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IPORÃ E REGIÃO
• A fé e a
esperança de que
José Ambrósio
o ‘Preto’ esteja
bem e vivo são
o que movem
os familiares do
idoso de 66 anos a
continuar a busca
por seu paradeiro

Família faz apelo para
encontrar desaparecido
José Ambrósio dos Santos (foto acima), morador de
Iporã, está desaparecido há 12 dias e a família, em entrevista ao Ilustrado, faz um apelo a toda a região para
que ajudem na localização dele, que depende de ajuda
para se alimentar e usa remédios contínuos. Página B1

• Os familiares do Sr. Ambrósio concederam entrevista à reportagem do Ilustrado na semana que passou em Iporã

AGRONEGÓCIOS

O exemplo do empreendedorismo
que vem do campo em Umuarama
Técnicas modernas de manejo e de relacionamento
transformam uma propriedade rural de Umuarama em
modelo. Conhecer a cultura
e conseguir tirar dela o
máximo de produtividade,
prezando pela qualidade e
a consciência social. E foi
com esse pensamento que
o casal Hugo Zampieri e Marilene Zampieri transformaram a economia e a forma
de pensar dos personagens
da Fazenda Araguari. A
propriedade está situada no
distrito de Rober to Silveira,
em Umuarama, e de lá sai o
novilho superprecoce abatido com 13 meses. Pág. A5

PRÊMIOS

Roleta do
Comércio da
Ilustrada FM
entra na 3ª fase
Página A4

• O novilho superprecoce é produzido na fazenda e tem mercado garantido e bom retorno para proprietários e colaboradores

Fancar volta ao prédio
perto da Pça Miguel Rossafa

TIGRES PRONTO PARA A FINAL- O time AVANÇAM AS OBRAS NA SAÍDA PARA XAMBRÊ -A Pre-

de basquete sobre cadeiras de rodas de Umuarama, o Tigres, ultima treinos para a final do Paranaense. Página A8
Hoje:
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15:33

A FANCAR, concessionária Ford para
Umuarama e região, informa que a
partir desta segunda feira (30) volta a
atender na Avenida Paraná próximo da
praça Miguel Rossafa, exatamente um
ano depois do incêndio que destruiu as
instalações. E a volta ocorre graças ao
apoio da comunidade, clientes, parceiros e colaboradores que não deixaram
abalar o ânimo da equipe Fancar.
Faça a sua visita.
Vem pra Ford Fancar!!!

feitura de Umuarama aproveita o tempo bom para adiantar as obras na avenida
Ivo Sooma, saída para Xambrê. Novo trecho já foi pavimentado. Página A3
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NACIONAL

STF: É constitucional a contribuição
de aposentado que volta a trabalhar

Ilustradas

Facebook revela rede de mundos
virtuais
Por Bruno Capelas,
enviado especial
San Jose (EUA), (AE)
- Mark Zuckerberg, presidente executivo do
Facebook, disse várias
vezes ao longo dos últimos dias que imagina
que as tecnologias de
realidade virtual (VR)
e realidade aumentada
(AR) podem ser o futuro das plataformas de
computação, informa
o jornal <b>O Estado
de S. Paulo</b>. Como
ele também é dono de
uma rede social, é difícil
imaginar que esse futuro
não contenha um espaço
para as pessoas conversarem com hologramas
de seus amigos. Assim,
o Facebook já começa
a testar o novo formato,
ao anunciar o Facebook
Horizon - espaço virtual
para os usuários dos
óculos de VR de hoje
em dia.
Previsto para chegar
ao mercado, ainda em
modo de testes, no início
de 2020, o Facebook Horizon permitirá a seus jogadores interagir, bater
papo, jogar e criar até
seus próprios “mundos”
Alguns desses mundos poderão ser criados
pelos usuários: além de
ter espaços que o próprio

time do Facebook criou,
haverá uma ferramenta
para construir universos
com regras particulares.
Nada muito diferente
do que já foi feito por
games como Minecraft,
que revolucionou o mercado ao permitir que
cada jogador construa
prédios, espaços e até
mesmo mundos com leis
específicas.
A ideia é que o usuário se sinta mesmo em
um ambiente “confortável” para se expressar
- ou, como disse Mark
Zuckerberg durante a
coletiva de abertura da
Oculus Connect, evento de realidade virtual
realizado na última semana em San Jose, nos
Estados Unidos, a experiência terá “avatares
diversos e ferramentas
sociais do Facebook,
em um local seguro e
convidativo para todo
mundo”.

Gratuito

Segundo a empresa,
o Facebook Horizon será
totalmente gratuito - a
ideia é dividir mesmo um
espaço de criação, sem
pensar em monetização,
explica Eric Romo, diretor de produto de experiências VR no Facebook.

Inquérito dos hackers aponta
contra a segurança nacional
Brasília, (AE) - A investigação sobre as invasões de
aplicativos de comunicação de altas autoridades da
República aponta a prática de crime contra a Lei de
Segurança Nacional, na modalidade de espionagem,
informa o jornal <b>O Estado de S. Paulo</b>. A
citação ao “possível crime” consta de documentos
do inquérito sigiloso a que o jornal teve acesso. Em
parecer, o procurador da República Wellington Divino
Marques de Oliveira afirmou que os elementos da
investigação colhidos pela Polícia Federal indicam
“diversas condutas relacionadas à invasão de aparelhos de comunicação privados de autoridades públicas
colocando em risco a segurança nacional e o próprio
conceito de estado democrático de direito”. Além
da afirmação do procurador, o juiz responsável pelo
caso, Ricardo Leite, da 10.ª Vara da Justiça Federal do
Distrito Federal, citou na ordem de prisão temporária
de Thiago Eliezer Martins e Luiz Molição “possível
crime contra a Segurança Nacional”, mencionando
expressamente o artigo 13, parágrafo único, I, da Lei
nº 7170/83 - a Lei de Segurança Nacional.

OAB pede ao STF que
imponha detector de metais a
magistrados e membros do MP
São Paulo, (AE) - Em nota, a Ordem dos Advogados
do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que
determine às Cortes de todo o país que submetam à
inspeção com o uso de detector de metais todos os
membros do Ministério Público, da advocacia e da
magistratura. A Ação Direta de Inconstitucionalidade
é uma reação à declaração do ex-procurador-geral
Rodrigo Janot, que afirmou ao Estado nesta quinta,
26, ter chegado a planejar, em 2017, assassinar a tiros
o ministro do Supremo Gilmar Mendes.

São Paulo, (Agência Estado) - O Supremo reafirmou seu entendimento sobre a constitucionalidade
da contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que permaneça em atividade ou retorne a
ela. O tema foi objeto do Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) 1224327, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no
Plenário Virtual.
As informações estão no site do Supremo - Processo relacionado: ARE 1224327
No caso dos autos, um contribuinte recorreu
de decisão da Primeira Turma Recursal da Seção
Judiciária do Espírito Santo, que julgou improcedente pedido de restituição dos valores recolhidos
ao INSS a título de contribuição previdenciária.
No Recurso Extraordinário com Agravo, ele
sustentava que, mesmo após ter se aposentado por
tempo de contribuição, permaneceu trabalhando
e contribuindo ao INSS e, por isso, a cobrança
da contribuição seria indevida. Segundo a argumentação, não há benefícios que justifiquem o
desconto sobre a remuneração dos segurados que
voltam a trabalhar.
Solidariedade
Em sua manifestação, o relator do ARE 1224327,
ministro Dias Toffoli, presidente do STF, afirmou
que o tema tem relevância jurídica, econômica e
social e ultrapassa os limites do caso concreto,
tendo em vista que a solução da demanda servirá
de parâmetro para os processos semelhantes que
tramitam no Judiciário.

O ministro lembrou precedentes (REs 827833
e 661256) em que a Corte reconheceu a constitucionalidade do artigo 18, parágrafo 2 º, da Lei da
Previdência Social (Lei 8.213/1991), que veda aos
aposentados que permaneçam em atividade ou a
essa retornem o recebimento de qualquer prestação adicional da Previdência em razão disso,
exceto salário-família e reabilitação profissional
Nos mesmos precedentes, com base no ‘princípio da solidariedade’, o STF considerou legítimo
exigir que esses aposentados contribuam para a
seguridade social da mesma forma que os demais
trabalhadores.
No mesmo sentido, o presidente do STF citou
ainda ‘decisão em que se assenta que o princípio
da solidariedade faz com que a finalidade das
contribuições sociais alcance a maior amplitude
possível’.
“Não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade
de auferir proveito das contribuições vertidas em
favor da seguridade”, afirma o precedente.
A repercussão geral da matéria foi reconhecida
por unanimidade. No mérito, a maioria acompanhou o relator pelo desprovimento do recurso e
pela reafirmação da jurisprudência pacífica da
Corte. Nessa parte, ficaram vencidos os ministros
Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski.
A tese fixada foi a seguinte: É constitucional
a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que permaneça em atividade ou a essa
retorne.

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE: PODER DE POLÍCIA OU AUTORITARISMO?
Helton Kramer Lustoza
Na égide de um Estado Democrático de Direito
é possível entender que o poder público possui
prerrogativas que garantem a conservação da
harmonia entre os cidadãos, dentre elas encontramos o Poder de Polícia. Esse poder se caracteriza,
segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: “(...)
ao complexo de medidas do Estado que delineia
a esfera juridicamente tutelada da liberdade e da
propriedade dos cidadãos.”
O exercício dessa prerrogativa pauta-se na
discricionariedade administrativa, sendo que a
Administração, em regra, dispõe de uma razoável
liberdade de atuação, podendo determinar, dentro
dos critérios de oportunidade e conveniência,
quais atividades fiscalizará num determinado
momento e, dentro dos limites estabelecidos na lei.
Recentemente, foi publicada a polêmica Lei
13.869/2019, a qual disciplina os crimes de abuso
de autoridade, cometidos por agente público no
exercício de suas funções. Assim, as condutas
descritas nesta Lei constituem crime de abuso de
autoridade quando praticadas pelo agente com
a finalidade específica de prejudicar outrem ou
beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por
mero capricho ou satisfação pessoal.
Conforme disciplina esta lei, só ficará caracterizado o abuso de autoridade quando o ato tiver,
comprovadamente, a intenção de beneficiar a si
próprio ou prejudicar outro, de modo que a mera
divergência interpretativa de fatos e normas legais
(hermenêutica) não configura, por si só, conduta
criminosa.
Estão englobados como agente ativo qualquer
agente público, servidor ou não, da administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de Território, compreendendo,
mas não se limitando a servidores públicos e militares, do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder
Judiciário, Ministério Público e dos tribunais ou
conselhos de contas.
Mas o que chama a atenção é a necessidade
de uma legislação regular o excesso de poder
na atuação dos órgãos fiscalizadores, sendo que
muito se tem reclamado pelos abusos cometidos
pelos agentes administrativos.
Observa-se que em corriqueiras fiscalizações
das mais variadas searas, através de seus mais
modernos aparatos, o Estado tem cometido alguns excessos. Tanto foi a repercussão que levou
o Supremo Tribunal Federal a editar a súmula
vinculante número 11, que veio restringir o uso
de algemas a casos de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo. Isso já significa a
preocupação das autoridades face aos excessos

praticados pelos agentes fiscalizadores.
Mas por outro lado, temos que admitir a necessidade de um melhor aparelhamento (logístico e
legal) dos órgãos fiscalizadores para combater
com mais eficiência a impunidade, sendo que
nenhum bom cidadão defenderá a impunidade e
corrupção. Contudo, deve-se ter em mente que a
Administração Pública, no exercício de suas funções, deve ter limites! Não se pode legitimar uma
ação fiscalizatória, por mais significativa que ela
seja, se ela não atendeu aos ditames constitucionais, como a presunção de inocência do fiscalizado, a privacidade da empresa e do empresário e
o direito de um tempo hábil de apresentação de
documentos durante a inspeção.
O professor José dos Santos Carvalho Filho
defende que “há uma linha, insuscetível de ser
ignorada, que reflete a junção entre o poder restritivo da Administração e a intangibilidade dos
direitos (liberdade e propriedade, entre outros)
assegurados aos indivíduos. (...)Agir além dela
representa arbítrio e abuso de Poder, porque a
pretexto do exercício do poder de polícia, não se
pode aniquilar os mencionados direitos”.
Deste modo, não se pode permitir que a palavra PODER DE POLÍCIA seja tomada com uma
ideia abstrata que nada justifica, simplesmente
caindo como fundamento para atos arbitrários,
isto é: “daí-me o que eu quero, a fim de que eu
possa provar que sou mais forte do que vós”. A
Administração Pública deve ter parâmetros na
sua atuação fiscalizatória, sendo vedado de tratar
todo cidadão como se fosse culpado sem um devido
processo legal, sob pena de haver uma confusão
indissociável entre criminosos e não criminosos.
Em outras palavras, é preciso não confundir
a supremacia do interesse público com as suas
manipulações e desvirtuamentos em prol do
autoritarismo retrógrado e reacionário de certas
autoridades administrativas.
Portanto, o problema não é da lei, mas sim de
sua aplicação prática. Devemos lutar para que as
ações fiscalizatórias sejam pautadas nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade,
guardando uma proporção adequada entre os
meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar, mediante uma ideia social do que é usual e
sensato, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (Resp 728.999/PR).
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
https://www.facebook.com/heltonkramerlustoza/
instagram: helton kramer lustoza
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Prefeitura investe grande volume de
recursos em obras nas escolas e CMEIs

