família, da escola e do estado, facultar
aos menores o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade. Nesse aspecto,
o ECA visa enquadrar crianças e adolescentes como sujeitos de
direitos (cidadãos) e não mais como incapazes.
Hobbes ensina que todo homem é potencialmente uma
ameaça a outro homem e esta é aceita passiva ou ativamente.
Ele diz que as paixões são subjetivas e inumeráveis, mas todas
tendem a um fim máximo: a preservação da vida e a supressão
da dor. Isso permite um convívio com os outros numa relação
de ajuda mútua para a manutenção desse fim.
Dessa forma, podemos concluir que omitir a denúncia é crime
(respondem pais e responsáveis), e, favorece o abusador - a
denúncia poderá ser anônima -. O estupro de vulnerável é crime
hediondo (artigo 217-A Código Penal) e, consequentemente, é
inafiançável. A pena ao abusador é severa e em regime fechado.
Portanto, se não houver a denúncia, o abusador ficará solto e
continuará praticando o crime impunimente. Convém lembrar
que 80% dos crimes são cometidos dentro de casa, e a vergonha
social, impede a denúncia.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Unipar está com inscrições abertas
para o vestibular de Medicina 2019
Umuarama - Prestes a
comemorar seus cinquenta
anos de fundação, a Universidade Paranaense continua firme na vanguarda do
ensino superior no Paraná.
Destaca-se pelo pioneirismo [foi a primeira que
surgiu em cidade de porte
médio no Estado], pela
estabilidade e por levar
muito a sério os princípios
pedagógicos que adotou e
segue.
O curso de Medicina,
inaugurado no início do
ano passado, vem para
acentuar ainda mais a importância da Universidade
Paranaense no plano científico, cultural e socioeconômico do Estado. Seu projeto
pedagógico tem como objetivo a formação técnica e
humanística, alinhada com
os novos paradigmas das
Ciências Médicas. Cerca de
vinte laboratórios e vários
outros ambientes especiais
de estudos estão à disposição dos alunos para aulas

Acadêmicos de Medicina manipulam ‘bebê simulador’ na ala pediátrica do Centro de Simulação em Saúde da Unipar:
recursos permitem aulas práticas mais produtivas

práticas, além de projetos
de pesquisa e extensão, que
poderão participar para
incrementar o currículo. E

Casais buscam plataformas
virtuais para discutir e
rever relacionamentos
AGÊNCIA ESTADO - Em busca de praticidade
e para conciliar agendas, cada vez mais casais
têm recorrido à terapia online para resolver
problemas de relacionamento. A regulamentação
para o atendimento psicológico online no País é
de 10 de novembro de 2018. E, entre dezembro
e julho deste ano, a participação dos casais nos
aplicativos que oferecem esse tipo de serviço
aumentou até 33%.
Também cresceu o número de profissionais
que passaram a oferecer consultas virtuais.
Segundo levantamento do Conselho Federal de
Psicologia, de 10 de novembro até o fim do ano
passado, 1.340 profissionais pediram registro no
Cadastro e-Psi, dos quais 1 083 foram aprovados.
Neste ano, 9.242 psicólogos fizeram a solicitação
e 7.648 obtiveram aprovação. No total, 346.062
psicólogos atuam no País. Segundo a regulamentação, os profissionais precisam realizar
um cadastro e não há limites de sessões online.
De dezembro a julho, o número de casais da
plataforma Telavita cresceu 12%. “Sempre tem
muita desculpa para começar a terapia de casal,
como problemas de agenda, e, geralmente, é um
dos parceiros que toma a iniciativa. Alguns têm
vergonha de fazer terapia de casal e o online
quebra um pouco isso, porque pode ser feito
dentro da residência”, diz Milene Rosenthal,
psicóloga e cofundadora da plataforma. Segundo
ela, os problemas apresentados pelos casais no
atendimento online não são diferentes. “Eles nos
procuram quando estão com muito desgaste e já
não têm tanta crença de que a relação vai continuar. A questão da comunicação é um problema
frequente, assim como a falta de alinhamento
sobre expectativas.”
O FUTURO
Fundador da 99Psico, David Reichhardt diz
que os casais não costumavam aparecer nos
levantamentos internos do público da plataforma.
Nos últimos seis meses, isso começou a mudar.
“Aumentou a procura de todos os públicos. O
casal não aparecia nas estatísticas e, agora,
já é uma realidade.” E ele traça o perfil. “Os
casais têm até 30, 35 anos. Os mais velhos ainda
preferem o presencial.” Entre as vantagens,
destaca não ser preciso discutir se o endereço do
consultório é mais favorável a um dos parceiros
ou dificuldades no horário. Mas também há desvantagens. “Se o casal começa a brigar, pode ser
difícil controlar, mas há regras de funcionamento
para isso.”
A triagem do FalaFreud, app fundado em 2016,
já considera possíveis problemas no relacionamento do usuário. “Se a pessoa falar que é casada, (o app) já pergunta se quer trazer o parceiro
para a consulta”, diz Yonathan Faber, fundador
da plataforma, que contabilizou aumento de 33%
na busca de casais.

mais: atividades práticas
em conjunto com a comunidade médica dos hospitais
da região e com a Rede

Municipal de Saúde fazem
parte da proposta. Entre
os laboratórios destaca-se
o Centro de Simulação em

Saúde.
O espaço conta com aparelhagem moderna que
simula ambientes hospitalares, como sala cirúrgica e unidade de terapia
avançada, e manequins
simuladores de técnicas
médicas, que representam
os pacientes. Estes, dotados de tecnologia de última
geração, possibilitam estudos de várias doenças. No
comando de tudo isso está
uma equipe de professores
competente e atenciosa.
Por tradição, a Universidade Paranaense seleciona
para seu corpo docente
profissionais altamente
qualificados, critério decisivo para continuar inserida
no time das instituições
com padrões acadêmicos
de excelência.
Mercado de trabalho
O curso de graduação
em Medicina da Universidade Paranaense tem
por objetivo específico
formar médicos genera-

listas, para atender uma
demanda bastante diversificada. Existem boas oportunidades de emprego em
empresas como hospitais,
clínicas, clubes, centros
de pesquisa ou no serviço
público, além da opção que
o médico tem de montar
seu próprio consultório.
Segundo pesquisas, o
mercado de trabalho está
aquecido. Números do
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
mostram que Medicina
ocupa o primeiro lugar
entre as 48 melhores profissões de nível superior
analisadas pelo estudo. É
campeã em quesitos como
salário, empregabilidade e
previdência – o que torna
a carreira ainda mais
atraente. A empregabilidade da área chega a 97%.
Serviço
Vestibular Medicina Unipar – Programe-se. Período
de inscrição: de 23/07 a
13/09 – Prova: 29/09

Inscrições para bolsas remanescentes
podem ser realizadas a partir de 5 de agosto
As inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) serão abertas,
por meio do site do programa,
a partir de 5 de agosto. É mais
uma chance para quem não
foi contemplado nas primeira
e segunda chamadas, além
da lista de espera.
A disponibilidade dessas
vagas, voltadas ainda para
o segundo semestre do ano,
acontece por desistência dos
candidatos pré-selecionados
ou falta de documentação,
por exemplo.
Os alunos matriculados
nas instituições de ensino
superior podem se inscrever
até 30 de setembro. Já para
os estudantes não matriculados, o prazo é menor e vai
até 16 de agosto.
Podem concorrer às
bolsas remanescentes do
Prouni: brasileiros sem di-

É mais uma chance para quem não foi contemplado nas primeira e segunda
chamadas, além da lista de espera.

ploma de curso superior e
que tenham participado de
qualquer edição do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) a partir de 2010, com
nota superior a 450 pontos
e sem ter zerado a prova de
redação;

professores da rede pública de ensino, no efetivo
exercício do magistério da
educação básica e que não
tenham participado do Enem
podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de
licenciatura.

Diferentemente do processo seletivo regular, nesta
etapa não há chamadas
ou nota de corte diária e a
ocupação das bolsas é feita
por ordem de inscrição. Ao
concluir a inscrição, a bolsa
automaticamente é reservada ao candidato.
Quem for selecionado
deverá comparecer à instituição de ensino nos dois
dias úteis subsequentes ao
da inscrição para comprovar
as informações prestadas.
Caso a ocupação não seja
confirmada, a bolsa volta a
ficar disponível no sistema
para nova inscrição.
O edital com o cronograma e demais procedimentos
relativos à oferta de bolsas
remanescentes do programa foi publicado na edição
desta sexta-feira, 26 de
julho, do Diário Oficial da
União (DOU).

Governo vai facilitar importação de
máquinas e eletrônicos para a indústria
Brasília,(AE) - O governo
vai facilitar a importação de
bens de capital e de informática com impostos reduzidos.
Enquanto a abertura comercial do setor prometida pelo
presidente Jair Bolsonaro
não sai, a equipe econômica
tenta agilizar a retirada de
tributos para a compra de
bens que não tenham similar
produzido no Brasil - como
máquinas pesadas, equipamentos industriais e partes
de computadores.
Além de simplificar processos, o governo quer definir critérios mais claros
para decidir se um bem tem
ou não equivalente nacional.
Esse movimento, no entanto,
tem gerado preocupação na
indústria local e entre representantes da Zona Franca
de Manaus, que temem uma
abertura “velada” do mercado nacional a bens do
exterior sem melhorias do
ambiente de negócios para
os empresários brasileiros.
Hoje, após autorização

do governo, já é possível
importar produtos que não
têm similar nacional com
imposto reduzido. No ano
passado, foram concedidos
ou renovados 4,3 mil pedidos
de importações de bens de
capital e informática, que
resultaram em uma importação estimada em US$ 7,69
bilhões, segundo dados do
Ministério da Economia.
Atualmente, existem cerca
de 7 mil produtos enquadrados como “ex-tarifários”,
o que reduz o imposto de
importação de uma média
de 14% para algo entre zero
e 2%.
A atual equipe econômica, no entanto, considera
que os critérios utilizados
até agora para definir quais
bens podem ser enquadrados como “ex-tarifários”
são subjetivos. Se há uma
declaração da indústria
brasileira de que o setor poderia produzir determinado
produto, o benefício não é
concedido, o que pode abrir

margem para fraudes, na
avaliação do governo. “Vamos simplificar e facilitar o
processo”, afirmou ao Estadão/Broadcast o secretário
da Indústria da Secretaria
de Produtividade, do Ministério da Economia, Caio
Megale.
No fim de junho, o Ministério da Economia publicou
uma portaria para definir
os novos critérios para o
enquadramento. Pelo texto,
poderão receber o benefício
produtos importados que
tiverem preço menor do
que o cobrado pelo similar
brasileiro e também aqueles
cujo prazo de entrega for
menor do que o pedido pelo
produtor nacional.
Reação
Essa portaria gerou forte
reação entre representantes
do setor privado, além de
parlamentares da Região
Norte - preocupados com o
efeito que a redução de tributos sobre a importação te-

ria nas indústrias instaladas
na Zona Franca de Manaus.
Deputados e senadores intercederam, e o governo
adiou a entrada em vigor
das novas regras para o fim
de agosto. Até lá, prepara
uma regulamentação para
dirimir as principais dúvidas dos industriais. “Não
existe nenhuma explicação
técnica ou macroeconômica
para uma portaria que tem
impacto profundamente
negativo sobre a produção
nacional e que certamente
agravará o quadro já dramático de desemprego no
Brasil”, afirmou o líder do
MDB no Senado, Eduardo
Braga (AM). “Se o governo
não negociar com parlamentares e fabricantes uma medida alternativa, capaz de
garantir o emprego dos mais
de 2 milhões de brasileiros
que trabalham no setor de
bens de capital e informática, a saída será aprovar
um decreto legislativo que
derruba a portaria.”
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Brasil é um dos países que mais conﬁa
em jornais e revistas, mostra pesquisa
O Brasil é o quarto país
que mais confia no conteúdo produzido por jornais e
revistas, segundo aponta a
pesquisa global “Trust in
the Media”, da Ipsos. Seis
em cada dez brasileiros
(65%) confiam em veículos
impressos. Globalmente, o
índice é de 47%. Por outro
lado, 8% dos brasileiros
não confiam e 23% não têm
muita confiança. A Sérvia
é a nação que menos confia, com 11%.
O estudo mostra que
outros meios de comunicação também possuem
boa aceitação entre a população brasileira: 65%
afirmam que confiam na
televisão e no rádio e 58%
em sites de notícias e plataformas online. No mundo, os índices são de 49%
e 45%, respectivamente.
O Brasil também está
entre os países que mais
acreditam que os jornais
e revistas são relevantes.
Enquanto a média global
é de 54%, a brasileira está
em 70% (empatada com
Malásia), atrás apenas de
Índia (82%) e África do Sul
(74%). A relevância dos
outros meios no país também está em alta: televisão
em rádio (69%) e sites de
notícias e plataformas
online (70%).

