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JUSTA HOMENAGEM – O Pronto Atendimento 24h foi inaugurado esta 
semana e já está funcionando. O nome é uma homenagem ao fundador da 
Unipar, Dr. Cândido Garcia. A placa foi descerrada pelo reitor e filho Carlos 
Eduardo Garcia. Lei mais na página A5

NOVO RECORDE –  A construção civil bateu novo recorde em dezembro, com o maior índice 
de aprovação de projetos para o mês nos últimos 10 anos, em Umuarama. Foram liberados pela 
Prefeitura cerca de 40 mil m² de projetos para obras. Lei mais na página A3

O consumidor ainda está reticente. 
Nem a queda no valor da arroba do boi 
e nem o recebimento do 13º salário 
foi suficiente para a volta ao açougue. 
Comerciantes do setor reclamam que 
nunca viram uma queda tão acen-
tuada na venda da carne bovina e 
ainda têm a esperança que as festas 
natalinas desta semana melhorem as 
vendas. Mesmo assim, previsão do 
mercado é nova queda em janeiro, 
quando contas como material escolar, 
IPTU, IPVA entre outras começam a 
chegar. Leia mais na página B1

Nem a queda no valor do boi e nem o 
13º levou consumidor para o açougue

18 páginas 15:15h

• A expectativa é que em fevereiro o consumo de carne bovina volte a crescer
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ENTREVISTA

‘Não há espaço para o centro nas
 eleições de 2022’, diz Onyx Lorenzoni

Brasília, (Agência Estado) - O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, afirmou não ver chance de um candidato 
de centro vencer a próxima eleição presidencial, em 2022. 
“Não tem espaço para o muro. Nem para o PSDB e o MDB 
ficarem flutuando aí”, disse ele ao jornal O Estado de 
S. Paulo. Filiado ao DEM, Onyx prevê uma nova disputa 
polarizada entre a direita e a esquerda, mas com muitas 
mudanças no quadro partidário até lá. “Precisamos ter 
paciência para que as morangas se acomodem”, comentou 
o ministro, que tem na mesa de trabalho o Novo Testamento 
- Salmos e Provérbios. Deputado licenciado, ele considerou 
“maluquice” os rumores de que será alvo de uma reforma 
ministerial, mostra reportagem da edição desta sexta-feira, 
20, do jornal O Estado de S. Paulo. Confira detalhes da 
entrevista: 

AE - Qual o impacto político das investigações 
envolvendo o senador Flávio Bolsonaro?

Onix - Para o governo? Nenhum. Uma coisa é uma coisa, 
outra coisa é outra coisa. 

AE - Mas não existe uma preocupação de que isso 
possa ser usado para desgastar o presidente Jair 
Bolsonaro até mesmo no Congresso?

Onix - Acredito no caráter e na integridade do senador 
Flávio. O que a gente vê no Brasil é uma tentativa de criar 
artificialmente fato que possa trazer transtorno ao governo do 
presidente Bolsonaro. Uma coisa importante é a gente lidar com 
a verdade e, graças a Deus, temos as redes sociais. 

AE - O sr. vai se filiar ao Aliança pelo Brasil, o novo 
partido do presidente, ou continuará no DEM?

Onix - Eu apoiei o candidato Jair Bolsonaro, no ano passado, 
com o DEM apoiando Alckmin (ex-governador Geraldo Alckmin, 
que concorreu à Presidência pelo PSDB). Não tenho razão para 
mudar de partido. Nós precisamos ter paciência para que as 
morangas se acomodem no Brasil.

AE - Que morangas?

Onix - O quadro político-partidário precisa se acomodar. 
Vão ter muitas acomodações daqui até 2022, porque vem uma 
cláusula de barreira muito forte. Então, tem muito partido que 
vai minguar. A gente precisa observar como vão acontecer as 
eleições do ano que vem. Eleições municipais e presidenciais são 
desconectadas, mas servem como bom termômetro de como a 
sociedade vai se posicionar, se vai ter um passo atrás ou à frente.

AE -Qual o cenário o sr. vê para a disputa presi-
dencial de 2022? A polarização vai continuar?

Onix - Sim, entre esquerda e direita. Não muda isso. Não 
tem espaço para muro. Não tem espaço para centro, não. Quem 
achar que tem espaço para centro repetirá o Macri (Mauricio 
Macri, ex-presidente da Argentina, derrotado na eleição deste 
ano). Por que o Macri caiu? Porque não se manteve onde tinha 
de se manter.

AE - Quem é o centro?

Onix - Não tem espaço para PSDB, MDB ficarem flutuando 
aí. Vai ser uma disputa entre dois polos. E vai ser mais dura 
que a última, para os outros. Eu acho que ele (Bolsonaro) entra 
como franco-favorito e mata no primeiro turno.

AE - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
consegue recuperar os direitos políticos e disputar 
a próxima eleição?

Onix - O Lula é caso de polícia, e não de política. Vai ter um 
representante da esquerda. Não sei se é o Haddad (Fernando, 
candidato do PT em 2018) ou outro que vão botar.

AE - Há nos bastidores informações de que o sr. e 
os ministros Abraham Weintraub (Educação) e Bento 
Albuquerque (Minas e Energia) deixarão o governo no 
início de 2020. O sr. está se preparando para voltar 
ao Congresso?

Onix - Isso é mentira. Uma maluquice. O governo tem um 
time unido de ministros e o presidente não se move por fofocas. 
Weintraub é o homem certo no lugar certo. E o ministro Bento 
vamos trocar por quê? Ele arrumou, nas vendas de óleo e gás, 
mais de R$ 200 bilhões para o Brasil.

AE - O ano de 2019 foi marcado por concessões 
ao Congresso, cargos, emendas parlamentares. O 
governo Bolsonaro aderiu ao presidencialismo de 
coalizão?

Onix - Nem morto. Nós rompemos com tudo isso. Desde o 
governo Sarney, o presidencialismo de coalizão era ministério de 
porteira fechada. Nosso governo é completamente diferente. Aqui 
não tem corrupção, não tem toma lá, da cá, não teve marcação de 
território, que eram as características que levaram ao mensalão e 
ao petrolão. Nós fizemos a maior reforma previdenciária do mundo 
ocidental. Nenhum país fez uma reforma tão ampla e profunda, 
quer do ponto de vista da ação, quer do ponto de vista fiscal. A 
nossa, nesses primeiros dez anos, dá um R$ 1,1 trilhão. 

AE - O sr. disse que alguns programas sociais se-
rão revistos. O Bolsa Família vai mudar ou a mudança 
será só de nome?

Onix - Era o governo Dilma que inaugurava placa e mudava 
nome. Aqui a gente trabalha sério. Pode ou não (mudar o nome). 
O relevante para nós é mostrar que, vencida a etapa de reorgani-
zação do governo, vamos gerar empregos. É o nosso foco, agora 
que a economia entrou nos trilhos. Não emprestamos dinheiro 
para nenhuma ditadura comunista. Vamos apresentar, em janeiro, 
um programa de treinamento de mão de obra, uma requalificação 
dos “nem-nem”, que são milhões de jovens que não trabalham nem 
estudam. Até maio devemos apresentar um novo Bolsa Família.

AE - O sr. concorda com proposta de parlamenta-
res de tornar permanente a parcela de 13º salário do 
Bolsa Família?

Onix - Assim como nós colocamos a economia no lugar, 
quietos, sem barulho, vamos fazer a mesma coisa na área social. 
(A parcela do 13.º) tem que existir. Se é permanente ou a cada 
ano renovada, isso não muda nada. O Congresso se queixa de 
que o Orçamento está engessado e cada vez engessa mais. E 
aí, como é que sai dessa contradição?

AE - O presidente disse que vai vetar o fundo 
eleitoral. Isso não atrapalha a relação com o Conix - 
ongresso, já que foi o próprio governo quem propôs 
o valor de R$ 2 bilhões para esse fundo?

Onix - Não, o governo não propôs isso. Apenas repetiu o 
número que estava lá que foi votado e dado pelo próprio Par-
lamento. Como o fundo eleitoral não é política de governo, o 
governo apenas cumpre o que a lei determina. Na hipótese de 
haver veto, cabe ao Parlamento acatar ou não. Isso é democracia.

Projeto reserva para mulheres 
25% das vagas dos concursos

O Projeto de Lei 5361/19 reserva para as mulheres 25% 
das vagas oferecidas nos concursos públicos futuros na área 
de segurança pública. A reserva de vagas será aplicada sempre 
que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 
quatro. A proposta, do deputado Roberto Pessoa (PSDB-CE), 
tramita na Câmara dos Deputados.

Pelo texto, a reserva constará expressamente dos editais 
dos concursos públicos, que deverão especificar o total de 
vagas correspondentes para cada cargo oferecido. As can-
didatas concorrerão ao mesmo tempo às vagas reservadas 
e às destinadas à concorrência geral, de acordo com a sua 
classificação no concurso.