Umuarama - Várias escolas e centros de educação
infantil (CMEI) estão recebendo reparos e melhorias
realizadas pela Secretaria
Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos. Alguns serviços
utilizam mão de obra do
município, enquanto outros
contam com a participação
de prestadores de serviço
contratados.
Um dos contratos, no
valor de R$ 350 mil, destina-se exclusivamente a
edificações da Secretaria
Municipal de Educação
e tem cerca de 90% dos
serviços já concluídos, conforme acompanhamento
da Diretoria de Obras. Em
outro, no valor de R$ 675
mil, uma parte também está
sendo aplicada em escolas
e creches municipais.
“A preocupação com a
segurança e o conforto das
nossas crianças, bem como
com as condições de trabalho para os professores
e demais servidores das
escolas, tem nos levado
a realizar investimentos
constantes. As escolas hoje
desfrutam de outra realidade, em relação aos últimos
anos. Temos melhorias
estruturais e também na
parte de combate a incêndio, acessibilidade e comodidade para os usuários”,
destacou o prefeito Celso
Pozzobom.
O Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI)
Cora Coralina, no Jardim
Panorama, é uma das instituições atendidas. Lá a
empresa contratada pela
Prefeitura está concluindo adequações, reparos,
regularização de piso e
revestimentos de piso, teto

CMEI Cora Coralina é um dos que estão passando por obras

e paredes, entre outras
intervenções, com um investimento aproximado de
R$ 56 mil.
Outras unidades que
também receberam serviços foram a Escola Municipal Paulo Freire, com um
investimento de mais de
R$ 63 mil; Escola Cândido
Portinari – cerca de R$
21 mil; Escola Municipal
Rui Barbosa (R$ 46 mil
aproximadamente); Es-

cola Vinícius de Moraes
(cerca de R$ 25 mil); Escola Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca (R$ 17.870,00);
e com valores menores
as escolas municipais de
Lovat, Germano Rudner,
do Jardim União, Analides
Caruso, São Francisco de
Assis, Jardim Birigui e
Ouro Branco.
Além do CMEI Cora Coralina, também receberam
serviços nesses contratos

os centros de educação
infantil do Parque Industrial e do Conjunto 28 de
Outubro – cerca de R$ 16
mil investidos em serviços.
Segundo o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
técnicos, Isamu Oshima,
é importante lembrar que
esses valores referem-se
apenas a mão de obra. “O
investimento é muito maior,
pois o município contratou

apenas a mão de obra e todos os materiais utilizados
nessas foram fornecidos
pela Prefeitura, como forma
de fazer mais serviços com
menos recursos”, informou
o secretário.
Segundo a secretária
municipal de Educação,
Mauriza Gonçalves de Lima
Menegasso, o município
tem dado respaldo às solicitações das unidades
educacionais e feito mais.

“Além de atender às demandas das escolas, a Prefeitura tem realizado serviços adicionais que estão
melhorando em muito as
condições estruturais dos
estabelecimentos. Ainda
temos muito a fazer, mas no
ritmo atual a rede municipal vem tendo sua estrutura
renovada nos últimos dois
anos, graças ao apoio do
prefeito Celso Pozzobom”,
afirmou.

Avenida de acesso a Umuarama vindo de Xambrê tem longo trecho pavimentado
Umuarama - A velocidade com que avançam as
obras de pavimentação da
Avenida Ivo Sooma, que a
Prefeitura de Umuarama
está implantando na parte
municipalizada da rodovia PR-489 (saída para
Xambrê), tem impressionado moradores das proximidades, comerciantes
e pessoas que transitam
diariamente pelo local.
Um grande trecho já
recebeu pavimentação
– executada após várias
etapas de serviços prévios, como a implantação
de galerias pluviais, regularização do terreno,
construção de bocas de
lobo, poços de visita, mudança de postes, adequações nas redes de água e
esgotos e a preparação do
solo para receber o pavimento. Apesar da grande
dimensão da obra, o tráfego de veículos – desviado
para a marginal – tem
fluído a contento nos dois
sentidos.
“Em breve poderemos
liberar um trecho da avenida para o trânsito, a fim
de melhorar a circulação
de veículos, embora se
tenha notado grandes
congestionamentos. A
construtora está finalizando um trecho que
equivale a mais da metade
da extensão que receberá duplicação”, disse
o secretário municipal
de Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos, Isamu Oshima, que
tem visitado o canteiro de
obras diariamente.

Mais uma etapa da avenida ganha pavimentação

A ligação vai melhorar o
acesso ao centro para quem
chega de outros municípios,
além de dar mais segurança
aos moradores de vários
bairros estabelecidos naquela região. Apesar de alguns poucos dias de chuva,
o bom tempo vem favorecendo o trabalho da empreiteira
contratada para executar o
serviço. Mais da metade da
extensão do trajeto já recebeu terraplenagem, galerias

pluviais, meio-fio e canteiro
central.
Enquanto uma frente
de trabalho avança na pavimentação, do outro lado
escavadeira hidráulica,
patrolas e caminhões acertam o nível da pista para a
implantação de uma trincheira, que será a última
etapa da obra. Em breve
serão implantados os últimos trechos de galerias
pluviais e terraplenagem.

O secretário Isamu
Oshima reforçou que a
rotatória para acesso à
Avenida Francisco Inácio
de Lira, na altura da Associação Cultural e Esportiva
de Umuarama (Aceu), ajudará a desafogar o trânsito
nesta etapa das obras.
“Assim que esse ponto for
liberada a passagem de
veículos, os transtornos
causados pela obra aos
motoristas serão minimi-

zados. Já foi pavimentado
o trecho final da via marginal, no acesso ao Conjunto
Sonho Meu, que recebe o
tráfego vindo da região
de Xambrê. A obra está
dentro do cronograma e
pode até ser adiantada,
em relação ao prazo de
execução”, completou.
A Avenida Ivo Sooma
conta com o investimento
de R$ 7,3 milhões em
parceria entre o Estado

e o município. Ela terá 2
km de extensão, da Praça
Odete Mossurunga até o
Jardim Império do Sol II,
e 2,5 km de ciclovia no
canteiro central, além de
intersecções com outras
vias. Dará acesso aos
jardins Universitário e
São Fernando, à Aceu e ao
Parque Tarumã, Parque
Irani e o Conjunto Sonho
Meu, entre outros bairros
próximos.

A4

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 29 e 30 de Setembro de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Cidade

editoria@ilustrado.com.br

IILUSTRADA
I
FM

Roleta do Comércio entra na terceira fase
com 5 ganhadores e R$ 3,8 mil em prêmios
Umuarama - A Roleta
do Comércio, uma exclusividade da Rádio ILUSTRADA FM de Umuarama,
entra agora em outubro na
sua terceira fase com cinco
ganhadores e um valor de
R$ 3.800,00 em prêmios. O
projeto acontece todos os
dias de segunda a sábado,
dentro do programa Junto
e Misturado, das 12h00 às
14h00.
O primeiro prêmio saiu
depois de 22 dias de ação,
tendo como ganhadora
Gabriela Feriam Miguel, 18
anos, do Parque Ibirapuera
de Umuarama. Ela chegou
no último minuto na MC
Livraria, onde estava a roleta, e faturou R$ 2.200,00.
O segundo prêmio, no valor
de R$ 300,00 saiu para
Josué Lopes, morador da
praça Anchieta de Umuarama, depois Ana Maria
dos Santos Prado, também
de Umuarama, faturou

R$ 100,00; a quarta ganhadora foi Cleonice de
Jesus Uchoa, também de
Umuarama, que faturou
R$ 700,00, e na última
semana o prêmio de R$
500,00 saiu para Nayara
dos Santos Elias de Cruzeiro do Oeste. Ela foi a
primeira ganhadora dos
palpites on line. Os demais
prêmios saíram para as
pessoas que estavam no
local do sorteio e foram
sorteadas para darem seu
palpite.
A Roleta do Comércio
foi lançada para movimentar as lojas participantes,
sendo cada uma de um
seguimento. Podem participar qualquer pessoa
do Brasil, sendo maiores
de 18 anos de idade que
possuem conta bancária
em seu nome. A Roleta do
Comércio paga ao acertador o valor de R$ 100,00
por dia, que não havendo

Ana Maria dos Santos Prado outra ganhadora

Gabriela Feriam Miguel, uma das ganhadoras

acertador, vai acumulando até sair o ganhador.
O participante não tem
custo algum para concorrer aos prêmios. Basta
acessar a fan page da Rádio ILUSTRADA FM no
facebook, deixar o palpite
e torcer para o sorteio de

seu nome. A pessoa pode
participar via on line e
presencial.
Na forma on line, o participante deve escolher
uma das empresas identificadas na Roleta do Comércio e fazer seu comentário
nas postagens diárias ci-

Josué Lopes exibe o prêmio da Roleta

Nayara dos Santos Elias, de Cruzeiro do Oeste

tando o nome da cidade,
onde reside e o nome da
empresa. Se a roleta parar
na empresa escolhida pelo
participante, ele ganhará o
prêmio em dinheiro do dia.
Na forma presencial, o
participante deve ir até a
empresa onde está a roleta,

pegar uma senha numérica
e torcer para ser sorteado.
O horário do giro da roleta
é informado todos os dias
nas postagens da página e
pela programação da rádio.
A Roleta do Comércio tem
atraído cada dia mais pessoas por onde passa.

O sorriso de Cleonice de Jesus Uchoa na comemoração

“Doentes cardíacos nunca devem abandonar o tratamento”, alerta especialista
Umuarama - “Quem recebe diagnóstico de doença
cardíaca precisa se cuidar
pelo resto da vida. Doentes
cardíacos nunca devem
abandonar o tratamento e,
mesmo com a doença sob
controle, o acompanhamento médico é indispensável”,
alerta médico cardiologista
Dr. Tony Bartolli. O especialista proferiu palestra
durante o evento ‘Dia do
Coração’, promovido na
quinta-feira (26), no Ambulatório de Cardiologia
Consórcio Intermunicipal
de Saúde – Cisa-Amerios.
Outro ponto importante
enfatizado pelo especialista
em sua palestra foi sobre
a responsabilidade que o
paciente tem sobre a sua
própria saúde. “Os profissionais de saúde fazem
o diagnóstico e indicam o
tratamento. A partir daí
cabe ao paciente e seus
familiares seguirem corretamente as orientações.
Sem a adesão do paciente, o
resultado pode não ser tão
efetivo”, destacou o médico.
Pacientes diagnosticados ou com suspeita de
doenças cardíacas e seus
acompanhantes foram o

No Dia do Coracão, presidente do Cisa, Luis Carlos Cardoso
com a equipe Thompson

público principal da ação.
Foram ofertados testes de
glicemia, aferição de pressão e orientações com profissionais de saúde. Uma
manhã inteira dedicada à
saúde do coração. Profissionais de saúde e colaboradores do Cisa-Amerios
também participaram. Ao
todo, foram realizados 140
testes de glicemia e mais de
200 aferições de pressão.
Os participantes receberam material gráfico com
orientações sobre a saúde
do coração.