U

N

Jornais são uma das armas contra as notícias falsas “fake news”

Globalmente, metade
dos entrevistados (50%)
acreditam que jornais e
revistas agem com boas
intenções. No Brasil, o
percentual é de 63% (o
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mesmo para os veículos
online). Os brasileiros
acreditam ainda mais na
boa intenção da televisão
e do rádio (65%).
“O Brasil tende a ser

I

D
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NOTÍCIAS DA

D

E

uma população que valoriza e confia na mídia
mais do que grande parte
dos países do mundo. O
brasileiro é um cidadão
que acredita na mídia e

P
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no valor que ela tem para
informar e instruir”, afirma Diego Pagura, diretor
na Ipsos Brasil.
Outras fontes de informação
No mundo, as pessoas
confiam mais em que elas
conhecem pessoalmente
(72%) do que online (27%).
Os brasileiros também
confiam mais nos conhecidos ‘face a face’’ (73%)
do que pela internet (38%).
Entre os entrevistados
globalmente, a percepção
de relevância das notícias e
informações recebidas por
pessoas conhecidas pessoalmente também é maior
(70%) do que as enviadas
por contatos da internet
(36%). No Brasil, os índices
são de 76% e 48%
Somente 39% dos entrevistados globalmente
acreditam que as pessoas
conhecidas pela web agem
com boas intenções quando compartilham informações. O índice é bem maior
para quem conhecem cara
a cara (72%). No Brasil,
os resultados são ainda
mais altos: 49% e 76%,
respectivamente.
“As pessoas reconhecem que a relevância da
informação que vêm de
pessoas que conhecem
pela internet é menor.
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UNIPAR
PITORESCO EM CENA

Sucesso na 3ª Mostra de Esquetes
Evento oportunizou aos integrantes do grupo mostrar o
que aprendem nas aulas de teatro, na Unipar
Com intenção de provocar reflexão, o Pitoresco Grupo de
Teatro Unipar apresentou com sucesso sua 3ª Mostra de
Esquetes. No palco do Centro Cultural Vera Schubert, de
Umuarama, cerca de trinta atores se revezaram nas 16 peças
que fizeram parte do espetáculo [que não foi realizada no Teatro
Unipar por estar em reforma]. Os temas expostos na noite
foram vários, todos com toque de comicidade, que tirou muitas
gargalhadas da plateia, formada por cerca de 400 pessoas, de
vários bairros de Umuarama.
O Pitoresco é um dos projetos de arte e cultura da Diretoria
Executiva de Gestão da Comunicação e Divulgação da Unipar.
Reúne cerca de 30 integrantes, a maioria estudantes da Unipar e
de colégios de ensino médio de Umuarama; alguns são bolsistas
do PIBIA (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística).
Atores do Pitoresco em cena alegram o público com seus talentos artísticos

N

S

Elas já reconhecem e antecipam que esse conteúdo
talvez seja menos importante”, pontua Pagura.
Fake News
No entanto, o Brasil
está entre os países que
também mais acredita que
o conteúdo falso prevaleça em jornais e revistas
(59%). A Sérvia é o que
mais acredita, com 82%.
O índice global é de 52%.
Entre os entrevistados
brasileiros, a percepção
de que as fake news prevalecem na internet é ainda
maior, com 68% - média
acima do que a global
(62%). Para a televisão, os
índices são de 61% e 52%,
respectivamente.
As informações obtidas
entre os amigos também
geram desconfiança, já
que 61% dos brasileiros
acreditam que eles podem
trazer conteúdo falso. A
média global é de 37%. A
possibilidade de conteúdo
falso é ainda maior entre
conhecidos apenas pela internet, com 67% no Brasil
e 54% no mundo.
A pesquisa online foi
realizada com 19,5 mil entrevistados em 27 países,
incluindo o Brasil, entre 25
de janeiro e 8 de fevereiro
de 2019. A margem de erro
para o Brasil é de 3,1 p.p.
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Safra de milho de Umuarama registra aumento
de 45%, mesmo com período de seca
Umuarama – A safra de
milho 2018/2019 de Umuarama está chegando ao
fim e já registrou 4.707 mil
toneladas, ou seja, 45% a
mais em relação a colheita
de 2017/2018. Conforme
o Departamento de Economia Rural (Deral) da
SEAB de Umuarama, os
números ainda poderiam
ser maiores, caso técnicas
de manejo e correção de
solo fossem adotadas pelos
agricultores.
Segundo o agrônomo
do Deral, Antônio Carlos Fávaro, na região se
verifica uma variação de
produtividade devido as
condições climáticas e a
questão do solo. Uma vez
que existem propriedades
localizadas em regiões com
solo de características mais
arenosas e outras em solo
mais argilosos. “Os resultados mostram que estamos
no caminho certo. Temos
potencial para lavoura de
inverno e verão. No entanto, existem pontos de
preocupação para correção
de fertilidade do solo no
Arenito Caiuá”, disse.
O economista do Deral, Ático Luiz Ferreira,
explicou que em regiões
como Brasilândia do Sul
e Alto Piquiri, o plantio
do milho foi antecipado, o
que proporcionou melhor
produtividade em relação
a seca. “Este ano algumas as lavouras plantadas
mais cedo, apresentaram
colheita de 350 sacas, pois
tiveram menos problema
com a seca”, ressaltou.
INTEGRAÇÃO É A
SAÍDA
Ainda segundo o agrônomo Fávaro, aos poucos
a região está compreendendo que a integração
lavoura pecuária é o melhor caminho no sentindo
de aumentar a produção
regional. “Percebemos um
crescimento nas áreas de
plantio e mesmo com os
problemas climáticos, a
integração pecuária e lavoura vem melhorando a
produtividade. Isso mostra
que existe possibilidade de
se plantar no Arenito e cabe
ao produtor ter os cuidados
para garantir a produção.
A integração é perfeita e
promove uma subida na
escala da rentabilidade por
hectare”, explicou.
PARANÁ
A safra de grãos 2018/19
no Paraná caminha para o
final da colheita com um volume total de 37,2 milhões
de toneladas, que equivale
a um aumento de 5% sobre
a safra anterior que rendeu
um volume de 35,4 milhões
de toneladas.
A safra seria ainda
maior não fosse as perdas

A safra de milho 2018/2019 de Umuarama está chegando ao fim e já registrou 4.707 mil toneladas, ou seja, 45% a mais
em relação a colheita de 2017/2018

na soja, de 17%, e no trigo,
ao redor de 16% da produção. Em contrapartida, a
segunda safra de milho, que
está com 65% da área colhida, está apresentando um
dos melhores resultados da
história do grão plantado
nesta época do ano.
A análise é do Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e
Abastecimento, que divulgou nesta quarta-feira (24)
os resultados parciais da
safra de grãos 2018/19. A
preocupação era com a
geada recente, ocorrida
no início de julho, que
poderia ter atingido várias
culturas.
TRIGO
A onda de frio atingiu
em cheio o trigo plantado
na região Oeste do Estado,
que estava em fase suscetível. O trigo plantado
nas regiões Sul e Norte foi
pouco prejudicado e não
apresenta perdas significativas, disse o engenheiro
agrônomo do Deral, Carlos
Hugo Godinho.
A produção estimada
inicialmente pelo Deral era
de 3,2 milhões de toneladas.
Agora essa estimativa baixou para 2,7 milhões, uma
queda de 500 mil toneladas,
que corresponde a 16%
da produção em relação à
estimada. Mesmo assim, o
Paraná continua na liderança da produção de trigo
no País, informou Godinho.
Isso porque, segundo
ele, em relação à produção
da safra passada, a perda
provocada pelas geadas
este ano não passa de 100
mil toneladas. Na safra
anterior foram colhidas 2,8

milhões de toneladas de
trigo no Paraná.
Nesta safra foram plantados um total de um milhão de hectares com trigo,
dos quais 80 mil hectares
apresentam perda total nas
lavouras. A região Oeste
produziria em torno de um
quinto do trigo no Paraná,
sendo uma das principais
produtoras. Só na região
Oeste, a quebra alcançou
51% da produção prevista
para a região. Com isso, o
Deral reduziu para 10% a
participação do Oeste em
relação à produção total de
trigo no Estado.
Segundo Godinho, antes
das geadas o Paraná atenderia seu autoabastecimento, em torno de 3 milhões de
toneladas.
MILHO
A produção do milho surpreendeu e está resultando
num dos melhores volumes
colhidos durante a segunda
safra, registrando a maior
produtividade dos últimos
anos. De acordo com o
analista Edmar Gervásio
(Deral), a segunda safra
de milho deverá alcançar
produção de 13,7 milhões
de toneladas, um aumento
de 50% em relação ao que
foi colhido no mesmo período do ano passado, cujo
volume foi em torno de 9,1
milhões de toneladas.
A colheita atinge 65% da
área plantada e o resultado
está alcançando uma produtividade média de 6.100
quilos por hectare, uma
das maiores da história do
Estado. O clima foi favorável durante todo o desenvolvimento vegetativo e as
geadas ocorridas no início
de julho não provocaram

impacto na cultura. Quando
as geadas aconteceram,
as lavouras de milho já
estavam prontas para a
colheita, explicou Gervásio.
Com esse resultado,
as duas safras de milho
cultivadas no Estado estão rendendo um volume
de 16,7 milhões de toneladas que vai colaborar
com a safra brasileira que
este ano deve ser recorde,
atingindo 98 milhões de
toneladas.
O milho paranaense vai
ajudar a atender os mercados interno e externo,
cuja demanda está em alta.
No Brasil, a demanda por
milho está aquecida em
virtude da produção de
carne suína, cuja cadeia
está se expandindo para
outros mercados no cenário
internacional.
A China e a Rússia estão

comprando carne suína do
Brasil e do Paraná. Este
ano também haverá exportação de milho em grão em
maior quantidade, prevê
Gervásio. Das 30 milhões
de toneladas que deverão
ser exportadas pelo Brasil,
entre 3 a 4 milhões sairão
do Paraná.
Por conta desse aquecimento, os preços estão
se sustentando entre R$
28,00 e R$ 30,00 a saca,
considerados bons. No ano
passado, os preços eram os
mesmos mas teve quebra de
safra. Por isso, os produtores estão satisfeitos com a
colheita de uma boa safra
e preços acima do custo de
produção.
SOJA E FEIJÃO
As lavouras de soja e de
feijão da safra 2018/19 estão colhidas e os resultados

são de queda na produção
de soja, devido a problemas
climáticos ocorridos no
último trimestre do ano
passado, quando faltaram
chuvas durante o desenvolvimento vegetativo, disse o
economista Marcelo Garrido, do Deral.
Segundo ele, a expectativa inicial era colher
19,6 milhões de toneladas,
mas foram colhidas 16,2
milhões, uma perda de 17%,
que equivale 3,4 milhões
de toneladas do grão que
foram perdidas.
A preocupação do produtor é com a comercialização, porque a cotação
da soja está enfrentando
turbulências no cenário
interno e externo. No cenário interno, o preço está
submetido ao câmbio que
está em baixa no momento.
E no cenário externo, há
as inseguranças da guerra
comercial entre Estados
Unidos e China, e a peste
suína ocorrida na China
que derrubou a compra do
grão pelo país asiático.
Com isso, a saca da soja
está sendo comercializada
em média por R$ 66,40,
valor 13,2% menor que em
igual período do ano passado, quando foi vendida em
média por R$ 76,50.
As duas primeiras safras de feijão plantadas no
Paraná já estão colhidas,
restando no campo a terceira safra plantada de
forma localizada na região
Norte, constituindo uma
safra pequena em relação
às duas primeiras.
Segundo o Deral, o Paraná produziu este ano
602 mil toneladas de feijão,
mantendo a liderança da
produção nacional. Segundo o engenheiro agrônomo
do Deral, Carlos Alberto
Salvador, os preços estão
estabilizados em R$ 119,00
a saca para o feijão-de-cor,
e R$ 114,00 para o feijão-preto.

A produção do milho surpreendeu e está resultando num dos melhores volumes colhidos
durante a segunda safra, registrando a maior produtividade dos últimos anos
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Sequestradores são presos e morador
de Pérola é libertado com ajuda do celular
Eldorado (MS) – Dois
homens que sequestraram
um morador de Pérola
na noite de sexta-feira
(26) foram presos durante
a madrugada de sábado
(27), em Eldorado, no Mato
Grosso do Sul, a 160 km
de Umuarama, segundo a
Polícia Militar. A vítima,
um homem de 53 anos, foi
libertada sem ferimentos
e o veículo, uma cami-

nhonete Toyota Hilux, foi
recuperada.
De acordo com a Polícia
Militar de Mato Grosso do
Sul, os sequestradores, de
23 e 38 anos, foram detidos
no pátio de um lava-jato, às
margens da BR-163, após
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guaíra dar o
alerta do crime. A dupla foi
levada para a delegacia da
Polícia Civil.

O SEQUESTRO
Aos policiais os criminosos disseram que tomaram
o veículo em assalto em Pérola e que resolveram levar
a vítima para que o alerta
do roubo não fosse dado
antes da caminhonete ser
atravessada pela fronteira
com o Paraguai.
Segundo a PM, os criminosos aguardavam a liberação
da rodovia, bloqueada por

causa de um acidente. Na
caminhonete estavam três
pessoas, os dois ladrões e a
vítima mantida como refém.
No porta-luvas foi encontrada
uma arma de pressão, similar
a uma pistola da polícia,
e uma pequena porção de
cocaína, segundo a PM.
De acordo com a Polícia
Militar, a vítima contou que
foi rendido em casa pelos
criminosos, que o obri-

estarem estranhas, com a
grafia errada de palavras e
o uso de gírias. Preocupada
a mulher teria conversado
com um amigo da vítima
que acionou a PM.
Quando chegaram a residência os policiais encontraram o imóvel revirado e
o portão aberto. Pelo celular
da vítima foi possível saber a
localização, o que facilitou o
repasse do alerta do roubo.

garam a entrar no banco
traseiro da caminhonete.
O ALERTA
O alerta do roubo foi
dado ainda na noite de sexta-feira (26) pela namorada
da vítima. A mulher acionou
a Polícia Militar de Pérola
após o companheiro não
comparecer a um encontro
e as mensagens trocadas
por um aplicativo de celular

O que pode causar envenenamento em animais?