Caso não haja candidatas aprovadas em número suficiente 
para ocupar as vagas reservadas, as remanescentes serão 
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas 
pelos demais candidatos aprovados, conforme a classificação.

Segundo Roberto Pessoa, a proposta tem o objetivo de 
subsidiar a formulação de projetos e políticas pautadas pelo 
respeito à igualdade de gênero. “A Pesquisa Perfil das Institui-
ções de Segurança Pública (Senasp) apurou que a participação 
feminina nas polícias civis corresponde a menos de 20% do 
efetivo nacional.

Nas polícias militares e nos bombeiros, essa participação 
é de 7,2% e 7,9%, respectivamente. Nessas duas corpora-
ções militares, vários estados ainda mantêm as cotas para 
o ingresso de mulheres, variando de 10% a 15% das vagas 
disponibilizadas a cada concurso”, aponta o parlamentar.

Pessoa lembra que a entrada das mulheres nas instituições 
de segurança pública, particularmente nas forças policiais, 
vem se dando de forma gradativa desde o século passado e 
tem como objetivo melhorar a relação das instituições com 
a sociedade.

“Afastar a imagem de truculência, corrupção e abusos 
que acompanham a história dessas instituições constituiria 
o efeito esperado dessa presença feminina nos quadros poli-
ciais, ou seja, a atuação policial deixaria de ser uma atuação 
eminentemente de força e de intimidação para, aos poucos, 
tornar-se uma atuação relacional com a sociedade, técnica e 
protetiva”, defende.

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.
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Câmara aprova PEC que aumenta 
repasses aos municípios

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta 
terça-feira (18), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 391/17, do Senado, que aumenta em 1 
ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para 
as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). Foram 343 votos a 6.

Atualmente, de 49% da arrecadação total do imposto de 
renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
22,5 pontos percentuais ficam com as cidades por meio do 
FPM. Com a PEC, passam a ser 23,5 pontos percentuais, au-
mentando o repasse global de 49% para 50% da arrecadação.

O texto prevê um aumento gradativo nos quatro primeiros 
anos da vigência da futura emenda constitucional. Nos dois 
anos seguintes, o repasse a mais será de 0,25 ponto percentual. 
No terceiro ano, de 0,5 ponto percentual; e do quarto ano em 
diante, de 1 ponto percentual.

Como o segundo turno da proposta e sua promulgação 
somente poderão ocorrer em 2020, a vigência dos repasses 
ficará para 2021. Os valores deverão ser depositados todo 
mês de setembro.

Em 2018, o total transferido por meio do FPM foi de R$ 
101,7 bilhões. Desde a Constituição Federal de 1988, os re-
passes foram aumentados duas vezes em 1 ponto percentual: 
em 2007 e em 2014. Esses valores são repassados em julho e 
em dezembro de cada ano, girando em torno de R$ 4 bilhões 
cada parcela.

Democracia sempre!
Rubens Bueno*

O ano de 2019 começou com uma certa 
apreensão em torno dos rumos que o 
país iria tomar. Depois de mais de duas 
décadas de alternância da presidência 
da República entre PSDB e PT, o eleitor 
resolveu trilhar um novo rumo e escolheu 
para o comando do país um político ligado 
ao espectro mais conservador, defensor da 

ditadura e de reconhecidos torturadores.
Havia o temor por ataques contra as instituições após uma 

das campanhas mais acirradas dos últimos anos, marcada por 
discursos exacerbados e pela disseminação de notícias falsas 
por ambos os lados.

Não demorou muito para que integrantes do governo e os 
filhos do presidente gerassem uma série crises, principalmente 
por meio de trocas de ofensas e ataques direcionados a Câmara, 
ao Senado e ao Supremo Tribunal Federal. 

Temendo que um movimento contra o governo pudesse tomar 
corpo, como aconteceu no Chile e na Bolívia, autoridades do 
círculo próximo do presidente chegaram a cogitar a reedição 
do AI-5, o abominável ato institucional da ditadura militar que 
permitiu a adoção da censura, a cassação de mandatos e a 
prisão, tortura e assassinato de opositores do governo.

Reagimos com firmeza. A democracia é patrimônio de uma 
Nação e jamais podemos voltar a flertar com regimes autoritá-
rios e ditatoriais. Os avanços de um país são construídos pela 

busca de consensos, pela harmonia entre os poderes, e com 
a participação ativa da população nos debates. Jamais pela 
imposição de um único polo de poder.

Coube ao Congresso evitar arroubos autoritários e ao Supre-
mo Tribunal Federal também se manifestar contra declarações e 
movimentos antidemocráticos que vez por outra eclodiam pelos 
corredores do governo.

Muito se tentou nos últimos anos criminalizar a política, essa 
atividade que nasceu junto com a humanidade. O caminho não é 
esse. Que se puna os maus políticos e não se demonize a política.

O ano de 2019 também nos trouxe uma lição. Ódio e intolerân-
cia não são bons companheiros. As diferenças, tão fundamentais 
para a construção de uma sociedade mais justa e saudável, 
precisam ser respeitadas. Não se muda um país por meio de 
batalha campal nas redes sociais e nas ruas, onde vale desde a 
desqualificação do adversário até a propagação de mentiras e 
promoção de campanhas de destruição de reputações.

O debate é necessário e saudável. Até mesmo os atores dessa 
guerra de extremos, entre direita e esquerda, parecem, ao fim 
desse ano, ter começado a entender que acima de interesses 
eleitorais e ideológicos está um país que precisa urgentemente 
recuperar sua economia, retomar seu desenvolvimento e gerar 
emprego e renda.

No Legislativo, continuamos, como sempre, vigilantes em 
defesa da democracia, do combate à corrupção, da melhoria 
dos sistemas de proteção social e das reformas. 

*É deputado federal pelo Cidadania do Paraná.

STJ obriga JBS aindenizar
por dano ambiental

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
negou provimento ao recurso da empresa de alimentos JBS 
contra decisão que a condenou a pagar indenização por danos 
morais coletivos em razão do lançamento de restos da pro-
dução de um frigorífico no Rio das Pitas, em Mato Grosso.

No recurso, a empresa alegou a existência de omissões no 
acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que 
manteve a condenação. Segundo ela, o tribunal de origem 
não valorou o relatório de automonitoramento que atestaria 
a regularidade de suas operações.

A JBS afirmou também que não foram explicados os 
parâmetros utilizados para fixar a indenização em R$ 500 
mil – valor que, atualizado, ultrapassaria R$ 1,5 milhão, de 
acordo com a empresa.

Em seu voto, a relatora do caso, ministra Regina Helena 
Costa, ressaltou a impossibilidade de rever o entendimento 
do acórdão do TJMT para, eventualmente, reduzir ou afastar 
a indenização, pois isso exigiria o reexame de fatos e provas 
– o que é inviável em recurso especial, segundo a Súmula 
7 do STJ.

A relatora, levando em conta a existência de lesão am-
biental concreta e a sua extensão, afastou a alegação de que 
a indenização teria sido fixada de forma genérica.

Quanto ao valor de R$ 1,5 milhão mencionado pela JBS, 
a ministra salientou que a empresa não exibiu os cálculos de 
atualização monetária e eventual incidência de juros ou multa.



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

O acumulado do ano foi de 255.683 m², o maior volume desde 2015 – ano em que a cons-
trução teve talvez a maior aprovação de projetos da história

O lote recebido aliviará os muitos pedidos de empréstimos 
que o Banco Ortopédico recebe diariamente

O diretor de Planejamento Urbano do mu-
nicípio, Antônio Carlos Lavagnini, informou 
que em 2019 foram aprovados 1.464 projetos 
e alvarás de construção. O setor emitiu 992 
certidões de construção, 588 de logradouro, 307 
de desmembramento, 101 de unificação, 85 de 
demolição, 63 de uso e ocupação de solo e 54 
de expansão urbana, expediu 1.473 mapas de 
numeração predial, 890 certidões de habite-se, 
realizou 1.477 pré-análises e 1.100 relatórios 
de vistorias realizadas pelos fiscais de obras. 
Houve ainda 94 alterações de loteamentos e 
cinco aprovações de projetos e alvarás para 
novos loteamentos. No total, foram 9.395 ações 
realizadas pelo departamento.

MAIS NÚMEROS

Umuarama - As pre-
visões se confirmaram 
e a construção civil 
bateu novo recorde 
em dezembro, com o 
maior índice de apro-
vação de projetos para 
o mês nos últimos 10 
anos, em Umuarama. 
Foram liberados pela 
Prefeitura cerca de 40 
mil m² de projetos para 
obras dos mais varia-
dos portes – desde ca-
sas financiadas pelo 
programa “Minha Casa 
Minha Vida” a grandes 
edifícios comerciais e 
de apartamentos.

Até o último dia 18, 
a Diretoria de Plane-
jamento Urbano havia 
aprovado 36.793,08 m² 
de obras, mas até esta 
sexta-feira, 20, mais 
projetos foram autori-
zados e serão lançados 
após o fim do recesso 
administrativo iniciado 
nesta semana. “Vamos 
passar dos 40 mil m², 
uma marca nunca vista 
nos meses de dezembro 
e que demonstra o nível 
de confiança dos inves-
tidores e da população 
em geral, em nossa ci-
dade”, comemorou o 
secretário de Obras, 
Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Ha-
bitação, Isamu Oshima.