A dona Antônia Barreto
de Oliveira, de 82 anos,
moradora de Iporã, participou acompanhada de
três filhos: Manoel, Joarez
e Cícera. A aposentada, que
faz acompanhamento cardiológico no Cisa-Amerios
há vários anos, é exemplo
para os demais pacientes.
“Sigo diretinho tudo o
que o meu médico recomenda, especialmente sobre
tomar os medicamentos na
hora correta e os cuidados
com a alimentação. Graças
a Deus e a essa equipe ma-

Palestra com o cardiologista Tony Bartolli no Cisa/Amerios

ravilhosa, estou muito bem.
Eles são nota 10”, disse a
senhorinha que esbanjou
charme e simpatia durante
o evento.
De acordo com a enfermeira do Ambulatório de
Cardiologia do Cisa-Amerios, Verônica Gonçalves
Ribeiro Lopes, o paciente
cardíaco e também seus
familiares recebem orientações e acompanhamento
especializado na unidade.
“Monitoramos a evolução
do tratamento de cada paciente e também oferece-

mos informações e orientações sobre cuidados e
prevenção aos familiares,
que, potencialmente, estão
no grupo de risco das doenças cardíacas”, disse.
O presidente do Cisa
-Amerios, prefeito de Alto
Piquiri e presidente da
Acispar – Associação dos
Consórcios de Saúde do
Paraná, Luis Carlos Borges
Cardoso participou da ação.
“Já levei um susto com a
saúde do meu coração e tive
que mudar alguns hábitos
para poder ter uma saúde

melhor. Essa ação é muito
importante porque atinge
diretamente o paciente
cardíaco, enfatizando a
importância de se cuidar
sempre e de que ele também é responsável por sua
saúde”, disse.
Segundo Cardoso, o
Programa de Desenvolvimento Humano e Profissional do Cisa-Amerios têm
o objetivo primordial de
promover educação para
saúde. “Nossa equipe está
constantemente realizando
eventos de educação para
a saúde e integração entre
pacientes, especialistas
do Cisa e também com os
profissionais de saúde dos
municípios. Desta forma,
oferecemos uma atenção
diferenciada, que não só
trata o problema existente,
como previne que ele se
agrave ou que novas doenças apareçam”, destacou.
PARCEIROS
Laboratório Bioprev,
Umuprev Plano de Assistência Familiar e Cenaic –
Centro Nacional Integrado
de Cursos. Os profissionais
e estagiários trabalharam
voluntariamente durante
a ação.
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Novilho superprecoce e empreendedorismo
transformam a economia de Fazenda na região
Umuarama – Conhecer
a cultura e conseguir tirar
dela o máximo de produtividade, prezando pela
qualidade e a consciência
social. Com esse pensamento, o casal Hugo Zampieri e Marilene Zampieri
transformaram a economia
e a forma de pensar dos
personagens da Fazenda
Araguari. A propriedade
está situada na região do
distrito de Roberto Silveira,
cerca de 30 quilômetros de
Umuarama, e de lá sai o novilho superprecoce abatido
13 meses.
A mudança de como o
casal observava a produtividade da propriedade
começou em 2003, quando
iniciaram a transição do
método convencional de
engordar do gado de corte, até chegar ao novilho
superprecoce, com uma
produção de 18 arrobas por
hectare em 13 meses.
“Pensando na dificuldade de comprar os bezerros,
devido as questões de aptidão, optamos em fazer o
nosso. Mas para isso, tinha
que aumentar as vacas e a
vacada come muito. Além
de precisar fazer algo com
a desmama e vender esse
bezerro, para a gente não
era a melhor opção. Então
pensamos, vamos eliminar
a recria e fazer um bezerro
de muita qualidade, que
será para gente mesmo, o
que investir vai ficar aqui”,
disse Marilene Zampieri.
No primeiro momento, em
2003, o casal começou com o
semiconfinamento, mas com
problemas de clima, eles partiram para o confinamento e
mais adversidades vieram.
“Batemos muito cabeça para
chegar onde estamos. Na alimentação começamos com
a cana-de-açúcar, silagem,
sorgo até que caiu na nossa
mão o grão inteiro. Fizemos
muitos cursos, palestras e
sempre estamos inteirados
e participando de encontros,
pois isso é barato, se comparado ao retorno”, esclareceu
a pecuarista.

como também, observamos
como foi o mês que passou
e planejamos o próximo.
Vestimos a camisa e as
ordens não chegam de cima
para baixo”, noticiou Hugo.
O casal tem como ponto
de partida, para o funcionamento da fazenda, a
preocupação com a gestão
do pessoal. Os funcionários
participam de cursos e da
gestão da propriedade, com
bom desempenho, eles são
bonificados, gerando um
nível de comprometimento
com os resultados.

Com produção atrelada a qualidade e a rentabilidade, o objetivo dos pecuaristas é o topo e por isso montaram um cronograma de cinco anos para chegar a produzir de 25 a 27 arrobas por hectare

Como funciona a produção?
Na fazenda Araguari é
realizada a inseminação
por tempo fixo, o recincro
e exposição ao touro. Aos
60 dias o bezerro começa
a comer o creep feeding ao
pé da vaca e o desmame é
realizado com oito meses
visando os machos com
310 quilos e as fêmeas
290 quilos. Depois desse
período, o animal vai para o
confinamento, sem estresse
ou ganho compensatório,
pois passaram pela adaptação alimentar, segundo
os produtores.
No confinamento os machos permanecem 110 dias
e as fêmeas 85 dias, quando
saem para o abate, geralmente o macho pesando
500 quilos e a fêmea com
370 quilos.
Segundo Hugo Zampieri,

Cooperativismo
Os bovinos que saem da fazenda Araguari
são entregues para a Cooperativa Agropecuária
Caiuá Carnes Nobres (CooperCaiuá) e chegam
nos mercados de Umuarama e Cianorte. “Temos
uma escala programada com a cooperativa que
faz a venda. Isso nos ajudou muito, pois antes
estávamos a mercê do mercado. Era difícil
uma remuneração adequada e muitas vezes
recebíamos valores menores do que o gado no
pasto”, disse Zampieri. “Hoje com o trabalho da
cooperativa e o consumidor buscando carne de
qualidade, temos um mercado promissor. Acredito que quem não produzir carne de qualidade,
vai ficar fora do mercado, pois o consumidor
está buscando isso”, alertou Marilene.

a produção animal chegou
ao limite na propriedade.
“A cada 100 vacas, nós
desmamamos 90 bezerros,
com uma taxa de prenhez
acima de 93%. Com 500
matrizes estamos abatendo
400 cabeças durante o ano
inteiro”, disse.
“Pensamos em uma forma para o caixa da fazendo
não ficar passando apuro, pois temos uma saída
mensal. Além disso, tem a
vaca de descarte que vai
para o abate não faz só
por estar vazia, mas por
ser velha ou por não dar
um bezerro bom. Desta
forma, temos um critério
de 20% de descarte anual”,
explicou Marilene.
Rentabilidade e giro
Segundo o agrônomo do
Departamento de Economia Rural de Umuarama
(Deral), Antônio Carlos
Fávaro, o rebanho da família Zampieri não é maior
se comparado a média das
propriedades da região,
porém, a taxa de desfrute
e o ganho de peso fazem a
diferença na hora fechar a
contabilidade. “A taxa de
desfrute da região é de 22%,
na fazenda Araguari é de
80%. É neste ponto que está
o ganho do dinheiro. Com
taxa de desfrute de 22% o
produtor vai abater o boi
com cinco anos, mas com
80% esse abate cai para um
ano e um mês”, ressaltou.
“Além disso, o casal investiu em nutrição, saindo
um bezerro mais pesado,

que produz mais arroba,
capa de gordura e marmoreio. Nesta visão, podemos
melhorar muito o que temos
aqui na região em busca de
rentabilidade, qualidade
e sem aumentar terras”,
alertou Fávaro.
Outro ponto para manter as contas em dia é o
equilíbrio entre os dias de
confinamento e peso para
abate para não encarecer
o processo, ressaltou Marilene Zampieri.
Empreendedorismo
A dinâmica de cuidados
da propriedade segue uma
rotina, com Hugo cuidando
do setor operacional e Marilene dos números e valores,
mas se engana quem pensa
que a condução da empresa
rural fica apenas nas mãos
dos donos. “Somo uma
equipe e todos participam

da administração, afazeres
e geração de conhecimento.
Todo mês tem reunião com
o pessoal, quando colocamos ideias e necessidades,

Dica do produtor
O melhor jeito para aumentar a produção é otimizar o rebanho, investir
na vaca, em nutrição, na
prenhez para o animal
produzir o que ela pode
produzir, orientaram os
entrevistados. “Tem que
começar com o que tem
na propriedade, olhar o
animal e ver onde você
está e onde quer chegar.
Tô desmamando bastante,
então posso melhorar o
peso desse bezerro. Não
chegamos a investir R$
100 num bezerro para ter
um aumento de quase duas
arrobas. Tem que buscar
conhecimento, estudar o
negócio e se dedicar”, disse
Marilene Zampieri.

Futuro da Fazenda
Com produção atrelada a qualidade e a
rentabilidade, o objetivo dos pecuaristas é o
topo e por isso montaram um cronograma de
cinco anos para chegar a produzir de 25 a 27
arrobas por hectare. “No que temos hoje estamos no máximo de produção e para ampliar
isso vamos começar a atuar com a integração
lavoura/pecuária. Estamos treinando a equipe,
pois nosso projeto é chegar a 50 alqueireis de
soja. Começamos com 10 alqueires ano passado
e durante os cinco anos vamos aumentado 10
alqueires por ano. Dessa forma poderemos
ter melhor alimento para mais bois”, finalizou
Marilene.

No confinamento os machos permanecem 110 dias e as fêmeas 85 dias, quando saem para
o abate, geralmente o macho pesando 500 quilos e a fêmea com 370 quilos

Hugo e Marilene Zampieri são exemplo de que a agricultura pode ser rentável

Segundo o agrônomo Antônio Carlos Fávaro, o sistema mostra que muito pode ser melhorado na região
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ITRF DECIDE

Prova testemunhal já é suﬁciente
para comprovar uma união estável
O período de convivência e a coabitação não são
requisitos essenciais no
reconhecimento da união
estável, mas sim a vida em
comum, de forma pública
e contínua, com intuito de
constituição de família.
Baseado em provais testemunhais, a 6ª Turma do
Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) manteve, na semana que passou,
sentença que considerou a
autora como companheira
estável do segurado falecido e determinou que o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) pague pensão
por morte a ela.
A viúva, hoje com 24
anos, ajuizou ação contra
o INSS em abril de 2016,
após o instituto negar a
concessão da pensão sob
o argumento de que ela
não teria comprovado documentalmente a união
estável do casal. A autora
requereu o pagamento do
benefício desde a data imediata ao óbito do marido,
que ocorreu em dezembro
de 2015. Ela alegou que

O reconhecimento de união estável baseado em prova exclusivamente testemunhal é questão já pacificada

seu companheiro era o responsável pelo pagamento
do aluguel da casa em que
moravam e pelas mensalidades de sua faculdade, e
que após a morte dele, não
estaria conseguindo arcar
com as despesas básicas
de sustento apenas com seu
salário de estagiária.
Em novembro de 2017,
o juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Três de Maio
julgou o pedido procedente e condenou o INSS a
pagar o benefício a partir

da data do óbito, acrescido de juros e correção
monetária. Dessa forma,
o instituto previdenciário
apelou ao tribunal, que negou provimento ao recurso
e manteve a implantação
da pensão.
O relator do acórdão,
desembargador federal
João Batista Pinto Silveira,
frisou em seu voto que o
reconhecimento de união
estável baseado em prova
exclusivamente testemunhal é questão já pacificada

pela 3ª Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Contudo, o magistrado
destacou que os documentos apresentados nos autos
do processo atestam as
falas das testemunhas
ouvidas. João Batista reproduziu trecho da sentença de primeiro grau
que ressaltou o cadastro
domiciliar comprovando
que o casal residia no mesmo imóvel, o contrato da
faculdade em que o marido
declarava ser o responsá-

Nível do mar aumenta 2,5 vezes
mais rapidamente, diz relatório
São Paulo, (AE) - O
nível dos oceanos está aumentando 2,5 vezes mais
rapidamente no século
21, se comparado ao ritmo de elevação do século
anterior. Essa é uma das
conclusões de relatório
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC, na sigla
em inglês), apresentado
na quarta-feira. Pequenas
ilhas ameaçadas de submergir e geleiras que desapareceram são alguns
dos impactos das mudanças climáticas, já conside-

radas “irreversíveis” pelo
grupo de especialistas
em clima da Organização
das Nações Unidas (ONU)
responsável pelo relatório.
Segundo o estudo, o
nível do mar poderá subir
mais de 1 metro até o ano
de 2100 se for mantido o
atual aumento das temperaturas globais. Dois
dias depois da Cúpula
do Clima, em Nova York,
o relatório enfatizou que
as medidas para reduzir
as emissões de gases de
efeito estufa podem fazer
grande diferença. Ao re-

duzir essas emissões, as
mudanças prejudiciais
aos oceanos não parariam
subitamente, mas diminuiriam. Dessa forma, “haveria mais possibilidades de
conservar ecossistemas e
permitir que se ganhasse
tempo”, disse a climatologista Valérie Masson-Delmotte, que participou da
elaboração do documento
de 900 páginas do IPCC
Ganhar tempo para, por
exemplo, construir diques
ao redor de cidades costeiras, como Nova York,
ou antecipar a retirada

de populações de Estados
insulares que podem se
tornar inabitáveis até o
fim do século.
Um bilhão

De acordo com o informe da ONU, até meados do
século, mais de 1 bilhão de
pessoas viverão em áreas
costeiras baixas, vulneráveis a inundações e
outros eventos climáticos
extremos potencializados
pela elevação do nível do
mar e pelas alterações
climáticas. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Anvisa suspende importação de insumo
para remédio contra azia e úlcera gástrica
São Paulo, (AE) - A
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(ANVISA) suspendeu
a importação, o uso e
a comercialização do
insumo farmacêutico
ranitidina, medicamento
usado no tratamento de
úlceras gástricas e azia,
fabricado pela Saraca
Laboratories Limited,
empresa com sede na
Índia.
O motivo da suspensão é a detecção de uma
impureza chamada N-

nitrosodimetilamina
(NDMA). A ação tem
caráter preventivo e
cautelar - já que estudos recentes, feitos em
animais, identificaram
a NDMA como um possível agente cancerígeno
humano
A NDMA é uma nitrosamina, substância que
pode ser encontrada na
água e em alimentos, mas
não é esperado que cause
danos quando ingerida
em níveis muito baixos.
Nos EUA, a agência

responsável pela regulação de medicamentos,
FDA (Food and Drug Administration), identificou
níveis baixos de impurezas em medicamentos,
mas ainda não há uma
definição do real risco
já que as quantidades
identificadas são pouco
maiores do que as que
podem ser encontradas
em alimentos comuns.
Com a suspensão, o
insumo farmacêutico
ativo deste fabricante
específico não pode

mais entrar no país.
Os medicamentos com
ranitidina têm perfil de
segurança bem estabelecido e são amplamente utilizados para azia
e úlceras estomacais.
Nesse momento, não
há recomendação de
suspensão, mas existem
vários outros medicamentos utilizados para
as mesmas indicações
que podem ser usados
como alternativas terapêuticas - como o Omeprazol, por exemplo.