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE UMUARAMA
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
EDITAL DE LOTEAMENTO
Eduardo Spricigo, Oficial de Registro do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de
Umuarama, Estado do Paraná, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em
cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que Amamia & Brito Ltda., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.415.884/0001-61, com sede à Praça
Juscelino Kubitschek, nº 3.755, Zona II, em Umuarama-PR, CEP 87.501-377, requer, nos termos
do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de loteamento do imóvel que é o objeto da matrícula
nº 40.297, constante no Livro 2 deste Serviço de Registro de Imóveis, com a área superficial de
22.193,00m², denominado lote de terras nº 8-B-2/A, da subdivisão do lote n° 8-B-2, da
subdivisão do lote n° 8, da Gleba nº 14 Figueira, da Colônia Núcleo Cruzeiro, situado na Área de
Expansão Urbana da Cidade de Umuarama, denominado “Jardim Porto Feliz”, tendo sido o
projeto aprovado pelo Município de Umuarama na forma do Decreto nº 098/2019, de
10/05/2019, publicado em 16/05/2019. Sua área restará assim distribuída: Quadra 01, com
1.454,17m², composta por 07 lotes; Quadra 02, com 1.485,45m², composta por 07 lotes; Quadra
03, com 878,96m², composta por 04 lotes; Quadra 04, com 644,73m², composta por 03 lotes;
Quadra 05, com 2.839,84m², composta por 11 lotes; Quadra 06, com 3.268,28m², composta por
08 lotes; Quadra 07, com 5.207,31m², composta por 08 lotes, que somam 3.820,14m², e pela
área institucional (lote 09) com a área de 1.387,17m²; área total ocupada pelas ruas/sistema
viário: 6.414,26m². Os documentos apresentados foram prenotados sob nº 139.439, em
21/06/2019, e encontram-se à disposição dos interessados neste 2º Serviço de Registro de
Imóveis, situado à Avenida Brasil, nº 4.334, Edifício Atrium, 1º andar, sala 02, Zona I/Centro, no
Município de Umuarama-PR [Tel.: (44) 2020-1234]. As impugnações daqueles que se julgarem
prejudicados em relação ao referido loteamento deverão ser apresentadas no prazo de 15
(quinze) dias, contados da última publicação deste Edital. Findo o prazo sem impugnação, será
feito imediatamente o registro, na forma do art. 19, § 1º, da Lei nº 6.766/79. Dado e passado
neste Município de Umuarama-PR, aos 22 de julho de 2019. Original assinado por EDUARDO
SPRICIGO - Oficial de Registro.
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LOTE 8-B-2/A, DA SUBDIVISÃO DO LOTE Nº 8-B-2, DA
SUBDIVISÃO DO LOTE Nº 8, DA GLEBA Nº 14-FIGUEIRA,
COLONIA NUCLEO CRUZEIRO, MUNICÍPIO E
COMARCA DE UMUARAMA, PARANÁ.
ÁREA TOTAL = 22.193,00 m2
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LOTEAMENTO URBANO
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Nem sempre é possível manter o animal de estimação totalmente protegido, principalmente se o
envenenamento for causado por ação criminosa.
No entanto, é possível deixá-lo longe dos portões e
de lugares onde as pessoas possam jogar venenos.
Caso suspeite de que um cão ou gato tenha
sido envenenado propositalmente, existem leis
que foram criadas para punir esse tipo de comportamento. Maus-tratos que envolvem animais
devem ser denunciados para a polícia.
Conhecer o comportamento do animal e proporcionar um ambiente onde ele possa brincar, se
alimentar e descansar com segurança evita, não
somente que ele seja envenenado, mas que desenvolva outros tipos de enfermidades causadas por
agentes externos.

57.16

Envenenamento proposital

da intoxicação animal, faça sempre
os seguintes questionamentos: Há
plantas que o pet pode ter ingerido?
Onde estão guardados os produtos de
limpeza? Por onde meu pet circulou?
Além disso, procure vestígios pela
casa.
Na unidade de emergência, seu pet
receberá todos os cuidados necessários. Dependendo do caso, pode ser
necessária a realização de lavagem
estomacal com uso de carvão ativado
ou fluidoterapia (aplicação de soro).
O animal será monitorado constantemente para que os profissionais
tenham ciência a respeito da frequência cardíaca, frequência respiratória
e pressão arterial. Exames laboratoriais e de imagem também poderão
ser solicitados.

34.35

Principais sintomas
de envenenamento
Fique atento caso o animal apresente quadros de
salivação excessiva e com
espuma, vômito, diarreia,
dificuldade para caminhar,
desequilíbrio, tremores,
dificuldade para respirar,
convulsões, sangue na urina e diminuição da frequência cardíaca.
Além disso, observe se ele
está sonolento, apático, desorientado ou com as pupilas
dilatadas ou contraídas.
Vale lembrar que os sinais clínicos podem variar
de acordo com o porte,
raça, genética e outras
características particulares de cada animal. Os
sintomas também variam
de acordo com o tipo de
substância que foi ingerida.

Se o animal apresentar alguns
desses sintomas, leve-o imediatamente para um veterinário 24 horas, que
conte com uma equipe qualificada
e infraestrutura completa para dar
assistência ao pet.
Não ofereça nada ao animal.
Muitas pessoas acreditam que o leite
ou água podem neutralizar a ação
das toxinas ingeridas, mas isso pode
piorar mais o quadro. O que realmente
fará a diferença é a agilidade no atendimento especializado.
Informe ao médico veterinário sobre o produto ingerido ou animal que o
atacou. Se você presenciou a ingestão
do agente tóxico, leve a embalagem e
mostre ao especialista.
Caso não tenha conhecimento a
respeito do que possa ter sido a causa

NE 3º34' SO

Animais
Aranha, algumas espécies de formiga, vespa,
abelha, escorpião e cobra
são exemplos de animais
nocivos para os pets.

Meu pet foi envenenado: o que fazer?

NE 03º22' SO

Alimentos
Chocolate, pimenta,
alho, cebola, café, carambola, macadâmia, cascas e folhas de abacate, sementes
de maçã e pera são alguns
dos alimentos que podem
envenenar cães e gatos.

Vale lembrar que os sinais clínicos podem variar de acordo com o porte, raça, genética e
outras características particulares de cada animal

RUA PROJ. C

Produtos de limpeza
Álcool, água sanitária,
removedor, querosene, desinfetante, detergente, sabão em pó, amaciante entre
outros podem ser ingeridos
pelo bicho e envenená-lo.

- Guarde produtos em
lugar apropriado.
- Mantenha químicos
e medicamentos guardados em local onde o pet
não tenha acesso.
- Estude sobre as
plantas do seu jardim.
- Caso tenha plantas
em casa, pesquise se a
espécie é nociva e pode
causar envenenamento
em animais.
- Evite o contato do
pet com venenos.
- Quando a casa for
dedetizada, retire o animal por algumas horas
ou até que o efeito tóxico
do agente químico passe.
- Cuidado com o que o
animal ingere.
- Evite oferecer ao cão
ou gato alimentos que não
fazem parte de sua dieta.
A ração para o cachorro
é sempre a melhor opção.
Além disso, jamais o medique por conta própria.
- Mantenha o ambiente limpo.
- Não deixe restos de
comida, lixeira e outros
dejetos ao alcance de
cães e gatos.

NE 3º34' SO

Plantas venenosas
Quem tem jardim em
casa deve ter atenção redobrada com animais. Eles
adoram brincar, cavar e
comer folhas e flores. No
entanto, algumas espécies
de plantas, como antúrio,
azaléia, espada de são Jorge e bico de papagaio são
extremamente tóxicas.

Medicamentos
Muitos remédios humanos, como o diclofenaco
sódico e potássico, não são
próprios para consumo
animal e podem causar reações caso ocorra a ingestão.

Como evitar
situações de
risco para
animais de
estimação

903,04 m2

O que pode causar envenenamento em animais
Além dos pesticidas,
como venenos para matar
ratos e baratas, muitas coisas podem causar quadros
graves de envenenamento em pets. "Produtos de
limpeza, medicamentos,
cosméticos e animais peçonhentos são agentes de
extremo risco", explica a
veterinária Livia Romeiro
da Vet Quality Centro Veterinário 24h.
Além disso, produtos
que, a nosso ver, aparentam ser inofensivos podem
trazer grandes problemas
para os pets. Veja quais
são eles:

E a lista é maior ainda: mamona, lírio, babosa,
violeta, begônia, coroa de
cristo, hibisco, dama da
noite, samambaia, hortênsia, arruda, tulipa, comigo
ninguém pode, espirradeira
e copo de leite devem ficar
longe do seu animal de
estimação.

RUA PROJ. C

Quem tem animal de estimação pode não imaginar
o perigo que representam
alguns produtos dentro de
casa. Seja por descuido
dos tutores ou maldade
de alguns humanos que se
incomodam com a presença
dos pets, o número de cães
e gatos que vão às clínicas
veterinárias com quadros
graves de envenenamento
é grande.
Na maioria dos casos, o
motivo de envenenamento
é a falta de conhecimento
dos donos sobre o grau de
toxidade de um produto do
qual o animal se aproxima
e acaba ingerindo. É preciso saber identificar o que
causou o problema e agir de
maneira rápida para que a
vida do pet seja salva
Quem tem animais em
casa deve tomar medidas
preventivas para garantir
sua saúde e o bem-estar
deles. Além de vacinas,
alimentação e ambiente
limpo e aconchegante, é
necessário que a pessoa
esteja atenta aos riscos de
envenenamento.
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Homem é preso sob efeito de drogas
depois de quase provocar acidentes
Cruzeiro do Oeste - A
Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Cruzeiro do
Oeste prendeu ontem em
flagrante um motorista de
que dirigia sob efeito de
droga e quase provocou
uma série de acidentes na
PR-323 entre Cianorte e
Cruzeiro do Oeste.
A prisão ocorreu na manhã deste sábado (27) em
Cruzeiro do Oeste, após
denúncias via telefone do
Posto policial rodoviário,
central telefônica(198) da
4 cia e usuários da rodovia.
O automóvel VW/gol
transitava em ziguezague e ameaçava os demais
usuários. O motorista realizava mudanças de faixa
repentinas, forçando os
outros veículos a frear ou
sair de pista para evitar
uma colisão.
Realizada a abordagem
na frente do posto rodoviário, de pronto foi constatado alteração psicomotora
do condutor do veículo e
também de seu passageiro um homem de 32anos,
este que alegou ter usado
substância entorpecente
conhecida como maconha,
na revista do veículo foram
encontrados 5 bitucas de

Volks Gol usado pelo drogado quase provoca tragédia na 323

cigarro de maconha e uma
pequena porção ainda não
utilizada, diante disso foi
dado voz de prisão aos
indivíduos e lavrado auto

de infração.
O motorista, de 32 anos
de idade e morador de
Cianorte (PR), responderá
pelos crimes de condu-

zir veículo automotor com
capacidade psicomotora
alterada por substância
psicoativa que determine dependência (infração

Definidos os finalistas do Citadino
de Futsal na chave Prata em Umuarama
Umuarama - As noites
desta segunda-feira (29) e
quarta-feira (31) prometem
ser agitadas na Capital da
Amizade, em virtude das
semifinais do Campeonato
Citadino Fuji Moto Honda
Chave Prata, depois de 110
jogos realizados chegamos
à semifinal que promete

A7

fortes emoções. O evento
começou em Março com 30
equipes, agora somente 4
estão na busca pelo título
da competição e também
das vagas para a Chave
Ouro 2020, Nesse ano sobem
apenas 2 equipes, ou seja,
quem vencer as semifinais
não só garante a vaga para

grande final como também
o acesso à elite do futsal de
Umuarama no ano que vem.
As equipes que estarão
se enfrentando prometem
atrair um excelente público
no Ginásio de Esportes Profº Amário Vieira da Costa. A
novidade para essa edição
fica por conta do sistema

de disputa, onde as equipes
se enfrentaram em play-off
(jogos de ida e volta) as
partidas têm inicio às 19h15
com a primeira partida e as
20h30 com o segundo jogo
da noite, outra mudança
está em relação ao tempo
de jogo que será todo cronometrado.

CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS

29/07
19h15 – Vidro Mais/Flávyo Tur/Milani x Paraíso Móveis/Serra dos Dourados Futsal
20h30 – Ó o Gás F.C./Narguilira/044 Black Store/Meu Wisk Meu Gole x Chopp Queens/Mc Papelaria
31/07
19h15 – Chopp Queens/Mc Papelaria x Ó o Gás F.C./Narguilira/044 Black Store/Meu Wisk Meu Gole
20h30 – Paraíso Móveis/Serra dos Dourados Futsal x Vidro Mais/Flávyo Tur/Milani

O Direcionamento Adequado de Nossa Energia
Wilian Marques

Como você gasta a tua energia? Faço essa pergunta para
induzi-los a reflexão do que tem feito com o direcionamento dos teus esforços, do teu foco e das tuas capacidades
cognitivas. Gastamos energia de mais com coisas desnecessárias, inúteis e que nos afastam dos nossos objetivos. O
interessante é que não fazemos o mesmo com a energia de
nossa casa, empresa ou com nosso automóvel, pois, tenho
absoluta certeza, que ninguém deixa, deliberadamente,
todas as luzes de casa acessas, eletrodomésticos ligados ao
mesmo tempo, banhos demorados em chuveiro elétricos, ou
seja, nós sabemos que a conta de energia viria com valores
inaceitáveis, caso tivéssemos essa atitude despreocupada. Os empresários que conheço, sem exceção, buscam
economizar energia para reduzir despesas. Quem possui
um veículo, seja ele qual for, não fica andando a esmo sem
se preocupar com o gasto de combustível, pois sabem o
preço que pagam por cada litro da fonte de energia de seus
“possantes”. Então, qual o motivo de não nos preocuparmos
com a forma que gastamos nossa energia?
Nós temos um limite de energia. Se não acredita, é só
fazer várias atividades mentais e físicas com a máxima
intensidade por vários dias, certamente, você chegará a
um limite e teu corpo irá se desligar para que não entre
em colapso. Por termos um nível de energia limitada deveríamos direciona-la para o que realmente importa, não é?
Quanta energia gastamos se preocupando com a opinião
dos outros, com a vida alheia, com os fatos negativos de
nosso dia, ou seja, com coisas que não temos gerência.
Ficamos deprimidos por focar nossa energia nos fatos
negativos de nosso dia. Ficamos ansioso por focar no futuro
incerto e nas possibilidades ruins. Ficamos depressivos por
nos prendermos a um passado que não pode ser mudado

fisicamente. Gastamos muito tempo e energia com preocupações imaginárias, com suposições de acontecimentos e
com o que os outros vão pensar, falar, fazer. Preenchemos
nossa mente com coisas que não nos fazem bem, coisas
que sugam nossa energia com tanta intensidade que, ao
precisarmos dela para algo importante, não a temos em
níveis necessários para a conquista e sucesso. Em fim,
nossa energia é direcionada para o que não importa,
para o que não nos ajuda, para o que não nos aproxima
de uma vida plena.
Portanto, gostaria que entendesse, caro leitor(a), que nós
temos controle sobre o que pensamos e sobre o que fazemos.
Nós temos o controle de direcionar nossos pensamentos para
o passado, presente e futuro. Temos a capacidade de direcionar nosso foco. Temos a capacidade de dar significados
aos acontecimentos em nossa vida, pois nada é bom ou ruim
até que atribuamos um valor a esse algo. Sei que a autorresponsabilidade assusta, mas é assim que é, você é dono(a)
da sua existência e só você tem a capacidade de direcionar
sua energia para o que realmente interessa. Foque no que
realmente importa e, preste muita atenção, o que realmente
importa é o que você pode controlar e, meus caríssimos e caríssimas, você só pode controlar a si mesmo(a). Então, diante
de todo esse poder, use a tua energia para aproximá-lo(a)
de tuas metas e sonhos e não para afastá-lo(a) da vida que
deseja e merece. Como é que você vai direcionar tua energia
de agora em diante?
Wilian Marques
Life Coach, Neurolinguísta, Palestrante e
Oficial do Corpo de Bombeiros

gravíssima, multa de R$
2.934,70), posterior os
usuários foram encaminhamentos para a polícia
civil de Cruzeiro do Oeste.