O acumulado do ano 
foi de 255.683 m², o 
maior volume desde 
2015 – ano em que a 

construção teve talvez 
a maior aprovação de 
projetos da história. “É 
importante destacar 
que o setor teve uma 

queda significativa 
em 2016, mas iniciou 
recuperação a partir 
de 2017 e neste ano 
atingiu o maior volume 

desde então, embora 
os primeiros meses do 
ano tenham registrado 
índices tímidos diante 
das incertezas polí-

ticas do país”, acres-
centou o prefeito Celso 
Pozzobom.

CLIMA DE
CONFIANÇA
Os números mos-

tram que, apesar da 
crise que ronda o país, 
em Umuarama o clima 
é de confiança no de-
senvolvimento e cres-
cimento da cidade e 
melhoria na renda da 
população, que tem 
buscado mais acesso 
ao crédito e aposta-
do na construção da 
casa própria. Seja por 
construtoras ou obras 
particulares, a cons-
trução civil está em 
alta e isso movimenta 
a economia por uma 
série de fatores – como 
empregos, material 

de construção, acaba-
mentos, decoração e 
até o setor de móveis e 
eletrodomésticos.

“A  n e c e s s i d a d e 
de mão de obra gera 
empregos e isso im-
pulsiona a comercia-
lização de produtos e 
serviços, gerando um 
cenário favorável ao 
crescimento. Além dos 
grandes investimentos 
públicos em diversas 
frentes, melhorando 
a infraestrutura da 
cidade, temos a ex-
pectativa de grande 
geração de empregos 
no ano que vem, com 
novas indústrias, o 
que deve manter essa 
trajetória de cresci-
mento da construção 
civil e outros setores”, 
finalizou Pozzobom.

Lions Clube adquiri 10 cadeiras
de rodas para o Banco Ortopédico

Saúde mental será tema de ações
na campanha Janeiro Branco

Umuarama - A Secre-
taria Municipal de Saúde, 
através da coordenação 
de Saúde Mental, realizará 
no próximo mês a campa-
nha Janeiro Branco: Por 
uma cultura de Saúde Men-
tal. “Não se trata de uma 
campanha colocada pelo 
Ministério da Saúde, mas 
devido à sua importância 
tem ganhado grande visibi-
lidade em algumas regiões, 
chegando a tornar-se lei 
em municípios e Estados”, 
disse a psicóloga Cátia 
Faquinete, coordenadora 
de Saúde Mental em Umua-
rama.

Desta forma, ao longo 
de janeiro a equipe tra-
balhará com a temática 

nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e no dia 24 de 
janeiro será realizada uma 
ação mais ampla no Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS II), reunindo alguns 
parceiros na execução de 
várias atividades ao longo 
do dia.

O Janeiro Branco é uma 
campanha dedicada a levar 
as pessoas a pensarem 
sobre suas vidas, o sentido 
e o propósito de cada um, 
a qualidade dos seus re-
lacionamentos e o quanto 
elas conhecem sobre si 
mesmas, suas emoções, 
seus pensamentos e com-
portamentos. “A campanha 
se dedica a colocar saúde 
mental em máxima evidên-

cia, em nome da prevenção 
ao adoecimento emocional 
da humanidade”, reforça a 
psicóloga.

A campanha busca 
ainda sensibilizar as 
mídias, as instituições 
sociais, públicas e pri-
vadas e os poderes cons-
tituídos em relação à 
importância de projetos 
estratégicos, políticas 
públicas, recursos finan-
ceiros, espaços sociais e 
iniciativas sociocultu-
rais empenhadas em 
valorizar e atender às 
demandas individuais e 
coletivas, direta ou indi-
retamente, relacionadas 
aos universos da Saúde 
Mental.

ANP lança aplicativo para acompanhar
preços praticados nos postos

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) lança 
no próximo dia 1º de janeiro 
o aplicativo ANP no posto, 
que estará disponível para 
baixar gratuitamente nas 
lojas Play Store e App Sto-
re.O aplicativo será lançado 
em caráter experimental. 
A ferramenta possibilitará 
aos consumidores acesso 
aos postos próximos de 
sua localização, bem como 
aos preços praticados e às 
informações de qualidade 
disponíveis.

Segundo informou a 
ANP, por meio de sua as-
sessoria de imprensa, o 
aplicativo terá atualização 
semanal logo após o lança-
mento. Já a partir do dia 
20 de janeiro, a atualização 
passará a ser diária.

Inicialmente, o aplica-

tivo mostrará somente os 
dados de Goiás, referentes 
aos preços praticados pelos 
postos revendedores, que 
serão disponibilizados pela 
Secretaria de Fazenda do 
estado. A ideia da ANP é 
que as demais unidades da 
Federação possam aderir 
ao aplicativo gradativa-
mente, uma vez que a fer-
ramenta foi desenvolvida 
para atender a todo o país.

Segundo a ANP, o novo 
instrumento reforça a pro-
posta da agência de dar 
mais transparência aos 
preços e à qualidade prati-
cados no mercado, de modo 
que o consumidor tenha 
maior poder de escolha 
na hora de abastecer seu 
veículo. A ANP lembrou, 
entretanto, que os preços 
dos combustíveis são li-
vres, por lei, em todas as 

etapas da cadeia, que são 
produção, distribuição e 
revenda. “Quando a ANP 
recebe denúncias de pre-
ços abusivos ou indícios 
de cartel, faz estudos de 
concentração econômica 
e também ações de campo 
para constatar se os pre-
ços são, de fato, abusivos. 
Caso constate indícios de 
concentração econômica, 
a agência informa ao Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), 
órgão que tem a atribuição 
legal de investigar e punir 
esse tipo de irregularidade, 
para abertura de proces-
so”, explicou a assessoria. 
Comprovada a prática de 
preços abusivos, a ANP 
atua então em conjunto 
com os Procons estaduais 
para penalizar os infrato-
res.
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Dezembro teve o maior volume de
obras aprovadas nos últimos 10 anos

O Lions Clube de 
Umuarama recebeu, 
nesta semana, um lote 
de 10 cadeiras de rodas 
adquiridas com recur-
sos provenientes das 
promoções realizadas 
nos últimos meses. O 
lote recebido aliviará 
os muitos pedidos de 
empréstimos que o Ban-
co Ortopédico recebe 
diariamente.

O Banco Ortopédico, 
cujo nome homenageia 
aquele que foi um dos 
nossos mais ilustres 
membros, o Compa-
nheiro Leão Euclides 
Gimenes, in-memorian, 
atualmente é a mais 
importante ação de-
senvolvida pelo Lions 
Clube de Umuarama, 
tendo mais de 200 itens 
emprestados à comu-
nidade de Umuarama. 
Tem por objetivo o em-
préstimo, sem qualquer 
custo, de aparelhos 
ortopédicos (cadeiras 
de rodas, cadeiras de 
banho, muletas, anda-
dores, bengalas, etc.) 
para as pessoas de 
nossa comunidade que 
deles vierem a neces-
sitar.

O Lions Clube de 
Umuarama administra 
o Banco Ortopédico e é 
responsável pela aqui-
sição e manutenção 
dos aparelhos e o con-
trole dos empréstimos. 
O Banco funciona na 
Toca do Leão Jamil 
Helú, localizada à Rua 
José Dias Lopes, 4994 
– atrás Clube Portu-
guês, ao lado da APAE. 
O administrador do 
Banco Ortopédico é o 
Companheiro Wander-

lei Bellini, celular nº 
44-9976-0081.

O que é necessário 
para poder emprestar 
os aparelhos do Banco 
Ortopédico? - Apresen-
tar RG do usuário e 
do responsável (se for 
o caso); - Apresentar 
CPF do usuário e do 
responsável (se for o 
caso); - Comprovar re-

sidência do usuário em 
Umuarama; - Apresen-
tar atestado médico 
ou de profissional de 
saúde comprovando 
indicação de necessi-
dade de uso; - Assinar 
contrato de comodato; 
- Responsabilizar-se 
pelo transporte na re-
tirada e devolução do 
aparelho. 
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Mapa indica o plantio de 
milho 2ª safra com braquiária 
para mais cinco estados

Mais cinco estados passarão a ter o Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático (Zarc) do consórcio 
milho 2ª safra com braquiária. São eles: Acre, Pará, 
Maranhão, Tocantins e Piauí. Os estados foram 
incluídos após revisão do mapeamento feito pela 
Embrapa este ano. As portarias foram publicadas 
no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20).

Além dos cinco, o zoneamento contemplava 
Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Em breve, 
devem ser publicadas portarias do Zarc para o 
consórcio milho com braquiária para outros estados 
do Nordeste.

