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UMUARAMA

Cemil tem
a primeira
sala de parto
humanizado

Diretor do Cemil, João Jorge Helú, fala
da importância do parto humanizado.

O Hospital Cemil de Umuarama
é o primeiro da região e disponibilizar uma sala completa para
o parto humanizado. O diretor
do hospital, João Jorge Helú,
falou do investimento que busca
atender melhor os anseios das
gestantes. Página B1

Plusval quer iniciar abates
em maio em Umuarama
EXEMPLO DE MÃE
Para comemorar esse 8 de
Março, Dia Internacional da
Mulher, vamos contar a história de uma guerreira anônima
que dá exemplo ao se dedicar
no apoio para que a filha tenha uma vida normal.

Os presidentes da C. Vale, Alfredo Lang e do Grupo Pluma, Lauri Paludo, que criaram a Plusval e assumiram
a Averama, em Umuarama, visitaram a empresa nesta semana, ao lado do prefeito Celso Pozzobom, e informaram que em meados de maio próximo começam os abates. Pozzobom disse que a Prefeitura está fazendo
a sua parte na ajuda à empresa por entender que ela vai alavancar a economia local. Página A3

Página A4

POR PATROCÍNIO

Raíssa Liege, 16 anos, pula
cedo da cama, corta Umuarama de bicicleta para estudar e
treinar Karatê, Jiu-jitsu e Futsal.
Agora ela conquistou uma vaga
em competição no Japão, mas
precisa de ajuda para viajar.

• Prefeito Celso Pozzobom e presidentes da C.Vale, Alfredo Lang e da Pluma, Lauri Paludo, na visita à antiga Averama que está sendo remodelada por completo

CULTURA

“A Sombra do
Ninja”, o filme
umuaramense
em produção

Página A8
MAIS ESPAÇOS

Mulheres são
maioria na
Educação do
Paraná

O idealizador e a direção do
filme A Sombra do Ninja,
legitimamente umuaramense, lançam no dia 13,
às 20 horas, no Harmonia
Clube de Campo o primeiro
teaser do projeto. O médiametragem, aprovado pela
lei Rouanet, segue o gênero
ação tradicional com lutas
baseadas na arte marcial
dos Ninjas, o Ninjutsu, e
tem pano de fundo a imigração japonesa no Brasil.
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ECONOMIA

Empresários pressionam por reformas
e governo promete enviar a tributária

Brasília, (Agência Estado) - Pressionado pelo setor
empresarial, que ameaça tirar seu apoio, o governo tenta
uma “virada” na agenda de reformas para reverter o
cenário negativo que marcou os últimos dias na economia brasileira depois da divulgação do resultado do PIB
de 1,1% em 2019, informa a agência Estado. O governo
deve enviar nesta semana a sua proposta de reforma
tributária ao Congresso Nacional.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou
viagem que faria aos Estados Unidos para acelerar
os projetos no Congresso. O ministro da Secretaria
de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela
articulação política do governo no Congresso, também
decidiu ficar no Brasil e não acompanhar o presidente
Jair Bolsonaro em agenda nos Estados Unidos.
Após a escalada do dólar e a tensão no mercado, que
têm afugentado investidores, a equipe econômica e a
articulação política do Palácio do Planalto defendem que
o Executivo mostre trabalho, sinalizando ao mercado
que não está inerte. A estratégia é enviar a proposta de
reforma tributária e investir energia na votação das três
Propostas de Emenda Constitucional (PECs) que estão
no Senado: emergencial, dos fundos públicos e Pacto
Federativo. Questionamentos de empresários, irritados,
sobre os rumos da economia aumentaram nos últimos
dias. A maioria com temor de a equipe não conseguir

emplacar a agenda.
A PEC emergencial, que tem potencial de abrir espaço no Orçamento para investimento, é a prioridade. A
dúvida continua sendo o envio da proposta de reforma
administrativa. Embora assinada, o presidente ainda
resiste em remetê-la ao Parlamento com temor de um
custo político elevado em ano eleitoral. Paulo Guedes,
porém, insiste no encaminhamento do texto porque está
sendo cobrado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), lideranças do Congresso e mercado.
Administrativa. Uma ala do Palácio considera que
alguns dos problemas a serem resolvidos no chamado
RH do setor público podem ser contemplados nas PECs
emergencial e do Pacto Federativo. As propostas contêm
medidas de redução de gastos com servidores e permitem até mesmo corte de salários.
A proposta tributária deve ganhar relevância com o
envio do texto de criação do tributo que vai unir o PIS/Cofins. O governo prefere começar com essa simplificação.
O envio da reforma tributária, na avaliação de integrantes do Planalto, ajuda a mudar a narrativa de que
o governo não está fazendo nada e a retomar o discurso
de que trabalha pelas mudanças pró-crescimento.
Depois do estresse desta semana com o PIB, assessores do ministro Paulo Guedes consideram que “o
ambiente vai melhorar”.

A vida pós-formatura: desafios dos jovens no mercado de trabalho
•Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

A maioria dos jovens estudantes sonham em se
formar e conseguir uma atividade profissional que
preencha todos os seus sonhos e ainda lhes proporcione
bons rendimentos. Nem sempre surgem boas oportunidades no início da carreira, sendo que muitos passam
por períodos de indefinição, estagnação mesmo.
O mercado de trabalho na seara jurídica, por exemplo, apesar de saturado, continua bem atrativo, tanto
em órgãos públicos, quanto na iniciativa privada, o que
demonstra que o estudante enfrentará um ambiente
extremamente competitivo.
Grande parcela dos estudantes sonham com uma
carreira pública, alcançando bons salários e estabilidade profissional. Ocorre que o concurso público vai
exigir muitas horas de estudo e investimento financeiro
em materiais e cursinhos, sendo que existem cargos
que chegam a ser disputado por mais de 6.000 pessoas.
Também há aqueles alunos que almejam atuar na
iniciativa privada. Estes profissionais precisam desenvolver um perfil combativo, com técnicas atualizadas
para melhor defender os interesses dos seus clientes e
se destacar dentro de sua área de atuação.
Como professor universitário, muitas vezes sou
instado pelos alunos com a seguinte pergunta: existe
um emprego perfeito?
Frente a pergunta, inconscientemente, lembro da
época em que ainda estava nos bancos da Universidade, onde passei pelas mesmas dúvidas e angústias
dos meus alunos. Recordo-me de que no último ano do
curso estava estagiando na Procuradoria da Fazenda
Nacional, momento em que sonhava em me formar e
ganhar de imediato um salário alto, lecionar no curso
de Direito e passar em um concurso público. É óbvio
que nada disso aconteceu! Não ao menos no tempo que
deseja. Ao contrário do que imaginava, como advogado
recém-formado, recebi um salário bem modesto e tive
que esperar um tempo para ser aprovado em um concurso público.
Quem se depara com este tipo de dúvida, como foi no
meu caso, deve adotar estratégias para que a solução
seja a melhor, dentro do possível.
Primeiramente, é não dar início a um processo de
busca profissional sem avaliar bem qual será o resultado
em caso de não alcançar o seu êxito. Digo, avaliar todas
as circunstâncias, colocar sob análise todos as situações prós e contras. Conversar com algumas pessoas
experientes em quem tenha confiança.
É bom criar expectativas e sonhar com uma situação
melhor em longo prazo, mas é necessário pensar no
curto prazo também. O estudante deve focar em suas
necessidades presentes, estabelecer metas objetivas,
conhecer as oportunidades do mercado, a fim de ter
clareza sobre onde quer chegar e o que quer alcançar.
É preciso compreender que a leitura em demasia, a
necessidade de conseguir um estágio, a cobrança dos
professores, além de outros desafios fazem com que esta

Charge

fase se torne frequentemente estressante. Mas tudo isso
é essencial para que o estudante compreenda que o mais
importante é o caminho que percorremos em busca de
nossos objetivos e não o resultado em si.
Os sonhos que tive como estudante de Direito fez
com que desenvolvesse uma ambição profissional. As
vezes angustiante, por não conseguir alcançar meus
objetivos no tempo que imaginei, mas permitiu que,
atualmente, possa valorizar minhas conquistas, que
acabaram acontecendo após muito trabalho árduo.
Compreendi que um concurso público demanda muitas
horas (muitas mesmo) de estudo e que para me tornar
um professor teria que ter uma bagagem teórica e prática que garantisse uma qualidade no desenvolvimento
das minhas atividades, não sendo suficiente somente
a vontade.
Para aquele estudante que visa a escolha profissional – concurso público ou iniciativa privada - é
imprescindível provocar uma conversa franca com os
que serão afetados pela sua decisão, tais como marido,
namorada, pais, etc, É natural que alguns estimularão,
outros dirão ser loucura. Contudo, com as respostas,
sempre existirá informações que servirá para se ponderar as opções existentes.
Outro aspecto que os estudantes muito se apegam
é a respeito da recompensa financeira da profissão.
Claro que é importante receber um mínimo que permita
acesso ao conforto de uma boa moradia, automóvel e
outros bens assemelhados. Porém, não é suficiente para
alcançar um sentimento que se aproxime da realização
profissional.
Em linhas gerais, pode-se afirmar ser um erro supor
que os ganhos financeiros sejam a solução isolada para
as frustrações com a profissão escolhida. Na verdade,
passada a euforia de ter acesso a bens e serviços antes
inalcançáveis, o dinheiro isoladamente não trará maior
felicidade, uma vez que aquele emprego que tanto se esperou, pode revelar-se monótono com o passar do tempo.
Portanto, a dica que deixo aos estudantes e recémformados é de que quando se faz o que gosta, terá a seu
favor possibilidades maiores de enfrentar as adversidades profissionais. Após obter o prazer pelo trabalho,
deve o profissional ser “bom” naquilo que realiza! Em
outras palavras, deve o profissional procurar identificar as oportunidades, fazer contatos (networking),
amizades com pessoas e grupos que agregam valor
a sua vida profissional e, principalmente, manter-se
atualizado na área de atuação, com constantes cursos
e especializações.
.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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PDT de Umuarama declara
apoio ao pré-candidato Fávaro
O presidente do PDT
de Umuarama, vereador
Deybson Betencourt, esteve ontem em visita ao
Ilustrado e disse que o
partido não terá candidato
a prefeito em Umuarama.
O partido decidiu apoiar a
pré-candidatura de Antonio Carlos Fávaro. Deyb-

son adiantou que o PDT
vai participar da eleição
de Umuarama com chapa
completa de candidatos a
vereador. Apenas ele não
decidiu ainda se vai à reeleição. Deybson e Fávaro
foram recepcionados pelo
diretor do Ilustrado, Ilídio
Coelho Sobrinho.

Bolsonaro chama para protestos
do dia 15 em vídeo no Twitter
São Paulo, (AE) - O
presidente Jair Bolsonaro convocou hoje a população para participar
dos protestos marcados
para o próximo dia 15.
Em vídeo publicado pelo
deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
no Twitter, o presidente
disse que a manifestação é “espontânea”
e “pró-Brasil”, e não
contra o Congresso ou o
Judiciário. “Participem
e cobrem de todos nós
o melhor para todo o
Brasil”, declarou em
evento em Boa Vista,
Roraima, antes de viajar

para Miami, nos Estados Unidos.
Bolsonaro ainda disse que quem diz que os
protestos do dia 15 são
contra a democracia está
mentindo. “É um movimento que quer mostrar
para todos nós que quem
dá norte para o Brasil é a
população”.
O presidente já havia
chamado, por WhatsApp,
aliados para participarem
do ato, conforme revelado
pela jornalista do Estadão
Vera Magalhães, o que
resultou em uma semana
de crise entre Legislativo
e Executivo.

Vaticano substitui orações
de domingo por transmissão
virtual por coronavírus
A tradicional oração do Angelus, feita a partir da
janela do Vaticano, diante da praça de São Pedro,
será substituída por uma transmissão ao vivo, para
evitar a difusão do coronavírus em meio aos fiéis que
costumam acompanhar a aparição do Papa em grandes
aglomerações.
De acordo com comunicado, enviado neste sábado à
imprensa, a prece deste domingo será feita na biblioteca
do Palácio Apostólico, e será transmitido pela internet,
TV e rádio. Os turistas e fiéis, já escassos na praça São
Pedro, poderão ver o Papa apenas pelas telas gigantes
instaladas no local.
A audiência geral de quarta-feira, 11 de março, será
realizada também de maneira virtual. “Essas opções
são necessárias para evitar o risco de difusão do COVID-19 devido à revista feita pelo controle de segurança
do acesso à praça, conforme solicitado pelas autoridades italianas. A participação dos fiéis nas Missas em
Santa Marta também ficará suspensa até domingo, 15
de março”, informou o Vaticano em comunicado.
O Vaticano enfatiza que a medida foi tomada proteger “os fiéis e o próprio Papa Francisco”, que também
não irá mais saudar a congregação como de costume.
Após a primeira infecção por coronavírus no Vaticano,
seguida de um segundo caso suspeito, medidas estão
sendo adotadas em coordenação com autoridades
italianas para conter a transmissão.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 8 e 9 de Março de 2020