De vestido
vermelho e
tornozeleira,
doleira da Lava
Jato posta foto
no Instagram
São Paulo, (AE) De vestido vermelho,
sapato ‘Chanel’, e tornozeleira eletrônica, a
doleira Nelma Kodama
publicou uma foto em
seu perfil no Instagram,
mostrou a Coluna do
Estadão.
A doleira foi presa
no Aeroporto Internacional de São Paulo, em
Guarulhos/Cumbica,
na madrugada de 15 de
março de 2014, quando
tentava embarcar para
Milão, na Itália, com 200
mil euros escondidos na
calcinha.
Entre suas emblemáticas aparições,
está um depoimento à
CPI da Petrobrás em
2015, em que cantou
trecho de uma música
de Roberto Carlos para
explicar como era sua
relação com o doleiro
Alberto Youssef.
“Sob meu ponto
de vista, eu vivi maritalmente com Alberto
Youssef do ano de 2000
a 2009. Amante é uma
palavra que engloba
tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga”,
disse. “Tem até uma
música do Roberto Carlos: a amada amante, a
amada amante.
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Sob desconﬁança, Flamengo e Botafogo
fazem clássico da ‘turbulência’ no Rio
São Paulo, (Agência Estado) - Flamengo e Botafogo fazem, neste domingo,
às 16h, um clássico que
poderia ser de opostos no
Campeonato Brasileiro,
se fosse levado em conta
apenas o quesito saúde
financeira dos clubes. Na
prática, entretanto, o torcedor que for ao Maracanã
verá duas equipes às voltas
com um mesmo sentimento:
a desconfiança.
De um lado, estará um
time que conta com um
elenco milionário e nunca
em sua história investiu
tanto, recheando seu elenco
com jogadores como Filipe Luís, Rafinha, Rodrigo
Caio, Arrascaeta, Bruno
Henrique e Gabriel Barbosa, entre outros.
De outro, um clube que
passa por sérios problemas
em seus cofres, chegando a
contar recentemente com
pacto de silêncio de seus jogadores em protesto contra
atrasos nos pagamentos.

Tamanha discrepância,
porém, não se repete em
termos de tensão para
este domingo, com ambas
as equipes similarmente
imersas em uma “zona de
turbulência”.
Na parte mais rica da
rivalidade, a eliminação do
time nas quartas de final
da Copa do Brasil para o
Athletico-PR e o grande
risco do mesmo destino se
concretizar no meio da próxima semana nas oitavas
da Copa Libertadores (na
ida, derrota de 2 a 0 para o
Emelec, em Guayaquil) já
acionaram o sinal de alerta
no clube.
No lado botafoguense,
além de vir de derrota no
jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana
para o Atlético-MG na última quarta-feira em casa (1
a 0), o bom desempenho do
início do Brasileirão deixou
de se repetir e a equipe não
sabe o que é vitória há três
jogos na competição.

Clássico carioca hoje no Brasileirão

No encontro deste domingo, que é apenas o segundo do ano entre as duas
equipes (pelo Campeonato
Carioca, vitória de 2 a 1 do
Flamengo no Engenhão),
portanto, a necessidade de
vitória para tentar desanu-

viar o ambiente passou a
ser o elo que une os dois
clubes neste domingo.
Com 21 pontos e lutando
para encostar nos líderes,
o treinador Jorge Jesus
convive com a dúvida entre
escalar ou não todos os

Ainda em jejum, Avaí volta ao palco
do rebaixamento para encarar o Santos
Florianópolis, (AE) - A
saga do Avaí em busca da
primeira vitória no Campeonato Brasileiro continua
neste domingo, em duelo
contra o Santos, a partir das
16 horas, na Vila Belmiro,
local que não reserva boas
lembranças ao clube. A
última vez em que o time
catarinense jogou no estádio santista foi no empate
por 1 a 1 que decretou seu
rebaixamento da Série A
para a Série B em 2017.
De volta à elite após
disputar a segunda divisão
na temporada passada,
o Avaí está sofrendo bastante no retorno. Ainda na
busca pela primeira vitória,
a equipe comandada por
Alberto Valentim está na

lanterna, com cinco pontos. Para piorar o cenário,
o Santos - vice-líder, com
26 pontos - vem de uma
sequência de seis jogos sem
perder, com um empate e
cinco vitórias seguidas.
Valentim indicou que
deve fazer mudanças na
escalação do Avaí para o
duelo deste fim de semana.
Uma das principais novidades deve ser a presença
do atacante Bruno Sávio,
que foi contratado recentemente junto ao Istra Pula,
da Croácia,e é cotado para
começar como titular no
lugar de Brenner.
As mudanças não param por aí. Nas atividades
durante a semana, o zagueiro Marquinhos Silva, o

volante Richard Franco e o
meia João Paulo treinaram
no time titular. Para isso,
saíram Ricardo, Julinho e
Douglas. A formação desenhada por Valentim não tem
um centroavante de origem,
com Lourenço como jogador mais avançado.
Santos invicto em casa
Após um “tour” pra lá
de satisfatório nas duas
partidas que fez fora de
casa, o Santos volta à Vila
Belmiro neste domingo
contra o Avaí, apostando no
retrospecto excelente em
seus domínios para lutar
pela liderança do Campeonato Brasileiro.
O time paulista vem de
cinco vitórias seguidas na
competição, das quais três

foram longe de casa, mas
a invencibilidade em seu
campo é um fator que enche
ainda mais de confiança torcida, jogadores e comissão
técnica para o compromisso
deste fim de semana.
Com 26 pontos obtidos
em 11 rodadas, com aproveitamento de 78,8% no
total dos jogos, o Santos já
acumula seis triunfos e apenas um empate na Baixada
Santista nesta temporada.
“Jogar em casa, e brigando pela primeira colocação,
é sempre bom Espero que
nosso torcedor nos apoie
bastante e possa encher a
Vila Belmiro neste jogo que
vale a primeira colocação”,
afirmou o lateral-esquerdo
Jorge.

Osmar Santos, o “Pai da Matéria”,
completa 70 anos com alegria e bom humor
São Paulo, (AE) - Nos anos
70, o rádio não desfrutava da
tecnologia atual. Mas a narração de Osmar Santos era uma
cópia fiel do que acontecia nos
gramados. Carismático, inteligente, popular, com dicção
perfeita e uma velocidade de
raciocínio impressionante, o
“Pai da Matéria”, foi uma das
vozes marcantes da história do
jornalismo esportivo. Ele completa 70 anos neste domingo,
logo no dia da semana visto
como nobre para o esporte no
radiojornalismo. Infelizmente,
um acidente de carro, em dezembro de 1994, interrompeu
sua carreira. Sequelas atingiram a fala, sua maior aliada.
Apesar das limitações físicas, Osmar recebeu a reportagem do Estado, sexta-feira, no
escritório da família em São
Paulo. Em 45 minutos, o “Garotinho” não economizou seu
sorriso fácil, suas gargalhadas
e a alegria que o tornaram
uma das principais figuras da
comunicação.
Com a companhia do irmão
Oscar Ulisses, um dos grandes
narradores da atualidade,
Osmar reviveu momentos da
carreira iniciada aos 14 anos
em Osvaldo Cruz (SP) e com

passagens marcantes pelas
rádios Jovem Pan e Globo,
e TVs Manchete, Record e
Globo. “A Invasão Corintiana”, em 1976; o título paulista
do Corinthians em 1977, o
Palmeiras de Edmundo (O
“Animal”, apelido dado por ele)
e vários momentos da seleção,
como as Copas de 1970 e 1982
foram lembrados, assim como
a admiração por Neymar, com
início de carreira no Santos,
seu time de coração, os elogios
a Tite e a tristeza pelo 7 a 1 na
Copa de 2014, no Brasil.
“Osmar é craque da comunicação. Voz, ritmo, velocidade,
dicção, criatividade. A união do
grande narrador e o grande
artista. Mandava para o ar
frases do dia a dia. Encaixava
letras de músicas em um jogo
de futebol. Criava expressões
consagradas. E relatava o jogo
arrepiando o ouvinte”, disse
Cleber Machado, narrador da
Rede Globo, que trabalhou com
Osmar na Rádio Globo.
Milton Neves, apresentador
da Rádio Bandeirantes, credita
a Osmar a oportunidade de começar a trabalhar no esporte
da Jovem Pan, em 1973. “Brinco com muita gente ao dizer
que eu os tirei da sarjeta, mas

quem me tirou da sarjeta foi
Osmar Santos. Eu trabalhava
no Detran e o Osmar foi lacrar
um Corcel vinho. Ele queria a
placa OS 1974. No período em
que a documentação era acertada, falei umas duas horas
com ele sobre futebol antigo.
Naquele mesmo dia, deixei
de fazer o trânsito na rádio e
passei a plantão esportivo por
indicação do Osmar a Fernando Vieira de Mello (chefe da
Pan na época).”
Foi, ainda, na Jovem Pan
onde dois ícones da locução
esportiva se encontraram:
Osmar e José Silvério, que
aponta um traço marcante
até hoje na personalidade do
colega e, depois, concorrente.
“Ele tinha uma aura muito
simpática”, diz. “Tenho um respeito enorme por ele. Aprendi
muita coisa, mesmo sendo
mais velho.”
Casagrande, jogador do
Corinthians nos anos 80 e
comentarista da Rede Globo,
também relembrou momentos marcantes com o “ídolo”.
“Quando comecei a jogar no
Corinthians, o Osmar estava
no auge. A gente se encontrava
em shows da Maria Bethânia,
Djavan, Alceu Valença... Até

hoje me emociono com a narração dele no meu gol contra o
São Paulo na final do Paulista
de 1982.”

NAS DIRETAS JÁ
A mais marcante presença
de Osmar fora dos gramados
se deu na participação nas
Diretas Já, quando utilizou
o seu carisma e talento com
as palavras para conduzir
comícios. “Ele tinha ascensão
sobre a reação da massa e de
conduzir as suas emoções. Os
políticos adoravam”, relembra
Oscar Ulisses. Além de Oscar,
outro irmão, Odinei Edson, e o
primo Ulisses Costa também
se tornaram narradores, seguindo os passos de Osmar
“Sou narrador esportivo por
causa do Osmar. É emocionante ouvi-lo narrando”, diz seu
primo. Hoje distante do mundo
esportivo, mas sem deixar de
acompanhá-lo, Osmar passa
até 5h por dia se dedicando à
pintura, inclusive com aulas
semanais. Ao mesmo tempo
que lhe deu novo jeito de viver,
o destino quis que Osmar
perdesse a voz, seu maior
tesouro. Talvez para manter
intactos seus feitos, como uma
obra de arte.

atletas disponíveis, sob risco de desgastar mais ainda
a já desfalcada equipe para
o jogo contra o Emelec na
próxima quarta-feira.
Já o time de General
Severiano, com 16 pontos,
tenta se aproximar do rival
na tabela de classificação
sem contar com a mesma qualidade de peças no
elenco - até perdeu um dos
destaques, o atacante Erik,
que pertence ao Palmeiras
e seguiu por empréstimo
para o Japão na última
sexta-feira.
Para o zagueiro botafoguense Gabriel, as ausências no adversário não
devem ser encaradas como
grande vantagem para seu
time, mas o caminho para a
vitória pode ser encontrado
com uma alternância entre
humildade e ousadia.
No lado rubro-negro, os
desfalques já confirmados
são os dos meias Arrascaeta, que ainda se recupera de
uma lesão muscular, e Ever-

Jogos de hoje
Chapecoense X Bahia
Santos X Avaí
Flamengo X Botafogo
Fortaleza X Corinthians
Goiás X Atlético MG

Segunda-feira
CSA X Grêmio
ton Ribeiro, com lesão no pé;
além de Diego e Vitinho, que
passaram por cirurgias e
devem ficar por muito tempo
longe dos gramados.
Na defesa, Léo Duarte,
que negocia com o Milan e
pode se despedir do clube,
deve dar lugar ao espanhol
Pablo Marí, que pode estrear no time. Já o lateral
-esquerdo Renê tem tudo
para ser poupado e dar
lugar a Trauco, enquanto,
no ataque, Lincoln e Lucas
Silva disputam uma das
vagas deixadas pela série
de desfalques no setor.