vel pela autora, e a página
em conjunto que o casal
mantinha em uma rede
social, com postagens que
sinalizavam a existência
de convivência contínua e
duradoura.
“Demonstrada a união
estável entre o casal e a dependência econômica, resta
preenchido o requisito legal
para fins de concessão da
pensão por morte”, concluiu o relator.
A decisão foi proferida
por unanimidade em sessão

de julgamento realizada no
dia 18 de setembro.
Pensão por morte
de companheiro
A concessão do benefício de pensão por morte de
companheiro depende da
comprovação da condição
de dependente econômico
de quem objetiva a pensão e da demonstração da
qualidade de segurado da
Previdência Social da pessoa falecida. (Assessoria
do TRF4)

Dois carros capotam
na PR-323 e deixam
um ferido
Umuarama – Dois capotamentos deixaram
uma pessoa ferida entre a noite de sexta-feira
(27) e a madrugada deste sábado (28), na PR-323,
no trecho entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste.
O jovem Leonardo Gomes, 21 anos, ficou
ferido após bater em uma placa de sinalização
e capotar a caminhonete Toyota Hilux que
conduzia, na PR-323, próximo a churrascaria
Brasil, no trecho urbano de Umuarama, segundo
a Polícia Rodoviária Estadual. O acidente foi
por volta das 3h20. O condutor foi socorrido
pelos bombeiros e encaminhado ao hospital de
plantão. A caminhonete tem placas de Cruzeiro
do Oeste.
Já o segundo capotamento foi por volta das 21
horas de sexta-feira (27) também na PR-323, no
trevo de acesso a Estrada Boiadeira. O condutor
de um Fox com placas de Paranavaí acabou
perdendo o controle e capotando no trevo. Os
dois ocupantes do carro não ficaram feridos.
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No Beira-Rio, Inter joga para superar suas
baixas e frear o embalo do Palmeiras
Porto Alegre, (AE) - Repleto de desfalques, o Internacional tenta se reabilitar
no Brasileirão neste domingo, às 16 horas, diante do
Palmeiras, pela 22ª rodada.
O time gaúcho vem de revés
para o Flamengo e precisa
da vitória no duelo no Beira
-Rio, em Porto Alegre, onde
está invicto no torneio, para
se manter no pelotão de
cima da tabela.
O Inter soma 36 pontos
e está a nove do rival deste
domingo, que é o vice-líder
do torneio. Com o revés na
rodada anterior, a equipe
colorada teve interrompida
uma sequência de quatro
triunfos seguidos e, agora,
busca construir uma nova
série de vitórias para encostar nos líderes.
“Pensamos jogo a jogo.
Temos muitas coisas para
brigar. É um jogo fundamen-

Domingo
Corinthians X Vasco
Inter X Palmeiras
Santos X CSA
Fluminense X Grêmio
Atlético MG X Ceara
Atlhetico PR X Chapecoense

Segunda-feira
Fortaleza X Botafogo
Avaí X Bahia
Goias X Cruzeiro

6ª vitória seguida

Duelo entre Palmeiras e Inter será hoje no Beira Rio

tal, temos que tirar a diferença de pontos. Tem muita
coisa em aberto, precisamos
pensar nesse duelo com o
Palmeiras e ter o pensamento sempre lá em cima”,
afirmou o lateral Uendel.
Será o quarto confronto
do ano contra o Palmeiras,
adversário que traz boas
lembranças, visto que o
time colorado eliminou a
equipe alviverde nas quartas de final da Copa do Brasil, torneio do qual acabou
sendo vice-campeão após
perder a decisão para o
Athletico-PR.

Além de ter de superar
um rival embalado por cinco vitórias consecutivas,
todas após a chegada do
técnico Mano Menezes, o
Inter precisará driblar uma
lista longa de desfalques
importantes.
O último deles confirmado foi o zagueiro Rodrigo
Moledo, que deve parar por
um mês para se recuperar
de uma lesão muscular e
dará lugar a Klaus. Bruno Fuchs corre por fora
e Emerson Santos, que
também poderia ser opção
para a retaguarda, não

pode atuar pois pertence
ao Palmeiras e tem uma
cláusula no contrato que o
impede de jogar.
D’Alessandro e William
Pottker também estão com
problemas musculares e
seguem fora do time. Na
lateral-direita, a tendência
de é que Zeca seja o substituto de Bruno, suspenso
pela expulsão no último
jogo, assim como Paolo
Guerrero, a principal baixa.
O peruano é titular absoluto e deixa uma lacuna
no ataque difícil de ser
preenchida. O técnico Odair

Em pior momento da temporada, Santos
encara o CSA em casa por recuperação
Santos, (AE) - Atravessando o seu pior momento
na temporada, o Santos,
que só venceu um dos últimos oito jogos e viu Flamengo e Palmeiras abrirem
distância nas respectivas
duas primeiras posições,
tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro.
Na teoria, o adversário
deste domingo, às 16 horas,
na Vila Belmiro, pela 22ª rodada, não é dos mais difíceis:
o CSA, um dos times que integram a zona de rebaixamento e levou 6 a 2 do Palmeiras
na última quinta-feira.
O Santos tem 38 pontos
e, prejudicado pelos maus
resultados em sequência,
que contrastam com a
ótima fase que vive seus
rivais Flamengo e Palmeiras, estacionou no terceiro
posto. O time alvinegro não

O time terá o retorno de Jorge Sampaoli à beira do gramado

vence há quatro jogos e
precisa recuperar o ímpeto
ofensivo que o fez ser uma
das surpresas positivas do
campeonato
Logo, a missão imediata
do Santos, que chegou a
liderar a competição por
quatro rodadas, é voltar a
triunfar para impedir que

seus concorrentes disparem ainda mais na tabela e,
de quebra, não perca mais
posições.
O time terá o retorno de
Jorge Sampaoli à beira do
gramado. O treinador argentino cumpriu suspensão
pelo terceiro cartão amarelo pela segunda vez no

Brasileiro e foi substituído
no último jogo contra o Fluminense pelo seu auxiliar
Jorge Desio.
Sampaoli tem feito experimentos na equipe com
frequência e é provável que
mexa de novo na escalação,
uma vez que o 3-4-3 da
última partida, sem Jorge, Victor Ferraz e Carlos
Sánchez, com Derlis González, Alison, Diego Pituca
e Felipe Jonathan na linha
de meio-campo e Sasha,
Uribe e Soteldo no ataque
não funcionou.
É possível que Victor
Ferraz, Jorge e Carlos Sánchez voltem à equipe titular
e o esquema com três zagueiros seja desmontado.
Certo é que Marinho, expulso contra o Fluminense,
terá de cumprir suspensão
e desfalca o time.

Corinthians recebe o Vasco para esquecer
eliminação e entrar no G4 do Brasileirão
São Paulo,(AE) - O Corinthians recebe o Vasco
neste domingo, às 11 horas,
na tentativa de se reerguer
após eliminação na Copa
Sul-Americana. Os cariocas
tentam embalar para se
afastar da zona de rebaixamento. A partida acontece
na arena em Itaquera, pela
21ª rodada do Campeonato
Brasileiro.
Os comandados de Fábio Carille chegam desgastados fisicamente depois de
empatarem por 2 a 2 com o
Independiente Del Valle na
última quarta, em Quito, no
Equador, pela semifinal do

torneio continental. Como
perdeu na ida por 2 a 0,
deu adeus à competição.
A vitória no Brasileirão
também é importante para
manter o time na parte de
cima da tabela.
“Óbvio que estamos chateados, fica aquele gostinho
de que em casa deixamos
a desejar. Lá tivemos uma
grande atuação com altitude, um dos times mais
difíceis que já joguei contra.
Pecamos em casa”, avaliou
o lateral-esquerdo Danilo
Avelar. “Agora é mudar a
página. A rodada (do Brasileiro) nos ajudou, temos

que olhar a tabela e o nosso
trabalho”.
O técnico Fábio Carille
fechou parte do treino
de sexta-feira e não deu
pistas do Corinthians
que entrará em campo
para enfrentar o Vasco.
Por causa do cansaço da
viagem e da suspensão de
Vagner Love, o time tem
ao menos quatro dúvidas
para a partida do final de
semana.
Sobre a partida ser realizada durante a manhã,
Avelar minimizou o incômodo do horário - o time teve
as partidas contra Interna-

cional e Ceará também às
11h. “É sempre um ponto de
interrogação o horário. Mas
se tiver dificuldade, é para
os dois”, comentou.
O Vasco teve a semana
inteira para treinar, porque
o duelo com o Atlético-MG
que aconteceria na quartafeira foi adiado. A equipe
mineira foi eliminada pelo
Colón, da Argentina, na última quinta-feira, na outra
semifinal da Copa Sul-Americana. O time carioca vem
de dois jogos sem perder
(uma vitória e um empate) e
está a cinco pontos da zona
de rebaixamento.

A sequência de vitórias nos jogos anteriores,
o bom futebol da equipe e os desfalques do adversário alimentam o otimismo do Palmeiras para
a partida deste domingo contra o Internacional.
A equipe do técnico Mano Menezes ganhou os
cinco últimos jogos na competição e conta com
uma série de aspectos positivos para aumentar
a série e se manter perto do líder, Flamengo. A
goleada na quinta-feira por 6 a 2 sobre o CSA,
no Pacaembu, ajudou o time a recuperar um
momento tão bom ao vivido antes da parada
da Copa América. Mano afirmou que a atuação
foi a melhor da equipe desde a sua chegada ao
cargo, no começo do mês. “A equipe fez um primeiro turno bom até a Copa América, já falamos
muito disso, teve a queda de produção e iniciou
a retomada. Na medida em que os resultados
vêm, a confiança vai tendo um incremento bom,
os jogadores se sentem mais à vontade”, avaliou.
Para buscar a sexta vitória seguida, o Palmeiras
conta com um raro feito. Será a primeira vez
sob o comando de Mano em que será possível
repetir a formação titular. O time terá a força
máxima, sem desfalques por suspensão, lesão
ou convocações para seleções, ao contrário dos
jogos anteriores. A única novidade em comparação à partida anterior é a volta do lateral-direito
Marcos Rocha.
Hellmann têm Tréllez e
Pedro Lucas como opções
de jogadores com características semelhantes às de
Guerrero. No entanto, os

dois são pouco utilizados e
é possível que Rafael Sobis
ou Guilherme Parede, que
são mais móveis, apareceram no time titular.
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ITIGRES
I
EM MARILÂNDIA DO SUL

Time de basquete em cadeira de rodas de
Umuarama pronto para a final do Paranaense
Umuarama - Um investimento que coloca Umuarama no rol dos municípios
que priorizam a inclusão
social sem dúvida é o time
de basquete em cadeira de
rodas. O Tigres é fruto de
uma parceria importante,
entre prefeitura, Adefiu
(Associação dos Deficientes Físicos de Umuarama) e
Universidade Paranaense,
que é a principal patrocinadora. Dos paratletas que
formam o time – de Umuarama e de cidades da região
e de outros estados, como
do Rio de Janeiro, Piauí,
Alagoas e Minas Gerais –
quase todos são contratados pela Unipar em regime
de CLT. São doze recebendo
salário e todos os benefícios
que as leis trabalhistas
garantem. Além disso, a
Unipar cede as quadras e
laboratórios para treinos,
paga parte das despesas de
viagem para jogos e banca o
auxiliar técnico, professor
Marco Suguimati.
O projeto está ligado ao
curso de graduação em Educação Física. “Ao apoiarmos financeiramente o time
sinto que aderimos a uma
causa nobre”, diz o Reitor
Carlos Eduardo Garcia. “Temos um time de aguerridos
atletas que nos dão lição
de vida enquanto usufruem

Itamar Júnior, contratado
pela prefeitura, a chegada à
final deve ser comemorada.
“É uma posição conquistada com muito esforço
e treino”, justifica. E diz
estar com boas expectativas
para 2020: “Temos planos
para fortalecer ainda mais
a equipe e fazê-la crescer,
buscando campeonatos em
outros estados”.