Os novos estudos para o consórcio milho 2ª safra 
com braquiária trouxe outras novidades. A partir 
de agora, o zoneamento da cultura será apresenta-
do em três níveis de riscos, ou seja, será possível 
identificar qual o risco de plantio, por decêndio (dez 
dias), para os riscos de 20%, 30% e 40%.

Até então, o zoneamento para o consórcio con-
templava janelas de plantio somente para o risco 
de 20%. A metodologia permitiu a elaboração de 
um calendário de plantio para cada município, 
correlacionado ao ciclo das cultivares e ao tipo de 
solo, conforme sua capacidade de retenção de água, 
utilizando dados de séries históricas com média de 
20 anos de registros diários nas estações meteoro-
lógicas disponíveis.

 IAGRICULTURA

Safra de grãos do Paraná deve
atingir 23 milhões de toneladas

editoria@ilustrado.com.br
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Curitiba - A safra para-
naense de grãos de verão 
terá um crescimento de 
18% com relação ao ano 
passado e pode chegar a 
23,3 milhões de toneladas. 
A conclusão da semeadura 
e o restabelecimento das 
condições de umidade do 
solo nas duas últimas se-
manas, com chuvas mais 
regulares, colaboram para 
uma safra de verão sa-
tisfatória, beneficiando 
especialmente as culturas 
da soja e do feijão.

A informação é do De-
partamento de Economia 
Rural (Deral) da Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento. Entre os 
destaques estão a estimati-
va da soja, com área de 5,48 
milhões de hectares, e pro-
dução de aproximadamente 
20 milhões de toneladas.

As lavouras têm boas 
condições, com crescimen-
to adequado para esta fase 
do ano. Além disso, há pers-
pectivas positivas também 
para a cultura do feijão, que 
pode resultar numa produ-
ção aproximadamente 21% 
maior que no ano passado. 
Neste período, o Paraná faz 
as primeiras colheitas, que 
se intensificam até o final 
de janeiro.

Já na primeira safra 
de milho confirma-se a 
estimativa de 3,1 milhões 
de toneladas. “A alteração 
no calendário de plantio 
da soja pode impactar na 
área de milho safrinha. 
Mesmo assim, a produção 
pode superar 12 milhões de 
toneladas”, diz o chefe do 
Deral, Salatiel Turra.

Para secretário estadual 
da Agricultura e do Abaste-
cimento, Norberto Ortigara, 
de maneira geral, a safra 
de grãos no Paraná vive 
um quadro mais otimista do 
que nos meses anteriores. 
“Em setembro e outubro, a 
ausência de umidade pre-
judicou um pouco o ritmo 
de plantio. Agora, temos 
um cenário positivo. Em 
algumas regiões nota-se 
nitidamente que as lavou-
ras estão com mais vigor, o 
que pode ser um prenúncio 
de safra cheia para o Para-
ná”, diz Ortigara. Também 
não há registro de doen-
ças, embora tenham sido 
identificados esporos da 
ferrugem-asiática da soja, 

De 2010 a 2019, 38,3 
milhões de m3 de dejetos 
animais no Brasil foram 
tratados, superando em 
quase nove vezes a meta de 
4,4 milhões de m3 definida 
no Plano de Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono 
(Plano ABC). Nesse perío-
do, o tratamento de dejetos 
animais resultou em 391 
milhões de tCO2eq (tonela-
das de dióxido de carbono 
equivalente) de mitigação 
de emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE), mon-
tante 57 vezes maior que a 
meta estipulada pelo plano 
(6,9 milhões de tCO2eq).

Os resultados do diag-
nóstico estão compilados na 
“Nota Técnica: Diagnóstico 
da expansão da adoção da 
tecnologia de Tratamento 
de Dejetos Animais (TDA) 
no território brasileiro entre 
2010 e 2019”, disponível para 
download, e foram apre-
sentados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) 

na Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas (COP 25), que 
ocorreu em Madri entre 2 e 
13 de dezembro.

Os números referem-se ao 
tratamento de dejetos da sui-
nocultura e da bovinocultura 
por meio de biodigestores, 
que usam energeticamente 
o biogás e compostagem, 
tecnologias que mitigam as 
emissões de GEE provenien-
tes de dejetos dos animais. 

Plataforma
Na conferência, também 

foi lançada plataforma online 
para consulta de parte dos 
dados chamada TDA-Map - 
Mapa Brasileiro de Sistemas 
de Tratamentos de Dejetos 
Animais, desenvolvida em 
parceria com o Centro Inter-
nacional de Energias Renová-
veis-Biogás (CIBiogás).

O auditor fiscal federal 
agropecuário do Mapa, Sid-
ney Medeiros, responsável 
por apresentar os dados e 
a plataforma, destaca que 
a TDA-Map possibilita uma 

verificação a mais do vo-
lume de dejetos tratados e 
de redução de emissões de 
carbono. “Com acesso às in-
formações, poderemos traçar 
estratégias, tanto do ponto 
de vista de políticas públicas, 
como para ação de mercado”, 
afirma Sidney.

Ele ressalta que com os 
dados do diagnóstico e fer-
ramentas, como TDA-Map, 
é possível observar que a 
estratégia de tratamento de 
dejetos animais, implantada 
pelo Plano ABC, estão fomen-
tando a expansão da pecuá-
ria sustentável no Brasil.

Outros dados
O diagnóstico também 

apontou que a maioria dos 
sistemas de tratamento teve 
financiamento de linhas 
como Inovagro e Programa 
ABC, com recursos públi-
cos. O Plano ABC, do Mapa, 
estabeleceu a criação de 
uma linha de financiamen-
to dedicada às tecnologias 
preconizadas pelo plano (o 
Programa ABC).

Outra conclusão é que a 
biodigestão, aplicada para 
tratar 90% do volume de 
dejetos animais entre 2010 
e 2019, teve grande cresci-
mento devido ao uso energé-
tico do biogás e às condições 
econômicas-políticas-insti-
tucionais que favoreceram 
o desenvolvimento do setor. 
No início de 2010, havia 26 
biodigestores que usavam o 
biogás produzido para gerar 
energia elétrica, térmica ou 
veicular, que juntos trata-
vam anualmente 1 milhão 
de m³ de dejetos animais 
e mitigavam a emissão de 
GEE em 3,3 milhões de 
tCO2eq por ano. No final de 
2019, foram registrados 371 
biodigestores, responsáveis 
pelo tratamento de 14,5 
milhões de m³ de dejetos 
animais por ano e mitigando 
158,8 milhões de tCO2eq por 
ano. Nesse caso, o aumento 
da quantidade anual de GEE 
mitigados pelo tratamento 
de dejetos animais no país 
foi de 48 vezes.

Brasil supera metas na pecuária sustentável 
com aproveitamento de dejetos animais

exigindo que os produtores 
redobrem a atenção em 
suas propriedades.

SOJA
 Segundo o Deral, regis-

trou-se uma leve redução 
de 0,4% na estimativa inicial 
de produção, que ainda pode 
sofrer alterações, e manu-
tenção de área de plantio. 
Mas a tendência, com boas 
condições climáticas, é de 
uma grande safra de soja 
para o período 2019/2020. “A 
seca dos meses de setembro 
e outubro impactou na cul-
tura de verão, no entanto a 
melhora do clima, desde o 
final de outubro, tem cola-
borado para sua recupera-
ção”, explica o economista 
Marcelo Garrido.

A expectativa de pro-
dução é de 19,7 milhões 
de toneladas, 22% maior 
do que na safra anterior, 
quando foram produzidas 
16,1 milhões de toneladas, e 
a área está estimada em 5,4 
milhões de hectares.

Com relação aos preços, 
a saca de 60 kg de soja 
é comercializada por R$ 
78,00, um aumento de 13% 

comparativamente ao ano 
passado. Na comparação 
com o mesmo período do 
de 2018, a comercialização 
está mais avançada. Agora, 
o índice é de 26%, contra 
20% em 2018. De maneira 
geral, as estimativas devem 
garantir o Paraná como 
segundo principal produtor 
brasileiro do grão. No mer-
cado externo, o impasse 
comercial entre a China e 
os Estados Unidos segue 
como fator decisivo para as 
exportações.

FEIJÃO PRIMEIRA 
SAFRA

Estima-se para a sa-
fra das águas uma área 
de 150,8 mil hectares, 7% 
menor do que na safra an-
terior, quando foram plan-
tados 162,3 mil hectares.

Segundo o engenheiro 
agrônomo responsável pela 
cultura, Carlos Alberto Sal-
vador, a redução se deve à 
escolha dos produtores pela 
soja e pelo milho. Estima-se 
a produção de 299 mil tone-
ladas, um aumento de 0,4% 
com relação à estimativa 
inicial, e um crescimento 

de 21% na comparação com 
a safra anterior, que teve 
um volume de produção de 
247,1 mil toneladas.