Corinthians enfrenta Ceni
pela 1ª vez desde que
ele deixou o São Paulo
São Paulo, (AE) - O Corinthians vai se encontrar
com o Rogério Ceni pela primeira vez desde que o
treinador deixou o São Paulo em 2017. O encontro
será neste domingo, às 19 horas, no Castelão, pela 12.ª
rodada do Campeonato Brasileiro.
De maneira geral, o retrospecto dessa rivalidade
é favorável ao Corinthians. Como jogador, foram 67
partidas, sendo 21 vitórias do São Paulo, 21 empates e
25 derrotas. Na função de técnico do time do Morumbi,
duas derrotas e dois empates. O Corinthians também
foi o clube que mais marcou gols em Ceni quando ele
era goleiro da equipe paulista. Foram 95 no total.
No Corinthians, o técnico Fábio Carille não definiu
se poupará alguns titulares. Isso porque ele tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Cássio,
Clayson, Avelar, Fagner, Jadson, Júnior Urso, Sornoza e
Vagner Love. E na próxima rodada terá o clássico com
o Palmeiras na arena do clube em Itaquera.
O treinador também demonstrou preocupação com
o desgaste físico de alguns atletas, já que na próxima
quinta fará o jogo de volta com o Montevideo Wanderers
pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana - o time
venceu o primeiro confronto por 2 a 0.
O único desfalque certo é do meia Sornoza, que não
viajou a Fortaleza por causa de dores na coxa direita.
Araos e Janderson também não foram relacionados,
mas por opção do treinador. A boa notícia é que Gustavo está de volta, recuperado de problemas musculares.
Ele começará no banco. Carille cobrou mais precisão
dos atacantes, porque no duelo com o rival uruguaio
na última quinta-feira, os jogadores desperdiçaram
boa oportunidade de golear e encaminhar a vaga para
a próxima fase da competição.
“Precisamos ter uma precisão melhor. Temos chegado mais, mas agora precisa de uma precisão melhor,
muitas vezes tirar a força e acertar o gol. Estamos
evoluindo jogo a jogo e isso é o mais importante”,
admitiu o treinador corintiano.
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IDia
I do Agricultor

A importância do homem do campo
para a economia e o desenvolvimento
Umuarama - Um dos
principais motores da
economia de Umuarama, a agricultura é responsável por boa parte
da geração de divisas e
empregos no município.
São aproximadamente
2 mil agricultores que
cultivam 108 mil hectares, entre proprietários
(cerca de 1.500), parceiros, arrendatários e outras categorias. Além de
grandes áreas ocupadas
por pastagens e cana-de
-açúcar, a cidade produz
café, amendoim, feijão,
mandioca, milho, soja,
palmito e tomate, além de
carne bovina, leite, aves,
suínos e frutíferas como
abacaxi, melancia, abacate, banana, caqui, cocoda-baía, goiaba, laranja,
limão, manga, maracujá,
tangerina e uva, sem falar
na produção de hortis que
movimenta as feiras de
produtores e abastece o
mercado local.
A agricultura gera empregos no campo (3.137,
segundo o Ipardes) e na
cidade, com a indústria
da transformação (8.733
postos de trabalho) e o
comércio de insumos,
além de movimentar a
economia nas épocas de

safra, lembra o prefeito
Celso Pozzobom. De origem no campo, o prefeito
parabeniza o produtor
rural pelo Dia do Agricultor, comemorado neste 29
de julho. “Este é um dos
dias mais importantes
do calendário nacional,
pois é do campo que vêm
nossas maiores riquezas.
A agropecuária faz do
país esse gigante que é,
equilibrando a balança
comercial e promovendo
o desenvolvimento. O produtor é uma classe que
precisa ser respeitada
e valorizada, pois é com
seus resultados que o
Brasil se faz grande”,
disse.
Com uma importância
tão grande na economia
local, a agricultura recebe
atenção e incentivos da
administração municipal. “Através de programas, a Prefeitura apoia
o pequeno agricultor com
uma série de incentivos,
orientação técnica, insumos, acompanhamento,
cuidado com as estradas,
enfim somos parceiros
dos agricultores e concentramos esforços para que
ele tenha sempre melhor
rentabilidade, aumente
a produção e tenha uma

PECUÁRIA
O município mantém um programa de incentivo que auxilia os pequenos pecuaristas a
gerenciar melhor a propriedade, identificar os
custos de produção e corrigir problemas para
que tenham mais lucro. “A Prefeitura orienta
sobre a administração e oferece assistência
técnica, máquinas para preparo de um alqueire
de solo, melhorando a alimentação dos animais,
e para quem seguir todos os critérios do programa distribui duas novilhas com ótima genética,
já em idade de reprodução”, explicou o prefeito
Celso Pozzobom.
“O produtor aprende a cuidar melhor da
alimentação animal, se dá pastagem ou ração,
e do manejo em geral. Em breve vamos chegar
a 80 pequenos pecuaristas que receberão duas
novilhas cada um, além de apoio dom adubação,
calcário e máquinas para reformar pastagens
e preparar silagem. O foco é produção sustentável”, completou Elídio Pavan.
Outro apoio prestado pela Secretaria de
Agricultura é a assistência veterinária e o Programa de Inseminação Artificial, para melhoria
genética dos rebanhos, com distribuição de
sêmen de alto padrão para melhorar o rebanho,
além de cursos e treinamentos periódicos para
grupos de produtores, com a parceria com a
Emater e a Adapar no combate à formiga cortadeira, que causa muitos prejuízos à pecuária
e agricultura.

Graças ao homem do campo, as cidades podem ser abastecidas de alimentos

vida digna no campo”,
acrescentou Pozzobom.
“Eu que também sou
produtor rural sei das
dificuldades e desafios
que o agricultor enfrenta
todo o dia, principalmente
os pequenos. Por isso,
temos uma secretaria de
agricultura bem equipada
em recursos humanos e
materiais para atender
bem ao produtor rural”,
apontou.
Através da Secretaria
Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, a Prefeitura de Umuarama auxilia
os pequenos produtores
na correção e conservação de solo, fornecendo
máquinas, implementos
e assistência técnica para
preparo do solo, melhores
variedades de mudas e
sementes, curvas de nível,
com acompanhamento do
agrônomo Anderson Cleiton Quinaia. O agrônomo
Márcio Rezende presta
assistência técnica aos
produtores de hortifruti,
que fazem parte da Cooperativa dos Pequenos
Agricultores de Umuarama (Cooperu), abastecem
mercados e movimentam
as feiras.
O diretor de Agricultura e Pecuária, Elídio
Pavan, lembra que a Prefeitura conta ainda com
patrulha mecanizada
para conservação de solo,
reforma de áreas, com
pás carregadeiras, trato-

NÚMEROS
O valor bruto nominal da produção agropecuária de Umuarama
em 2017 (segundo o Ipardes) foi
de R$ 339.254.067,68, dos quais R$
106.168.795,43 foram provenientes
da agricultura e R$ 230.831.307,25
da pecuária – o restante veio de atividades florestais (R$ 2.253.965,00).
“Toda essa produção precisa de
boas condições de escoamento, por
isso também mantemos atenção
constante com as nossas estradas
rurais. Reforçamos o pátio de máquinas com a aquisição de diversos
implementos, patrolas, pás carregadeiras, tratores, caminhões, rolo
compactador, enfim, dispomos de
uma patrulha mecanizada muito
bem equipada e atuante. Com isso,
temos conseguido manter a nossa
extensa malha viária não pavimentada (são mais de 500 quilômetros)
em boas condições para o trânsito
do agricultor”, lembrou o prefeito
Celso Pozzobom.
Além disso a Prefeitura também
apoia pequenas iniciativas voltadas

res e vários implementos
agrícolas. “Além disso
oferecemos insumos para
melhorar o solo e aumentar a produtividade como
calcário, fósforo, esterco
(cama de galinhas poedeiras) e mantemos canais de comercialização
para dar segurança aos
agricultores na hora de
vender a sua produção”,

à produção de alimentos, como
hortas comunitárias e em estabelecimentos de ensino. Um dos exemplos
é a horta comunitária do Rancho Pirilampo, no Parque Jabuticabeiras,
uma parceria da Associação Atlética
Caubói do Futuro e associação de
moradores com a Secretaria da
Agricultura e Meio Ambiente da
Prefeitura.
Nesta semana o autor da iniciativa, popular Pirilampo, fez um
agradecimento a prefeito Celso Pozzobom, à Cooperu e à Secretaria de
Agricultura pelo apoio ao projeto da
horta. “Os adolecentes atendidos já
estão comercializando alface, almeirão, salsinha e cebolinha colhidas na
horta, que ajuda a comunidade com
a renda da venda dos produtos à
população. O pessoal ajuda a cuidar
da horta, aprende agricultura e a fazer comércio, e ganha dinheiro com
a venda. É tudo produto orgânico,
sem agrotóxico, lavado e embalado
em sacos plásticos graças ao apoio
do município”, disse Pirilampo.

explicou, referindo-se
ao Sacolão do Produtor,
que funciona na Praça
da Bíblia, e ao Banco de
Alimentos, que compra
parte da produção para
atender entidades, famílias carentes e a merenda
escolar.
A Prefeitura auxilia
ainda as cooperativas que
agregam pequenos pro-

dutores, como a Cooperu,
a Cooplu (cooperativa
dos produtores de leite)
e a Apelu (associação dos
produtores de leite). “Na
pecuária de leite temos
uma atuação muito forte,
coordenada pelo zootecnista Vinícius Oliveira
Chimenez, com apoio da
veterinária Sharon Lüders
Meza”, lembra o diretor.
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Premiados

Nicole Bahls e Marcelo
Bimbi foram campeões do
reality “Power Couple”,
da Record. O casal levou o
prêmio de R$ 596 mil. “Sem
dúvida é um dinheiro abençoado, trabalhado, honesto
e por isso, sem dúvida, vai
ser bem valorizado”, declarou Marcelo Bimbi.

Presente de
amor

Marília Mendonça ganhou um anel do namorado,
o músico Murilo Huff, como
presente de aniversário. O
detalhe é que dentro da joia
está escrito Léo, o nome
do filho que o casal está
esperando.

Aniversário no shopping

Amigos

Dias atrás, Paolla Oliveira, Sérgio Guizé e Osvaldo
Mil foram jantar juntos depois de uma maratona de
gravações da novela “A Dona do Pedaço”. Quem viu
conta que, depois do jantar, Guizé deu uma carona para
Paolla e inclusive auxiliou a atriz que tinha consigo uma
pesada mala.

Na novela “Bom
Sucesso”

Michel Teló, Thaís Fersoza e os filhos estão residindo no Rio de Janeiro por conta das gravações do “The
Voice Brasil” e foram clicados passeando num badalado
shopping na companhia dos pais de Thais. O motivo do
passeio era a comemoração do aniversário de dois anos de
Teodoro, o filho caçula. Aliás, o menino e a irmã, Melinda,
deram um show de simpatia e travessuras.

A Proposta

(The Proposal) 14h00, na Globo, EUA, 2009. Direção
de Anne Fletcher. Com Sandra Bullock, Ryan Reynolds,
Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, Denis O’Hare. Margaret Tate é uma executiva canadense
durona que cria um péssimo clima entre seus subordinados no escritório americano em que trabalha. Quando
chega a notícia de que ela pode ser deportada para seu
país, Tate se apressa em arranjar um casamento de
conveniência com seu jovem assistente, Andrew Paxton,
a quem persegue e inferniza.

Ben-Hur (2016)

(Ben-Hur) 22h20, na Globo, EUA, 2016. Direção de
Timur Bekmambetov. Com
Morgan Freeman, Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro. O nobre judah Ben Hur, contemporâneo
de Jesus Cristo, é injustamente acusado de traição e
condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de
servidão e descobre que foi enganado por seu próprio
irmão, Messala, partindo, então, em busca de vingança.
O folhetim estreia hoje, a partir das 19h30, na tela
da Globo, protagonizada por Grazi Massafera, interpretando Paloma, uma mulher sonhadora. Nem as
situações mais adversas pelas quais Paloma passa são
capazes de tirar seu encanto pela vida e o ímpeto de
sonhar e se imaginar em um universo mágico, a partir
dos livros ou das histórias que escuta. A costureira
está na loja Chic Store fazendo uns ajustes na roupa
de Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães) quando ouve
a atriz falar que foi convidada para ser rainha de bateria da escola de samba Unidos do Bom Sucesso. É
o gatilho para Paloma se imaginar radiante e plena,
com direito a esplendor e muito brilho, desfilando no
Sambódromo da Marquês de Sapucaí como destaque
de sua agremiação do coração.

Na telona

Maisa Silva não para!
Ela será a estrela do longa
“Princesa Adormecida”. O
filme começa ser rodado
em breve.

Último

Hoje o Multishow exibe
o último episódio da quarta
temporada do “Lady Night”.
O convidado que finaliza
este ciclo de entrevistas
bem humoradas é Selton
Mello.

Trinta

(Trinta) 02h30, na Globo, Brasil, 2014. Direção de
Paulo Machline. Com Fabricio Boliveira, Mihem Cortaz,
Matheus Nachtergaele, Mariana Nunes, Paola Oliveira,
Marco Ricca. Cinebiografia do carnavalesco Joãosinho
Trinta, o filme traça o retrato do artista a partir de um
recorte no tempo. Dos anos 1960, quando se mudou do
Maranhão para o Rio de Janeiro, a fim de se tornar
bailarino do Theatro Municipal, até 1974, ano em que
assume o posto de carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, tradicional escola de samba do carnaval carioca.
Do anonimato à consagração, Trinta aborda a amizade
e o rompimento de Joãosinho Trinta com o cenógrafo
e carnavalesco Fernando Pamplona, o preconceito sofrido dentro da própria família e a inveja despertada
no barracão.

Churrasco

Não é segredo que um dos passatempos preferidos
de Juliana Paes é reunir a família e amigos íntimos e
“pilotar” um churrasco. Só para constar, a atriz está
brilhando em “A Dona do Pedaço” vivendo a protagonista Maria da Paz.

1) Em qual novela do
SBT Tainá Müller e Sérgio Abreu atuaram juntos, vivendo os personagens Victória e Lucas
Nogueira?
a) “Vende-se um Véu de
Noiva”
b) “Uma Rosa com
Amor”
c) “Revelação”
d) “Pícara Sonhadora”
2) A primeira versão de “Dona Xepa” foi exibida pela
Globo no ano de 1977. E quem foi a atriz que interpretou a personagem que dava nome a trama?
a) Yara Cortes
b) Nívia Maria
c) Glória Menezes
c) Fernanda Montenegro
3) Odete Roithman foi a inesquecível vilã de “Vale
Tudo” (Globo-1988). Mas qual atriz deu vida a esta
personagem?
a) Glória Pires
b) Beatriz Segall
c) Carmem Verônica
d) Yoná Magalhães
4) Felipe Barreto (Antonio Fagundes) seduziu a professorinha Márcia (Malu Mader) momentos antes de
seu casamento com Walter (Tadeu Aguiar). Mas o feitiço virou contra o feiticeiro e Felipe Barreto se apaixonou pela moça de verdade. Isso tudo aconteceu em
qual novela?
a) “Escrava Isaura” (1976)
b) “Louco Amor” (1983)
c) “A Gata Comeu” (1983)
d) “O Dono do Mundo” (1991)
5) Mario Fofoca, o famoso personagem de “Elas por
Elas” de 1982 fez uma participação especial no remake de “Ti-Ti-Ti”. Que ator interpretou este inesquecível personagem?
a) Francisco Cuoco
b) Luiz Gustavo
c) José Lewgoy
d) Othon Bastos
(Respostas: 1-C; 2- A; 3-B; 4-D; 5-B)

Casal
equilibrado

Tudo indica que o casamento de José Loreto e
Débora Nascimento não
tem mais volta, no entanto
o casal ainda não pediu o
divórcio. Eles mantêm um
relacionamento amigável
principalmente por causa
da filha, Bella, que tem um
ano de idade, e estão conversando sobre os detalhes
da guarda da criança e divisão de bens do ex-casal.
Consta que pretendem resolver tudo sem legalmente,
mas sem brigas.

Quarentão gato

Márcio Garcia tem 49
anos e é considerado “gato”
pela mulherada. O ator e
apresentador do “Tamanho
Família” dá sua receita de
juventude: “não se estressar com nada e com ninguém”. E está dito.