Equipe cresce e
aparece

Com títulos bons no currículo, time intensifica a preparação para a final do Campeonato Paranaense, no próximo final de semana

dos benefícios do esporte adaptado: eles ganham
saúde, força, agilidade e o
incentivo da plateia, que é
ótimo para a autoestima”,
salienta. Além de projetar
o nome da cidade e da Uni-

par, o time beneficia muitos
paratletas, que veem no
esporte a oportunidade de
reabilitar e/ou manter a
saúde física e mental, jogando, viajando e interagindo
com as torcidas. Neste ano,

foram várias disputas. As
próximas acontecem no
próximo final de semana. De
4 a 6 de outubro os times de
basquete em cadeira de rodas do Estado se encontram
em Marilândia do Sul, para

a etapa final do Campeonato
Paranaense de Basquete
em Cadeira de Rodas. O
Tigres vai confiante, assim
como foi no Parajaps e na
Copa Patos/MG; em ambos
foi campeão. Para o técnico

Atletas se mostram satisfeitos com as perspectivas
do time. Maciel Borges, cestinha da última competição
em Minas Gerais, conta que
entrou para a equipe pela
oportunidade de evoluir no
esporte: “Fui muito bem
recebido pelos colegas e me
adaptei rapidamente ao estilo de jogo”. Diz que escolheu
o Tigres pela afinidade que
sentiu: “Eu me animo vendo
que a equipe de Umuarama
está num bom ritmo de crescimento”. O atleta carioca
Douglas Meneses também
diz estar confiante no time,
mas afirma que não é fácil:
“A preparação e treinos são
intensos, é sempre uma luta,
mas é muito gratificante ver
que estamos cada vez mais
preparados e motivados
para vencer”.
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Família pede ajuda para localizar idoso
desaparecido há 12 dias em Iporã
Iporã – A fé e a esperança de que José
Ambrósio dos Santos, o
‘Preto’ esteja bem e vivo
são o que movem os familiares do idoso de 66 anos
a continuar a busca por
seu paradeiro. Ele está
desaparecido há 12 dias,
após sair de casa, em
Iporã, na manhã do dia
17 e não mais voltar. O
idoso sofre há dois anos
do Mal de Alzheimer.
DEPENDENTE
“Me dá um desespero
imaginar que ele pode
esta ferido, com fome e
sem saber como voltar”,
relevou emocionada a
sobrinha do idoso, a
dona de casa Aparecida Neves de Souza, 49
anos. Ela é quem cuida
de José Ambrósio desde
que a doença se manifestou. Além de José
Ambrósio, Aparecida
cuida ainda de outro
tio, que teve um AVC
e também precisa de
cuidados. Os dois idosos
residem em uma das
três casas construídas
no quintal. Há quatro
meses Aparecida perdeu a mãe, de quem
também cuidava.
Aparecida contou que
além da medicação de
uso contínuo para o controle da doença, o tio já
depende de ajuda para
fazer coisas pequenas
como comer e tomar banho. “E a memória dele
é somente das coisas do
passado”, disse.
NEGUINHA
Aparecida lembrou
que o tio tem o hábito
de sair, normalmente na
companhia da cachorrinha Neguinha, mas que
no dia do desaparecimento Neguinha estava
presa e não acompanhou
o idoso. “Ele sai, mas a
Neguinha vem e nos
avisa e nos leva até ele.
Ou quando as pessoas
o encontram também
ligam que vamos buscar.
Mas desta vez nada.
Desde que o Ambrósio

José Ambrósio dos Santos sofre de Alzheimer e está desaparecido desde
o último dia 17

sumiu a Neguinha está
sempre triste e ela participa da busca”, disse a
sobrinha. O último local
onde José Ambrósio foi
visto é na estrada rural
Norte Sul, que segue em
direção a Pérola.

Israel Olegário dos Santos, 73 anos. Ele mora
em Curitiba e desde
o início da semana se
juntou aos cerca de 20
familiares e amigos que
realizam buscas diariamente pelo idoso.

VIVO
“Temos a esperança
de que ele está bem e
vivo. O Ambrósio é bem
querido por todo mundo.
Não faz mal para ninguém. Se tivesse acontecido alguma coisa ruim
já teria chegado a notícia, né?”, questionou
um dos irmãos de José
Ambrósio, o aposentado

BUSCAS
Na sexta-feira (27),
quando o Ilustrado esteve na casa da família,
as buscas aconteceram
no rio Xambrê. Mas os
grupos de buscas já passaram por Altônia, Guaiporã, além de estradas
rurais de Iporã. “Onde
chega a informação de
que ele passou ou foi

Aparecida de Souza cuida do tio José Ambrósio, desaparecido. “Estamos
batendo estradas todos os dias em busca dele”.

visto, vamos lá procurar.
Batemos as estradas a
pé, entrando no mato,
em plantações de eucalipto, beira de rio. Vemos
tudo e até agora nada”,
contou Aparecida. Ela
salientou que por causa
da doença, ao realizar
longas caminhadas o
idoso costuma deixar
um pé de chinelo ou
mesmo uma camisa pelo
caminho. “Mas nem isso
encontramos para nos
dar uma pista”.
SEMPRE EM FRENTE
De acordo com o vendedor Marcos Gilber-

to, amigo da família e
que está auxiliando nas
buscas, José Ambrósio
só sabe andar para a
frente. “Ele só caminha
e segue em frente. Por
isso, ele pode estar caminhando em cidades
da região. Pedimos o
auxílio de todos para
encontrá-lo”, ressaltou.
O desaparecimento
de José Ambrósio já
foi comunicado para
as polícias Civil e Militar e uma equipe dos
bombeiros de Altônia
e Umuarama também
está auxiliando nas buscas. “Mas para eles nos
ajudarem a encontrar

o meu tio, temos que
ter uma ideia de onde
procurar”, ressaltou
Marcos Gilberto.
SERVIÇO
Informações sobre o
paradeiro de José Ambrósio podem ser repassadas pelos telefones
190 (PM), 193 (Bombeiros) ou 197 (Polícia
Civil) ou para o telefone
da família 99727-2052.
Quando desapareceu
José Ambrósio trajava camisa polo cinza,
bermuda vermelha e
chinelos e é morador do
bairro Alto da Sanbra,
em Iporã.
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Variedades
Estreando
nas
novelas

Eduardo Sterblitch
ganhou fama como comediante, no entanto ele
estreia como ator de novelas em “Éramos Seis”,
que começa a ser exibida
hoje, na faixa global das
seis da tarde, sucedendo
“Órfãos da Terra”. Na
trama, Sterblitch interpreta o farmacêutico
Zeca, que é apaixonado por Olga (Maria Eduarda de
Carvalho). Morador em Itapetininga, interior de São
Paulo, Zeca se muda para São Paulo quando Olga
decide ir morar com a irmã Lola (Glória Pires) na
capital; a intenção da moça é encontrar um marido
rico. No entanto, o apaixonado Zeca não dará folga
à amada enquanto não conquistar seu coração e a
situação vai gerar incidentes hilários.

Novo programa nas
tardes da Globo
Hoje será a estreia do tão esperado programa de va-

riedades, entretenimento e jornalismo comandado por
Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla, que juntos
apresentarão o “Se Joga”. Eles serão os anfitriões desse
encontro diário, que será ao vivo, todas as tardes, após
o “Jornal Hoje”. A nova atração promete ser o ponto de
encontro para quem quer se manter informado, se inteirar
do que está rolando e se divertir com atrações, jogos e
quadros variados. Os apresentadores garantem: leveza,
humor, diversão e aprendizado são as palavras-chaves da
nova atração. “O objetivo principal do programa é respirar,
arejar. É passar um tempo juntos sem ver o tempo passar.
Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali no início da tarde para a pessoa se divertir, jogar,
rir e participar. De quebra, ela ainda vai aprender. Nem
estreamos e posso garantir: está tudo muito gostoso! Convivência leve, animada, alto astral. Uma energia boa, de
pessoas do bem. O que, na minha opinião, é a receita perfeita para a convivência diária”, aposta Fernanda Gentil.

Ninguém escapa

Bruna Hamú assumiu que já passou por um período
difícil em sua carreira quando sofreu de depressão. A atriz
que interpreta a Joana, em “A Dona do Pedaço”, compartilhou que sofreu bastante pressão para seguir padrão de
magreza quando ingressou como modelo e isso desencadeou transtorno alimentar do qual ela conseguiu se livrar
graças a tratamento específico e apoio incondicional de
seus familiares.

Cabelo novo

Adriana Esteves está
circulando com novo visual,
composto especialmente
para sua atuação em “Amor
de Mãe”, na qual interpretará uma das protagonistas. A
atriz deu adeus às madeixas
claras e agora os fios exibem
tom castanho escuro.

Em São Paulo

Há algum tempo, Gal Costa fixou residência em São
Paulo, deixando sua casa na
Bahia apenas para as férias.
A cantora tem dito que não se
arrepende da mudança, pois
a capital paulista é uma terra
de muitas oportunidades. E
está dito.

Entrevista

O Canal Brasil exibe
hoje, à meia-noite o episódio do programa “TransMissão” em que as artistas
trans Linn da Quebrada e
Jup do Bairro entrevistam
a funkeira carioca Mc Carol.
Além de falar sobre racismo
e gordofobia, Carol contou
como começou a cantar e
sobre a tentativa de feminicídio feita por um ex-namorado que sofreu em 2018.

O segredo da bela

Paloma Bernardi exibe
excelente forma física. A
atriz contou que leva marmita com alimentos naturais
e na quantidade exata que
precisa consumir. Segundo
a atriz, este hábito é antigo e
por isso que consegue manter o peso sempre controlado.
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“Éramos Seis”

A novela escrita por Âgela Chaves é baseada no livro
homônimo da escritora Maria José Dupré. Esta é a quinta
versão da obra e é protagonizada por Glória Pires e Antonio
Calloni, interpretando o casal Dona Lola e Júlio. Contará
a emocionante história de uma família que vive nos anos
de 1920 e sonha em ter a casa própria, sendo que a trama
sofrerá um pulo no tempo e chegará até a década de 1940.

Sonho

Simone, a mesma que
faz dupla com Simaria, não
esconde que gostaria de assinar uma coleção de moda,
tanto poderia ser de roupas
como de sapatos. A artista
contou que adora conferir
as tendências e que não
descarta assinar as suas
próprias criações.

Na praia

Nathalia Dill sempre foi
muito discreta quanto à sua
vida pessoal, no entanto dias
atrás se deixou clicar em
passeio na praia com o noivo,
Pedro Curvello. Feliz e descontraída, a atriz não se importou com o assédio. Quanto
ao trabalho, atualmente ela
faz a perigosa Fabiana, em
“A Dona do Pedaço”.

1) Em qual novela da
Globo a atriz Roberta
Rodrigues, interpretou a
personagem Ninfa?
a) “Totalmente Demais”
b) “Êta Mundo Bom!”
c) “Além do Tempo”
d) “A Regra do Jogo”
2) A minissérie “Dalva e
Herivelto, Uma Canção
de Amor” foi estrelada
por qual dessas duplas
de atores?
a) Adriana Esteves e Marcello Novaes
b) Cláudia Abreu e Fábio Assunção
c) Jaçanã Martins e Kadu Moliterno
d) Adriana Esteves e Fábio Assunção
3) Qual é o nome da mulher do ator Marcelo Faria?
a) Camila Lucinda
b) Camila Luccíola
c) Lucila de Almeida
d) Camila Faria
4) Qual dessas produções foi protagonizada pela atriz
Maitê Proença?
a) “Paraíso Tropical”
b) “Renascer”
c) “Felicidade”
d) “Cabocla”
5) Fernanda, Tony, Guri e Téo foram personagens de
qual dessas novelas produzidas pela Record?
a) “Chamas da Vida”
b) “Os Mutantes”
c) “Essas Mulheres”
d) “Poder Paralelo”
(Respostas: 1-d / 2- d / 3-b / 4-c / 5-d)

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

Rita e Filipe trocam declarações de amor. Carla
confidencia a Neide que beijou Marco. Marco descobre
que o casamento de Carla e Madureira já tem data
marcada. Jaqueline leva Thiago para conhecer jovens
da ONG de Madureira. Marco afirma a Madureira que
não desistirá de Carla até o casamento. Lígia sofre ao
preparar Nina para o encontro com Rita. Nina chora e
resiste em deixar o colo de Lígia para ficar com Rita.

ÉRAMOS SEIS - Estreia - 18h20, na Globo

Lola se emociona ao ver Isabel e Julinho na procissão. Alfredo provoca Carlos, por causa de Inês.
Virgulino repreende Genu por se intrometer na vida
de Lola. Lola recebe uma carta da irmã Olga. Alfredo
briga na rua com Tião. Olga implica com Clotilde. Lola
decide fazer um jantar para Júlio e se endivida no
armazém. Júlio chega em casa embriagado e intimida
a família. Olga esnoba Zeca. Lola diz a Genu que convencerá o marido a aceitar a visita das irmãs. Zeca
termina o namoro com Olga. Júlio sente fortes dores
no estômago, mas esconde de Lola. Alfredo briga com
Carlos. Júlio sente uma dor violenta e cai, deixando
Lola desesperada.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo

Marcos avisa a Nana que tem como provar que
Paloma é inocente. Felipe descobre que foi Thaíssa
quem escreveu o roteiro da história que estava vivendo
com Evelyn. Nana se sente culpada por ter acusado
Paloma. Diogo avisa a Pessanha sobre a descoberta
de Marcos. Evelyn fica arrasada ao presenciar o beijo
de Felipe em Thaíssa. Alberto fica feliz ao saber que
Marcos conseguiu provar a inocência de Paloma. Jeff
elogia Evelyn. Diogo cogita tirar a vida de Alberto.
Nana e Mário se beijam. Marcos pergunta a Paloma
se ela aceita voltar para seu emprego.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Na visita ao O11O, Filipa grava a reunião entre
Roger e os investidores. Um caminhão de mudança
chega na vizinhança, e João e Marcelo, Branca e Mirela descobrem que em breve terão um novo vizinho
perto deles. Poliana apresenta Ester para João. Feijão
acha muito estranho a menina. Pendleton convoca uma
reunião com Glória, que não passa bem. Luísa descobre que sua residência foi leiloada. Branca conduz os
ensaios de dança entre Gabi e Vini.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Jô exige dinheiro de Maria da Paz e afirma que se
vingará da mãe. Régis diz a Camilo que estava com Jô
nos dias dos assassinatos de Jardel e Lucas. Jô pede
abrigo a Amadeu, mas desiste quando o pai a questiona
sobre Fabiana. Márcio aconselha Abel a se declarar
para Britney. Vivi e Chiclete se amam. Amadeu e Téo
insistem para Rock descubra o segredo de Fabiana e
Jô. Joana é informada de que precisa retirar Matilde da
clínica de repouso. Jô garante a Camilo que Régis não
estava com ela nos dias das mortes de Jardel e Lucas.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Safira conta para Tomás que seu plano deu certo
e que Rebeca saiu arrasada da reunião com as exnamoradas de Otávio. Tomás ameaça Safira e afirma
que contará tudo o que sabe se ela não conseguir sua
promoção na empresa. Tomás vai até a casa dos pais
de Safira e inventa que precisa entregar um documento
para ela, em mãos. Aurora e Fortunato explicam que
ela chegará mais tarde.