Até agora, 8% da área de 
feijão está colhida - o equi-
valente a 13 mil hectares, 
índice considerado normal 
para este período do ano. A 
colheita no Paraná deve in-
tensificar-se entre os meses 
de janeiro e fevereiro. “Com 
as chuvas, há um receio de 
perdas por parte dos produ-
tores, mas os rendimentos 
estão dentro da média”, 
diz Salvador. Segundo ele, 
88% das lavouras estão em 
boas condições, e não há 
registros de doenças nem 
pragas. Quanto aos preços, 
o feijão-cores é comercia-
lizado por R$ 235,00, e o 
preto por R$ 127,00.

MILHO PRIMEIRA 
SAFRA

A primeira safra de mi-
lho soma 337 mil hectares 
plantados no Estado, uma 
redução de 6% na compa-
ração com a safra anterior. 
A previsão é de que sejam 
produzidas 3,1 milhões de 
toneladas, volume seme-

lhante ao do ano passado. 
Em dezembro começou o 
ciclo final do milho, com 
as fases de frutificação e 
maturação, e a colheita 
deve acontecer com mais 
intensidade em janeiro de 
2020. “Os preços estão bons 
tanto no mercado domésti-
co quanto no internacional, 
com a saca de 60 kg de mi-
lho sendo comercializada 
por R$ 37,00, num período 
em que o custo de produção 
está abaixo de R$ 30,00”, 
afirma o técnico do Deral 
responsável pela cultura, 
Edmar Gervásio. Se os 
valores se confirmarem, há 
tendência de que este seja 
o maior preço registrado 
em 2019.

No cenário nacional, as 
exportações avançaram 
significativamente e devem 
ficar acima de 40 milhões 
de toneladas em 2019. O 
Paraná contribui com mais 
de 10% do total, benefician-
do toda a cadeia envolvida 
nesse cenário.

MANDIOCA
Foram colhidas 3,1 mi-

lhões de toneladas na safra 

18/19, uma redução de 10% 
comparativamente à safra 
17/18, ocasionada princi-
palmente pela redução de 
8% na área, de 147,7 mil 
para 136,4 mil hectares.

Setembro registrou o 
menor preço do ano, R$ 
304,00, mas a recomposição 
dos estoques de final de ano 
e a aproximação da entres-
safra colaboraram para uma 
reação positiva no preço, 
que hoje está em R$ 410,00 
a tonelada, já cobrindo os 
custos totais de produção.

A produção da safra 
18/19 está 100% colhida, 
totalizando 111 mil tonela-
das, 10% a menos do que 
na safra 17/18. Quanto à 
safra 19/20, está previsto 
aumento de área de 2%, 
de 136,4 mil hectares para 
139 mil hectares. Estima-se 
a produção de 3,3 milhões 
de toneladas de mandioca, 
6% a mais do que no ano 
passado. “Apesar dos pro-
blemas climáticos, como a 
falta de chuvas, as lavouras 
se recuperaram e o Paraná 
deve ter uma boa safra”, 
diz economista do Deral, 
Methodio Groxko.

Segundo o Deral, registrou-se uma leve redução de 0,4% na soja na estimativa inicial de produção
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 IHOMENAGEM

Pronto Atendimento 24h recebe o nome
do fundador da Unipar Cândido Garcia

Em seu discurso, o reitor da Unipar desta-
cou que essa renovação [que o atendimento à 
saúde pública recebe] dá um salto gigantesco 
em eficiência: “O município que quer galgar 
novos degraus em desenvolvimento precisa se 
renovar, precisa ter uma força motriz que é a 
união de seus líderes, que precisam deixar as 
‘diferenças’ de lado e caminhar juntos para 
fazer com que o desenvolvimento possa ser ser-
vido por todos... e quando aquele que comanda 
tem coração generoso, ouvidos atentos e olhos 
sensíveis, seu povo sempre recebe o melhor... 
então, estamos muito satisfeitos pelo prefeito 
ser esta pessoa sensível... Afinados nestes 
princípios, nós da Unipar, dentro das nossas 
possibilidades, trabalharemos muito, também, 
para que o município tenha em abundância e 
em qualidade”.

Renovar é preciso
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Novo pronto Atendimento de Umuarama com o nome de Cândido Garcia 

Prefeito Celso Pozzobom aponta para a fachada 
[no detalhe]: reconhecimento ao legado deixado pelo 
fundador da Unipar Momento de emoção na inauguração, principalmente dos irmãos Cássio e Carlos Eduardo, além 

de outros familiares do homenageado 

Segundo Daniel, as medidas garantem a segurança do 
trabalhador e regras mais claras e racionais

Umuarama - Li-
deranças políticas 
de várias cidades da 
região e empresários 
prestigiaram na sex-
ta, 13, a inauguração 
do Pronto Atendimen-
to 24 horas de Umua-
rama, que recebeu 
o nome do fundador 
da Universidade Pa-
ranaense, Cândido 
Garcia [em memória]. 

Seguindo padrões 
modernos, o PA foi 
construído com ver-
bas do Governo Fe-
deral e da Univer-
sidade Paranaense 
[que bancou mais de 
dois terços do total]. 
Foram investidos R$ 
2,9 milhões na rees-
truturação total do 
prédio onde funciona-
va o Posto de Saúde 
Central.

Remodelado e am-
pliado, o prédio pas-
sou a ter mais de mil 
e trezentos metros 
quadrados de área 
útil e recebeu equi-
pamentos e mobília 
novos, para cumprir 
a meta de prestar 
atendimento de exce-
lência. E foi isso que 
o prefeito Celso Poz-
zobom destacou em 
seu pronunciamento, 
também agradecendo 
a parceria da Unipar.

“Nós precisáva-
mos deste espaço e 
a parceria da Unipar 
veio para casar com 
nossos desejos e as 
necessidades que tí-
nhamos para oferecer 
serviços de saúde com 
mais qualidade. Por 
isso digo sempre que 
esta obra é resolutiva 
e um marco na saúde 
pública do nosso mu-
nicípio”, afirmou.

Depois do descer-
ramento da placa da 
fachada, que osten-
ta o nome Cândido 
Garcia, e do desate 
da fita inaugural, os 
convidados visitaram 
as instalações do PA. 
Este espaço, a partir 
do ano que vem, pas-
sa a receber também 

os acadêmicos do ter-
ceiro ano do curso de 
Medicina da Unipar, 
que irão atuar, em 
estágio, junto com 
os profissionais de 

saúde da prefeitura.
Para o Reitor, Car-

los Eduardo Garcia, 
Umuarama ganha 
um presente muito 
especial e seu pai, 

Cândido Garcia, uma 
admirável e mere-
cida prova de reco-
nhecimento pelo seu 
legado. No momento 
do descerramento da 

placa, ele não conteve 
as lágrimas.

“É um momento 
muito especial; meu 
coração está comple-
to, repleto e festivo, 
ver que o que meu pai 
plantou aqui conti-
nuando dando frutos e 
estamos muito felizes 
por poder comungar 
toda esta alegria! Mas 

esta homenagem tam-
bém aumenta nossa 
responsabilidade com 
Umuarama, com a 
população, principal-
mente a mais caren-
te, que será atendida 
aqui. Por isso nossa 
parceria continuará, 
sem dúvida, por um 
longo tempo”, decla-
rou.

Umuarama - O Governo 
Federal lançou um amplo 
processo de atualização 
das Normas Regulamenta-
doras (NRs) de Segurança e 
Saúde no Trabalho e a con-
solidação e simplificação 
de decretos trabalhistas. 
O assunto foi abordado 
pela Cetarh Ambiental de 
Umuarama, com objetivo 
de informar empresário 
de trabalhadores. Confira 
a entrevista com o enge-
nheiro de Segurança do 
Trabalho Daniel Pereira 
Lopes.

Segundo Daniel, as me-
didas garantem a seguran-
ça do trabalhador e regras 
mais claras e racionais, 
capazes de estimular a 
economia e gerar mais 
empregos.

O trabalho de moderni-
zação das Normas Regula-
mentadoras (NRs) envolveu 
a revisão de todas 36 nor-
mas atualmente em vigor. 
As primeiras atualizações 
forma as revisões de duas 

normas regulamentadoras: 
a da NR 1, que trata das 
disposições gerais sobre 
saúde e segurança e da NR 
12, sobre a segurança no 
trabalho com máquinas e 
equipamentos. 

Conforme o engenheiro 
do trabalho, a alteração da 
NR 1 permite, entre outros 
pontos, o aproveitamento 
de treinamentos feitos por 
um trabalhador quando ele 
muda de emprego dentro 
da mesma atividade. A 
regra anterior exigia que 
o curso fosse refeito antes 
do início das atividades no 
novo emprego. 