Cuidado, este período poderá marcar
um fato desagradável. Você, provavelmente estará agindo de uma maneira
exageradamente exposta, o que poderá ocasionar este tipo de problema.

Muitas oportunidades para mudar sua
casa, fazer amigos e novos planos
para melhorar de vida. Demonstrará
praticidade. Espere que alguma coisa
boa acontecerá. Tenha paciência.

Melhora sensível de saúde e de
condições gerais deverão se apresentar. A vida familiar será bastante
harmoniosa e as chances de sucesso
pessoal, profissional e financeiro,
deverão surgir.

Hoje você terá boas oportunidades. É
o melhor período do ano para definir
seu futuro, mas pense bem antes de
tomar alguma decisão. Sorria sempre,
sendo simpático e agradável.

Mente engenhosa e progressista,
com ideias claras e brilhantes muito
influenciarão de um modo benéfico
em sua vida. Dedique-se à leitura.
Poderá ter algumas contrariedades
em seu lar.

Sucesso em assuntos profissionais.
Procure cuidar também de suas questões familiares, de sua paz espiritual
e de sua tranquilidade geral. Será
correspondido no amor e no lar.

Terá paz no setor amoroso e poderá
contar com a ajuda dos amigos,
parentes e religiosos para elevar seu
estado de espírito. Será bem-sucedido nos divertimentos.

Deverá evitar a indecisão e a incerteza, pois poderá deixar de realizar
excelentes negócios. Tome decisão
acertada e saiba defender seus interesses. Você poderá viver grandes
aventuras no amor.

Sua mente estará alerta e voltada ao
progresso de um modo geral. Você
terá muita disposição para o trabalho
e negócios e bastante tranquilidade
na vida familiar e amorosa. Aproveite!

Lute pela realização de suas ideias
e objetivos, pois terá a seu favor as
influências positivas. Alguém de seu
círculo social poderá beneficiá-lo no
setor profissional. Aproveite!

O dia será muito bom se você lida com
eletricidade ou produtos eletrônicos,
pois surgirá uma boa chance de progresso profissional. Terá influências
positivas de amigos no setor amoroso.

Mantenha a calma com as oposições
que irão surgir. Conseguirá superar
todas, com facilidade. Procure ouvir
os argumentos das pessoas antes de
tentar impor ordens.
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Número de obesos cresce 67,8%, mas
País tem aumento de hábitos saudáveis
Agência Estado - O número de pessoas obesas no
Brasil teve um aumento de
67,8% entre 2006 e 2018,
segundo dados da Pesquisa
de Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que foram apresentados nesta quinta-feira, 25,
pelo Ministério da Saúde.
O levantamento, realizado no ano passado,
apontou que o índice passou de 11,8% (2006) para
19,8% (2018) e que pessoas
das faixas entre 25 e 34
anos (84,2%) e de 35 a 44
anos (81,1%) foram as que
registraram maior crescimento da obesidade. Entre os sexos, as mulheres
apresentaram maior índice
de obesidade, com 20,7%,
enquanto os homens ficaram com 18,7%.
SOBREPESO
Desde 2015, o índice de
obesidade se mantinha estável em 18,9%. O excesso
de peso também cresceu
no País. Mais da metade
da população (55,7%) da
população está acima do
peso, e o indicador é 30,8%
maior do que o registrado
em 2006, quando era de
42,6%. Nesse caso, a prevalência é maior na população entre 18 e 24 anos.
“Destacamos um aumento na obesidade entre
adultos, aumento no consumo abusivo de álcool. A
população, por outro lado,
tem ampliado a adoção de
hábitos saudáveis, como
o consumo reduzido de
refrigerantes e bebidas
artificiais, temos aumentado o consumo de frutas e
hortaliças, um aumento na
prática de atividade física
e também redução do hábito do tabagismo”, afirma
o secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da
Saúde, Wanderson Kleber.

Aumento dos hábitos saudáveis

Apesar do crescimento dos bons hábitos, ainda são consumidos alimentos que colaboram
para o aumento de peso (Agência Brasil)

Preocupação
A médica Ana Maria Malik, coordenadora do programa GV Saúde da
Fundação Getúlio Vargas, diz que
os dados da pesquisa trazem preocupação com o aumento de doenças
crônicas, em que a obesidade é um
dos maiores fatores de risco. Para
ela, não é surpresa que hábitos como
alimentação saudável e prática de
exercícios físicos tenham aumentado em paralelo ao crescimento da
obesidade pois, sozinhos, esses dois
fatores não são suficientes para
barrar a tendência de alta da doença.
“Uma vez por semana não é

“A tendência de aumento
vem desde 2006 e está
praticamente igual entre
homens e mulheres.”
IMC
As informações sobre
obesidade e excesso de
peso levaram em consideração o Índice de Massa
Corporal (IMC). Para a

regularidade”, diz a médica. “Nos
municípios onde a longevidade
é maior, as pessoas não vão na
academia, elas têm uma vida mais
saudável - elas se exercitam como
parte da sua rotina diária.”
Ela diz que o País precisa de mais
políticas públicas que estimulem a
prática de exercício e alimentação
saudável. Segundo Ana Maria, isso
vai desde o estímulo a transportes
que estimulem as pessoas a andarem mais até subsídios para produção agrícola com práticas mais
saudáveis. (Colaborou Tulio Kruse)

pesquisa, foram ouvidas
52.395 pessoas das 26 capitais e do Distrito Federal.
As entrevistas, realizadas
com pessoas com mais de
18 anos, foram realizadas
entre fevereiro e dezembro
de 2018.
O advogado Matheus Pereira, de 46 anos, já viveu a
experiência de estar acima

do peso e, há 15 anos,
chegou a perder 43 kg por
meio de um programa de
emagrecimento. Agora,
com 135 kg, está novamente tentando emagrecer.
“Em 2017, quebrei a
perna e fiquei um mês no
hospital. Sabia que iria
engordar e engordei 20
kg.” Ele disse que, quando

Apesar do crescimento de obesidade e sobrepeso, a população brasileira está aumentando
hábitos que contribuem para a saúde. Entre
2008 e 2018, foi registrado um aumento de 15,5%
no consumo regular de frutas e hortaliças. O
consumo é mais frequente entre as mulheres
(27,2%) do que entre os homens (18,4%).
Em relação a 2009, a prática de atividades
físicas cresceu 25,7% “Os dados apontam que
a prática de alguma atividade física no tempo
livre é maior entre os homens (45,4%) do que entre as mulheres (31,8%)”, informa o ministério.
“Quando verificado a incidência por faixa
etária, o aumento é mais expressivo na população de 35 a 44 anos, com crescimento de 40,6%
nos últimos dez anos.”
A população adulta também está reduzindo
o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas. A queda foi de 53,4% no período de 2007 a
2018. Em novembro, o ministério estabeleceu
metas para reduzir a quantidade de açúcar em
produtos industrializados. O objetivo reduzir
144 mil toneladas de açúcar nos produtos até
2022.
Para o ministério, apesar do crescimento dos
bons hábitos, ainda são consumidos alimentos
que colaboram para o aumento de peso. “Nós
temos um aumento maior na obesidade em
decorrência do consumo muito elevado de
alimentos ultraprocessados, de alto teor de
gordura e açúcar.”
chegou aos 147 kg, resolveu mudar seus hábitos.
“Conhecei a fazer crossfit há seis meses, vou de
segunda a sábado, e, há
três meses, voltei para o
Vigilantes do Peso. Estou
com 135 kg e minha meta
é chegar aos 80 kg.”
Pereira diz que o ganho
de peso não tem relação
apenas com a alimentação, como muitas pessoas
pensam. “Isso é um reflexo
da nossa sociedade. Temos uma vida atribulada,
queremos vencer na vida
e não conseguimos comer
bem, fazer exercício e cuidar da saúde. Fui relapso
com a minha saúde. Agora, como salada, legumes
e não mais comida indus-

trializada, que eu comia
aos montes.”
Diabetes
Outro ponto destacado
pelo ministério é que a
população está mais bem
informada sobre a própria
saúde, principalmente em
relação a diabete. Segundo
a pasta, 7,7% da população
brasileira foi diagnosticada com a doença no ano
passado, um aumento de
40% em relação a 2006
(5,5%).
As mulheres apresentam maior porcentual de
diagnóstico, com 8,1%, do
que homens (7,1%). “Em
ambos os sexos, quanto
mais jovem, menor o porcentual de diagnóstico.”

TRF4 cancela concessão de exploração de radiodifusão à empresa de televisão
A 3ª Turma da corte entendeu, de forma unânime, que houve desvio de
finalidade na exploração do
serviço, pois a empresa não
cumpriu o exigido pela legislação quanto à veiculação de
programação de natureza
informativa em sua grade.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
declarou o cancelamento
da outorga de concessão
do direito de exploração de
serviços de radiodifusão
para a uma empresa de televisão, localizada na cidade
de Cachoeira do Sul (RS). A
3ª Turma da corte entendeu,
de forma unânime, que houve desvio de finalidade na
exploração do serviço, pois a
empresa não cumpriu o exigido pela legislação quanto à
veiculação de programação
de natureza informativa
em sua grade. A decisão
foi proferida em sessão de
julgamento.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação
civil pública, em setembro de
2013, contra a União Federal,
a empresa de TV e os seus
sócios. O órgão ministerial
requisitou à Justiça Federal
gaúcha que declarasse a nulidade do ato administrativo
da União que havia renovado
a concessão de outorga para
a empresa de TV explorar

serviços de radiofusão de
sons e imagens.
Também solicitou ao Judiciário a declaração de
caducidade da concessão
que havia sido outorgada à
empresa, originalmente, por
meio de Decreto em dezembro de 1980.
Ainda foi requerida a condenação solidária da empresa de TV e dos seus sócios ao
pagamento de indenização
por danos morais coletivos
no valor de 1 milhão e 100 mil
reais em favor dos cidadãos
de Cachoeira do Sul, a ser
destinado para projetos de
entidades beneficentes e
culturais no município.
CONCESSÃO
O MPF alegou que o decreto que outorgou à empresa o direito de estabelecer
uma estação de radiodifusão
de sons e imagens estabeleceu diversas obrigações à
concessionária, dentre elas
não transferir, direta ou
indiretamente, a concessão,
sem prévia autorização do
Governo Federal, reservar
cinco horas semanais para
veiculação de programas
educacionais e veicular, no
mínimo, 5% do horário de
sua programação diária a
programas informativos.
Segundo o autor da ação,
foram apuradas por meio
de inquérito civil, diversas
irregularidades em relação

à concessão, de forma que
os sócios da empresa de TV
teriam desvirtuado a finalidade original da outorga,
transformando os serviços
prestados pela concessionária em eminentemente
comerciais, e assim, inexistindo interesse público para
justificar a renovação da
outorga.
ANATEL
O MPF acrescentou que
uma fiscalização realizada
pela Anatel concluiu que a
concessionária não cumpriu
com as obrigações previstas
no decreto de concessão,
principalmente quanto à falta de conteúdo informativo e
educativo, não respeitando o
limite máximo de publicidade comercial estabelecido na
Lei Federal 4.117/62, pois foi
verificado que quase 100% de
sua transmissão referia-se à
publicidade comercial.
Ainda defendeu ser ilícita
a venda da concessão praticada pela sociedade que havia recebido originariamente
a outorga porque envolveu
alteração dos contratos sociais e transferências das
ações sem autorização do
Governo Federal.
SEM INFORMAÇÃO
Por fim, o MPF apontou
que o desvio de finalidade
da concessão, marcado pelo
prejuízo do direito de infor-

mação à população em vista
da ausência de veiculação de
conteúdo informativo local
na grade de programação,
causou os danos morais
coletivos. O juízo da 1ª Vara
Federal de Cachoeira do Sul,
no entanto, julgou a ação
civil pública improcedente,
negando os pedidos formulados. O órgão ministerial recorreu ao TRF4, pleiteando
a reforma da sentença. A 3ª
Turma do tribunal decidiu,
por unanimidade, conceder
parcial provimento à apelação cível para declarar o
cancelamento da concessão
outorgada por Decreto à
empresa de TV.
RADIODIFUSÃO
A relatora do processo
na corte, desembargadora
federal Vânia Hack de Almeida, declarou que “decorre
da finalidade informativa
do serviço de radiodifusão
- princípio expresso no art.
221, I, da Constituição Federal - a necessidade de que
seja destinado um mínimo de
5% da grade de programação
diária da detentora da outorga à transmissão de serviço
noticioso, de acordo com a
Lei 4.117/62”.
SEM
IRREGULARIDADE
Sobre a suposta ilegalidade na venda da concessão, com alteração do

SHOP TOUR
Ela seguiu destacando que “comprovou-se nos
autos que, sob a denominação fantasia de ‘Shop
Tour’, a titular da outorga destinou a totalidade
de sua programação à veiculação de propaganda
comercial de lojistas de estado da federação distinto daquele onde situada a estação geradora,
privando, com isso, a comunidade da promoção
e do acesso à informação local”. Dessa forma, a
magistrada ressaltou que “diante da prova coligida aos autos, comprovou-se o desvio de finalidade
da exploração do serviço de radiodifusão, autorizando-se, com isso, a interveniência do Poder
Judiciário para, com fundamento no artigo 223,
§4º, da Constituição Federal, cancelar a outorga
até então vigente”.