O momento é favorável para a convivência em família. A pessoa amada
vai se mostrar mais carinhosa do que
nunca. Somente tenha cautela com
as confidências íntimas.

Você precisa melhorar os seus contatos comerciais e nem sempre o
ambiente de trabalho poderá lhe trazer
tudo. Amplie os seus horizontes e
tenha coragem para alçar outros voos.

Talvez você tenha que assumir compromissos no terreno afetivo. Certifique-se dos seus sentimentos e vá
em frente. Seja ágil e aproveite as
oportunidades.

O momento indica que você está no
auge de sua capacidade de comunicação. Aproveite para direcionar
os seus interesses e cuide para não
desperdiçar esta energia tão positiva.

O momento favorece aos estudos em
geral e a busca de conhecimentos
mais profundos. As novas amizades
também estão favorecidas. Aproveite
este dia e seja feliz.

O momento favorece ao amor, ao entretenimento e aos assuntos relativos
à arte. Propício para dar mais objetividade aos seus planos. Divirta-se, pois
o dia promete!

Aproveite melhor os seus talentos.
Boas chances de lucros financeiros.
Também é favorável na área afetiva.
Saiba reconhecer as boas oportunidades. Seja mais esperto no campo
amoroso.

Sua capacidade de julgamento estará
mais aguçada do que nunca. Use isso
para analisar a verdadeira versão dos
fatos. Bom para o amor. Hoje é um dia
ótimo para investir em Cultura.

Procure ser mais realista em suas
ações. Dedique-se mais a si mesmo
e mantenha os pés no chão. Não especule quando o assunto for dinheiro.
Não gaste mais do que você ganha.

Favorecido o contato com os colegas e
vizinhos. Você estará mais disponível
para a comunicação. Aproveite para
negociar em causa própria. Dia bom
para a família.

Novas oportunidades se aproximam,
por isso mantenha a mente aberta.
Não se apegue às pequenas conquistas. Descarte os fofoqueiros que
andam à sua volta.

É hora de iniciar as mudanças necessárias para atingir melhores níveis de
renovação. O seu lado afetivo estará
mais aguçado. Aproveite os momentos
junto à pessoa amada.
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IBeleza
I

Creme hidratante é essencial
em qualquer estação do ano
Falar da saúde de beleza
da pele é sempre atual. É
comum dizer que durante
o Inverno a pele precisa de
cremes hidratantes, mas a
verdade é que a pele precisa
de cuidados durante o ano
inteiro. E manter a hidratação em dia é um desses
cuidados.
Além de tratamentos
hidratantes, a pele merece cuidados específicos,
como a aplicação de ácidos
que promovem resultados
maravilhosos estimulando
a renovação celular e a
produção de colágeno. Um
desses ácidos é o retinóico
que pode ser aplicado não
só no rosto, mas também
em outras partes do corpo,
tais como cotovelos, joelhos,
calcanhares. No entanto,
procure um dermatologista;
ele indicará o tratamento
correto para sua necessidade. Também em se tratando
de pele, não se deve praticar
a automedicação.
Cuidar da saúde da pele é
essencial. O primeiro passo
é usar sabonetes à base de
glicerina e com componentes hidratantes. Na hora de

DICA IMPORTANTE
Um excelente relaxante para a pele seca
é a mistura de mel, iogurte natural e óleo de
amêndoas. Deve ser aplicado no rosto, pescoço
e nas mãos, deixar agir durante alguns minutos
e lavar com água morna.
Para tonificar, bater no liquidificador mel e
maçã e depois aplicar no rosto, retirando com
água fria depois de alguns minutos.
Mesmo que a pele seja oleosa, ela precisa
ser hidratada. Neste caso, prefira os géis ou
produtos isentos de óleo, específicos para este
tipo de pele.
A mesma atenção dispensada ao rosto deve
ser data à região do pescoço e colo.
Outra dica, inclua mel no seu café da manhã,
com moderação, pois é calórico. Basta 1 colher
(chá) e fará um bem enorme ao seu organismo.
O seu rosto agradecerá.
Os cuidados básicos para manter a pele saudável e bonita são limpeza e hidratação. GB Imagem

lavar o rosto, prefira fazê-lo
em água fria, pois a água
quente retira a oleosidade
natural da pele.
Um bom creme hidratante, preferencialmente
que tenha protetor solar
(no mínimo FPS 15) deve
ser aplicado, e reaplicado,
diariamente. Para os lábios
existem cremes específicos,

também com FPS, e ainda a
boa e velha amiga manteiga de cacau. As mulheres
contam com outro poderoso
aliado que são os batons,
atualmente muitos deles são
acrescidos de ingredientes
rejuvenescedores e altamente hidratantes.
E falando na temperatura da água do banho,

os banhos muito quentes
ajudam a ressecar apele
do corpo. Se você gosta de
banho quentinho, precisa
caprichar no uso de cremes
hidratantes.
Durante o sono a pele
descansa, antes de dormir é
preciso limpar bem o rosto,
aplicar um tônico e um creme nutritivo principalmente

Relembrando

“Essas Mulheres”
conquistou o
público na Record

Aurélia, personagem de Christine Fernandes, foi
a protagonista de
“Essas Mulheres”,
novela exibida em
2005 na Record /
Arquivo GB Imagem

re mel e óleo de amêndoas
em igual proporção e guarde
num recipiente fechado.
Aplique nos cotovelos, mãos
e pés.
Peles oleosas ou normais
podem ser tratadas com
a mistura de mel e leite,
inclusive pode ser aplicado
no pescoço. Da Redação/GB
Edições

Eu disse, ele disse,
nós dissemos

Relembrando

Hoje vamos relembrar um pouco da trama de “Essas
Mulheres”, novela que foi exibida na Record de 02 de maio
a 22 de outubro de 2005. Na verdade, “Essas Mulheres” foi
uma novela ambientada no Rio de Janeiro, no Século XIX,
livremente inspirada nos romances “Senhora”, “Diva” e
“Lucíola”, de José de Alencar.
A trama tinha como objetivo contar histórias de
mulheres excepcionais que viveram tórridos romances
e tiveram suas vidas transformadas radicalmente pelo
amor. Delas, as três mais importantes foram: Aurélia
(Christine Fernandes), a protagonista, uma autêntica
heroína romântica. Pobre, mas digna e honrada, se tornou
rica quando recebeu uma inesperada herança. A fortuna
lhe deu condições de ter o homem que amava, Fernando
Seixas (Gabriel Braga Nunes). A atriz Carla Regina,
viveu uma personagem que de início se chamava Glória,
mas com o decorrer da trama transformou-se na cortesã
Lúcia. O papel da jovem bem nascida, mas problemática,
ficou por conta de Mirian Freeland, que interpretou a
personagem Mila, uma mulher inconformada com as
limitações e preconceitos da sua época. Assim como os
três mosqueteiros, que eram quatro, havia uma quarta
mulher. Trata-se de Adelaide (Adriana Garambone). Moça
rica e determinada que não hesitava diante de nada para
atingir seus objetivos.
As primeiras cenas da novela foram gravadas na cidade
mineira de Tiradentes, sob a batuta do diretor Flavio
Colatrello. Bertioga, cidade do litoral sul de São Paulo,
também serviu de cenário para as gravações das cenas
de “Essas Mulheres”. De autoria de Marcílio Moraes e
Rosane Lima. A trama teve a difícil missão de segurar a
ótima audiência que conseguiu a famosa “Escrava Isaura”.
A trama já teve reprises na própria Record e em outras
emissoras do grupo e também na TV paga.Da Redação/
GB Edições

na área dos olhos. Estas
medidas simples também
fornecem uma proteção contra o ressecamento da pele.
As receitinhas caseiras
sempre agradam e costumam fazer sucesso. Quando
o assunto é hidratação, o
mel está quase que no topo
da lista há milhares de anos.
Dica interessante, mistu-

Da Redação/GB Edições

1 )
Vicente e Cláudia foram personagens de Ricardo Pereira e Giovanna Antonelli em qual dessas produções?
a) “A Regra do Jogo”
b) “Sete Pecados”
c) “Aquele Beijo”
d) “Salve, Jorge”
2) Quem fez par romântico com Selton
Mello na minissérie “Os Maias”?
a) Ana Paula Arósio
b) Jussara Freire
c) Maria Luiza Mendonça
d) Simone Spoladore
3) Na novela “Três Irmãs”, qual dessas
atrizes interpretou Violeta Áquila?
a) Vera Holtz
b) Regina Duarte
c) Susana Vieira
d) Emanuelle Araújo
4) O ator Reginaldo Faria interpretou qual
personagem na novela “Cordel Encantado”?
a) Timóteo Cabral
b) Jesuíno Araújo
c) Capitão Herculano Araújo
d) Januário Cabral
5) A novela “Sinhá Moça” foi exibida em
2006. Qual dessas atrizes foi a protagonista
da trama?
a) Vanessa Giácomo
b) Débora Falabella
c) Deborah Secco
d) Bianca Bin
(RESPOSTAS: 1-C / 2-C / 3-A / 4-D / 5-B)

“Eu não conheço uma mulher que não tenha estrias.
Eu tenho, confesso! Eu, Patricia, tenho estrias”.
(Da jornalista e apresentadora Patrícia Poeta falando sobre o seu próprio corpo)

“Tudo por conta de um tapete que, apesar de
todas as súplicas dos filhos, ela insistiu em manter
na sala! Graças a Deus, vem reagindo bem ao
tratamento, mas é uma situação sofrida pra todos
nós! E desnecessária, se as normas de segurança fossem seguidas! Por favor, não insistam em
tapetes, degraus e demais itens que representem
riscos dentro de casa”.
(Da apresentadora Sonia Abrão referindo-se à
queda que sua mãe sofreu dentro de casa)
“A bagunça que fizeram comigo e com a Sandy
durante muito tempo era totalmente infundada.
Nunca houve uma competição de fato de a gente
brigar, de a gente se odiar. Sempre teve respeito”.
(Da cantora Wanessa Camargo negando qualquer rivalidade entre ela e a cantora Sandy)
“Vivo a velhice com curiosidade. Reconheço os
incômodos e as limitações, mas não creio que ser
jovem signifique necessariamente ser mais feliz”.
(Do cantor e compositor Caetano Veloso)
“Gosto de usar decotes, acho que me alonga.
Quem não gosta de valorizar uma roupa que valoriza o seu corpo!? Seja qual for o tipo de corpo:
Você tem que usar uma roupa que fica bem em
você, que destaque o que tem de melhor e o que
gosta mais”.
(Da atriz Thaís Fersoza)
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Veículos
IFUTURO

Ford faz primeiro teste de direção
remota com tecnologia 5g na china
NA BRIGA
O Cruze Premier é o primeiro carro com
Wi-Fi nativo a bordo do mercado. A tecnologia
exclusiva da Chevrolet proporciona conexão
automática de alta velocidade para até sete
dispositivos simultaneamente e a possibilidade
de serviços conectados na tela do veículo, entre
outras vantagens. Além de não precisar usar o
plano de dados de seu smartphone para acessar a
internet, o usuário do Cruze Premier ainda tem à
disposição uma intensidade de sinal até 12 vezes
maior em deslocamentos.

O objetivo foi analisar o desempenho da tecnologia que terá um papel central para o futuro avanço da conectividade e da automatização

A Ford fez a primeira
demonstração de direção
remota usando uma rede
5G na China durante a
Smart China Expo (SCE),
feira internacional de tecnologia em Chongqing

U

– veja o vídeo. O teste,
realizado em parceria com
o Instituto de Pesquisa de
Engenharia Automotiva
da China (CAERI), Datang
e China Telecom, foi transmitido ao vivo durante
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o evento. O objetivo foi
analisar o desempenho
da tecnologia que terá um
papel central para o futuro
avanço da conectividade
e da automatização, segurança e mobilidade no

I

D
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D
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trânsito.
O modelo usado na demonstração foi um Lincoln MKZ Hybrid, com
plataforma de direção
autônoma adaptada para
recepção de sinais 5G.