Também foi decidida 
pela revogação da NR 2, 
sobre inspeção prévia. 
Com redação de 1983, a 
NR 2 exigia uma inspeção 
do trabalho prévia para 
abrir pequenos negócios, 
como lojas em shopping. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, a revogação di-
minui a burocracia e reduz 
a intervenção estatal na 

iniciativa privada.
Ainda conforme o entre-

vistado, foi alterada a NR 
12, que trata de medidas 
de proteção para garantir 
a integridade física dos 
trabalhadores e a preven-
ção de acidentes no uso de 
máquinas e equipamentos. 
“Qualquer pessoa que esti-
ver dentro da sua empresa 
executando alguma ativi-
dade a responsabilidade 
é total da empresa. Antes 
quando a empresa con-
tratava um terceirizado e 
ocorria algum acidente a 
empresa era correspon-
sável. Por isso, na hora 
de contratar é precisa ser 
criterioso e buscar profis-
sionais responsáveis, que 
atuam com os equipamen-
tos de segurança corretos”, 

alertou. Daniel Lopes.
“Outra mudança tem 

relação com o Acidente de 
Trajeto. Hoje a legislação 
fala que esse acidente de 
trabalho corresponde ao 
trajeto que os trabalhado-
res realizam em horário 
de trabalho, antes também 
correspondia o percurso 
da casa para o serviço e 
vice-versa”, explicou o en-
genheiro do trabalho. 

O  governo  também 
anunciou a consolidação 
de cerca de 160 decretos em 
quatro textos. Além dos de-
cretos, serão revisadas, nos 
próximos meses, portarias 
e instruções normativas, 
de forma ampla e com o 
objetivo de concentrar as 
regras no menor subcon-
junto possível. 

Cetarh Ambiental fala das atualizações da legislação da Segurança do Trabalho
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Motociclistas vítimas de acidentes representam
oito a cada dez atendimentos em hospitais 

 ISAÚDE PÚBLICA

O Rodovida é uma das estratégias do governo 
brasileiro para que o país cumpra os objetivos 
da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, 
lançada em 2011 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e uma das metas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Brasil e outros 152 países se comprome-
teram a adotar medidas efetivas para reduzir 
em 50% o número de mortes no trânsito até 
2020. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) apontam que o custo social de 
acidentes em rodovias federais chegou a R$ 
12,8 bilhões em 2014.

A ação abrange campanhas educativas, au-
mento da fiscalização, melhoria da sinalização, 
parcerias com empresas concessionárias de 
rodovias federais, ações específicas com cami-
nhoneiros, etc. Além do Ministério dos Trans-
portes, Portos e Aviação, estão envolvidos na 
iniciativa os ministérios da Justiça e Cidadania; 
Cidades; Saúde; a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT); a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF); e o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT).

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A cada dez atendi-
mentos por acidente de 
transporte realizados em 
hospitais do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), oito 
são entre motociclistas. 
Dados mostram que os 
homens representaram 
67,1% dos atendimentos 
nas unidades de saúde e 
as mulheres 50,1%. A faixa 
etária mais acometida 
são os jovens entre 20 e 
39 anos.

Os dados fazem parte 
da pesquisa  Viva Inqué-
rito 2017, realizada a cada 
três anos pelo Ministério 
da Saúde em unidades 
específicas que participam 
do levantamento, que tem 
como objetivo subsidiar 
políticas públicas com 
dados fidedignos, prevenir 
a ocorrência de casos, ga-
rantir cuidado em saúde e 
encaminhamento das víti-
mas para rede de atenção 
à saúde de todo o país.

RODOVIDA
Com o objetivo de redu-

zir a violência no trânsito 
e os custos sociais decor-
rentes, o Governo Federal 
lançou, nesta sexta-feira 
(20), a Operação Rodo-
vida 2019. A proposta é 
integrar e proteger vidas 
no trânsito, evitando aci-
dentes. 

A ação é um esforço 
integrado de vários órgãos 
federais, como o Minis-
tério da Saúde, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
e o Ministério da Infraes-
trtura, em articulação com 
estados e municípios.

Além das ações educa-

tivas e de fiscalização que 
ocorrem todos os anos, a 
PRF atuará na realização 
de perícia em acidentes 
e na produção de Ter-
mo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) quando 
houver infrações até o dia 
1º de março.

SUS
Em 2018, os aciden-

tes de trânsito causaram 
183,4 mil internações que 
custaram R$ 265 milhões 
ao Sistema Único de Saú-
de (SUS). Esses acidentes 
respondem por boa parte 
das internações hospita-
lares e pela maioria dos 

atendimentos de urgência 
e emergência, que geram 
altos custos sociais, como 
cuidados em saúde, per-
das materiais e despesas 
previdenciárias, além de 
grande sofrimento para as 
vítimas e seus familiares. 
Em 2017, o número de 
internações foi de 181,2 
mil ao custo de R$ 259 
milhões, sendo que mais 
de 50% das internações 
envolveram motociclistas.

FESTAS
O período de férias, fes-

tividades de Natal e Ano 
Novo e o Carnaval elevam 
consideravelmente o fluxo 

de veículos que circulam 
nas rodovias federais de 
todo o país. Com a maior 
movimentação, cresce 
também a possibilidade 
de ocorrência de aciden-
tes, daí a importância 
da iniciativa em buscar 
integração a fim de pre-
venir acidentes e coibir 
condutas que colaboram 
para a ocorrência desses.

FISCALIZAÇÃO
Além do desenvolvi-

mento de ações nos tre-
chos mais críticos de 
acidentalidade, levando 
em consideração dados 
estatísticos, o Rodovida 

se propõe a preservar 
vidas priorizando não só 
o trabalho de fiscalização 
e educação para o trân-
sito. A Operação buscará 
também extrair da compe-
tência de cada ministério 
e instituição integrante 
meios de fomentar novas 
políticas de segurança viá-
ria, incluindo propostas le-
gislativas e operacionais.

PARCERIAS
Em parceria com esta-

dos e municípios, o Minis-
tério da Saúde desenvolve, 
desde 2010, uma ação 
nos pontos com maiores 

problemas e maior fiscali-
zação, principalmente no 
que se refere ao “álcool e 
direção” e à velocidade ex-
cessiva e/ou inadequada. 
O Projeto Vida no Trânsito 
ressalta a importância 
da articulação do setor 
saúde com o trânsito no 
cumprimento do Código 
de Trânsito Brasileiro nos 
componentes da vigilância 
(informação qualificada, 
monitoramento das lesões 
e mortes e fatores de ris-
co), prevenção e cuidado 
pré-hospitalar, hospitalar 
e de reabilitação ofertado 
às vítimas.

Jovem sofre 
acidente e 
morre após 
sair de 
confraternização 
em São Jorge

São Jorge do Patrocínio 
– Um jovem de apenas 20 
anos perdeu a vida na noite 
de sexta-feira (20), após a 
moto que conduzia colidir 
com um poste na avenida 
Marcionílio Pereira dos 
Santos, em São Jorge do 
Patrocínio.

Segundo a Polícia Militar 
o jovem havia saído de uma 
confraternização de fim 
de ano quando ocorreu o 
acidente. Uma ambulância 
e um médico da Secretaria 
Municipal de Saúde chegou 
a ir até o local para prestar 
socorro, mas Diego Rodrigo 
Silva de Almeida já estava 
sem vida.

O corpo foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama e libe-
rado na manhã deste sába-
do (21) para os familiares.

Guaíra – Um casal e a filha de apenas um ano de idade 
foram rendidos e mantidos como reféns por pelo menos 
uma hora e meia durante a madrugada deste sábado, em 
Guaíra, segundo a Polícia Militar. As vítimas dormiam 
quando foram rendidas. Os criminosos fugiram levando 
uma caminhonete VW Amarok branca, além de celulares 
e joias. A família não ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar a vítima relatou que o casal 
dormia quando o homem acordou com os dois criminosos 
encapuzados e armados já dentro do quarto. As vítimas 
foram rendidas e mantidas presas enquanto os criminosos 
levavam os objetos. 

De acordo com a PM casal não soube dar mais detalhes 
quanto a características dos autores, apenas disseram 
ser dois homens armados e que um deles usava camiseta 
roxa e luvas brancas, ambos encapuzados. A caminhonete 
VW Amarok Cd 4x4 de cor branca de placas AXF-1B99, 
de Guaíra não foi localizada até o fechamento da edição.

Mundo está mais perigoso na percepção das pessoas. Ser hackeado é maior medo
Para 80% das pessoas 

ouvidas pela Ipsos na pes-
quisa Global Advisor em 28 
países, o mundo se tornou 
mais perigoso nos últimos 
12 meses. Esse índice é seis 
pontos percentuais mais 
alto que o do ano passado.

No ranking dos dez paí-
ses que mais acham que 
o mundo tem mais perigo 
agora, nove são nações em 
desenvolvimento. Lideram 
a lista Peru (93%), Colômbia 
(91%), México (89%), Chile 
(88%), África do Sul (87%), 
Turquia (87%), Argentina 
(85%), Brasil (85%), Arábia 
Saudita (82%) e Grã-Breta-
nha (81%).

Outro dado que confirma 
a percepção de uma situa-
ção pior é o de que menos 
da metade dos entrevista-
dos (46%) acredita que “há 
mais coisas melhorando no 
mundo hoje do que pioran-
do”. No Brasil, no entanto, 
a percepção é de melhora: 
62% acreditam que as coi-
sas estão melhorando mais 
do que piorando.