Cidade

editoria@ilustrado.com.br

A3

IEM UMUARAMA

Plusval planeja iniciar abate de frangos
entre 15 a 20 de maio; ovos já estão incubados
Umuarama - A Plusval, empresa formada a
partir da parceria entre
a Cooperativa C. Vale (de
Palotina) e a Agroavícola
Pluma (Dois Vizinhos), que
está revitalizando a estrutura da antiga Averama na
rodovia PR-323, trevo para
Mariluz, já tem mais de 90
mil ovos incubados para
iniciar a industrialização
de carne de frango em cerca de 70 dias. O prefeito
Celso Pozzobom esteve na
quinta-feira (5) visitando
as instalações, ao lado
do presidente da C. Vale,
Alfredo Lang, e do diretor
presidente do Grupo Pluma,
Lauri Paludo, e conferiu
que o projeto está bem
adiantado.
Nos próximos dias a
Agência do Trabalhador da
Prefeitura inicia as entrevistas com os candidatos
às primeiras vagas de empregos – nesta etapa serão
contratados gradualmente
cerca de 1.600 operários e
a empresa dará preferência aos trabalhadores de
Umuarama. “Só em salário
teremos um incremento
de R$ 4 milhões a até R$ 5
milhões na nossa economia,
impactando positivamente
todos os setores do comércio e prestação de serviços”, apontou o prefeito.
Na visita, os empresários reafirmaram o investimento de R$ 50 milhões na
reforma da planta industrial e nas adequações para
a inspeção sanitária federal
(SIF) visando exportar parte da produção. “Os ovos
já estão incubados desde
o último dia 26. Entre os
dias 15 a 20 de maio inicia
o abate de frangos, que será
ampliado gradativamente
até atingir toda a capaci-

Na visita, os empresários reafirmaram o investimento de R$ 50 milhões na reforma da planta industrial e nas adequações para a inspeção sanitária federal

dade produtiva”, indicou
Pozzobom.
Além desse investimento, a empresa prevê aplicar
mais recursos na aquisição
de câmaras frias, implantação de fábrica de ração
e outros elos da cadeia de
produção. O projeto tem
importante apoio da Prefeitura. “Estamos realizando
um grande esforço para
atender às necessidades
da empresa na questão
logística, no acesso para
facilitar a entrada de aves
vivas e insumos e no fluxo
de saída da produção, além

de acesso seguro para os
trabalhadores”, explicou
Pozzobom.
Outro apoio do município é junto aos produtores
interessados em implantar
barracões para criação de
frango, reforma dos já existentes e também o cascalhamento e a conservação
das estradas de acesso.
Neste setor, a empresa
terá incentivo do governo
do Estado, anunciado pelo
governador Ratinho Júnior,
que disponibilizou linha de
crédito de R$ 30 milhões
por meio do Banco Regional

Autoridades verificaram as obras de ampliação e melhorias da antiga Averama

de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE).
PROJETO
Com a modernização,
o frigorífico de aves terá
capacidade de abater até
200 mil aves/dia. O projeto beneficia inicialmente
cerca de 50 famílias de produtores rurais que terão a
oportunidade de investir na
avicultura. “Esse dinheiro
é muito importante para
alavancar as propriedades.
A prefeitura tem feito sua
parte e o bom momento
vivido por Umuarama ajudou a atrair os olhares
da cooperativa. Em breve,
teremos uma nova realidade para os trabalhadores
da cidade e região. Vai
faltar gente pra trabalhar”,
apontou Pozzobom. Os R$
30 milhões vão financiar
investimentos dos produtores rurais na reforma e
construção de aviários, que
fornecerão matéria-prima
ao frigorífico.
“É o resgate de uma
massa que trará benefícios
para a cidade. São novos
empregos, aviários, mais
produtores se dedicando ao
setor, levando desenvolvimento para a região toda”,
destacou o presidente da C.
Vale, Alfredo Lang. “Umua-

EMPREGO
E não são apenas os trabalhadores contratados que devem ser beneficiados pela empresa,
“mas também centenas de agricultores que
voltarão a criar frangos e ter uma renda mensal
fixa, motoristas e empresas de transporte, de
insumos, ocupação habitacional, enfim uma
série de setores serão beneficiados direta e
indiretamente, aquecendo a economia local”,
finalizou. O investimento previsto na nova
marca, nos próximos anos, é de R$ 150 milhões
e a previsão é de industrializar a produção de
350 aviários de Umuarama e região, num raio
de até 45 quilômetros, com um abate de inicial
de 65 mil cabeças que pode ser ampliado a até
200 mil.

rama vai ganhar com o valor agregado na produção
do campo e também com o
aumento de tributos – como
ICMS e IPI – com a comercialização e exportação de
carne de frango”, acrescentou Lauri Paludo.
Tudo isso reflete em
confiança para novos investidores. “A retomada
desta empresa abre um
novo ciclo industrial para
Umuarama, pois teremos
muitos empreendedores
investindo para atender às
necessidades da Plusval e
de sua grande massa de
trabalhadores. São mais

consumidores de produtos
e serviços no mercado, mais
renda e tudo isso fortalecendo a nossa economia”,
completou Pozzobom.
MOVIMENTAÇÃO
As condições de acesso e
transporte de funcionários,
carga e descarga estão sendo melhoradas e o que mais
for necessário, dentro das
atribuições da administração municipal, será executado. . “Haverá um fluxo diário
de mais de 300 caminhões. É
preciso ter boas condições
para toda essa movimentação”, apontou o prefeito
Celso Pozzobom.

Unipar prepara inauguração do bloco de Direito no Câmpus III
Umuarama - A Universidade Paranaense iniciou o
ano letivo com uma grande
novidade para os acadêmicos de Direito: a transferência de câmpus. Da sede, onde
esteve por 39 anos, o curso
foi para o câmpus III. Lá,
ganhou um bloco de salas só
pra ele. São mais de cinco mil
metros quadrados de área
construída, que abrigam,
além de salas de aula [com
condicionamento acústico e climatização], auditório para eventos, espaços
para aulas práticas [como
júri simulado e cartório] e
para convivência [pátio das
colunas, no térreo], entre
outros. Seguindo conceitos
modernos, o prédio também
conta com salas de reunião,
de professores [com copa],
administrativas e para o diretório acadêmico [a atlética
de Direito] e estacionamento
com cerca de 300 vagas.
O arquiteto da Unipar,
Paulo Moura, diz que o

projeto priorizou conforto
e funcionalidade, além da
estética. “Usamos porcelanato nos revestimentos”,
exemplifica, acrescentando
que também capricharam

em outros detalhes, como
sistema de som, multimídia,
acessos à wi-fi e banheiros
adaptados [inclusive para
família, com fraudário].
“Também demos atenção

especial às rampas para
acessibilidade, construídas
com inclinação suave: 8%
dentro da norma NBR 9050;
e ao projeto luminotécnico,
todo em LED”, informa

Novo bloco no Câmpus III, construído especialmente para o curso de Direito: espaços
maiores e mais agradáveis para alunos e professores

Moura, lembrando que tudo
foi planejado para acolher
bem os alunos, professores,
funcionários e outras pessoas que, casualmente, visitam ou usam as instalações
do curso. As obras estão na
fase de finalização, mas falta pouco para a conclusão,
por isso o espaço já está
sendo usado. As aulas deste
ano na Unipar começaram
no dia 10 do mês passado e,
desde então, os estudantes
de Direito estão sendo recebidos nesse novo endereço.
A data da inauguração
oficial deve ser definida, em
breve, pela Reitoria.
Mais investimentos
No Câmpus III da Unipar

também está em fase de
conclusão um estacionamento com 320 vagas; nele,
os ônibus que transportam
estudantes, diariamente,
terão espaço especial. Assim, a Unipar gera mais
segurança aos veículos e
confiança aos motoristas
que trabalham nessa missão. Passarelas cobertas
e aéreas [interligando os
blocos] também estão no rol
das melhorias importantes
no Câmpus III. Entrando na
onda da sustentabilidade, e
para economizar na conta
de luz, a Unipar investe
ainda na implantação de
energia fotovoltaica, em
todos os seus câmpus.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu ao IAT
A renovação da Licença de Operação nº 30015 do seguinte empreendimento: Atividade:
Sistema de Esgotamento e Tratamento Sanitário. Endereço: Lote nº 08 - 1ª Secção Núcleo Rio
do Veado s/n. Bairro: Porto Figueira. Município: Alto Paraiso. Validade: 01/09/2020.
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IDIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mãe dá exemplo ao se dedicar
a ajudar ﬁlha a ter vida normal
Umuarama – Que
bom que contamos
sempre com heroínas
que mesmo não usando
capa ou tendo poderes
mágicos fazem a diferença na vida de seu
semelhante. E para comemorar esse 8 de Março, Dia Internacional da
Mulher, vamos contar a
história de uma dessas
guerreiras anônimas
que andam todos os
dias ao nosso lado.Esse
é o caso da Solange, mãe
da Maria Eduarda e do
Luís Felipe, esposa do
Leonel, que há 15 anos
optou por dedicar seu
tempo e atenção aos
filhos. Primeiro veio a
Maria Eduarda que é
uma adolescente para
lá de especial, e esse especial deve ser com “E”
maiúsculo, pois desde
que nasceu foi guerreira.
A Maria Eduarda
nasceu sem parte do
cérebro e contra todos
os prognósticos médicos
está chegando aos 15
anos com uma independência incrível. Anda
sozinha, se comunica
por Libras, faz parte
do Grupo Escoteiro de
Umuarama e está cursando o oitavo ano do
ensino fundamental no
colégio Monteiro Lobato.
Ou seja: tem uma vida
normal como toda ado-

nem vou questionar. Se
tem que fazer, vamos lá”.

PARCERIAS
Ela salienta que não
consegue fazer tudo sozinha. “Sou muito agradecida. Ao meu marido
que é meu parceiro e
me permite condições
de fazer tudo para a
Maria. Aos professores e profissionais que
atendem. Desde que ela
era pequena sempre
fomos abençoados em
ter bons profissionais e
humanos”, conta.

APRENDENDO
JUNTOS

Com o nascimento dos filhos, veio a opção pelo cuidado integral a família

lescente.
E esse resultado é
possível graças ao empenho dos pais, principalmente da mãe, Solange
Amaro Branco Leonel,
41 anos, que deixou a

carreira de auxiliar de
enfermagem para cuidar
da filha. E a agenda da
Maria Eduarda é lotada:
sessões de fisioterapia,
fonoaudiologia, equoterapia, aulas de violão,

sala multifuncional, sem
contar a escola e mais
algumas atividades.
E o diferencial: a mãe
está sempre acompanhando, “É assim: se
tem que fazer, vamos

fazer. Não sou de ficar
enrolando. Sou muito
prática e a Maria é muito
parecida comigo. Se o
médico disser que ela
terá que passar por uma
cirurgia, por exemplo,

Solange conta que
também está aprendendo muito com o filho
caçula, o Luís Felipe,
de 11 anos. “Eu não
tinha a noção de que ele
precisava tanto da minha atenção para suprir
a necessidade afetiva
dele. A Maria é mais
prática. Já o Luís Felipe
precisa que tudo seja explicado e eu não sou boa
em comunicação. Então
desde que ele começou
com a psicopedagoga
e agora eu também, eu
tenho aprendido muito
com ele”, ressalta.

www.parana.pr.gov.br

ELAS TÊM GARRA.
E O PARANÁ
ACOMPANHA.
O Governo do Estado
acompanha as mulheres
que constroem o nosso
Paraná. Por isso, criou
o Banco da Mulher
Paranaense. E, por isso,
parabeniza todas vocês
neste Mês das Mulheres.

MULHERES PARANAENSES.
ORGULHO DO NOSSO ESTADO.
AVANÇA PARANÁ.

Cidade
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Filme umuaramense “A Sombra do
Ninja” ganha teaser e convoca atores

Umuarama – O idealizador e a direção do
filme A Sombra do Ninja, legitimamente umuaramense, lançam no dia
13, às 20 horas, no Harmonia Clube de Campo
o primeiro teaser do
projeto. O média-metragem, aprovado pela
lei Rouanet, segue o
gênero ação tradicional
com lutas baseadas na
arte marcial dos Ninjas,
o Ninjutsu, e tem pano
de fundo a imigração
japonesa no Brasil.
Segundo a responsável geral pelo filme,
Carla Donadoni, no lançamento do teaser as
pessoas poderão conhecer um pouco do espírito
do filme, como também,
contribuírem para o início das gravações. “Será
um jantar, no valor de
R$ 40. Além do teaser,
no dia teremos banda e
muitas novidades para
os amantes dos filmes
de ação”, disse.
Mestre em Ninjutsu
e idealizador do filme,
Eduardo Alberto de
Lima, conta que a ideia
do projeto é abordar a
imigração japonesa no
Brasil, em um filme de
artes marciais, algo que
no Brasil nunca foi feito.
“É um filme de ação
U

Mestre em Ninjutsu e idealizador do filme, Eduardo Alberto de Lima; responsável geral pelo filme, Carla Donadoni e o diretor de produção, Leonardo Manicardi

umuaramense. Teremos
uma trama que não vai
fugir do real, trabalho
com Ninjutsu há 30 anos
e não queremos um filme de ação fantasioso,
mas uma ficção mais
próxima da realidade”,
explicou.
CAPITAÇÃO
DE ATORES
Conforme a direção
do média-metragem, o
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filme vai ser em âmbito internacional, pois
também contará com
um ator que participou
do no filme do Chucky
e que vai divulgar o filme nos Estado Unidos.
Mas Carla Donadoni
noticiou, que o projeto está convocando
pessoas que desejam
atuar, principalmente
descendentes de orientais. “Precisamos de

I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

pessoas que gostariam
de atuar no filme e
como vamos falar de
imigração japonesa,
de descendentes de
orientais. Os interessados devem entrar
em contato pelo telefone: (44) 99876-6989”,
ressaltou.
LEI ROUANET
Com roteiro aprovado pela lei Rouanet,

E

A HORA E A VEZ DO MBA
A Unipar tem cursos consolidados nesta modalidade,
mas sempre investe em novidade
campanha de pós-graduação
deste ano da Universidade
Paranaense está com cursos
muito interessantes e bem focados
nos desafios da atualidade. Entre
eles estão vários MBA’s, todos
regulamentados pelo Ministério da
Educação.
Nas sete unidades, são 15
opções. Em Umuarama, são
cinco [ver quadro ao lado]. A
excelente qualidade do projeto
pedagógico destaca os cursos.
Todos foram pensados e elaborados
com embasamento científico e
sintonizados com as demandas e
expectativas do mundo corporativo.
E todos também têm por objetivo
capacitar empresários, executivos
e outros profissionais que tenham
interesse em empreender. A proposta
é levá-los a conhecer teorias,
estratégias e ferramentas que irão
otimizar a gestão dos negócios.
Outro destaque dos cursos de
MBA da Unipar é o quadro docente,
formado por professores de alto
nível [mais de 80% são mestres e
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gravações”, explicou.
O projeto foi enquadro na lei que
preconiza que as
gravações sejam feitas dentro do Paraná
e com atores iniciantes. “Vamos gravar
em sete cidades do
Paraná e Umuarama
terá orgulho de ter
seu primeiro filme
de âmbito internacional”, finalizou
Lima.
E

UNIPAR

PÓS-GRADUAÇÃO

A

P

Eduardo de Lima ressalta que o filme vai
acontecer e em 2024
rodará nas telas. “O
filme já foi aprovado
pela Lei Rouanet e
agora está na fase
de capacitação de
recursos, no valor
de R$ 500 mil. Mas o
projeto custará mais
que isso. Só estamos
esperando o OK do
gabinete da lei Rouanet, para começar as

MBA – Opções em Umuarama
•
•
•
•
•

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança
MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária
MBA Executivo em Gestão Empresarial
MBA Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

doutores, titulados por universidades
conceituados do Brasil e exterior].
A estrutura que a Unipar
disponibiliza para o pós-graduando
é outro fator que valoriza os cursos.