P

A

R

A

As equipes de pesquisa
e desenvolvimento e de
veículos autônomos da
Ford na China realizaram
um trabalho intenso para
concluir a sua integração
e calibração em um curto
espaço de tempo.
O veículo localizado em
Xiantao Big Data Village
foi controlado por meio
dos sinais transmitidos
da sala de operações da
Smart Expo, a 3 km de
distância, via comunicação 5G. O motorista usou
os sinais de vídeo e áudio
enviados pelo veículo para
tomar decisões e comandar remotamente as suas
funções de direção, aceleração e frenagem. Por
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N
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segurança, um motorista
viajou na cabine para assumir a direção em caso
de necessidade.
Durante a feira, a marca
também apresentou outras
tecnologias inteligentes
avançadas que equipam
os novos modelos da Changan Ford na China. Uma
delas é o SYNC+, sistema
multimídia com tecnologia
de inteligência artificial
da Baidu desenvolvido
especialmente para os consumidores chineses. Além
de navegação e assistente
de voz inteligente, seus
recursos incluem várias
opções de entretenimento
e conectividade do carro
com casas inteligentes.

E

UNIPAR

MEDICINA

Curso pesquisa mortalidade
por pneumonia em crianças

DIREITO PROCESSUAL

Acadêmicos praticam teorias
em audiência simulada
Com o objetivo de desafiar os conhecimentos
e as habilidades de argumentação dos
acadêmicos, o curso de Direito promoveu
audiência de instrução e julgamento
simulada. O caso da pauta é verídico:
uma colisão entre uma camionete e uma
motocicleta, que aconteceu numa estrada
rural da região. A vítima que conduzia a moto
perdeu a perna direita e atribuiu a culpa pelo
acidente ao condutor da camioneta. Além
da culpa, discutiram também a extensão dos
danos sofrida pela autora do processo. Os
alunos atuaram como advogados, réu, autor
do processo, testemunhas e outros atores que
fazem parte desta função de julgar. O papel
de juiz foi do egresso da Unipar, Guilherme
Ramos, que trabalha na 1ª Vara Cível de
Umuarama, no cargo de assessor de juiz.

LAR DA TERCEIRA IDADE

Enfermagem capacita funcionários
Um grupo de acadêmicos de Enfermagem esteve no Lar São Vicente de
Paulo para ministrar capacitação aos funcionários sobre cuidados básicos de
enfermagem com o idoso. Na parte prática, foi feita demonstração com a
utilização de bonecos de simulação. Além de apoiar a entidade filantrópica,
auxiliando na promoção da melhoria de qualidade de vida dos idosos, o
trabalho proporcionou aos alunos aprendizado por meio da vivência e
interação, aprofundando os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Estudantes do 1º ano de Medicina
comemoram a publicação do
artigo ‘Registros no DATASUS de
Internamentos e mortalidades por
pneumonia em crianças no primeiro
ano de vida’ na importante revista
Brazilian Journal of Surgery and Clinical
Research. A pesquisa foi realizada por
eles, por meio de análise retrospectiva
baseada em banco de dados do
Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde, do qual foram
extraídos os números de internações
e mortalidade por pneumonia,
envolvendo crianças de até um ano
de idade de todo Brasil. O período
estudado foi de janeiro de 2008 a
dezembro de 2018. Após a análise dos
resultados e breve discussão, o grupo
concluiu que a pneumonia ainda é
responsável por um elevado número
de internações e óbitos de crianças.
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HOMENAGEM

Evento marca o
Dia do Bombeiro
em Umuarama
A corporação do Corpo de Bombeiros de Umuarama e seus comandantes participaram ontem de uma
cerimônia na sede da instituição.
Objetiveiro. nvestimeoblema que vai
se tornando grave.
Página A5

VIOLENTO DEMAIS

Acidente volta a matar no trânsito
de Umuarama. Agora foi um bebê
Nem mesmo a fiscalização
rigorosa da Umutrans está
conseguindo segurar a fúria de
alguns motoristas de Umuarama
quando o assunto é velocidade.
Na noite de quinta-feira para ontem, mais uma morte foi registrada, desta vez, de um bebê de
seis meses. Segundo a polícia,
o carro em que estava o bebê
reduziu a velocidade para passar
no quebra-molas da avenida
Portugal quando o carro que
vinha atrás não conseguiu parar
antes de bater violentamente na
traseira. A criança que estava
no banco de trás e no colo da
mãe foi arremessada e morreu.
O motorista foi preso. Pág. A6

POLÍTICA

Bolsonaro
sanciona com
vetos a lei das
eleições/2020
Página A2
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 01/01

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

CELTA
LT 1.0
12/12

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

CELTA
SUPER
04/05

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

CORSA HATCH
1.4 09 / 09

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

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LTZ
13/13

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

ONIX LTZ 14/14

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

S10 LT 2.5 19/19

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

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE SEDAN 1.8 LT

11/12

VERDE

COMPLETO, AUT

R$ 43.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

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

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

ZAFIRA ELITE
2.0 10/11

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

EQUINOX LT TURBO

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

FOCUS 1.6 SE

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

ONIX 1.0 LT

14/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

CINZA

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LT

14/14

PRETO

COMPLETO

R$ 35.900,00

ONIX 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

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

PRISMA 1.4 LTZ AT.

18/19

BRANCO

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

RANGER 3.0 LIMITED 4X4

11/12

PRATA

COMPLETO

R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 109.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 92.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

VECTRA 2011

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

ZAFIRA
EXPRESSION
F08/09

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

FIATFIAT
PALIO WEEKEND
ADVENTURE

12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA12/12

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

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

UNO FIRE 03/04
1.0

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

UNO WAY 12/13

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

UNO WAY 13/13

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

VENDE-SE
FIORINO
FURGÃO

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

FORD
FORD
FOCUS
TITANIUM 2.0
15/16

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

FORD CLX 97/97

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

FORD FOCUS
14/15

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

FORD KÁ 1.0
11/12

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

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLA GLI
11/12

Prata, 2º dono. R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLA XEI
05/06

HONDA LXS
06/07

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
AMAROK 17/17

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

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

COROLLA XEI
15/15

CROSSFOX 1.6
2008

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

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

FOX 1.0 09/10

Preto, completo. R$
21.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

GOL G6 1.6
15/16

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

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

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

GOL QUADRADO
1.6 1993

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

SANTANA 1.8
02/03

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

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

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

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!
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HOJE: CEMIL - (44) 3621-9200
AMANHÃ: SÃO PAULO - (44) 3621-1299

ABDON
IMÓVEIS

ABDON
IMÓVEIS

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 360.000,00. Prox. Igreja
São José Operário. Av. Rio
Grande Do Norte, 4085,
Zona 5 - À. Ter. 334,95 m²,
À. Constr. Aprox. 111,16
m² - Alv/laje, Suíte, 01
quarto, sala, cozinha
com armários planejados,
Bwc com armários e box
em vidro temperado ,
lavanderia, despensa e
garagem. Amplo espaço
na frente do imóvel para
ediﬁcação comercial +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (TIM) ou digite
o cód. 728 em 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)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 877
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$ 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 fones 99763-0860
ou 99103-2617;

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

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

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

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMOVEIS VENDE

R$ 50.000,00. Prox. A
Pça 7 De Setembro,
Tavessa Inga, S/N°. Jd
Das Cerejeiras 2 – Imóvel
sem benfeitoria, topograﬁa
plana, de esquina área
residencial, próximo ao
centro, de fácil acesso.+

Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1074 em www.
aldemirimoveis.com.br

PONTOS
PONTOS
COMERCIAIS
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.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com
área de 01 alqueire

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

ABDON
IMÓVEIS

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

C3

R$ 1.150,00 – PROX. PÇA DO JAPÃO - ED. RES. MINAS GERAIS

– JARDIM TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc
– R. MINAS GERAIS, 4670 - – ZONA 02 – À. Aprox. Priv. 90,44 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar.
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9995-2111
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 300,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
ou digite o cód.
1073 em nosso
site www.aldemirimoveis.
UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
29 e 30 de Setembrooude
2019
(44)3056-5555/9.9844-3338
digite
cód. 1076 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
com.br

C4
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Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq.
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Térreo: 216 Mts2 de área construida: Salão comercial frente
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despensa, 2 garagens, edícula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área construída: 02 suites, 02 quartos, wc social, 02 salas, copa e cozinha e área
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.

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

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
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
vENdAS

R$750.000,00

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

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano
R$ 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$ 270.000,00

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro
Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, 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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

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 .

RINA, 3797 – ZONA 02 - Excelente sobrado, dormitórios e cozinha
R$ 1.500,00 – PROX. AO NOVO SHOPING – R. DEMERVAL ROCHA
com móveis planejados, ar condicionado, aquecedor solar e piscina.
MURÇA, 3858 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,
MAIORES INFORMAÇÕES MEDIANTE VISITA + Detalhes: (44)3056coz., Bwc soc., A. Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844UMUARAMA,
SÁBADO,ou28
de Setembro
denosso
2019site www. alde5555/9.9844-3338
digite
cód. 1087 em
3338 ou digite o cód. 1082 em nosso site www.aldemirimoveis.
mirimoveis.com.br
com.br

Classificados

UMUARAMA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7,8 e 9 de Setembro de 2019

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:

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

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

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

Sobrados

Sobrados

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

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

R$ 975.600,00

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

R$ 225.000,00

vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

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

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

C5

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

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

Umuarama Ilustrado

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Sobrados

Apartamentos R$ 1.000,00

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

LOCAÇÃO

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

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

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

Apartamentos R$650,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 2.200,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

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.

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

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.

Umuarama Ilustrado
Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

VENDAS

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

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

R$ 650.000,00 - PROX. PÇA. MIGUEL ROSSAFA – EDIF. COM.
E RES. PEDRA BRANCA - 2º ANDAR FRENTE – R. JOSÉ H.
RAMOS, 3929 - ZONA 01 - Àt. 146,67 m² e À. 111,02 m² - Suíte,
02 quartos, sala estar/Jantar c/sacada e churrasqueira, cozinha
bwc social, área de serviço e garagem - Móveis planejados na
cozinha, sala e dormitório - condomínio c/ sistema de aquecimento de água, portaria eletrônica 2 elevadores, churrasqueiras, playground, salão de festas e brinquedoteca + Detalhes:
Plantão (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 1099 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 600.000,00 - PROX. BOSQUE UIRAPURU – ED. MARQUÊS DE LAFAYETTE - 8º ANDAR FRENTE P/PISCINA –
AV. BRASIL, 4522 - ZONA 01 – À.Tot. 206,032 m² e À. Priv.
130,00 m² - Suíte c/armários planejados e sacada; 02 quartos c/
sacada; Sala jantar/estar c/sacada fechada em vidro temperado,
churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha e lavanderia
c/armários Planejados, garagem p/02 carros, piso em porcelanato, sistema de aquecimento de água , ótimo acabamento.
Condomínio c/sauna, salão de festas, academia, brinquedoteca,
piscinas, quadra esportiva, portaria - completa área de lazer. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 266 em
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIA

R$ 360.000,00 – PROX. PÇA. BRASILIA – TRAV. SUMARÉ 3920 – ZONA 07 - À. Ter. 263,83 m², À. Constr. Aprox. 140,00 m²
- Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala estar e jantar, cozinha, bwc social e
de serv., A. serv., despensa, garagem e edícula c/ churrasqueira
+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (TIM) ou digite o cód.
1101 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV.
RIO GRANDE DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m²,
À. Constr. Aprox. 111,16 m² - Alv/laje, Suíte, 01 quarto, sala, cozinha com armários planejados, Bwc com armários e box em vidro
temperado , lavanderia, despensa e garagem. Amplo espaço na
frente do imóvel para ediﬁcação comercial + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (TIM) ou digite o cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. PEDRO
ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de
construção, suíte, 02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1084 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$ 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)9 9854-9515 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA
– RUA SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox.
95,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 360,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em nosso site
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)9 9995-2111 ou digite o
cód. 1073 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Setembro de 2019
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 29 e 30 de Setembro de 2019

Classificados

SALAS/LOJAS/SALÕES
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS COMERCIAIS

R$ 680,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES.
PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À.
Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74
m² - 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1038 em nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br
R$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha,
A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 320,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1108 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À.
Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA
FRENRE, 1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL
SERRANO BRUNO, 2300 – Apto 3º ANDAR DE FRENTE À. Priv.
52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1085 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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$ 1.250,00 – PROX. UOPECAN – R. ADRIAN GABRIEL DE OLIVEIRA, 3841 – PQ INTERLAGOS - Alv/laje – Suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem para 02 veículos +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1113 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO ULIANA,
1479 – JD AEROPORT 2 - Alv/laje – Suíte, 02 quartos, sala, cozinha
com armários, bwc social, despensa, bwc serviço, área gourmet, garagem para 02 veículos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 993 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. AO COLEGIO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL –
TRAV. SUMARÉ, 3920 – ZONA 07 - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem, despensa, edícula c/ churrasqueira + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 326 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.000,00 – PROX. HOSPITAL UOPECAN – R. OLIMPIO SPINA,
3570 – PQ RES. INTRLAGOS - suíte, qto, sala,/coz. c/ armários,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1105 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBO – R. ANTONIO EDUARDO
GIOVANINI, 2418 – PQ BANDEIRANTES - Alv/laje – suíte, 2 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 79 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA
CUNHA, 1989 – PQ SAN REMO - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1083 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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R$ 900,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO,
1102 – JD VITORIA - suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1102 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. COELHO NETO,
4023 – JD VITÓRIA– suíte, qto, sala, cozinha com armários
planejados, Bwc soc., A. Ser., garagem + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1047 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2264
– JARDIM VIENA 03 – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc,
A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1091 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 580,00 – IMEDIAÇÕES DO VIADUTO SAÍDA PARA MARINGÁ – R. SANTA CLARA, 2374 – JARDIM SÃO CRISTOVÃO – 03
qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 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
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO
– EM XAMBRE/PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos.,
sala, cozinha, BWC social, A. serviço .+ DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES
R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R.
DR. RUI FERRAS DE CARVALHO, 4282 - ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 390,00 m² - Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e
02 vagas de garagem. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL–
AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – À. priv. Aprox.
300,00 m² - Salão comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e estacionamento próprio. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1094
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$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE
CARVALHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/
sacada, cozinha planejada, lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO
- 03 suítes sendo 01 master com closet e banheira.+ Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1104 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA,
5970 - SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ – SEM CONDOMÍNIO - À.
Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A.
serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 588 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

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,Casa
1 despensa,
2 padrão
garagens,
de alvenaria de alto
em fase deedíacabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São
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
dênciaPaulo.
contém umaPiso
suíte, dois
quartos, três banheiros,
Superior:
250 Mts2
de área construída: 02 sui01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo
e BWC, espaço
pronto para
localizada
Tangará na Rua
Mimosa
n° 2920.02 salas,lavanderia
tes,no Jardim
02 quartos,
wc
social,
copa fechada
e cozinha
e área
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
de serviço c/Lavanderia e 1 sala.
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

Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.