“Tensões ao redor do 
globo, polarização, acesso 
mais fácil e a todo momen-
to à informação através 
de inúmeros meios, são 
algumas das variáveis que 
ajudam a compreender 
porque as pessoas têm a 

percepção de um mundo 
mais perigoso. 

No Brasil, existe um 
antagonismo entre o maior 
percentual de sentimento 
de perigo neste ano em 
relação ao ano anterior e a 
percepção de que as coisas 
estão melhorando, o que 
mostra nosso otimismo com 
o futuro e, mais que isso, 
nosso desejo incessante de 
melhoria para seguirmos 
em frente.”, comenta Rafael 
Lindemeyer, Diretor de 
Negócios na Ipsos.

Maiores ameaças
Globalmente, a maior 

ameaça detectada pela 

pesquisa é o medo de ser 
hackeado para fraude ou 
espionagem, citada por 
75% dos respondentes, 
com 5 pontos percentuais 
a mais que no ano ante-
rior. Em seguida, vem o 
medo de ataque químico 
ou nuclear, com 68%, o de 
desastres naturais, com 
66%, o de terrorismo, com 
65%, e o da violação da 
segurança pessoal, com 
61%.

No Brasil, a primeira 
ameaça da lista também é a 
de ser hackeado, com índice 
igual ao global. Em segun-
do lugar, aparece o medo 
da violação da segurança 

pessoal, com 69%, seguido 
pelo de desastres naturais, 
com 68%.  

“O estudo reforça va-
riáveis que nos preocupam 
diariamente nos últimos 
anos: o quanto nossos da-
dos pessoais estão expos-
tos e nos deixam frágeis 
para fraudes; o quanto 
o clima e a saúde fazem 
parte da lista de nossas 
preocupações; e o quanto 
os cidadãos esperam um 
papel do estado, ancorado 
nos governantes, para que 
haja um caminho de reso-
lução. Todos clamam por 
soluções, mas é importante 
lembrar que fazemos parte 

da resolução. Somos agen-
tes da mudança também.”, 
ressalta Lindemeyer.

Confiança
Globalmente, a situação 

em que os entrevistados 
mais têm confiança de que 
o governo poderia prover 
proteção e segurança é no 
caso de desastres naturais. 
56% responderam que os 
governantes ou suas agên-
cias poderiam responder 
efetivamente a isso. Em 
seguida, vem a confiança 
de que uma epidemia na 
saúde seria solucionada, 
para 52%, e no caso de um 
ataque terrorista, para 
50%.  

Em 2018, os acidentes de trânsito causaram 183,4 mil internações que custaram R$ 265 
milhões ao SUS

editoria@ilustrado.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Dezembro de 2019CotidianoA6

Papai Noel em Cruzeiro
As crianças de Cruzeiro do Oeste receberam a visita do Papai Noel na 

tarde desta sexta-feira (20). A ação foi organizada pelo 7º Batalhão da Po-
lícia Militar e distribuiu doces e presentes para a garotada. A iniciativa faz 
parte das ações desenvolvidas pela corporação dentro da Operação Natal 
na comunidade. (foto divulgação Polícia Militar)

Umuarama – Um VW Gol branco foi furtado nesta 
sexta-feira (20), na rua Perobal, em Umuarama, segundo 
a Polícia Militar. Segundo a PM, a vítima contou que deixou 
o carro por volta das 7 horas e quando retornou às 19 o 
Gol, placas JTP-5635 não estava mais no local. Patrulha-
mentos foram realizados mas até o momento o veículo 
não foi encontrado.

Casal e bebê ficam reféns
de ladrões por uma hora
e meia em Guaíra

Gol é furtado na rua Perobal
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Convênio de mais de R$ 530 mil garante 
equipamentos para estrutura do Cisa-Amerios

editoria@ilustrado.com.br

 INOVAS INSTALAÇÕES 
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Umuarama - Um con-
vênio f irmado entre o 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde – Cisa-Amerios 
e a Secretaria de Estado 
da Saúde – SESA, através 
do Fundo Estadual de 
Saúde – FUNSAUDE, vai 
destinar R$ 530.043,03, 
para aquisição de equi-
pamentos e  materiais 
permanentes para com-
por a nova estrutura do 
Consórcio, que atende pa-
cientes de 19 municípios 
da Região Noroeste. Uma 
população de mais de 160 
mil habitantes depende 
do Cisa-Amerios para 
ter acesso a consultas 
médicas e procedimentos 
especializados de saúde.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Saúde 
Beto Preto, os recursos 
fazem parte de investi-
mentos pontuais na rees-
truturação dos Consórcios 
de Saúde do Paraná, “que 
têm realizado um trabalho 
efetivo e imprescindível à 
saúde dos paranaenses”. 

A ACISPAR – Asso-
ciação dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 
do Paraná, presidida pelo 
prefeito de Alto Piquiri e 
presidente do Cisa-Ame-
rios, Luis Carlos Borges 
Cardoso uniu os consór-
cios do Paraná, dando 
visibilidade e chamando 
a atenção do Governo Es-
tadual e Federal para im-
portância do atendimento 
especializado em saúde 
realizado nos Cisas. 

“A maioria da popu-
lação vive nas pequenas 
cidades, cujas prefeituras 
sozinhas não têm recursos 
de arcar com os custos de 
uma grande quantidade 
de médicos especialistas. 
Nos consórcios, os mu-
nicípios unem forças e 
conseguem oferecer aos 
seus habitantes consul-
tas, exames e procedi-
mentos nas mais variadas 
áreas da saúde”, explica 
Cardoso. O Cisa-Amerios, 
por exemplo, tem mais de 
160 profissionais médicos 
credenciados, cobrindo 
praticamente todas as 
especialidades da saúde. 

S e g u n d o  C a r d o s o , 
atualmente, os municípios 
são responsáveis por qua-

se 80% dos custos com os 
serviços prestados à popu-
lação nos Cisas. “Estamos 
buscando o reconhecimen-
to dos governos para esses 
investimentos em saúde 
e chamando a atenção 
dos nossos representantes 
para a necessidade de 
ampliar e melhorar ainda 
mais esse atendimento, 
tão imprescindível quanto 
a atenção primária”, des-
tacou o presidente. 

CASA NOVA ,  TUDO 
NOVO

O Cisa-Amerios logo 
estará com a casa renova-
da. O Consórcio passa por 
uma grande reestrutura-
ção física e a atual sede 
própria, que tem pouco 
mais de 1.700 m2, está 
sendo reformada e am-
pliada. A projeção é que, 
quando a obra estiver 
completa, tenha 5.454,75 
m2 e abrigue todos os 
serviços do Cisa-Amerios 
num só lugar. 

O recurso recém garan-

tido pela FUNSAUDE será 
liberado logo no início de 
2020. Serão destinados R$ 
530.043,03 para compra 
de equipamentos e mate-
riais permanentes para 
compor a nova estrutura 
do Consórcio. Todas as 
compras serão realizadas 
através de licitação. 

Serão adquiridos equi-
pamentos médico-hospi-
talares, como um novo 
sistema de digitalização 
de imagens radiográficas 
– CR Digital, desfibrila-
dor, laser terapêutico de 
baixa frequência, selado-
ra hospitalar para grau 
cirúrgico, um equipamen-
to de Potencial Evocado 
Auditivo – BERA, além 
de computadores, impres-
soras, mesas e cadeiras 
para o atendimento.

“São equipamentos que 
irão ajudar muito no aten-
dimento ao paciente. Este 
empenho já está liberado 
e temos outros pedidos 
em análise, que devem 
ser anunciados em breve. 
Esta foi uma pauta que fi-

Ampliação do Cisa está com as obras adiantadas 

A NOVA ESTRUTURA 
A nova estrutura está em fase 

adiantada de construção. Serão 28 no-
vos consultórios médicos e salas que 
abrigarão estruturas como: ambula-
tório de feridas, salas de pequenas 
cirurgias, ambulatório de ortopedia, 
ambulatório de doenças crônicas 
(hipertensão e diabetes), ambulatório 
do idoso frágil, entre outras. O projeto 
também contempla auditório, salas de 
aula e treinamento, refeitório, salas 
de espera, setor administrativo. 

Toda a estrutura está sendo reno-
vada. O antigo prédio também passa 

por reformas e melhorias. Além do 
Centro de Especialidades Odonto-
lógicas e ambulatórios que hoje já 
funcionam na sede própria, o novo 
prédio vai receber os atendimentos 
do CAPS-AD e do Ambulatório de Es-
pecialidades, que hoje são realizados 
em prédios alugados.

“Além da construção, temos que 
pensar nos equipamentos, nos pro-
fissionais e tudo mais que será ne-
cessário. Estamos trabalhando neste 
sentido, para deixar a casa arruma-
da”, concluiu Cardoso.

zemos junto ao secretário 
Beto Preto e mostra que o 
Governo do Paraná tem re-
conhecido os consórcios”, 
salientou Cardoso. 