Ainda na graduação,
acadêmicos são
incentivados a
prosseguir os
estudos, porque
a especialização
no currículo é um
diferencial importante
na carreira

O MBA [da sigla em inglês Master
of Business Administration] é uma
especialização focada na área de
gerência, que oportuniza uma visão
aprofundada do universo corporativo,
voltada a alavancar os negócios.

São laboratórios e bibliotecas
[com mais de 400 mil livros] muito
bem equipados para garantir
complementação de aprendizagem.
Por fim, temos que ressaltar o
‘conceito máximo’ da Universidade
Paranaense, conquistado na recente
avaliação de recadastramento
junto ao Ministério da Educação,
que a colocou entre as melhores
do Paraná. Portanto, quem faz um
curso de MBA na Unipar leva no
currículo a marca de uma instituição
de ensino superior séria, competente
e promissora.

OUTRAS OPÇÕES DA UNIPAR [OFERECIDAS NAS UNIDADES]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBA em Finanças e Banking
MBA em Logística e Gestão Agroindustrial
MBA em Controladoria, Finanças e Gestão Empresarial
MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos
MBA em Controladoria, Assessoria e Auditoria Contábil
MBA em Empreendedorismo e Coaching
MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Militar e Segurança Pública
MBA em Finanças e Controladoria

PÓS-GRADUAÇÃO UNIPAR – AMPLIE SUAS POSSIBILIDADES

Saiba mais em po s.u nipar.br
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Em quatro horas de evento pelo menos 500 pessoas passaram pelo local do evento

As mulheres ganharam brindes e também puderam ficar mais belas com os serviços da feira

IDIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mulheres comemoram seu dia com
dança e serviços de saúde e beleza
Umuarama – As mulheres
de Umuarama puderam comemorar antecipadamente o
Dia Internacional da Mulher
(8) com danças, massagens,
serviços de saúde e beleza
realizados no início da noite
desta sexta-feira (6), na Praça Miguel Rossafa, na área
central da cidade. O evento
foi organizado pelo Conse-

lho Municipal dos Direitos
da Mulher de Umuarama
(CMDM) e pela Prefeitura de
Umuarama.
Entre as ações realizadas houve aula de zumba
e pilates, apresentação de
forró, xadrez gigante, aferição de pressão arterial,
acolhimento psicológico,
orientação nutricional, en-

tre outros serviços.
Também houve orientação sobre o combate à
dengue, sobre violência
doméstica e contra as mulheres, orientação jurídica
e distribuição de kits odontológicos, além do sorteio
e distribuição de diversos
brindes. O Grupo Escoteiro
de Umuarama também

marcou presença no evento.
O CMDM firmou parcerias com as secretarias
municipais de Esporte e
Lazer, para a zumba, e de
Saúde (campanha contra
a dengue, acolhimento psicológico, orientação nutricional e kits odontológicos).
“É a oportunidade para
estarmos não comemorando,

mas reforçando as lutas de
defesa da mulher, como o
combate a violência doméstica, a igualdade no mercado
de trabalho e tantas outras
conquistas que defendemos”, salientou a presidente
do CMDM, Jônia Piveta.
A estudante do segundo
período do técnica em farmácia, Sônia da Silva, 38

anos, estava distribuindo
temperos feitos de ervas e
que podem ser adicionados
a todo tipo de alimento.
“Foi uma criação nossa, da
Faculdade, que é simples,
saudável e ajuda a reduzir o
consumo de sal”, salientou
enquanto distribuías as
porções em saquinhos para
quem passava.

Mutirão contra a dengue recolhe três 850 caixas de cigarros são
caminhões de lixo no São Cristóvão apreendidas em Brasilândia do Sul
Umuarama – Um mutirão
formado por moradores e
também agentes de endemias e saúde do Município
realizaram uma ação de
limpeza no bairro São Cristóvão e adjacentes na manhã
deste sábado. Em quatro horas a previsão era recolher
três caminhões com lixos
recicláveis e materiais que
acumulam água e podem se
transformar em criadouros
do mosquito da dengue.
A concentração dos participantes ocorreu a partir das
7 horas, na praça da Caixa
D’água e contou com um café
da manhã e a benção do pároco Maurício, da paróquia
São Lucas.
“Precisamos conscientizar ainda mais a nossa
comunidade, pois foram
poucos os moradores que
participaram”, salientou o
diácono Marcelo Lima, que
desde cedo esteve participando da ação. A esposa e
a filha de Marcelo pegaram
dengue. “Da minha esposa foi confirmado e minha
filha está com suspeita”,
salientou.
Na casa da Patrícia, ao
primeiro olhar estava tudo
certo, mas quando os agentes entraram foram identificando pequenas coisas
e locais que poderiam ser
criadouros do mosquito Aedes aegytpi, como o vão entre
os troncos da jabuticabeiras,
em dias de chuva, ou garrafas, que mesmo de boca para
baixo estão sem uso e foram
recolhidas.
Ao final de cinco minutos
dois sacos pretos saíram
abarrotados de coisas sem
uso. “São coisas que eu já
queria descartar, mas o caminhão do lixo normal não
recolhe. Agora aproveitei”,
ressaltou a moradora. Ela
contou que a filha pegou
dengue.
Segundo o chefe da Vigilância Ambiental Carlos
Roberto da Silva, até a tarde
de sexta-feira (6) Umuarama registrou 876 casos
confirmados da doença,
2.571 notificações e 1.044

O alerta é para recolher e dar a destinação correta a qualquer objeto que possa se transformar em criadouro do mosquito
Aedes aegypti

O prefeito Celso Pozzobom em conversa com moradores
do bairro durante o mutirão de limpeza

em investigação. Somente no
bairro São Cristóvão são 15
casos confirmados.
Silva salientou a importância de cuidados em especial com a caixa d´água. Ele
explicou que as caixas ficam
normalmente na lage e quando venta ou chove, esse vento
desloca a tampa da caixa e
os mosquitos aproveitam a
oportunidade.
“Tivemos uma situação
em que fizemos um ‘limpa’
em tudo e não conseguíamos
encontrar o foco. Quando
chegamos na caixa d’água
estava cheio de larvas e o
mosquito entrou a partir
de uma telha deslocada”,
explicou. Ele recomendou a
colocação de tela no cano do
ladrão de água. “Esse é um
cuidado muito importante

pois não permite que o mosquito entre ou saia”.
“Com a ação de hoje
que coincidiu com o programa Bairro Saudável, os
criadouros estão sendo eliminados e a incidência do
mosquito vai cair, mas se a
vigilância não for mantida,
vai aumentar novamente”,
alertou.
Segundo o secretário
de Administração, Vicente
Gasparini, na sexta-feira (6)
foram retirados cinco caminhões carregados de móveis,
lixo reciclável e materiais
que podem acumular água.
O prefeito Celso Pozzobom acompanhou o trabalho
das equipes e salientou a importância da parceria entre
o Município e a comunidade
no combate a Dengue.

Umuarama – Um caminhão baú carregado
com 850 caixas de cigarros contrabandeados do
Paraguai foram apreendidos por volta das 8h30
deste sábado (7), no lava
car de um posto de combustível na área central
de Brasilândia do Sul,
segundo a Polícia Militar.
Ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Militar um popular foi até o
destacamento da cidade
informando sobre o caminhão baú Mercedes
Benz branco que estaria
carregado de contrabando e estacionado no
posto de combustível da
cidade. Quando os militares foram conferir a
denúncia, encontraram
o veículo sendo lavado.
Um homem que realizava
o serviço fugiu ao avistar
os policiais e não foi mais
localizado.
Quando os militares
abriram o baú encontraram 850 caixas do contrabando. Na cabine do
caminhão apreenderam
um rádio comunicador
e dois aparelhos celulares. As chaves estavam
na ignição. O veículo
foi encaminhado para
o destacamento da PM
de Alto Piquiri e após a
formalização do boletim,
encaminhado para a Receita Federal em Guaíra
ainda no sábado.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ROXA
Estado do Parana
EDITAL Nº 281/2020
RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS
DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 279/2020
A Presidente da Comissão Especial do Concurso
Público da Prefeitura de Terra Roxa-PR, no uso
de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital de Abertura nº 279/2020, torna público o DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO - COMPLEMENTAR, nos seguintes termos:
Art. 2º - Este edital entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Terra Roxa-PR, 05 de março de 2020.
INSC
CARGO
NOME COMPLETO
SITUAÇÃO
143452
PSICÓLOGO ROBERTA
XAVIER
DOS SANTOS
DEFERIDO
FERNANDA BOEING
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO 3.413

A carga apreendida foi levada para a Receita Federal em
Guaíra (foto divulgação Polícia Militar)

Cotidiano

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 8 e 9 de Março de 2020

A7
editoria@ilustrado.com.br

IINFRAESTRUTURA

Prefeitura de Umuarama
implanta grelha para captar
águas pluviais na Rua Bararuba
Umuarama - A Secretaria Municipal de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos da Prefeitura finalizou a implantação
de um “mata-burro” do tipo
grelha, para aumentar a
captação de águas pluviais
na Rua Bararuba, próximo
à Praça dos Xetá. A região
recebeu um reforço nas galerias pluviais para eliminar
um antigo ponto de alagamento que trazia muito
transtorno aos moradores
e afetava até o trânsito em
dias de chuvas fortes.
O incômodo maior era
na Avenida Rio Grande do
Norte, em uma baixada
entre as ruas Perímetro e
Presidente Bernardes. Foi
necessário desapropriar
dois imóveis, demolir as residências e utilizar o espaço
para implantar uma nova
tubulação. “Construímos
335 metros de rede, além
de oito caixas, 12 bocas de
lobo e agora o ‘mata-burro’
estilo grelha, com ferro de
trilhos. A rede foi ligada a
uma caixa existente no Parque Dom Pedro II”, informou
o secretário municipal de
Obras, Isamu Oshima.
Uma grande escavação
foi realizada para dar a
caída necessária à nova

Operários trabalham na instalação da grelha

rede e por fim a Prefeitura
implantou pavimentação
em trechos afetados nas
ruas Bararuba e Presidente
Bernardes, onde o asfalto
teve de ser removido para a
implantação de uma tubulação. Com a conclusão do asfalto e agora a implantação
da grelha, a população está
livre do problema.
O secretário Isamu Oshima informou que o local ganhou tubulação com grande
capacidade de escoamento

(tubos de 1,20 m de diâmetro) e que agora, com mais
bueiros e a capacidade de
captação ampliada, o alagamento deve ser eliminado. O
tráfego e o acesso às moradias já foram normalizados.
A partir de 2017, a Prefeitura intensificou investimentos em ampliação da
drenagem pluvial, com implantação de novas redes,
aumento de capacidade e
recuperação de pontos afetados por erosão. A Prefeitura

realizou serviços semelhantes na Avenida Parigot de
Souza, próximo à feira de
domingo; Av. Guanabara;
na rua José Dias Lopes,
próximo ao Clube Português;
no Parque Industrial 3A,
no Primeiro de Maio e no
Parque Tarumã, além da
desobstrução de tubos e bocas de lobo em praticamente
toda a cidade com o uso de
um caminhão com jato de
alta pressão e sucção de
resíduos líquidos e sólidos.

Mulheres são maioria na
Educação do Paraná
Números do setor de Recursos Humanos da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
indicam que 78% do total de servidores são mulheres. Em relação aos professores, 76% são do
sexo feminino.
O número vai ao encontro do cenário nacional,
onde as mulheres representam 79,6% dos docentes da Educação Básica, tanto do ensino público
quanto do privado, de acordo com a edição mais
recente das Sinopses Estatísticas da Educação
Básica, levantamento feito pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O secretário estadual da Educação e do Esporte,
Renato Feder, destaca a importância de valorizar
as servidoras do Paraná, essenciais para que o
ensino público do Estado alcance a excelência.
““As mulheres formam a maior parte da rede
estadual de Educação. Elas foram fundamentais
em tudo o que foi construído até aqui e são fundamentais na construção da Educação que queremos
para o Paraná. O trabalho, o comprometimento, o
cuidado que dedicam às escolas, aos estudantes
e colegas de profissão é muito valioso””, afirma.
Uma das servidoras mais antigas em atividade
da Secretaria é Dianete Dalla Costa, que está no
órgão desde setembro de 1970. Formada no Magistério e em Pedagogia, com especialização em
Educação Especial, ela já é aposentada por um
padrão, mas não tem planos de parar de trabalhar
tão cedo. Atualmente, Dianete atua na Coordenação de Manutenção da Folha de Pagamentos, e é
responsável por acompanhar sete Núcleos Regionais de Educação (NREs).
“Acho que ainda tenho muito a oferecer na
profissão. Tenho saúde, gosto de fazer exercício
físico. Até já pensei em parar de trabalhar, mas
eu não nasci para ficar em casa, eu não sou uma
pessoa acomodada””, diz.
A pedagoga conta que os tempos mudaram
muito desde que ingressou na Educação. Ela relata
que morava em Francisco Beltrão e fazia faculdade em Palmas, na região Sudoeste, e percebia a
estranheza que causava uma mulher sozinha, no
ônibus, indo de uma cidade a outra para estudar.