contrato social, apontada
pelo MPF, a relatora reforçou que “no caso dos
autos demonstrou-se que,
inobstante a alteração do
contrato social tenha sido
redigida em momento anterior à anuência do órgão
concedente, seu registro
perante a Junta Comercial
- requisito para que seus
efeitos sejam imputáveis a
terceiros - ocorreu somente
após a autorização dada
pela autoridade pública
competente, de onde se
conclui pela ausência de
ilegalidade no ato”.
Ao negar a indenização
pelos danos morais, Vâ-

nia pontuou que “o dano
moral coletivo tem lugar
nas hipóteses onde exista
um ato ilícito que, tomado
individualmente, tem pouca relevância para cada
pessoa; mas, frente à coletividade, assume proporções que afrontam o senso
comum. Pela situação dos
autos não se identifica ter
sido suprimido o direito
de promoção e de acesso
à informação local pela
comunidade afetada, haja
vista que tal direito manteve-se protegido diante da
existência de outros meios
de comunicação social na
localidade”.
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Edição especial do 500 Dolcevita
celebra 62º aniversário do icônico Fiat
Em julho, a Fiat celebra o aniversário do 500,
a autêntica obra-prima
italiana que contribuiu
para a motorização da Europa nos anos 50 e ainda
continua a surpreender
ainda hoje com números
recordes. O fascinante Fiat
500 Dolcevita está sendo
lançado na Europa para
celebrar o ícone italiano.
A primeira edição especial
da nova gama incorpora os
valores do Italian Glamour
e do estilo de vida que
começou naqueles anos,
envolvendo moda, design
e arte e a estética do dia a
dia, sabores, imaginação e
prazer. Estes são os ingredientes da identidade e do
encanto da Itália, dos quais
o 500 é um dos símbolos
mais famosos do mundo.
O aniversário é ainda mais
emocionante porque este
ano coincide com o 120º
da marca Fiat, um marco
que apenas alguns fabricantes de automóveis no
mundo podem alcançar.
Uma coleção ainda maior para estabelecer novos registros
O novo Fiat 500 Dolcevita está expandindo
a coleção de mais de 30
edições especiais lançadas

O fascinante Fiat 500 Dolcevita está sendo lançado na Europa para celebrar o ícone italiano

nos últimos 12 anos. Todos
eles são carros exclusivos
provenientes da colaboração do Centro de Estilo Fiat
com marcas icônicas dos
mundos da moda, da navegação de luxo, da tecnologia
e patrimônio, só para citar
alguns, feitos para explorar territórios incomuns
para um carro urbano.
Seguro de sua vocação
de criador de tendências, o
Fiat 500 recentemente deu

outro salto adiante com a
introdução de atualizações
importantes, como as duas
novas versões top de linha
Star e Rockstar. Em suma,
chega para consolidar o
sucesso de um modelo que
no ano passado, em seu
décimo primeiro ano de
vida, obteve seus melhores
resultados ano a ano com
quase 194.000 novos registros (total de Fiat 500 e
Abarth 595). Vale destacar

que atualmente o Fiat 500
é o modelo mais vendido
do Grupo FCA há dois anos,
além de líder do segmento
de carros urbanos na Europa. O Fiat 500 também
gerou uma família inteira
com seu nome, que consiste
no 500, o 500X e o 500L,
que alcançaram a marca
de três milhões de unidades vendidas na Europa.
500 Dolcevita, elegância refinada para uma

obra-prima em movimento
A nova edição especial
do 500 Dolcevita é para
clientes que buscam de
exclusividade e elegância.
Os mesmos valores estão
subjacentes ao estilo italiano mais autêntico que
no imaginário coletivo é
incorporado pelos anos
“Dolce Vita”. A elegância
é reafirmada pela insígnia
cromada cursiva “Dolcevita” na traseira que complementa perfeitamente a moldagem cromada do capô, as
também cromadas tampas
do espelho e a moldagem lateral com a etiqueta “500”.
O visual é complementado
por elegantes rodas de
liga leve de 16 polegadas
com acabamento diamantado e teto de vidro Skydome na versão hatchback.
A versão conversível
do 500 Dolcevita merece
uma menção especial. Pela
primeira vez na história
do modelo, ele é equipado
com um teto de listras horizontais branca e azul e
com o logo “500” bordado
em vermelho inspirado nas
espreguiçadeiras e guardasóis da Riviera Italiana dos
anos sessenta. Este ano
também é comemorado o
décimo aniversário do 500

conversível, expressando a
abordagem “livre e emocional” do automobilismo. Lançado em 2009, o irresistível
500C é uma homenagem ao
carro com teto aberto de
1957, mas também apresenta soluções de última
geração, especialmente a
inovadora capota de lona.
A mesma elegância requintada que acena para o mundo
do barco a vela caracteriza os
interiores do 500 Dolcevita
com o seu painel de madeira
e linha de beleza contrastante. O compartimento de
passageiros é a combinação
perfeita e tornou-se ainda
mais exclusivo com os novos
assentos de couro em cor
marfim, com o emblema “500”
bordado em tons vermelhos
e uma parte central inspirada em vime. O esquema de
cores de marfim é espelhado nas bordas das esteiras.
Disponível em duas configurações, hatchback e
conversível, a gama de
motores da edição especial
do 500 Dolcevita inclui o
propulsor de 69 cv de 1,2
l com a transmissão automática ou manual Dualogic, o Twin Air de 85 cv
com 0,9 l e o LPG de 69
cv e 1,2 l (os dois últimos
com transmissão manual).
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Mesmo com estiagem, safra do
milho registra alta em Umuarama
Apesar da estiagem há
três meses, a cultura do
milho está animando os
produtores com mais uma
super safra. Na região de
Umuarama, números do
Deral confirmam aumento
de mais de 40% na safra
em relação à colhida no
ano passado. Números poderiam ser ainda maiores
se a tecnologia fosse empregada em maior escala
no campo. Isso mostra
que a região também tem
opções de colheitas no verão e inverno. Página A5
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• Colheita do milho está caminhando para o final com números animadores
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA 2.4
08/08

Prata, automático. R$
37.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CELTA SUPER
04/05

Alarme, trava. R$ 13.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

09/09, prata. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LTZ
13/13

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

MERIVA 07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

MERIVA
PREMIUM 12/12

Prata, R$ 32.000,00
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

MONTANA 1.4
17/17

Prata, 7 lugares, Automatica,
Air Bag, ABS, Flex. R$
27.000.
Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

Branca, completa. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

ONIX LTZ 14/14

Branco, manual, completo.
R$ 38.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PICAPE CORSA
1.4 96/96

Trio, direção, branca. R$
11.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VECTRA
ELEGANCE
07/07

Preto. R$ 26.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

ZAFIRA 08/09

FIATFIAT
PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

Branco, completo, 04
portas, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

PALIO 1.8 08/09

Prata, completo, ﬂex. R$
28.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

VENDO CASAS

UNO MILLE FIRE
2003

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

UNO WAY 12/13

Vermelho,
completo,
40.000Km. R$ 25.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

04 portas, preto, ar. R$
18.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FIESTA 1.6 11/11

Vermelho, completo, c/
computador de bordo.
R$ 22.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD FOCUS
14/15

Branco,2.0, S.E, Automatico,
Completo. R$ 54.000.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD KA 16/17

Prata, modelo F.E, 1.0
completo. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

Rua 15 de Novembro – Esq. 31 de março
– Jardim Alvorada, n. 1100 Rua
Candido Mota, Jardim Caiuá, n.2156
Rua Catanduvas – Jardim Aratimbó, n. 4068

Contato: (41) 9 9942-2175 – Nogueira
(44) 9 9958-5958 – Noé

Preto, completo. 16.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA 15/16

Branco perolizado, impostos
regularizados. R$ 78.000,00.
Interessados tratar pelo telefones:
(44) 99982-1444. Tratar com
Odilo Klant

COROLLA XEI
13/13

ALUGA-SE BARRACÃO

20X40=800m², Excelente para
Comércio ou Indústria,
Localizado na Rodovia 323,
Após a
Exposição.
Fones: (440 9 8809-3576 / 3621-6950

Preto, Completo. R$
55.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 9 9976-0563

ETIOS CROSS
14/14

Prata, 50.000km , R$ 37.000.
Interessados tratar pelo
telefone: (44) 3622-3292/
99976-0563 .

HILUX SW4
08/08

Prata, completa, interna
caramelo, 150.000 km.
R$ 88.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SANDERO
EXPRESSION
12/12

Azul, 04 portas. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

SW4 13/14

Branco, 7 lugares. R$
140.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL G6 1.6
15/16

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

GOL TREND
17/17

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

KOMBI 2012

Branca, 1.6, R$30.000.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

DIVERSOS
DIVERSOS
VENDO GADO

120 cabeça de nelore
desmama macho e fêmea,
filhos de boi P.O, 90 fêmeas
cruzadas com angus peso
9 a 12 arrobas. Tratar com
André (44) 9 8449 - 4439
/ 44 9 9989-9600

VOLKSWAGEM
GOL G5 1.6 POWER BRANCO 2009 MENOS AR 4 PNEUS NOVO
TODO REVISADO R$ 22.500,00
GOL G5 1.6 POWER PRATA 2011 COMPLETO 4 PNEUS NOVOS
CARRO IMPECAVEL R$ 27.400,00
GOL G3 1.0 COMPLETO PRATA 2007 BEM CONSERVADO R$
19.000,00
GOL G3 1.6 PRATA MENOS AR 2008 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 20.500,00
GOL G3 1.6 2000 MENOS AR JOGO DE RODA SUPER CONSERVADO R$ 15.800,00
GOL G21.6 MENOS AR 2002 JOGO DE RODA E PNEUS NOVOS
R$ 15.500,00
PARATI 1.6 PRETA 2007 COMPLETA JOGOS DE RODA E PNEUS
NOVOS R$ 23.900,00
PARATI 1.6 PRETA 2008 BANCO DE COURO JOGO DE RODA E
PNEUS NOVOS R$ 25.500,00
PARATI 1.6 PRATA 2P 97 JOGO DE RODA PNEUS NOVOS SUPER
CONSERVADA R$ 13.900,00
PARATI .16 VERDE 99 COMPLETA JOGO DE RODA E PNEUS
NOVOS 4P 14.800,00
CHEVROLET
S10 ADVANTAGE 2008 COMPLETA FLEX PNEUS BF NOVOS LUZ
DE LED SUPER CONSERVADA R$ 42.000,00
CORSA CLASSIC 1.0 BRANCO COMPLETO 2014 IMPECAVEL PNEUS
NOVOS E BAIXO KM R$ 26.800,00
CORSA CLASSIC 1.0 PRETO 2012 COM DIREÇÃO HIDRAULICA
PNEUS NOVOS R$ 21.500,00
CORSA SEDAN 1.0 PRATA 2005 COMPLETO PNEUS NOVOS E
REVISAO TODAS EM DIA R$ 15.900,00
CORSA SEDAN MILENIUM 1.0 PRATA BASICO PNEUS NOVOS E
REVISADO R$ 12.700,00

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

ZANCOBRA ASSESSORIA
DE COBRANÇAS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
02.450.511/0001-30. Relatou
que extraviou: Os talões de
notas fiscais de prestação
de serviços, do n° 251 ao
n°500. Perdendo assim seu
valor legal e comercial. Era
o que tinha a comunicar.

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria

CORSA SEDAN 99 BRANCO JOGO DE RODA TRAVA E ALARME
SUPER CONSERVADO R$ 10.500,00
VECTRA GT 2011 COMPLETO COM MULTIMIDIA PNEUS NOVOS
E JOGO DE RODA R$ 33.000,00
VECTRA GLS 99 PRATA COMPLETO ABS E AIR BAG DUPLO JOGO
DE ORDA AR DIGITAL R$ 9.000,00
CELTA LIFE 2008 PRATA MENOS AR 4P SUPER CONSERVADO
4PNEUS NOVOS R$ 18.000,00
FIAT
PALIO 1.0 AZUL MENOS DIREÇÃO 4 PNEUS NOVOS REVISADO
E CONSERVADO R$ 15.000,00
UNO WAY 2008 VERMELHO TRIO ELÉTRICO PNEUS NOVOS E
REVISADO R$ 17.000,00
UNO 2013 FIRE 4P BRANCO CONSERVADO PNEUS NOVOS R$
21.000,00
PALIO 2010 CINZA COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISAO EM
DIA R$ 19.800,00
PALIO 2013 BRANCO COMPLETO 4 PNEUS NOVOS E REVISADO
R$ 24.900,00
PALIO 2000 COM AR BRANCO 2P REVISADO E CONSERVADO
R$ 12.500,00
HONDA
COROLLA 2008 XLI 1.6 PRATA AUTOMATICO BANCOS DE COURO
AIR BAG E ABS R$ 32.300,00
COROLLA 2006/06 XEI 1.8 PRATA AUTOMATICO - PNEUS BONS
REVISAO TODAS EM DIA R$ 29.800,00
COROLLA 2004 XEI 1.8 AZUL AUTOMATICO BANCOS DE COURO
4PNEUS NOVOS R$ 28.000,00

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

BWC social, A. serviço
.+ DETALHES (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1080 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ABDON IMÓVEIS

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS ALUGA

R$ 1.000,00 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

ALDEMIR
IMOVEIS ALUGA

R$ 900,00 Prox. Ao Hotel
Ibis R. Ricardo Marcio
Dos Santos, 2738 Jd
Cascata Alv/laje, suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1079 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMOVEIS ALUGA

R$ 480,00 Prox. A Igreja
Sagrado Coração De Jesus
R. Dom Eugênio, 2171 Parque
Dom Bosco Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro:
02 qtos., sala, cozinha,

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 160.000,00 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

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

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
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HOJE: UOPECCAN - (44) 2031-0700
NOSSA SENHORA APARECIDA - (44) 3621-2177
ORIENTADOR DE ATIVIDADES
PILATES
Vaga nº 129/19 para Umuarama
Pré-Requisitos: Superior completo em
Bacharelado em Educação Física, Curso de
Formação Específica em Pilates Estúdio , com
carga horária mínima de 120h teórico-práticas e
30h de estágio supervisionado ,registro ativo no
CREF/PR e experiência profissional comprovada
com Pilates Estúdio.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até
01/08/2019.

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 299.000,00, residência
em Alvenaria Rua
Paranapanema, 2517,
com área construída de
90,00 M2 possuindo, 02
quartos, sala, cozinha,
bwc social e área serviço,
área terreno 525m2, sendo
(15,00m X 35,00m);
Interessados contatar
com Interessados tratar
pelo telefones 99763-0860
ou 99103-2617;

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

SOBRADO
MARINGÁ
PERMUTO

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

Área construida 550m²,
terreno 1.100m², alto padrão,
Condominio Parte Nonn.
Troco por área rural região
próxima à Umuarama ou
Maringá. R$ 3.500.000,00.
Permuto 80% do valor.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 98441-5684
tratar com Marcos.