400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00

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.

- Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
Terreno n. 5 da quadra n.
2 do
Jardim
Castelo
m², área
construída
247.95 m²,
contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
Branco,
Rua
comlavado,
áreaedícula,
de:lavanderia
23.50e xgaragem, contém
Residência
de alvenaria
laje, Akira
contendo 1Saito
suí- cozinha,
te máster, 2 quartos, sala com pé direito du- uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.
plo, cozinha
conjugada
com espaço Mts2.
gourmet,
42.60
= 1.001,10
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros. - Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda

- 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

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.

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.Terreno: 17.5 x 30.00
=aproximadamente
525.00 Mts2.
- Con- Sitio
2,35 alqueires
localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
de lazer3situada
no Parque
Lago
Azul com área de
trução: 263,12 Mts2. 1 suite,
quartos,
wc
social,
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos.lavanderia
Valor: R$ 1.450.000,00
2 salas,cozinha c/Despensa,
e edícula
c/garagem e churrasqueira.

- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento
do Residencial Santiago, área total 125m², área
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha
planejada, sala de jantar, sala de estar, BWC social,
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de garagem. Imóvel todo mobiliado, com ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes. AV.
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UMUARAMA/
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00

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

Procurando
o imóvel dos
seus sonhos?

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

Então venha para GR
corretora de Imóveis
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IVEÍCULOS
I

Utilitários estarão cada vez mais
esportivos e chegam com tudo
São Paulo - Ao lançar o EcoSport, em 2003, a Ford inovou: era
um utilitário-esportivo baseado
em carro compacto de baixo custo. O sucesso da solução acabou
lançando tendência, que levou a
concorrência a trabalhar em rivais
para o SUV. A reação demorou:
os principais oponentes do Eco
levaram mais de dez anos para
chegar. No segmento de SUVs de
marcas especializadas em esportivos, a Porsche desempenhou
papel semelhante ao da Ford.
Foi a fabricante alemã que
deu início – com o Cayenne,
em 2002, a uma tendência que
gera cada vez mais adeptos: as
montadoras especializadas em
carros esportivos que aderem
ao segmento de SUVs. Depois
de Lamborghini e Ferrari (leia
mais abaixo), chegou a vez de a
fabricante de hipercarros Bugatti
anunciar que terá um utilitário-esportivo.
Ou, ao menos, um conceito
muito semelhante ao de SUVs.
CEO da Bugatti, que assim como
Porsche e Lamborghini faz parte
do Grupo Volkswagen, Stephan
Winkelmann disse que a montadora francesa trabalha em um
modelo que será capaz de “rodar
no fora de estrada de vez em
quando”.
Para a Bloomberg, Winkelmann disse que esse carro terá
quatro lugares. Falou ainda que

EXTREMO LUXO

Além de fabricantes especializadas em carros esportivos, superesportivos e hipercarros, as marcas de extremo
luxo também passaram a atuar no segmento de SUVs.
É o caso da aristocrática Rolls-Royce, que em maio do
ano passado apresentou o Cullinan.
O modelo, descrito pela marca inglesa do Grupo BMW
como o SUV mais luxuoso do mundo, traz um sofisticado
painel de madeira e motor V12 de 6,75 litros e 571 cv.
Quanto às dimensões, são nada menos que 5,34 metros
de comprimento.
Os SUVs também passaram a integrar recentemente
as linhas de duas marcas posicionadas entre o extremo
luxo e a esportividade. A Bentley apresentou no Salão
de Frankfurt (Alemanha) de 2015 o modelo que, até a
chegada do Urus, era o mais rápido do segmento
O Bentayga traz várias versões de motor. A opção
topo de linha, Speed, vem com um W12 de 626 cv,
capaz de levar o SUV britânico de 0 a 100 km/h em 3,9
segundos.
Da Maserati, o Levante foi lançado em 2016.

A Ford lançou moda com a EcoSport há mais de 15 anos
a Bugatti procurar financiamento
para viabilizar o modelo, que
definiu como “sexy”.
PORSCHE LANÇA MODA
O sucesso do Cayenne foi tão
avassalador que não apenas tirou
a Porsche do vermelho, como
ajudou a marca a ter caixa para
cogitar comprar a VW – posteriormente, a fabricante de esportivos
acabaria sendo incorporada ao

grupo comandado pela Volks.
Hoje, o SUV grande pioneiro está
em sua terceira geração, e já não
é o único da linha. A fabricante
sediada em Stuttgart (Alemanha)
também oferece o Macan, de
porte médio.
Já a Lamborghini lançou no
ano passado o seu primeiro SUV,
o Urus. O modelo, com linhas que
trazem muito em comum com a

de outros modelos da marca, é
um utilitário que, de fato, faz jus à
palavra esportivo. Tem motor 4.0
V8 de 650 cv e quase 90 mkgf
de torque. O modelo acelera de
0 a 100 km/h em 3,6 segundos
e atinge 300 km/h de velocidade
máxima. No Brasil, tem preço
sugerido de R$ 2,4 milhões.
A base do Urus é a mesma
de outros carros do Grupo VW,

como o Cayenne, o Audi Q8
(recém-lançado no Brasil) e o
Bentley Bentayga (leia detalhes
sobre esse modelos abaixo).
Mas nem só no grupo alemão,
no qual o compartilhamento de
plataformas facilita a entrada
de marcas de supercarros no
segmento de SUVs, está esse
tipo de iniciativa. Após anos e
anos de especulação, a Ferrari

confirmou que terá também um
utilitário-esportivo em sua linha.
Até o nome já está definido:
Purosangue.
O modelo será o primeiro de
produção da Ferrari a trazer quatro
portas. Além disso, deverá ter cerca de 5 metros de comprimento,
segundo a imprensa europeia. O
lançamento mundial do SUV Purosangue está previsto para 2022.
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VENDA
IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO
R$ 1.150.000 - Salão Comercial localizado no
Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da
Quadra 02. Contendo 900,00m² de barracão e
1.200m² de terreno. Em construção. Conheça
o moderno projeto arquitetônico. Previsão de
entrega: Janeiro/2020.
SALÃO COMERCIAL – PQ. METROPOLITANO
R$ 890.000 - Localizado no Pq. Metropolitano
- Lote 06, Quadra 01. Com 600m², contendo
132,00m² de escritório e 300,00m² de salão.
Totalmente pronto! Ótima oportunidade para
levar seu negócio para a região que mais cresce em Umuarama.

APARTAMENTOS
ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!
R$ 890.000 - Cobertura com 310m², localizado
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/
jantar, cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e
02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados.
Piso Superior: ampla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/churrasqueira, terraço descoberto
com pergolado e deck em madeira. Localização privilegiada, no Centro da cidade. Grande
oportunidade para adquirir sua moradia com
conforto e sofisticação. Para mais informações,
ligue e agende uma visita.
ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 285.000 - Apto 201 – 2º Andar - Localizado
no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,
entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social,
sala ampla, cozinha, sacada, lavanderia e 01
vaga de garagem. Apartamento em ótimas condições de uso, com 90m² privativos. Excelente
ambiente familiar e baixo custo de condomínio.
Agende uma visita!
EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE!
R$ 110.000 - Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado no Residencial Bela Vida, próximo ao
Sorvetes Guri. Com 52m² de área total e 46m²
de área privativa, contendo 02 quartos, BWC
social, sala, cozinha e 01 vaga de garagem descoberta. Agende uma visita para conhecer!

RESIDÊNCIAS
AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 1.250.000 - Residência localizada na Av.
Duque de Caxias, à 200m do Supermercado
Cidade Canção e Centro Cívico (área nobre).
Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria com aprox. 250m², sendo
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala,
cozinha, sala de jantar, ampla espaço gourmet
com churrasqueira e lavabo, depósito, lavanderia e garagem para 04 veículos. Em construção.
Conclusão: Janeiro/2020. Conheça o moderno
projeto arquitetônico.
RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 290.000 - Rua Felício Conceição Gonçalves,
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto São
Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova,
em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço
gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada,
pronta para morar.

PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 53.000 - Qda 23-B, Lote 2/3-A 600m²
R$ 72.000 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo
ao Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
Consulte mais lotes disponíveis!

JD. IRANI - (PRÓXIMO SORVETES GURI)
R$ 125.500 á vista - Rua Antônio Zanolo
Fernandes, 1175. Residência com 63m²,
com 01 suíte e 01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem uso em ótima localização.

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.
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JD. TRIANON
R$ 85.000 - Qda 6, Lote 3 - 193,08m²
R$ 315.740 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 360.000 - Qda 2, Lote 2 - 600m²
R$ 448.000 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
R$ 468.510 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 532.170 - Qda1, Lote 6 - 724,04m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²
BELO MONTE - SAÍDA PARA XAMBRÊ
R$ 29.000 - Qda 4, Lote 8-B - 150,30m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 3-B - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 4-A - 126,00m²
R$ 35.900 - Qda 10, Lote 5-A - 126,00m²
JARDIM MODELO
R$ 39.000 - Próximo a Subestação da Copel Quadra 2 - Lote 4 - 126,00m².

JD. ITALIA III
Próximo ao Sorvetes Guri.
Terrenos de 147,00m² (7,00x21,00).
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 04
R$ 28.000 - Qda. 3 - Lote 05
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 04
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 05
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 12
R$ 28.000 - Qda. 5 - Lote 13
JD. BELO HORIZONTE
Excelente topografia e localização.
Atrás da Havan.
R$ 39.000 - Qda 22, Lote 11/12-B - 133,40m²
R$ 39.500 - Qda 19, Lote 27/28-A - 133m²
R$ 60.000 - Qda 20, Lote 11 - 200m²
PQ. DA GÁVEA
Em frente a Uopeccan. Lotes com
excelente localização e ótima topografia.
R$ 286.000 - Qda 4, Lote 2 - 267,50m²
R$ 350.000 - Qda 4, Lote 4 - 325,75m²
R$ 366.000 - Qda 5, Lote 1 - 340,75m²
R$ 520.000 - Qda 2, Lote 2 - 640,00m²
R$ 580.000 - Qda 2, Lote 1 - 640,00m²
PARQUE FIRENZE
Lotes localizados ao lado do Hospital Veterinário da Unipar, com excelente topografia.
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-A - 180m²
R$ 52.200 - Qda 14, Lote 13-B - 180m²
R$ 58.500 - Qda 05, Lote 03-A - 177,95m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-A - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-B - 250,57m²
R$ 72.600 - Qda 13, Lote 6/7-C - 250,57m²
R$ 75.000 - Qda 05, Lote 03-C - 228,00m²
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.

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia.
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
R$ 56.000 - Qda 6, Lote A-5 - 162m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-7 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-8 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-9 - 198m²
R$ 62.000 - Qda 6, Lote A-10 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X

PQ. ESSENZA
R$ 140.000 - Qda 03, Lote 13 - 251,42m²

JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 43.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m²

PIMENTEL
Terreno residencial, próximo ao Aeroporto.
R$ 28.000 - Qda 02, Lote 38 - 162m²

SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m
do portão da entrada da Zaeli, pronto para
construir.
R$ 125.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m²

PQ. BONFIM
Em frente ao Posto Pinguim.
Ótimo ponto comercial.
R$ 428.688 - Qda 13, Lote 1/2/3-A - 595,40m²
R$ 443.239,20 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 615,61m²
R$ 572.342,40 - Qda 13, Lote 1/2/3-A
com 794,92m²

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.