Dia da Mulher tem mesmo que promover consumismo?
Graça Milanez
Em pleno século 21 [aliás, 1/5 dele já quase se foi] os índices relacionados a preconceito contra as mulheres ainda apavoram. “Em torno de 90% da população mundial tem
preconceito contra as mulheres”, concluiu um estudo da ONU, divulgado na quinta, 5.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento analisou 75 países, que
representam 80% da população global, e concluiu que nove a cada dez pessoas, inclusive mulheres, têm preconceito de gênero. O Brasil alcança o vergonhoso 89,50%.
E nós aqui usando o Dia Internacional da Mulher para estimular consumo? Estão aí
dois pecados num gesto só.
É certo e notório que o comércio se apodera das datas comemorativas para promover
as vendas. Isso vem de looonge. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças até que
dá para aceitar, mas o Dia Internacional da Mulher, não, né? É um descalabro total.
Para os marqueteiros de plantão, esta data serve até para dizer que no Dia da Mulher a distribuidora de água mineral X “estará dando desconto especial para elas”, ou
a imobiliária Y as aguarda para um café da manhã. [Desculpa, isso beira o ridículo!]
Imersos nesta mentalidade, inventaram também que os homens têm que dar presente para as mulheres ou mandar flores, bombons. Ok, não vamos desmerecer este ato
de carinho, mas, o que se percebe, pelo menos em cidades pequenas e pacatas como
Umuarama, nada vai além disso. Reflexão que é bom, nada! Ou praticamente nada.
Vai a dica, então: gente, o Dia Internacional da Mulher foi criado para refletirmos
sobre a violência, a discriminação que tira a paz de muitas; é para ampliarmos nossa
consciência em busca de igualdade, de respeito, de valorização. Chega, então, de glamurizar para fugir do debate. Passou da hora de entrarmos na onda do “menos mimo,
mais atitude”. Isso é benéfico. O consumismo desenfreado, não.
Jornalista Graça Milanez
milanez@unipar.br

PRF pega R$ 9 milhões em cigarros
paraguaios em quatro carretas no Paraná
São Paulo, (AE) - A Polícia Rodoviária Federal
apreendeu nesta sexta, 6,
no oeste do Paraná, quatro
carretas que transportavam
cerca de 1,8 milhão de carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai. A carga
é avaliada em mais de R$
9 milhões e a abordagem
dos veículos ocorreu em um
intervalo de quatro horas.
A primeira carreta foi
apreendida na BR-163 por
volta das 7h20 da manhã,
em Quatro Pontes (PR). O
motorista um paraguaio de
26 anos disse aos policiais
que saiu de Guaíra e levaria
a carga ilícita de 350 mil
carteiras de cigarro até
Cascavel. Ele foi preso em
flagrante.
Cerca de 20 minutos depois, às 7h40, outra equipe
da Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma segunda
carreta com 450 mil carteiras de cigarro em Marechal
Cândido Rondon, também na

BR-163. Ao avistar a viatura
policial, o motorista saltou
da cabine e abandonou o
veículo. Buscas foram feitas,
mas o contrabandista ainda
não foi localizado. Tanto o
caminhão quanto o semirreboque tinham placas falsas.
A terceira apreensão, de
600 mil carteiras de cigarro, ocorreu na BR-277, em
Cascavel, por volta das 11
horas, em uma carreta equipada com câmara frigorífica.
Ao ser questionado pelos
agentes da PRF, o motorista, de 27 anos, admitiu que
transportava cigarros contrabandeados do Paraguai e
que pretendia levar a carga
até Curitiba. Ele foi preso
em flagrante O caminhão e o
semirreboque apresentavam
placas adulteradas.
A quarta carreta apreendida foi abordada em Quatro
Pontes, por volta das 11h30,
na BR-163. Com placas falsas, a carreta transportava
outras 400 mil carteiras de

cigarro. O motorista abandonou a combinação de
veículos com placas paraguaias às margens da rodovia, enquanto a PRF fazia
o retorno para chegava até
a carreta. Ele ainda não foi
encontrado.
As quatro ocorrências
foram registradas nas unidades da Polícia Federal
e da Receita Federal em
Cascavel e Guaíra. O crime
de contrabando tem pena
prevista de dois a cinco anos
de prisão, informou a PRF.
Segundo a corporação,
em 2019, as equipes da
Polícia Rodoviária Federal
apreenderam 39,7 milhões
de carteiras de cigarro do
Paraná. O número corresponde a mais do que o dobro
do total registrado em 2018,
quando 18,4 milhões de carteiras foram apreendidas no
estado. O Paraná é o estado
brasileiro onde a PRF mais
apreende cigarros contrabandeados do Paraguai.

Opções de Imóveis em Curitiba
Locação sala/consultorio-DOC Batel-R$4.940,00
DOC Castelo Batel foi criado para proﬁssionais da área de saúde e seus pacientes.
Temos um consultório premiun para voce, proﬁssional da área de saúde, no prédio com a
localização mais cobiçada e valorizada de Curitiba-terreno compartilhado com o Castelo
do Batel, construído em conformidade com a RDC50 da ANVISA, inclusive em suas áreas
comuns. Veja imagens do empreendimento em vídeo 3D no LINK abaixo:
PERMITIMOS QUE A SALA SEJA DE USO COMPARTILHADO- MAIS DE UM MÉDICO OCUPANDO O MESMO ESPAÇO EM HORÁRIOS DIFERENTES PARA DILUIR AS
DESPESAS DA LOCAÇÃO E TAXAS.
Corredores: Com 2 metros de largura de acordo com a
RDC50 da Anvisa;
Portas dos consultórios em folha dupla: Largura das portas de 1,3 metros;
Área de descarte de lixos especiais: Área especial para
descarte de lixo hospitalar em todos os pavimentos;
Segundo ponto de água: Ponto de água extra para área
de atendimento e ponto de água para copa;
Elevadores: Dois elevadores sendo um com capacidade
para maca;
Geradores: Para áreas comuns e elevadores de emergência.
DOC oferece Port Cochère. Acesso ao estacionamento pela Avenida Visconde de Guarapuava. Vaga de embarque e desembarque de ambulância.
**Diferenciais DOC Batel: *Segurança: Pacientes e acompanhantes terão acesso aos consultórios somente após
identiﬁcação;
*Serviços de Diagnóstico: Integração entre consultórios e
serviços de diagnóstico localizados no térreo;
*Infraestrutura: Auditório, 2 salas de reuniões, copa, foyer,
lobby e valet park, ﬁtness e bicicletário;
*Smartservices: Mão de obra temporária, suporte ao TI,
eletricista, hidráulico, chaveiro;
*Smartparking: Espaço de estacionamento aos proprietários e visitantes através do sistema rotativo.
Haverá cobrança de IPTU e CONDOMÌNIO a parte. Agende já sua visita Maiores informações consultem nossos
corretores!

TERRENO COM 6 CASAS EM CONDOMINIO-R$349.900,00

Terreno no bairro Pilarzinho-Zoneamento: UC-SETOR DE TRANSIÇÃO PARQUE NATURAL MUN TANGUA-Testada de 30,00MTS para Rua Agostinho Grubba X 27,00 ambos lados - ÁREA TOTAL 668,00m2No local tem seis casas em condominio, não averbadas e necessitando de reparos.
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IPATROCÍNIO

Umuaramense busca patrocínio para disputar o
campeonato internacional de Karate, no Japão
Umuarama - Raíssa Liege, 16 anos, pula cedo da
cama, pega sua bicicleta e
corta Umuarama do Bairro
Sonho Meu até o curso
Pré-Vestibular Alfa, na rua
Arapongas. Só nesse percurso são mais de 15 km
pedalando todos os dias,
mas a jovem ainda treina
Karatê, Jiu-jitsu e Futsal.
Essa força de vontade, garra e determinação levaram
a jovem umuaramense a
conquistar uma vaga para
o World Fullcontact Karate
Championship (WFKO),
disputado em Osaka – Japão.
Se depender de preparo físico e empenho para
conquistar o título, Raíssa
era uma das finalistas,
mas a jovem umuaramense
precisa de mais, ela precisa
de ajuda financeira. Como
todo atleta no Brasil, a
lutadora sofre para custear
suas despesas. Só para a
viagem no Japão ela precisa de R$ 20 mil. “Não temos
nada ainda. Se alguém ou
empresa puder me ajudar,
vamos levar o nome da
cidade a um âmbito internacional”, disse.
O campeonato interna-

Raissa tem uma longa caminhada de vitórias nos campeonatos que já disputou

cional será nos dias 30 e 31
de maio e conforme a treinadora Patrícia Piffer, tal
modalidade do karatê tem
previsão para entrar nas
olimpíadas de 2024 e o campeonato do Japão começa
a ranquear os atletas para
o evento olímpico. “Raíssa
vai enfrentar pedreira no
Japão. Ela vai lutar com
atletas de até 50 quilos,
podendo ser mais ou menos

graduadas. Pode pegar
lutadoras mais velhas que
ela”, disse.
Cursando o terceiro ano
do ensino médio, Raíssa
é uma lutadora de poucas
palavras, mas quando foi
questionada qual a profissão que ela quer seguir,
a resposta foi rápida e
certeira, “Eu quero ser atleta, lutadora profissional”,
enfatizou.

Força, garra e determinação levaram Raissa a conquistar uma vaga para
o World Fullcontact Karate Championship (WFKO), no Japão

AJUDA
Mas para isso, a jovem precisa de sua ajuda
para cruzar o mundo. “As
pessoas ou empresas que
puderam patrocinar a
Raíssa podem procurar a
academia Studio Art`Corpus na avenida Rotary no
telefone (44) 99967-2396
ou realizar deposito no
Sicoob – agência 4379-6
conta: 15.139-4. Se a pes-

soa não puder contribuir
com dinheiro, só o ato de
seguir a atleta nas suas
redes sociais já vai ajudar”, explicou Patrícia.
Modalidade
O Karatê full contact
surgiu na década de 70, nos
Estados Unidos, quando
os karatecas tradicionais
começaram a buscar competições que permitiam um

contato pleno. Os atletas
começaram a adaptar protetores de pé e mão para
que os contatos fossem
permitidos, só que com pouco risco de lesão. No Full
Contact os atletas podem
utilizar técnicas de mão e
de pernas do Karatê que
atinjam o adversário da cintura para cima, observando
a linha lateral e frontal do
tronco e cabeça.

Após derrota na Libertadores, São Paulo visita o desesperado Botafogo-SP
Ribeirão Preto, (AE) São Paulo e Fernando Diniz
tiveram um raro momento
de paz depois de emendar
duas vitórias consecutivas,
contra Oeste (4 a 0) e Ponte
Preta (2 a 1). Mas a tensão
voltou a dar as caras após
a derrota de virada por
2 a 1 para o Binacional,
na última quinta-feira, no
Peru, na estreia pela Copa
Libertadores. Para afastar
a pressão, o time precisa
do resultado positivo na
visita ao Botafogo, às 16h
deste domingo, em Ribeirão
Preto, pela nona rodada do
Campeonato Paulista.
O São Paulo é líder do
Grupo C, com 15 pontos, e colocará um pé nas quartas de

final em caso de novo triunfo.
Desesperado na luta contra
o rebaixamento, o Botafogo
amarga a lanterna do Grupo
B, com apenas cinco pontos.
Outra derrota na competição
pode ser quase fatal para a
equipe de Ribeirão Preto,
que venceu apenas uma vez,
há duas rodadas, contra a
Inter de Limeira.
Como vive momento
crítico na temporada, com
calendário cheio, o técnico
Fernando Diniz deve poupar
quase todos os titulares no
jogo do Estadual. O time
principal está desgastado
por ter atuado na altitude
de 3.825 metros de Juliaca,
no Peru, contra o Binacional. Além disso, na próxima

quarta-feira, o São Paulo
tem obrigação de vencer a
LDU, no Morumbi, para não
se complicar na competição
continental.
Dos jogadores que entraram em campo na última
quinta-feira, apenas o goleiro
Tiago Volpi e o lateral-direito
Igor Vinícius devem ir a campo em Ribeirão Preto. Igor
será novamente utilizado
devido à lesão do espanhol
Juanfran, ainda sem retorno definido. O mesmo vale
para Vitor Bueno, que deve
continuar como desfalque no
setor ofensivo.
Apesar da situação
caótica no Paulista, o técnico Claudinei Oliveira, do
Botafogo, tenta manter a

Em boa fase, Fluminense enfrenta o
Resende no Maracanã e busca novo triunfo
Rio, (AE) - A eliminação
precoce na Copa Sul-Americana, para o modesto Unión
La Calera, deixou Odair
Hellmann na berlinda. Na
estreia do Fluminense na
Copa do Brasil, um grande
susto contra o Moto Club
quase custou a eliminação em outro torneio. Mas
depois de andar na corda
bamba, o time parece estar
se encontrando. E tem neste
domingo a oportunidade de
confirmar o bom momento
ao receber o Resende, às 18
horas, no Maracanã, pela
segunda rodada do Grupo
B da Taça Rio.
O Fluminense saiu com
uma imagem positiva das
duas últimas partidas:
goleada por 5 a 1 sobre o
Madureira, na estreia da
Taça Rio, e vitória tranquila diante do Botafogo-PB,
por 2 a 0, resultado que
garantiu vaga na terceira
fase da Copa do Brasil. O

O jogador Nenê vem se destacando neste inicio de ano

mesmo não se pode dizer
do Resende, que tem apenas uma vitória no Carioca, conquistada na Taça
Guanabara, e que ficou
no empate por 1 a 1 com o
Vasco na primeira rodada
do segundo turno.
Dois jogadores, em especial, marcam a mudança
do Fluminense em relação à

equipe que vinha oscilando
nas semanas anteriores:
Hudson e Yago Felipe. Os
meias, contratados em
2020, deram mais mobilidade a um setor que vinha
pecando pela lentidão. O
primeiro, inclusive, fechou
a goleada sobre o Madureira, no Maracanã, com um
belo gol.

cabeça fria para alcançar
a permanência na primeira divisão. Ele terá todo o

elenco à disposição para
enfrentar o São Paulo, e
vai repetir a escalação

da derrota por 1 a 0 para
a Ferroviária, na última
rodada.