VENDE-SE
CASA NO JD
IRENE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.180,00. Prox.
Unipar Sede, Ed. Res.
Ravel Tower Rua Ministro
Oliveira Salazar, 5037 -2º
Andar Zona 03 Mobiliado
à. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2
Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc.
e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 450,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 620,00 . Próx. Antiga
Renault Ed. Res. Santa
Helena Rua Santa Helena,
1200 Jd Paraíso À. Tot.
Aprox. 76,00 m² - Suíte,
2 Quart., Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$
190,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
821 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 550,00 Prox. Harmonia
Clube De Campo Ed. Ouro
Verde 1 R. Marialva, 5860
Apto 2º Andar/ Bloco 03
À. Tot. 79,24m², À. Priv.
48,53m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 630,00 Prox Ao Banco
Do Brasil- Av. Brasil, 4280
Zona 01 À. Priv. Aprox.
38,00 m² - Quart., Sala c/
sacada, Cozinha, A. serv.,
Bwc soc. e Gar. (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 280,00).
+ Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou
digite cód. 842 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 285.000,00 Prox. Sanepar,
Ed. Residencial Atenas Apto
Terreo Av. Manaus, 3975,
Zona 1 - Àt. 100,75 m²
e À. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., bwc social, sala,
cozinha, lavanderia estendida,
Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911 5353 (OI) ou
digite cód. 1051 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

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

TERRENOS
TERRENOS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 50.000,00 Prox. A
Havan - R. Projetada 1,
S/N°. Jd Real, Terreno de
fácil acesso, sem benfeitorias

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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 9995-2111 ou digite
o cód. 1024 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

VENDE-SE
TERRENO

Na prolongação da Av. Castelo
Castelo Branco, 1.800m da
praça dos bancos, próximo
ao Colégio Geração Cima.
501 m² sendo 13x20x38m.
R$ 150 mil . Fones: (44)
98413-1225

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 550,00 Prox. Ao Procon
Sala Comercial 9ºandar
Av. Presidente Castelo
Branco, 3806 Zona 01
À. priv. Aprox. 46,57 m² Recepção, Sala, cozinha

e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 320,00) + Detalhes
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1070 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com
área de 01 alqueire
contendo 1 residência
em alvenaria com área
de 300 m² mais uma área

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

Helena. Valor Sob consulta.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

C3

R$ 220.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. LAURINE ABOU
RIO GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m²,
RAHAL CARDOSO, s/n° – PQ. RES. MONTE LIBANO - Lt. 09,
À. Constr. Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha
Qd. 10, Área 505,00 m², (20,20 m x 25,00 m), topografia plana, lote
c/ armários planejados, bwc social, lav., despensa e garagem.+
de esquina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 728
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA,cód.
28 447
e 29em
dewww.aldemirimoveis.com.br
julho de 2019
em www.aldemirimoveis.com.br

C4

– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Classificados

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

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

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

Umuarama Ilustrado

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

C5

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Umuarama Ilustrado

C6

www.ILUSTRADO.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 28 e 29 de julho de 2019

B5
Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 28 e 29 de julho de 2019

Classificados

RESIDÊNCIAS

R$ 160.000,00 – 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$ 980,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER –
RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03
– MOBILIADO - À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER
LUIZ DA CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00
m², À. Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9
9911 5353(OI) ou digite o cód. 1068 em www.aldemirimoveis.
com.br

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$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA
MARIALVA, 5983 – APTO TERRÉO – SEM CONDOMÍNIO - À. Priv.
69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (s/condomínio). +
Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBERDADE, 2970, – JD. TANGARÁ - À. Ter. 330,00 m², À. Constr.
Aprox. 124,00 m² - Alv/laje C/ Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou
digite o cód. 539 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

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

SOBRADO

VENDAS

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$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R.
GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite,
02 qts, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9
9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA - PRÓX.
GARAGEM DA PREFEITURA – PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738
- Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO DA PÇA
ANCHIETA – R. IRATI, 3325 –ZONA V – Residência mista
para desmanche + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód.
1042 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA,
4547 – JD. GUARANI 2 - À. Ter. 200,04 m², À. Constr. Aprox.
125,00 m² - Alv/Laje/forro – Suíte, 01 Quart, Sala, Coz., Bwc
soc., gar. e piscina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)
ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox.
61,00 m², À. Constr. Aprox. 59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala,
cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira
+ Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 163.000,00 – 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 –5555/9.9995-2111
ou digite o cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

TERRENOS

R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 –
JD DOS PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40
Superior: suíte, 02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá,
painel e cortinas/sacada. Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada, fogão cook-top, coifa, lavabo,
escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e painel, armários e pia,
área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111 ou digite o
cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500.000,00 – 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
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI
– AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À.
Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet
c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes:
Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA
SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr.
Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc
social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq.,
lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite
o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

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.

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

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA –
RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA
– R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL
– À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e
Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS,
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY,
3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br
R$ 650,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA
– RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00
m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

R$ 1.300,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
MURÇA, 3846 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1081 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.000,00 – 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$ 900,00 – PROX. AO HOTEL IBIS – R. RICARDO MARCIO DOS
SANTOS, 2738 – JD CASCATA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1079 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ
DA CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00 m², À.
Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv.,
Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)99844-3338 ou digite o
cód. 1083 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO/SAÍDA PARA MARINGÁ –
R. SANTA CLARA, 2374 – JD. SÃO CRISTOVÃO – Ter. 264,00 m²,
Const. 80,00 m² - 03 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 900 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS –
R. DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m²,
Const. 51,75 m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1080 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 630,00 – PROX AO BANCO DO BRASIL- AV. BRASIL, 4280 –
ZONA 01 – À. Priv. Aprox. 38,00 m² - Quart., Sala c/ sacada, Cozinha,
A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00) –. + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 842 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.500,00 - PROX. A TRAÇADO VEÍCULOS – GALPÃO COMERCIAL – ROD UMUMGA, KM 305 - PR 323 – À. Total 790,00 m² - Excelente estrutura com amplo espaço, escritório na parte superior, 02 salas
térreas e 02 bwc. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1086 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR –
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 46,57 m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$
320,00) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

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

SOBRADOS

R$ 1750,00 – PROX. AO POSTO PRESIDENTE - R. SANTA CATARINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina.
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1087 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

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

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

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00
= 525.00 Mts2. - ConCasa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
3 quartos, wc social,
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi- sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de
estar,
cozinha, com projeto para cozinha planejada há
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
2hallsalas,cozinha
c/Despensa,
e edícula
edícula com churrasqueira
e armários planejados,
01 sala, 01
de entrada e garagem para
dois carros, escolher,lavanderia
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$c/garagem
380.000,00
e churrasqueira.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

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

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

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

Sobrado Comercial/Residencial na
Av. Tiradentes esq. Com Av. São Paulo
para- Chácara
duasBilha,
avenidas).
Piso TérTerreno localizado no condomínio(Frente
Residencial Eslote D, Área de 6,031 hectares, situasenza Paysage, em frente ao shopping,
com
área
da
na
estrada
pavão,
Fazendo
fundo
com o córrego
reo: 216 Mts2 de área construida:
Salão
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado Tucuruvi nesta cidade de Umuarama/PR. Obs.: Aceita
no melhor local do condomínio bem
de frente para frente
comercial
Av. Tiradentes.
permutapara
em apartamento
Valor: R$570.000,00.
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Co- 400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
zinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos, VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despenEscritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
sa, 2 garagens, edícula c/churrasqueira,
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
WC e despensa frente para a Av. São
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL - Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área
m², área construída 247.95 m², contendo no piso superior:
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.
01
suíte
máster
e
02
suítes
simples.
Piso
Inferior:
Sala,
Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo Branco, Rua Akira
construída: 02 suites, 02 quartos, wc soResidência de alvenaria laje, contendo 1 suí- cozinha, lavado, edícula, lavanderia e garagem, contém
uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
cial, 02 salas, copa e cozinha e área de
te máster,
2 quartos,
com de:
pé direito
du- x
Saito
comsala
área
23.50
42.60 = 1.001,10 Mts2.
plo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
serviço c/Lavanderia e 1 sala.
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros. - Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com moveis
planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na
parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet,
com ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na Rua
Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque Vitoria Regia,
próximo ao Big Walmart, na cidade de UMUARAMA/PR.
Valor R$ 560.000,00.
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OPORTUNIDADES
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

ED. JACQUES COSTEAU
Apto 401, 4º andar. Localizado na
Rua Doutor Camargo, Centro. Contendo
02 quartos, BWC social, sala, cozinha,
lavanderia e 01 vaga de garagem.
Matrícula nº 15.694, 1º CRI
Umuarama/PR.

R$ 175.000

ED. SERRANO

AV. DUQUE DE CAXIAS

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

JARDIM ATLÂNTICO

PQ. METROPOLITANO

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

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

Localizada no Parque Metropolitano I, excelente
localização, bem pertinho do Shopping. Casa contendo
03 quartos, sala, copa, cozinha com balcão, espaço
gourmet, banheiro social com armário, vaga de
garagem coberta e espaço nos fundos.

R$ 285.000

R$ 1.115.000

R$ 290.000

R$ 195.000

VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 970.000 - Traga sua empresa para a região de maior valorização da cidade. Salão Comercial localizado no Parque
Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo
900 m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em
construção, próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 920.000 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque Metropolitano - Umuarama/PR, Salão Comercial, com área
de 432 m² e área terreno 600 m² (20m x 30m). Sendo escritório com 132m², contendo 2 banheiros, copa, depósito e
recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro. Próximo a
Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital
Veterinário.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
R$ 920.000 - Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, no lote 06 da quadra 01 com 600m², contendo
132,00m² de escritório e 300,00m² de salão. Totalmente
pronto! Excelente ponto comercial.
SALA COMERCIAL
EDIFÍCIO BURLE MARX
R$ 195.000 - 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 - 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.

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

INTERLAGOS
R$ 850.000 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área
total de 653,76m² (13,62x48,00). Região de alta valorização e
ótima localização.
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m² (20x30).
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m² (10x22).
R$ 120.000 - Qda 23, Lote 1 - 308m² (14x22).
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m² (10x30).
R$ 209.000 - Qda 1, Lote 13-A - 420m² (14x30).
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m² (20x30).
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m² (27,73x30).
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m² (6,67x24,40).
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m² (10x24,50)
R$ 113.498,24 - Qda 6, Lote 1 - 341,60m² (14x24,40)
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m² (20x30)
R$ 379.000 - Qda 2, Lote 4 - 763,20m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao Shopping
Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² (6,67x24,00).
R$ 57.500 - Qda 10, Lote 1-A - 172,20m² (7x24,60)
R$ 82.000 - Qda 9, Lote 3 - 246m² (10x24,60)
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m² (29,01x22,71)
JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m² (8,00x24,38)
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m² (18,75x34,50)
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m² (25x24)
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m² (24,13x24,07)
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m² (16,57x41,89)
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m² (22,93x30,97)
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m² (7,00x23,00)
BELO MONTE
SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m² (6,68x22,50)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m² (6,00X21,00)
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m² (6,00X21,00)
PORTAL DAS ÁGUAS
R$ 351.000,00 - 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. Oportunidade única
para adquirir um excelente terreno dentro do Condomínio.

JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização. Atrás da Havan.
R$ 39.000,00 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m² (6,67X20,00)
R$ 39.500,00 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m² (6,66X20,00)
R$ 60.000,00 - Qda 20, Lote 11 - 200m² (10X20)
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com excelente localização e
ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m² (10,70x25,00)
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m² (13,66x25,00)
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m² (13,00x25,00)
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m² (16,00x40,00)
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m² (16,00x40,00)
PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim. Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688,00 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
(20,29x43,45)
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 615,61m²
(20,29x55,92)
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 794,92m²
(50,38x30,98).
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar,
com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m² (6,00x30,00).
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m² (6,00x30,00).
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m² (8,53x30,00).
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m² (12,00x19,00).
R$ 110.000 - Qda 05, Lote 03-B - 303,95m².

JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê, próximo à Fábrica de
Sorvetes Guri.
R$ 50.000 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m² (12,50x15,00)
SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m do portão da
entrada da Zaeli, pronto para construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m² (12,50x29,84)
JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Qda 03, Lote 04 e 05 - 1.793,76m² (35,00x51,22).
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 235.000 - Chácara Lagoa Dourada, lote nº 60. Situada nesta cidade de Umuarama, saída para Serra dos Dourados, com
5.015m² conforme matrícula 53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.

LOCAÇÃO
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 8.900 - SALA 02 - TÉRREA - Sala térrea de frente
com Av. Paraná, com 376,320m² de área total, com 06 vagas
de garagem descobertas. Excelente oportunidade.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 4.500 - SALA 03 TÉRREA - Sala térrea com
155m² de área total + 72m² mezanino. Com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500 - (a partir) - Espaço em torre com ampla
abrangência para instalação de antenas para internet, rádio,
TV com Box refrigerado 24 horas, para colocação de transmissor.

CRUZEIRO D’OESTE
Av. Palmas, Bairro da Luz, próx. ao INSS.
R$ 65.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-A – 185,10 (6,00x27,00)
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-B – 177,10 (7,70x23,00)
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-C – 177,10 (7,70x23,00)
R$ 62.000 - Qda 162, Lote 1 e 2-D – 177,10 (7,70x23,00)

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 2.000 - Sala comercial nº 304, com aproximadamente 105,00 m², situada no terceiro andar, com 01 vaga
de garagem. Localizada no Centro Médico Higienópolis, na
Av. Valdomiro Frederico, defronte ao UOPECCAN.

VAGA GS-21 - CEMED SUBSOLO
R$ 29.500 - Vaga de Garagem localizada no subsolo do Edifício Cemed, com 35m². Oportunidade de pagar o valor da
prestação igual ao valor da locação.

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 1.500 + condomínio - Salas privativas superiores, defronte ao UOPECCAN, excelentes para consultórios/
escritórios.

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai - Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162,00 (6,00x27,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198,00 (6,00x33,00)
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198,00 (6,00x33,00)
PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42 (12,92x20)*
PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m² (9x18)
JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m² (9,00x29,75)

SALÕES COMERCIAIS EM FRENTE À NOVA RODOVIÁRIA
SITUADOS NA AV. ROMEU ZOLIM

MODERNO PROJETO ARQUITETÔNICO,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RENTABILIDADE
01 Sala de esquina, com 214,61m² de terreno, 317,79m² de construção. Sendo térreo com 148,48m²,
subsolo com 89,65m² e mezanino com 79,66m². Com 03 vagas exclusivas descobertas.
02 Salas com 136,57m² de terreno cada, 139,07m² de construção. Sendo térreo com 92,44m²
e mezanino com 46,63m². Com 02 vagas exclusivas descobertas cada.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS ESPECIAIS. CONSULTE-NOS!
Previsão de entrega para agosto/2020.