Cidade
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Cemil é pioneiro em disponibilizar uma
sala exclusiva para o parto humanizado
Umuarama – Seguindo
a sua tradição de investir
alto para atender cada vez
melhor a população local e
regional, o Hospital Cemil
de Umuarama está inaugurando a Sala de Parto
Humanizado, com estrutura
moderna para um atendimento de qualidade às mulheres num dos momentos
mais importantes de suas
vidas: a hora do parto.
O Cemil é o primeiro
hospital da região a disponibilizar a sala do parto
humanizado com banheira,
mesa especial regulável,
conforme a necessidade
da grávida, iluminação e
decoração que dão um colorido acolhedor, todos os
acessórios necessários ao
procedimento, além de uma
equipe de enfermagem especialmente treinada para
o atendimento com técnicas
que façam a dor ser cada vez
menor na mulher na hora do
nascimento da criança.
E, ao lado, está instalada
também a sala específica,
onde, logo após o parto, a
mãe pode ficar com o recémnascido e outros familiares.
“O parto humanizado requer
um ambiente acolhedor, bem
estruturado e com pessoal
capacitado. É isso o que o
Hospital Cemil está oferecendo para toda a comunida-

A banheira e outros acessórios fazem parte da sala

Sala conta com uma cama especial regulável e outros detalhes

de”, destaca o diretor-geral
do hospital, João Jorge Helú.
O parto humanizado é o
procedimento recomendado
pelo Ministério da Saúde
e permite que a gestante
participe ativamente do momento do nascimento do seu
filho, evitando a intervenção
cirúrgica.
Um parto humanizado
de qualidade, como o que
está sendo oferecido pelo
Hospital Cemil, a gestante pode contemplar toda
a magia desse momento
sublime, fugindo de experiências cirúrgicas que
resultam em recuperação
mais demorada, podendo
até ser traumática.
Serviço – A direção do
Cemil informa que o serviço
é para todas as gestantes,
incluindo todos os convênios
que atende.
Outras informações pelo
fone 3621-9200 ou no site
http://hospitalcemil.com.br/

Sala de espera com todo o conforto também para os familiares

O anúncio da novidade foi feito pelo diretor do Cemil, João
Jorge Helú, em visita ao diretor do Ilustrado, Ilídio Coelho
Sobrinho

Assistência Social de Umuarama cadastra
para novo lote de carteirinhas de autistas
Umuarama - A Secretaria
Municipal de Assistência
Social receberá até o próximo
dia 20 os formulários para a
emissão do segundo lote das
carteirinhas para de pessoas
com Transtorno de Espectro
Autista (TEA). A orientação
para quem for atendido por
organizações – como a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) e
a Associação dos Amigos
dos Autistas (AMA) – é que
encaminhem os documentos
diretamente às assistentes
sociais das entidades. Os demais devem procurar a secretaria, na Rua Desembargador
Antônio Franco Ferreira da
Costa, 3633 – Zona I.
A chefe de Proteção Social Básica, Dayanne Paola
de Oliveira Demozzi, lembra que os interessados devem preencher o formulário
disponível na secretaria
e também nas entidades
Apae e AMA. “Além disso

é necessário apresentar
cópias dos documentos da
pessoa com espectro autista, foto 3x4, comprovante
de residência, número do
telefone, cópia do cartão
SUS e o laudo que atesta o
espectro”, orientou.
A secretária Izamara
Amado de Moura (Assistência Social) explica que
a carteirinha é assegurada
pela lei 4.391/2019, de autoria da vereadora Maria
Ornelas, e dá direito a atendimento prioritário em casos de proteção e socorro,
em instituições e serviços
de atendimento ao público,
recursos humanos e tecnológicos para ser atendido
em igualdade de condições
com as demais pessoas,
pontos de parada, estações
e terminais acessíveis de
transporte coletivo com
segurança para embarque
e desembarque.
Assegura ainda acesso a

informações e recursos de
comunicação, recebimento
de restituição de imposto
de renda e tramitação processual e procedimentos
judiciais e administrativos
em que a pessoa for parte
interessada. Conforme a

lei, os direitos previstos ao
autista são estendidos à
pessoa que o acompanha
ou seu atendente pessoal.
“A lei assegura, ainda,
atendimento prioritário
em filas de supermercados,
bancos, farmácias, bares,

restaurantes e similares.
Para isso é necessário realizar o cadastro na secretaria e aguardar a emissão
da carteirinha”, completou
Izamara. A Carteira Municipal de Identificação do
Autista é expedida pela

Prefeitura para identificação de portadores de TEA,
que para efeitos legais são
considerados pessoa com
deficiência (PCD). Mais
informações pelos fones
(44) 3906-1020/ 3906-1023/
9 8457-1115.
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Em paz com o passado

A novela “Éramos Seis” caminha para seus momentos
finais e um dos desfechos esperados é quanto ao final de
Justina (Julia Stockler). Ela finalmente encontrará paz ao
lado da mãe, Emília (Susana Vieira) e entenderá que não
matou o pai, como havia pensado anteriormente. Emília,
por sua vez, deixará de dopar a filha e vai liberar a moça
para ir onde quiser.

No baile de máscaras

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert foram um dos casais
que roubou a cena no badalado baile de máscaras promovido por uma famosa grife de cosméticos. O evento foi no
Jockey Club de São Paulo e reuniu várias celebridades.

Cinema nacional
Nathalia Dill é a estrela do filme “Casal Inseparável”, do diretor Sérgio Gondenberg. Neste novo trabalho, a atriz divide as cenas com Marcos Veras. No
elenco estão também, Totia Meirelles, Junno Andrade,
Danni Suzuki e Stepan Nercessian.

1) Como se chamava
a personagem da atriz
Cintia Dicker, na novela “Meu Pedacinho de
Chão”?
a) Dona Tê
b) Milita
c) Juliana
d) Madame Epa
2) A atriz Fernanda
Montenegro recebeu uma indicação
para o Oscar por qual destes filmes?
a) “Eles Não Usam Black Tie”
b) “A Janela do Outro Lado da Rua”
c) “Central do Brasil”
d) “A Partilha”
3) Quais personagens foram interpretados por Maria
Fernanda Cândido nas novelas “Terra Nostra” e “Esperança”?
a) Paola e Madalena
b) Luiza e Maria
c) Paola e Nina
d) Janete e Nina
4) Quem interpretou a personagem Raquel na novela
“Canavial de Paixões”, que foi exibida pelo SBT?
a) Débora Duarte
b) Bianca Castanho
c) Helena Fernandes
d) Patrícia Novaes

Cantora será mamãe
Katy Perry aproveitou o lançamento do clipe da música
“Never Worn White” para anunciar que está grávida de
sua primeira criança, fruto do relacionamento com o ator
Orlando Bloom. Desde o anúncio, Katy tem sido muito
paparicada pelos seus seguidores nas redes sociais.

Data a
deﬁnir

A Globo ainda não decidiu, mas os novos episódios
do “Conversa com Bial”
devem estrear no próximo
dia 23, ou no dia 30. Aguardemos a definição.

Discretos

Gisele Bündchen e
Tom Brady são apontados como um dos casais
mais sólidos do mundo
fashion. Aparecem sempre na mídia por motivos
profissionais e fazem
questão de manter os
filhos Benjamin e Vivian
bem longe dos holofotes.

Caseiro

Lucas Lucco disse em
entrevista que na vida real
é um rapaz sossegado e que
adora ficar em casa. Assim
a vida do galã não é nada
movimentada, como poderiam pensar alguns tendo
em vista o tipo de música
que ele canta. Que assim
seja, Lucco.

Na novela da
Record

Bruno Guedes estará
nos primeiros capítulos de
“Gênesis”, a nova novela
da Record, interpretando
o personagem bíblico Noé.
Depois, o papel de Noé vai
para Oscar Magrini.

5) A novela “Indomada” foi marcada pela atuação de
Eva Wilma, na pele da malvada Maria Altiva. Mas na
trama, também tinha personagens dóceis e ingênuos.
Um deles foi interpretado por Flávia Alessandra.
Quem era essa personagem?
a) Dorothy
b) Caroline
c) Cleonice
d) Grampola
(Respostas: 1-b / 2-c / 3-c / 4-c / 5-a)

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

Rui acredita que Leila não sabe do paradeiro de
Rita e a liberta. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Henrique descobre
que Fake contou para Vinícius sobre sua virgindade.
Filipe afirma a Carla que irá entrar em contato com o
homem que ligou para ela. Max desabafa com Serginho sobre a dificuldade de encontrar um emprego. O
homem acusado de sequestrar Rita é preso. Rui beija
Leila à força. Tatoo conta para Rui sobre a prisão do
homem que sequestrou Rita. Max diz a Serginho que
decidiu trabalhar como motorista. Filipe recebe uma
ligação do delegado responsável pelo caso de Rita.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

Alfredo conforta Lola. Justina se ilumina quando
Emília elogia seus desenhos. Adelaide aconselha
Emília. Alfredo diz que tem um sentimento diferente
por Adelaide. Lola sofre com sua solidão. Zeca é homenageado e o prefeito o convida para ser seu assessor.
Olga sente ciúmes de Zeca. Clotilde visita Lola. Afonso
desperta e pede que Shirley avise a Lola e Inês sobre
seu paradeiro. Zulmira questiona Lola sobre Felício
e Isabel. Marcelo pede Lili em namoro.

SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo

Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua
mãe. Helena se arrepende de ter ido à casa de Luna/
Fiona e fica desconcertada quando a fisioterapeuta
deixa claro que deseja o bem de Téo e da empresária.
Zezinho se fantasia para que Alexia não o reconheça. Bia surpreende Tarantino com um jantar à luz de
velas. Micaela se interessa por Gael e Bruno. Zezinho
consegue chegar ao sítio de Judas do Norte antes de
Alexia. Alexia se prepara para se declarar a Zezinho,
quando vê o sutiã que o filho de Ermelinda usou em seu
disfarce e questiona se o rapaz está com outra mulher.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Os amigos de Mário convidam o garoto para
brincar ao ar livre. Poliana e Luigi vão até a casa de
Glória para pedir um favor a Antônio. Iure conta a
Samuel que Violeta mentiu para ele. Luigi tenta dar
um presente para Yasmin, mas é ignorado. Roger
convoca uma reunião com os funcionários da O11O
e pede que eles comecem a trabalhar em uma nova
Sara. Durval e Vini estranham o sumiço de Mosquito.
Pendleton conta para Luísa que Eric é o admirador
secreto de Poliana e ela fica surpresa. Fernanda
tenta descobrir quem é a nova namorada de Afonso.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo

Thelma rejeita a ajuda de Camila a caminho do
hospital. Jane retorna e afirma que cuidará de Thelma. Magno confessa a Betina que se sentiu humilhado
por Lídia. Raul diz que irá preparar Sandro para
assumir a PWA. Camila não consegue amamentar
seu bebê, e Lurdes tenta acalmar a filha. Durval
visita Thelma e o bebê na maternidade. Verena discute com Álvaro. Estela comenta com Jorge que
Álvaro está apaixonado por ela. Tiago agride Nicolas, e Miranda cobra explicações de Vitória e Raul.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no
SBT

Tomas conta para Taísa que Frederico nunca gostou dela, apenas lhe usou para fazer ciúme em Lurdinha. Priscila promete pensar se volta ou não para
a banda. Geraldo vai atrás de Joel no haras. Otávio e
Rebeca voltam da viagem. Frederico pede autorização
para que Otávio deixe os sapatos Fiorina fazerem
parte da nova coleção da On-Enterprise. Esses são os
sapatos feitos por Giuseppe, no Vilarejo dos Sonhos.
Téo e Isabela, que finge ser Manuela, fazem sapatos
novos para os amigos com o auxílio de Giuseppe.

Melhora total em todos os assuntos
profissionais, sociais e financeiros se
farão sentir neste período. Terá uma
fase feliz, para os passeios e para
unir-se com amigos e entes queridos.

Aproveite este benéfico momento
para promover seu sucesso social,
profissional e material. Saiba, pois,
que um excelente período está se
aproximando para você.

Ótimo fluxo para o tratamento de sua
beleza física e para impor mais moral
em seu ambiente social. Sucesso no
amor. Aprenda a conseguir um maior
equilíbrio em suas ações.

Poderá ter algumas dificuldades
financeiras, profissionais e familiares.
Portanto, tenha a cabeça no lugar,
procurando a mais fácil solução e não
conturbando tudo como é de costume.

Embora você tenha espírito criador, nem sempre é um realizador.
Receberá informações úteis e promissoras. Invista mais em você.
Período feliz para a vida amorosa.

Poderá ter felizes contatos com pessoas de posse financeira elevada, mas
não tente tirar proveito disso. Seja honesto e sincero. Boa disposição para
o trabalho e melhora total de saúde.

Boas coisas deverão acontecer para
você. O momento dar-lhe-á excelentes chances de conseguir realizar o
que pretende principalmente as que
vêm planejando desde há muito.

Momento em que receberá o auxílio
de pessoas de posição superior.
Sua moral deverá ser exaltada, bem
como suas qualidades mentais e
profissionais. Todavia, cuide bem do
seu dinheiro.

Alguém do seu conhecimento pode
lhe dar sugestões ou orientações
neste momento. Período promissor
de felicidade sentimental e harmonia
doméstica. Acautele-se em relação
a sua saúde.

Nem tudo o que ocorrer com você
hoje será explicável à luz da razão.
Mecanismos fantásticos estarão ao
seu alcance para conseguir o que
deseja. Dedique mais tempo à sua fé.

A oposição de outras pessoas não
lhe afetará, pois tudo indica que terá
muito sucesso no trabalho e na vida
social. Poderá elevar suas finanças
através de negócios bem entabulados. Boa saúde.

Procure começar o período com deliberação e propósito de conseguir tudo
aquilo que deseja no plano amoroso
e profissional. Fase excelente. Deve
aproveitá-la.

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br
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BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

PREVISÃO
INICIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuição de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)

RECEITA DE SERVIÇOS
Receita Bruta de Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Outras Alienações de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas

Exercício
Atual

0,00
0,00
0,00
0,00
3.450.000,00
3.450.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.927.764,52
2.927.764,52
0,00
120.987,11
0,00
120.987,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-522.235,48
-522.235,48
0,00
-179.012,89
0,00
-179.012,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.731.638,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.731.638,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.361,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.361,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.780.390,43

-719.609,57

2.107.855,27

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.763.441,34

2.107.826,96

0,00

0,00

Clientes

0,00

Créditos Tributários a Receber
Divida Ativa Tributaria

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
www.elotech.com.br
0,00
0,00

SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

4.780.390,43

120.000,00

1.130.000,00

438.088,82

-691.911,18

5.620.000,00

6.630.000,00

5.218.479,25

-1.411.520,75

DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página:
0,00 1
0,00

0,00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Curto Prazo

0,00

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

0,00

0,00

Divida Ativa não Tributaria - Clientes

0,00

0,00

Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

Créditos de Transferências a Receber

0,00

0,00

Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

0,00

0,00

(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo

0,00

0,00

Juros e Encargos a Pagar

0,00

0,00

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

0,00

0,00

(-) Encargos Financeiros

0,00

0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

86,86

28,31

Estoques
VPD Pagas Antecipadamente

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00

0,00

1.563.300,00

693.300,00

70.907.629,80

62.418.473,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Longo Prazo

0,00

0,00
0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

70.907.629,80

62.418.473,05

Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Clientes

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Créditos Tributários a Receber

0,00

0,00

Fornecedores a Longo Prazo

Divida Ativa Tributaria

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Divida Ativa não Tributaria-Clientes

0,00

0,00

Provisões a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

0,00

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

-

1.010.000,00

1.010.000,00

-

Superávit Financeiro

-

1.010.000,00

1.010.000,00

-

Reabertura de créditos adicionais

-

0,00

0,00

-

DOTAÇÃO
INICIAL
(d)

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)

DESPESAS
EMPENHADAS
(f)

DESPESAS
LIQUIDADAS
(g)

0,00

0,00

Resultado Diferido

0,00

0,00

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

0,00

0,00

Juros e Encargos a Pagar

0,00

0,00

Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo

0,00

0,00

(-) Encargos Financeiros

0,00

0,00

Estoques

0,00

0,00

VPD Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

70.907.629,80

62.418.473,05

Participações Permanentes

0,00

0,00

Participações Avaliadas pelo Método de

0,00

0,00

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

0,00

0,00

Propriedades para Investimento

0,00

0,00

Demais Investimentos Permanentes

0,00

0,00

1.563.300,00
3.300,00
0,00
0,00
1.560.000,00
0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis

0,00

0,00

Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes
Direitos de Uso de Imóveis
(-) Amortização Acumulada

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Imobilizado
Bens Móveis
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESPESAS
PAGAS
(h)

0,00

693.300,00

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

3.300,00
0,00
0,00
690.000,00
0,00

Reserva de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Reserva de Lucros

0,00

Demais Reservas

0,00

0,00

Resultados Acumulados

-67.580.801,60

-59.617.317,78

Resultado do Exercício

-7.963.483,82

-9.508.577,09

-59.617.317,78

-50.108.740,69

0,00

0,00

Outros Resultados

0,00

0,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

-67.580.801,60

-59.617.317,78

3.326.828,20

2.801.155,27

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE

1.563.386,86

PASSIVO PERMANENTE

693.328,31

EXERCÍCIO: 2019
SALDO PATRIMONIAL

PERÍODO: 1 a 12

5.218.479,25

5.218.479,25

5.218.479,25

1.406.520,75

6.592.000,00

5.187.324,97

5.187.324,97

5.187.324,97

1.404.675,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

27.000,00

33.000,00

31.154,28

31.154,28

31.154,28

1.845,72

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.620.000,00

6.630.000,00

5.218.479,25

5.218.479,25

5.218.479,25

1.411.520,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB.
0,00 MARILUZ
0,00 - PREVILUZ
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
Estado do Paraná
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2019
Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PÁGINA: 2
Compensações
ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Exercício
Anterior

ESPECIFICAÇÃO
www.elotech.com.br

Garantias e Contragarantias Recebidas

0,00

0,00

Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00

0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.

0,00

0,00

Direitos Contratuais

0,00

0,00

Obrigações Contratuais

0,00

0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00

0,00

Outros Atos Potenciais do Passivo

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

148.892,55

151.177,08

08 - Regime Próprio de Previdência

1.614.548,79

1.956.649,88

TOTAL

1.763.441,34

2.107.826,96

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná

Exercício:

2019

RESTOS A PAGAR
Saldo do
exercício

TÍTULOS

Movimento no Exercício
Inscrição

Liquidação
Inscrição

Liquidação
Baixa

Cancelado

Saldo para o
exercicio
seguinte

Pago

0,00

0,00

0,00

8.672,09

8.672,09

0,00

0,00

140.593,14

140.593,14

0,00

RETENÇÕES - SINDICATOS

0,00

39.115,20

39.115,20

0,00

RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES

0,00

19.719,15

19.719,15

0,00

0,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA

0,00

353.798,15

353.798,15

0,00

0,00

0,00

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

0,00

44.182,97

44.182,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606.080,70

606.080,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.180,00

5.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.180,00

5.180,00

0,00

0,00Orçamentário
0,00
0,00
Balanço
5.620.000,00 III a Portaria
6.630.000,00 SOF 5.218.479,25
5.218.479,25
Adendo
nº 08, de 04/02/1985
da Lei nº 4.320/64
0,00 Anexo XII
0,00
0,00
0,00
Período
de Janeiro 5.218.479,25
a Dezembro 5.218.479,25
5.620.000,00
6.630.000,00

0,00

0,00
0,00

606.080,70

606.080,70

0,00

0,00

0,00

Totais

Totais
DIÁRIAS A PAGAR
Totais

TOTAL GERAL :

5.218.479,25
0,00

0,00

5.218.479,25

1.411.520,75

(a)
DESPESAS CORRENTES

www.elotech.com.br

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
2019

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO
(A LIQUIDAR)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a+b-d-e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISTO/ARRECADADO

0,00

0,00

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1.2.0.0.00.0.0.00.00...

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

80.859,00

78.207,20

78.117,33

78.838,70

78.685,98

78.094,93

77.067,94

77.271,93

78.138,55

77.897,50

77.783,19

153.987,95

1015

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

80.859,00

78.207,20

78.117,33

78.838,70

78.685,98

78.094,93

77.067,94

77.271,93

78.138,55

77.897,50

77.783,19

153.987,95

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

11.636,07

8.705,49

8.066,04

9.120,14

11.988,79

9.762,70

14.037,40

6.526,82

15.127,62

14.632,38

2.750,72

8.632,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853,41

682,81

684,13

764,09

960,17

806,20

1.048,85

771,99

912,27

894,90

468,17

580,18

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Receita

Fonte não Encontrada

0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00...

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

(a)
DESPESAS CORRENTES

Fonte não Encontrada

1005

Fonte não Encontrada

1015

Fonte não Encontrada

Fonte não Encontrada

0,00

0,00

0,00

0,00

1551

0,00

0,00

0,00

1.9.0.0.00.0.0.00.00...

Página: 2

3.631,17

1551

Fonte não Encontrada

1015

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)

PAGOS

CANCELADOS

SALDO
(A PAGAR)

(d)

Fonte não Encontrada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.448,92

987,32

162,98

891,51

362,59

0,00

0,00

0,00

0,00

8.625,68

7.608,00

11.539,63

4.767,51

14.052,37

12.845,97

1.919,96

7.015,21

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

9.115,27

9.427,81

9.427,81

9.427,81

9.427,81

9.427,81

7.375,22

8.554,32

8.554,32

8.554,32

8.554,32

17.108,64

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

1.037,55

0,00

6.554,76
12.500,00

12.500,00

0,00

1.348,50

5.716,54
12.500,00

12.500,00

0,00

2.402,94

5.716,96
12.500,00

12.500,00

0,00

12.500,00

9.115,27

9.427,81

9.427,81

9.427,81

9.427,81

9.427,81

7.375,22

8.554,32

8.554,32

8.554,32

8.554,32

17.108,64

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

153.623,53

149.377,09

147.971,91

149.891,54

149.860,71

148.533,42

146.949,21

147.327,15

148.866,08

148.556,12

148.472,98

273.384,58

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

187.500,00

153.623,53

149.377,09

147.971,91

149.891,54

149.860,71

148.533,42

146.949,21

147.327,15

148.866,08

148.556,12

148.472,98

273.384,58

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,37

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

716.683,34

1015

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,33

133.333,37

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

716.683,34

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,33

458.333,37

255.233,87

245.717,59

243.583,09

547.278,19

249.963,29

245.818,86

550.686,57

249.640,32

237.561,21

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Fonte não Encontrada

Despesa

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
Exercício

2019

Janeiro

Fevereiro

545.429,77
239.680,22
www.elotech.com.br

1.169.797,45
Página:
1

PREVISTO/PAGO

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Dezembro

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
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FUNDO MUN. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARILUZ PREVILUZ
Total Tipo Custo Orgão

Total Despesa

TOTAL

1.801,29

7.151,49

Orgão

DESPESAS DE CAPITAL

1.665,37

0,00

7.9.0.0.00.0.0.00.00...

(f)=(a+b-c-d)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

0,00

12.500,00
12.500,00

Total Receita

(c)

2.305,72

0,00

7.2.0.0.00.0.0.00.00...

INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0

0,00

Data de Emissão: 06/03/2020
www.elotech.com.br
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,00

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

-

Exercício

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

Notas Explicativas

INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00

1.411.520,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT
ANTERIOR

SUPERÁVIT/DÉFICIT

01 - Recursos Ordinários / Livres

0,00

0,00

TOTAL (IX) = (VII + VIII)

Exercício
Anterior

0,00

0,00

SUPERÁVIT (VIII)

Exercício
Atual

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON

Dívida Mobiliária

SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)

0,00
62.418.473,05

SERVIDOR ATIVO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO
(VII)
Amortização da Dívida Interna

Outras Dívidas

0,00

70.907.629,80

DATA
EMISSÃO: -59.617.317,78
06/03/2020
-67.580.801,60

no Período de Janeiro a Dezembro

6.625.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

0,00

Ajustes de Exercícios Anteriores

Resultados de Exercícios Anteriores

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
TOTAL
2.801.155,27
3.326.828,20
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria
SOF nº 08, de 04/02/1985
PASSIVO FINANCEIRO
1.763.441,34
2.107.826,96
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

TOTAL

Exercício
Anterior
0,00

SALDO DA
DOTAÇÃO
(i)=(e-f)

5.588.000,00

INVESTIMENTOS

Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

5.615.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

-719.609,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Exercício
Anterior
0,00

PASSIVO CIRCULANTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

REFINANCIAMENTO (II)
Operações de Créditos Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Créditos Externas
Data
de Emissão: 06/03/2020
Mobiliária
Contratual

Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO

1.763.528,20

c=(b-a)

0,00
0,00
0,00
0,00
3.450.000,00
3.450.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Exercício
Anterior

ATIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo

SALDO

-719.609,57

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo
XII da Lei nº 4.320/64
5.500.000,00
5.500.000,00
Período de Janeiro a Dezembro

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

4.780.390,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DATA EMISSÃO: 06/03/2020
PÁGINA: 1

5.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PERÍODO: 1 a 12

ATIVO

RECEITAS
REALIZADAS
(b)

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

EXERCÍCIO: 2019

5.500.000,00

RECEITA INDUSTRIAL

b3

UMUARAMA, domingo e segunda-feira, 8 e 9 de Março de 2020

Saldo Previsto
Executado

371.713,85
378.795,74
371.713,85
378.795,74

372.376,08
381.947,00
372.376,08
381.947,00

382.976,20
389.159,21
382.976,20
389.159,21

393.289,20
395.689,20
393.289,20
395.689,20

392.597,84
405.399,74
392.597,84
405.399,74

387.670,21
401.613,09
387.670,21
401.613,09

392.070,49
408.985,43
392.070,49
408.985,43

405.136,52
418.187,43
405.136,52
418.187,43

398.281,46
412.039,58
398.281,46
412.039,58

400.604,22
411.255,70
400.604,22
411.255,70

405.199,89
408.960,88
405.199,89
408.960,88

371.713,85

372.376,08

382.976,20

393.289,20

392.597,84

387.670,21

392.070,49

405.136,52

398.281,46

400.604,22

405.199,89

378.795,74

381.947,00

389.159,21

395.689,20

405.399,74

401.613,09

408.985,43

418.187,43

412.039,58

411.255,70

408.960,88

806.446,25

86.619,48

85.957,25

75.357,13

65.044,13

65.735,49

70.663,12

66.262,84

53.196,81

60.051,87

57.729,11

53.133,44

-336.795,77

-123.561,87

-136.229,41

-145.576,12

151.588,99

-155.436,45

-155.794,23

136.444,34

-178.507,21

138.646,99

-161.615,38

-171.399,67

363.351,20

0,00

-336.795,77

Saldo Disponível
Previsto

795.129,14
806.446,25
795.129,14
806.446,25

795.129,14

Filtros:Mês :12

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
PERÍODO: 1 a 12

EXERCÍCIO: 2019

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
Exercício:

DATA EMISSÃO: 06/03/2020
PÁGINA: 1

INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orçamentária (I)
Ordinária
Vinculada

DISPÊNDIOS
Exercício
Atual

Exercício
Anterior

ESPECIFICAÇÃO

4.780.390,43

4.520.623,38

9.427,17

10.065,17

Despesa Orçamentária (VI)
Ordinária
Vinculada

Exercício
Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

5.218.479,25

4.577.338,03

105.414,90

95.496,26

4.770.963,26

4.510.558,21

5.113.064,35

4.481.841,77

Transferências do FUNDEB

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Alienação de Bens

0,00

0,00

Alienação de Bens

0,00

0,00

Operações de Crédito

0,00

0,00

0,00

0,00
Página:
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5.113.064,35

4.481.841,77

Operações de Crédito
Contratos
de Rateio 06/03/2020
de Consórcios Públicos
Data
de Emissão:
Regime Próprio de Previdência

0,00
0,00

Contratos de Rateio de Consórcios Públicos
0,00
www.elotech.com.br
Regime Próprio de Previdência

0,00

4.770.963,26

4.510.558,21

Transferências de Programas

0,00

0,00

Transferências de Programas

0,00

0,00

Valores Restituíveis

0,00

0,00

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

0,00

0,00

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

0,00

0,00

Cessão Onerosa - Pré-Sal

0,00

0,00

Cessão Onerosa - Pré-Sal

0,00

0,00

Outras Origens

0,00

0,00

Valores Restituíveis

0,00

0,00

Outras Origens

0,00

0,00

93.703,20

89.618,16

93.703,20

89.618,16

Independentes de Execução Orçamentária

0,00

Para Aportes de recursos para o RPPS
Para Aportes de recursos para o RGPS

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

0,00

0,00

Para a Execução Orçamentária

0,00

0,00

0,00

Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

0,00

0,00

Para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

0,00

Para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

606.080,70

479.170,90

606.080,70

479.170,90

Inscrição de Restos a Pagar Processados

0,00

0,00

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

0,00

0,00

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

0,00

0,00

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

0,00

0,00

Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.

0,00

0,00

Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.

0,00

0,00

606.080,70

479.170,90

606.080,70

479.170,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)
Para a Execução Orçamentária

Recebimentos Extraorçamentários (III)

Valores Restituíveis
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO
Outras Operações
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Realizável
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)

2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

0,00

0,00

2.107.826,96

2.074.923,45

2.107.826,96

2.074.923,45

0,00

0,00

7.588.001,29

7.164.335,89

Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Valores Restituíveis
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO
Outras Operações
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Realizável
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

0,00

0,00

0,00

1.763.441,34

2.107.826,96

1.763.441,34

2.107.826,96

0,00

0,00

7.588.001,29

7.164.335,89

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL
5.744.093,63
2.927.764,52
2.927.764,52
1.852.625,91
0,00
120.987,11
1.731.638,80
963.703,20
963.703,20
0,00
0,00

EXERCÍCIO ANTERIOR
www.elotech.com.br
4.610.241,54
4.200.234,31
4.200.234,31
269.152,15
26.005,83
70.901,25
172.245,07
89.618,16
89.618,16
51.236,92
51.236,92

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

13.707.577,45
86.523,45
63.404,58
10.856,04
12.262,83
5.100.801,52
4.151.452,90
831.514,33
117.834,29
30.251,50
30.251,50
844,23
844,23
8.489.156,75
8.489.156,75

14.118.818,63
75.764,69
53.660,04
9.658,80
12.445,85
4.469.395,92
3.557.299,21
778.277,56
133.819,15
27.711,90
27.711,90
1.137,21
1.137,21
9.544.808,91
9.544.808,91

-7.963.483,82

-9.508.577,09

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

06/03/2020 Pág. 2 / 2

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
ENCARGOS PATRONAIS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
Resultado Patrimonial Do Período

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,00

3.300,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00

0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00

0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,00

0,00

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 8 e 9 de Março de 2020

IMercado
I

Fiat apresenta o Novo 500, o primeiro
carro 100% elétrico da FCA
A Fiat escolheu uma
das joias da família para
promover sua estreia entre os veículos totalmente
elétricos: o 500. O motivo é
claro, pois o modelo sempre esteve no auge das
tendências e necessidades
da sociedade. Assim, ele
se estabeleceu como um
ícone desde a sua estreia,
63 anos atrás.
A primeira geração garantiu mobilidade e liberdade na década de 1960.
Com a segunda geração,
lançada em 2007, o Fiat
500 introduziu o conceito divertido e charmoso
no carro urbano, tornando-se uma referência em
moda e design italiano que
conquistou o mundo. Um
modelo em constante evolução que inspirou artistas
e músicos nos últimos anos
e tem sido o ponto central
de mais de 30 séries especiais.
Agora, em 2020, uma
nova era está chegando
e é hora do Fiat 500 usar
toda a sua popularidade
para inspirar mudanças.
Por isso a FIat revelou o
Novo 500 como o primeiro
carro totalmente elétrico
da FCA. Este é um grande
passo para a evolução dos
veículos com zero emissões.

Primeiro carro urbano com direção autônoma de nível 2, veículo deverá chegar ao Brasil
no fim de 2020

Primeiro carro urbano
com direção autônoma
de nível 2, veículo deverá
chegar ao Brasil no fim de
2020.
Carregamento
e condução
Ao projetar o Novo Fiat
500, os engenheiros começaram com uma folha de papel
em branco para que pudessem trabalhar em todos os
aspectos com a máxima

atenção aos detalhes e escolher as melhores soluções.
Autonomia e tempo de
carregamento são duas
questões principais para
os clientes. As baterias de
íons de lítio com capacidade de 42 kWh oferecem
autonomia de até 320 km
no ciclo WLTP. Além disso,
o Novo Fiat 500 é equipado com um sistema de
carregamento rápido. São
necessários apenas cinco

minutos para uma reserva
de energia suficiente para
percorrer 50 km, o que é
mais do que necessário
para o uso diário médio.
Em apenas 35 minutos, a
bateria está carregada em
80%.
Também há a possibilidade de carregar o
automóvel em casa, isso
porque o Novo Fiat 500
inclui o Easy Wallbox™, um
sistema desenvolvido pela

Engie EPS para otimizar o
carregamento doméstico
com uma tomada usual.
É uma solução simples
e acessível que pode ser
gerenciada facilmente via
Bluetooth, permitindo que
o motorista estabilize sua
carga de energia em casa
com até 3 kW de energia.
Além disso, o Easy Wallbox™ está pronto para
uma atualização de potência para 7,4 kW, fornecendo
uma carga completa em
casa em pouco mais de seis
horas. O modelo também
vem com um cabo Modo 3
para carregar diretamente
em postos na rede pública.
O Novo Fiat 500 possui
três modos de condução:
Normal, Range e Sherpa,
que podem ser selecionados para combinar com o
estilo de condução de cada
consumidor.
O modo Sherpa otimiza
os recursos disponíveis
para garantir a chegada ao destino, atuando
em diversos componentes
para reduzir ao mínimo o
consumo de combustível.
Assim, o veículo pode alcançar o destino definido
no sistema de navegação
ou na estação de carregamento mais próxima de
forma conveniente. Assim
como um “Sherpa do Hi-

malaia”, que é responsável
por toda a expedição e
guia até o destino, este
modo de condução ajusta
parâmetros como velocidade máxima, limitada a
80 km/h; resposta do acelerador; e desativação do
ar-condicionado e bancos
aquecidos (o motorista
tem a opção de ativá-los a
qualquer momento).
O modo Normal é o mais
próximo possível da condução de um veículo com
um motor convencional
a combustão, enquanto o
modo Range ativa a função
na qual é possível dirigir
o veículo praticamente só
com o pedal do acelerador.
De fato, liberá-lo causa
uma desaceleração muito
maior do que em um motor de combustão normal,
quase como se fosse pressionado o pedal do freio,
que deve ser usado para
parar completamente o
carro. Com o uso diário e
um pouco de familiaridade
com o sistema, é possível
dirigir usando apenas o
pedal do acelerador.
O motor tem uma potência de 87 kW (118 cv),
proporcionando uma velocidade máxima de 150
km/h (limitada) e aceleração de 0 a 100 km/h em 9 s
e 0 a 50 km/h em 3,1 s.
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https://www.instagram.com/paulosergioimobiliaria
https://www.facebook.com/Paulosergio.imobiliaria/

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida
Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no
Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²
de areá comum totalizando
52,3283.

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

MA
IS D
E
75%
VEN
DID
O

ORION RESIDENCE. SITUADO
NA AV. MARINGÁ
Apartamento cobertura triplex no Orion Residence. situado na Av. Maringá, com 432m2 de área
privativa, possuindo, 03 suítes, 01 suíte master,
piscina, área gourmet, 04 vagas de garagem n°
141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00
RUA SARANDI
Apartamento: R$ 200.000,00 Ap. 204, situado no setor
dos fundos do primeiro pavimento tipo do residencial
Ayrton Senna, Localizado na Rua Sarandi, 5363,
medindo 98,0309m², sendo 68,2590m² de área de
uso privativo, possui uma vaga de garagem n° 10
situada no sub-solo, conforme matricula n° 34.474
do CRI de 1° Oficio.
RESIDENCIAS/SOBRADOS

AFONSO PENA GUINARDI
Sobrado R$ 775.000,00 Sobrado C - Oadrão II, localizado
no Condomínio Residencial Vale Verde, situado a Rua
Afonso Pena Guinardi, 2616, na cidade de Cascavel-Pr,
com área total construída de 226,34m², sendo 204,40m² de
área privativa e 21,94m² de área de uso comum, conf. matrícula nº 50.657 do CRI 1º oficio da Comarca de Cascavel.
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², L.01-B
- Q. 25. R$ 120.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$
6.500.000,00
ESTRADA TOTIA
R$ 428.000,00 Lote 33/C-1-C-2, da subdivisão do Lote
33/C-1-C, da Gleba 12-Jaborandy, com area de 2,0000
hectares, localizado na Estrada Totia - Km 10, conforme
matricula 52.533 do CRI 1º oficio da Comarca de Umuarama.
PARQUE SAN REMO
R$ 130.000,00 lote 02 da quadra 10, localizado na Rua 31
de Março do Parque San Remo, medindo 373,00 m² conf.
Matricula 22.723 do CRI 2° Oficio.
Terreno R$ 120.000,00 LOTE 07 DA Quadra 06, localizado no
porto de Icaraíma, medindo 375,00m², conforme matricula n°
10.478 da CRI de Icaraíma.
PARQUE METROPOLITANO
Terreno: R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18, localizado na rua Shidue
Yoshitani Iqueti, no Parque Metropolitano, medindo 10,00 x 22 = 220m²
JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 15, Q. 16; com 255,22 m².
R$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 26, Q.15, medindo
255,22m². R$ 67.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00 m² R$
50.000,00
RUA AFRANIO PEIXOTO
Terreno: R$ 45.000,00 L.06, Q. 07 Loteamento Jardim União – Rua
Afranio Peixoto, 245 – Perola-PR, medindo 240,00m²

Edifício
Malibu.
Edifício Residencial
Residencial Malibu.

Edifício
ao lado
lado do
do Condomínio
Condomínio Residencial
Residencial Mont
Mont Blanc.
Blanc. Excelente
Excelente
Edifício Residencial
Residencial Malibu,
Malibu, na
na Avenida
Avenida Parigot
Parigot de
de Souza,
Souza, ao
localização,
pensando na
na qualidade
qualidade de
de vida
vida para
para você
você ee sua
sua família.
família.Com
Com
localização, um
um empreendimento
empreendimento com
com toda
toda aa infraestrutura,
infraestrutura, pensando
brinquedoteca,
piscina ee salão
salão de
de festas.
festas. Serão
Serão 16
16 pavimentos
pavimentos planta
planta02
02com
com
brinquedoteca, sala
sala de
de cinema,
cinema, sala
sala de
de jogos,
jogos, área
área gourmet,
gourmet, piscina
01 suíte,
suíte, 02
02 quartos,
quartos, cozinha,
cozinha, sala
sala de
de jantar,
jantar, sala
sala de
de TV
TV com
com
131,50
sendo 01
131,50 m²
m² de
de área
área total
total ee 76,00
76,00 m²
m² de
de área
área privativa,
privativa, sendo
sacada,
o preço
preço de
de lançamento
lançamento aa partir
partir de
de R$
R$ 270.000,00
270.000,00––R$
R$73.500,00
73.500,00
sacada,banheiro
banheirosocial,
social, lavanderia
lavanderia ee 01
01 vaga
vaga de
de garagem
garagem com
com o
++48
para aa entrega
entrega da
da chave
chave (CUB-PR).
(CUB-PR).
48parcelas
parcelasde
deR$
R$1.500,00
1.500,00 (corrigidos
(corrigidos aa 0,80%
0,80% ao
ao mês)
mês) ee R$
R$ 109.500,00
109.500,00 para
JARDIM TEREZA
Terreno R$ 40.000,00 Lote 18-A, da quadra 02, localizado no Jardim
Tereza, situado a Rua José Ribeiro da Silva, medindo, 126,00M².
JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Totalizando 277,00
m² R$ 40.000,00
JARDIM MONTREAL
Lote 03 da Quadra 09, localizado no jardim Montreal, medindo
178,00m2 R$ 40.000,00
JARDIM ITÁLIA
Terreno R$ 35.000,00 Lote 23 da quadra 01 localizado no Jardim Itália 3 medindo 7,00x21,10=147,70m²,
conforme matricula 61762 do CRI 1º oficio de Umuarama.
PARQUE RESIDENCIAL ITALIA II
Lote 15 da quadra 03 localizado no loteamento Parque Residencial Italia II, medindo 151,90 m² conf. Matricula 59.831 do
CRI do 1° oficio. R$ 30.000,00

RURAL
ESTRADA DA BOIADEIRA
Chácara n°12 localizada na Estrada da Boiadeira,
medindo 20.000m² R$ 200.000,00
MUNICÍPIO DE XAMBRÊ,
Lote Rural R$ 160.000,00 Lote Rural nº B da subdivisão do lote nº 47, 48, 81, 82, 83, 84 e 85/A,
da Gleba Patrimônio Xambrê, do Município de
Xambrê, medindo 20.000m², na Estrada Baytira, conforme matricula 9969 do CRI de Xambrê.

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

SOBRADOS EM PORTO RICO
R$ 1.500,00 – Contendo três sobrados localizado
no loteamento Pousadas do Paraná, no município
de São Pedro do Paraná na comarca de Loanda-Pr.

Em Xambrê-Pr
²
R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

área de terreno
de
817,50 m²

03 sobrados no
Condomínio
“POUSADAS DO
PARANÁ”
PORTO
RICO-PR

CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE

CELTA 1.4 03/04

PRISMA LTZ
16/17

Prata, 4 portas, ar, vidro,
trava. R$ 15.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

Automático, 50.000Km, R$
64.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
16/17

S10 99/00 4X4
DUPLA

06/07, completo, flex,
branco. R$ 17.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

Branco, completo. 40.000kM.
R$ 82.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

CAPTIVA SPORT
08/08 3.6 V6

MONTANA
SPORT 07/07

S10 DUPLA LTZ
2018/2018

4X4, Automática. R$
35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Prata, completo. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

Preto, flex, 4x4, 18.000kM.
R$ 110.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA
TORNADO 07/08
Diesel, prata, R$ 48.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FIATFIAT
FIORINO
FURGÃO 1.5
Flex, 11/12. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PALIO ELX 1.3
04/04

Bordo, flex, completo. R$
16.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO 11/12

Branco, 02 portas, ar. R$
15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0 94/95
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

FORD
FORD
FIESTA SEDAN
1.6 10/11

Cinza metálico, completo.
R$ 23.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563

MONDEO CLX
97/97

Prata, completo, 04 portas,
R$ 7.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
CIVIC LXS 1.8
07/07

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

CIVIC LXS 12/13

Carros

ano

cor		opcionais		 valor

COBALT 1.4 LTZ

12/13

BRANCO

cruze sport6 1.8 LT

13/14

BRANCO	completo, aut, COURO	r$ 48.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17	prata	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 84.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

18/19	branco	completo, aut, couro	r$ 89.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17

BRANCO

COMPLETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 32.900,00

R$ 79.900,00

harley davidson v-rod 1.250cc	 13/13	preto	competo	r$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX

13/14

PRATA

COMPLETO

onix 1.4 act

16/17	preto	completo	r$ 57.900,00

onix 1.4 lt	

18/19	branco	completo	r$ 46.900.00

onix 1.4 ltZ AT

16/17

PRATA	completo, AUT	r$ 49.900.00
PRETO

Preto, completo, automático.
R$ 48.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6

10/11

prisma 1.0 lt	

14/15	branco	completo	r$ 35.900,00

COROLLA ALTIS
10/11

prisma 1.4 LT

18/19	prata	completo	r$ 51.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17

spin 1.8 act at	

17/18	prata	completo, aut	r$ 59.900,00

tracker 1.8 lt AT

15/16	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, TS	

R$ 62.900.00

TRACKER PREMIER TURBO

18/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, TS, km 6.465

R$ 84.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ

12/13

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 79.900,00

Prata, R$ 47.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

COROLLA GLI
11/11

Preto, completo + couro.
R$ 42.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
11/11

Branco. R$ 42.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

HILLUX SRV
12/12

Flex, 4x2, automático, prata.
R$ 66.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

RARIDADE
NISSAN
FRONTIER SL
14/14

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL G4 1.0
13/13
Cinza, 04 portas, ar, direção,
trava. Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6 99/99

04 portas, verde, completo,
ar, direção, vidro. R$
13.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 RALLY
15/15

Branco, completo, 04 portas.

COMPLETO, AUT

R$ 48.900,00

R$ 53.900,00

trailblazer 2.8 ltz 4x4 diesel	14/15	prata	completo, aut, couro, 7l	r$ 124.900,00

LOGAN
EXPRESSION 1.0
15/16

Automático, cinza, c/
72 mil km rodados,
revisões feitas na
concessionária, 2º
dono, placa A, particular.
Interessados
tratar
pelo telefones: (44)
9 9962-6620

vermelho	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 37.900,00

R$ 40.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

JETTA VARIANT
2010

Branco, bco de couro caramelo,
teto, completo, kit sportivo.
Fone: (44) 9 8427-7232

SAVEIRO
SUMMER 01/02

Prata, completo, R$
16.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO SUPER
SURF 1.6 06/07

Preta, completa. R$
20.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
BROS 2017

Preta, com partida, R$
10.300,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

TITAN 150
2014
C/ partida, preta.
20.000Km. R$ 7.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente
residência
localizada no condomínio
Paysage Essenza, Próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama-PR, contendo
148m² de área construída,
252m² de área total, possuindo
3 suítes, Banheiro Social, Sala,
Cozinha com Churrasqueira,
Lavanderia e 2 vagas de
garagem. O condomínio possui
Piscina, Playground, Quadra
Poliesportiva, Academia,
Salão de Festas e Portaria
24hs. Valor R$ 680.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

Classificados
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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!

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência localizada
na Rua Amaro Tavares,
2191, Jardim Imigrantes,
Umuarama-PR, contendo
128m² de área construída,
192m² de área total , sendo
1 Suíte, 2 Quartos, Banheiro
Social, Sala, Cozinha e
Lavanderia com moveis
embutidos, ar condicionado
em todos os quartos, o
imóvel também possui
Luminárias, Cortinas,
Persianas e Balcões
de banheiro, Sistema
de segurança com
câmeras e cerca elétrica
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 430.000,00
(Obs.: permuta-se por
caminhonete tipo Hilux,
Amarok, S10 a Dodge
Ram, Permuta-se também
por cavalo mecânico
Semi-Novo Trukado).
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente Sobrado localizada
na Rua Thelmo Galvão
Moreira, 2436, Jardim
Laguna, Umuarama-PR,
contendo 153m² de área
construída, 200m² de
área total, possuindo
1 Suíte, 3 Quartos,
Banheiro Social, Sala,
Cozinha, Churrasqueira,
lavanderia, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor
R$ 590.000,00. Obs.:
Promoção para pagamentos
A Vista R$ 550.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sala Comercial apropriado
para qualquer ramo,
localizada na Avenida
Londrina, 4147, Zona I,
Umuarama-PR, Antigo Dog
King sendo uma ótima
localização, contendo
475m² de área construída
e 516.26m² de área total,
possuindo 2 Cozinhas,
02 Banheiros adaptados
para deﬁcientes físicos e
Escritório com banheiro.
Valor R$ 2.250.000,00 e
Aluga-se por R$ 6.500,00+
Seguro. Interessados
tratar pelos telefones
(44) 3056-6100 ou
(44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência de Alto
Padrão localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR, contendo
165m² de área construída,
possuindo 3 Suítes com
ar condicionado, Banheiro
Social, Sala, Copa e Cozinha,
Churrasqueira, lavanderia
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 800.000,00.
Interessados tratar pelos

telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência localizada
na Rua José Honório
Ramos, 3589, Zona II,
Umuarama-PR, contendo
150m² de área construída,
490m² de área total sendo
(14.00x35.00), possuindo
1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro Social, Sala,
Cozinha, Lavanderia e
2 vagas de garagem.
Valor R$ 500.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.

APARTAM
ENTOS
VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA
Apto. 81, 8° Andar (de
frente, desocupado, baixo
custo de condomínio), IPTU
quitado, 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.

VENDO APTO

Localizado no condomínio
Novo Horizonte, Próximo
ao Campus II- Unipar,
com 03 quartos, salão
de festa, play, piscina,
garagem. Informações
no Fone: (44) 3639-2475
/ 9 8850-6257.

LOTES
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Chácara com área de 3
hectares contendo casa
nova de 100m² de área
construída, possuindo moveis
novos e com garantia,
eletricidade própria, 5 vacas
leiteria Jersey, com água
encanada e eletricidade,
pastagem reformada em
Março de 2019, dividida
em piquetes com cerca
de choque, com 6 caixas
de água e pomar jovem
com grande variedade de
frutas. Pomar de enxerto já
produzindo, terreno plano,
está localizada há 4 km do
asfalto, sendo 24 minutos
da chácara até o centro de
Umuarama.R$ 360.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Residência localizada na
Rua Colorado, Parque
Residencial
Gávea,
Umuarama-PR, contendo
215m² de área construída,
290.40m² de área total
sendo (12.10X24.00),
possuindo 1 Suíte Master,
2 Quartos, Banheiro Social,
Sala, Cozinha conjugada
com espaço gourmet,
lavanderia e 3 vagas
de garagem. O imóvel
possui ar condicionado
e cortinas nos quartos
e moveis planejado que
ﬁcaram na residência.
Valor R$ 750.000,00.
(Obs.: Troca-se por sitio
de igual ou menor valor).
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44)99122-8210.


R$1.350.000 - À 200m do Supermercado
Cidade Canção e Centro Cívico. Terreno
com 547,50m², contendo uma residência
em alvenaria com aprox. 275m², sendo 01
suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala,
escritório, cozinha, sala de jantar, ampla
espaço gourmet com churrasqueira e
lavabo, piscina, depósito, lavanderia e
garagem para 04 veículos. Em construção.
Conheça o moderno projeto arquitetônico.
  

R$690.000-Localizada à 120m da Avenida
Tirandentes. Com 364,47m² de área total,
contendo uma residência em alvenaria
com 185,96m². Em fase de reforma total.

   
 
R$145.000 - Com 63m², com 01 suíte
e 01 quarto, e demais dependências.
Terreno com 175,00m². Novíssima,
sem uso em ótima localização.

 
R$295.000 - Jardim Atlântico, na Quadra
4, Lote 3-A - próx. Alto São Francisco.
Terreno com 240,00m². Casa nova 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.

  
R$950.000 - 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.
  
 
R$220.000 - Sala comercial nº 18
com área total de 64,8m², contendo
um banheiro privativo, localizada no
Ed. Res. Burle Marx, em frente à praça
Miguel Rossafa. Ótimo ponto comercial,
no centro de Umuarama. Retorno
em aluguel sala já está alugada.
   
 
R$1.300.000 - Sala Comercial nº 05 ,
com 03 vagas de garagem e área total
de 291,80m². Localizado na Av. Paraná,
6588-6632 - Zona III. Ideal para sua
empresa ou investimento.

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno com
1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, depósito de materiais de construção e outros.
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 03, com
Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas de garagem privativas
cobertas.
R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, com Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com vista para Av. Valdomiro Frederico.
R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, com Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.
R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.
SALA - ED. CENTRO COMERCIAL
R$750,00 + Condomínio - Sala 702. Localizado próximo a Prefeitura - TODO MOBILIADO
ESPAÇO NA TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena INTERNET/RÁDIO E TV - ED. BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.
ESPAÇO NA TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena de INTERNET/
RÁDIO E TV - ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - 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. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

Classificados

www.ILUSTRADO.com.br

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR 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$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 16 e 17 de Fevereiro de 2020

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R.
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

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

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m², À. Constr. Aprox.
74,00 m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total.
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., 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$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER,
1742 – PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01
- Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto: Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social,
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA,
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada, sendo
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão,
reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093
em www.aldemirimoveis.com.br
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APARTAMENTOS

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$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha
c/ móveis planj, 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. 504 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)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 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$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS
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R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 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$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R. ANTONIO
MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m²
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02
salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp.,
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

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

Residência
vENdAS

R$750.000,00

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

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

R$450.000,00

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
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
vENdAS

R$ 550.000,00

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

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

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

R$ 500.000,00

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

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

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

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

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

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

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

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs:
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório
Ramos), Corretor Otávio .
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Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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.
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

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 975.600,00

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

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$ 2.500,00 + 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

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.

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

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

LOCAÇÃO

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.

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

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.

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

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

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

Apartamentos R$500,00 + Cond.

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

- 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

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

Sobrados

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

Sobrados

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

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.

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

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

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

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

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.

Sobrados

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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.

Salões Comercial

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Terrenos:

BARRACÃO
LOCAÇÃO

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.

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

C5

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

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

LOCAÇÃO

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

ATENÇÃO

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Quer comprar ou alugar imóvel em Balneário
Camboriú-SC ?

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

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

LOCAÇÃO

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.

Entre em contato conosco:
Solicite uma visita e mais
informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

R$3.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 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.

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço,
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547,
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras ,
contendo 119m² de área total, 84m² de área privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados ,
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço,
cozinha com bancada e moveis planejados e 1
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. R$ 365.000,00
Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.
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, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terreno 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino,
piscina e 2 vagas de garagem, localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e
eletricidade própria, pastagem reformada em março deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.

Sobrado com área construída de 153m², área total
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro social, sala, cozinha, garagem, área de lazer
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor
R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos A
Vista R$550.000,00.

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja,
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343,
Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart, na cidade
de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Paysage Essenza

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     

Parque Residencial Montreal
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa
Minha Vida, a entrada pode ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
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