A obra de ampliação do 
Cisa-Amerios está sendo 
construída com recur-
sos do Governo Federal, 
através do Ministério da 
Saúde e emendas parla-
mentares. A estimativa é 
que sejam investidos tor-
no de R$ 7 milhões só na 
construção. Todo o traba-
lho é supervisionado por 
uma rigorosa auditoria da 
Caixa Econômica Federal, 
que libera os recursos 
conforme são cumpridas 
as etapas da obra. 

Presidente do Cisa Luiz Carlos Cardoso com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto
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São Silvestre confirma 
presença de queniana 
recordista mundial da 
maratona, neste ano 

 IEM SÃO PAULO   

Prefeito Gervasone prestigia 
e apoia o 7º Encontro de 
Capoeira de Altônia

Altônia – Foi realizado no último fim de semana nos 
dias 14 e 15 de Dezembro o 7º Encontro de Capoeira 
Altoniense. O evento foi realizado no Espaço Criança 
no Jardim Panorama e reuniu diversas cidades parti-
cipantes da região e de outros estados.

A abertura contou com a presença da Guarda-Mi-
rim de Altônia coordenada pelo Comandante Gomes 
e pela apresentação do Karatê do P.R.C.A – Projeto 
Resgate da Criança e Adolescente e Academia Punho 
Livre coordenada pelo Sesei Geraldo Correia.

O Prefeito Municipal Gervasone e o Chefe da Di-
visão de Cultura e Comunicação Claudemir Caetano 
estiveram prestigiando o evento e parabenizaram o 
Coordenador Adriano Barbosa da Silva  e o Mestre 
Leonardo do Grupo de Capoeira Chora Menino pela or-
ganização do 7º Encontro de Capoeira  e Graduações.

A Prefeitura Municipal de Altônia através da Se-
cretaria Municipal de Educação e  Divisão de Esporte 
e Cultura patrocinou a premiação os troféus do 7º 
Encontro de Capoeira e cedeu o local para sediar o 
evento e alojamento dos participantes de fora. Asses-
soria de Comunicação – P.M.A – Claudemir Caetano
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São Paulo,  (AE) - A que-
niana Brigid Kosgei, atual 
recordista mundial da ma-
ratona feminina, será uma 
das atrações da 95ª edição 
da Corrida de São Silvestre, 
que acontece no dia 31 de 
dezembro, em São Paulo. 
A presença da fundista foi 
confirmada nesta sexta-
feira, pela organização da 
prova.

Kosgei, de 24 anos, ba-
teu o recorde na edição 
deste ano da Maratona 
de Chicago. A queniana 
terminou o percurso em 
2h14min04s, superando por 
mais de um minuto o tempo 
da britânica Paula Radcliffe 
(2h15min25s), que existia 

São Paulo, (AE) - O vo-
lante Junior Urso pode 
deixar o Corinthians nos 
próximos dias. O clube pau-
lista recebeu uma proposta 
do Orlando City de US$ 900 
mil (cerca de 3,4 milhões), 
enquanto a oferta ao joga-
dor foi de um contrato de 
quatro anos.

Junior Urso assinou em 
fevereiro contrato de três 
temporadas com o Corin-
thians e multa rescisória 
no valor de US$ 1 milhão 
(cerca de R$ 4 milhões). 

Corinthians está próximo de negociar 
Junior Urso com time dos Estados Unidos

O clube norte-americano 
estaria disposto a pagar 
pela contratação um valor 
próximo ao da multa.

O meio-campista, de 
30 anos, fez uma tempo-
rada irregular pelo Co-
rinthians. Foi contratado 
junto ao Guangzhou R&F, 
da China, a pedido do 
técnico Fábio Carille. Ele 
teve um início promissor 
durante a disputa do Cam-
peonato Paulista, quando 
prometeu marcar um gol a 
cada três jogos. 

Mas durante o Campeo-
nato Brasileiro sofreu com 
lesões, caiu de rendimento 
e chegou a ficar no banco 
de reservas. Em 2019, ele 
disputou 57 jogos e mar-
cou sete gols. Mesmo com 
a transferência, o clube 
alvinegro ainda ficará longe 
de bater a meta de faturar 
R$ 44 milhões com venda 
de jogadores neste ano. O 
número hoje, ainda não 
confirmado pelo Corin-
thians, gira em torno de R$ 
20 milhões.

desde 2003. Ele já havia 
faturado o título da prova 
em 2018. 

Entre os homens, o tam-
bém queniano Paul Kip-
chumba Lonyangata confir-
mou participação na prova 
deste ano. No currículo, o 
fundista tem uma vitória 
na Maratona de Paris em 
2017 e o bicampeonato 
da Maratona de Shangai, 
na China. Neste ano foi 
terceiro colocado na Meia 
Maratona de Buenos Aires, 
na Argentina

A organização da prova 
promete divulgar outros 
nomes do circuito interna-
cional que vão participar da 
São Silvestre nos próximos 

dias.
A partir da 95ª edição, 

a prova passa a ser da ca-
tegoria Road Race Bronze 
Label da Associação Inter-
nacional de Federações de 
Atletismo (IAAF, na sigla 
em inglês), entrando para o 
rol das principais corridas 
do mundo. Isso significa 
possuir critérios técnicos 
de qualificação que garan-
tirão a presença de alguns 
dos melhores corredores do 
mundo na atualidade.

A Corrida de São Sil-
vestre junta-se a Maratona 
de São Paulo (desde 2019) 
e Meia Maratona Interna-
cional do Rio de Janeiro 
(a partir de 2020), como 

Dezenas de atletas participaram do encontro

Prefeito Gervasone destacou a importância do evento 

únicas provas do país a 
possuir esse Bronze Label. 
Todos com qualidades e 
excelência reconhecidas.

A programação de lar-
gadas no dia 31 começará 
mais cedo, às 7h25, com a 
largada da categoria ca-
deirantes. Em seguida, às 
7h40, será a vez da elite 
feminina. A elite masculina, 
Pelotão C, e Cadeirantes 
com Guia e Pelotão Geral 
largam às 8h05.

Favorita para a prova, a queniana Brigid Kosgei confirma presença
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Valor da arroba do boi recua 13%, mas
ainda não agrada o consumidor final

 IMERCADO
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/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865

Umuarama – A arroba 
do boi gordo voltou a cair 
na última semana. O pro-
duto chegou a ser cotado 
a R$ 220,00 e fechou a 
sexta-feira (20) a R$ 190,00. 
Mesmo com a pequena 
queda, o consumidor não 
voltou a comprar a carne 
vermelha, disseram alguns 
proprietários de açougues 
de Umuarama. 

Conforme Rafael Giova-
nini, do setor de compras 
do Frigorifico Astra, boi 
para venda tem, quem não 
está comprando é o con-
sumidor. Ele confirma a 
queda no preço da arroba 
do boi e credita o efeito ao 
baixo consumo da carne no 
mercado interno. Giovanini 
acredita que o valor vai 
estabilizar até o fim do mês 
de dezembro, com aumento 
do consumo nas festas de 
fim de ano, mas deve voltar 
a cair com a chegada de 
janeiro e fevereiro.

No açougue
Atuando no ramo de 

açougue há 40 anos, Irineu 
Scalfi diz que para o con-
sumidor final a redução 
no valor da carne de boi 
chegou apenas a 7%. “Essa 
porcentagem vai represen-
tar apenas em médio R$ 
2,00 no valor da peça do boi. 
Porém os preços dos cortes 
no balcão chegaram a subir 
25%”, explicou.

O empresário e açou-
gueiro também acredita 
que o valor deve voltar a 
cair com a chegada do mês 
de janeiro. “Agora dá uma 
estabilizada, pois tem as 
festas de fim de ano e as 
pessoas acabam compran-
do. Mas se esse valor con-
tinuar em janeiro o cliente 
volta a sumir do açougue. 
Tudo subiu menos o salário. 
Começo de ano as pessoas 
precisam pagar impostos, 
escola e outras contas”, 
ressaltou. 

A açougueiro há 35 anos, 
Antônio Natalino, vê com 
tristeza a crise no setor, 
principalmente na época de 
fazer o pé-de-meia. “Ontem 
abri o açougue às 9 horas 
e fui almoçar 12 horas, 
atendi apenas dois clien-
tes. Isso nunca aconteceu, 
principalmente na época de 
pagamento de 13º Salário”, 
noticiou.

A reportagem do jornal 
Umuarama Ilustrado con-
versou com proprietários 
de açougues tradicionais 
da cidade e segundo eles, 
nunca houve uma queda tão 
acentuado no consumo de 
carne bovina, como ocorreu 

nos últimos dias. Conforme 
os entrevistados, a redução 
nas vendas da carne ver-
melha de novembro para 
dezembro variou entre 40% 
a 50%, em plena época de 
festas e pagamento de 13º 
salário. 

Previsão 
O Instituto de Pesqui-

sa Econômica Aplicada 
( Ipea) lançou na última 
sexta-feira (19) indicadores 
mostrando que o choque do 
preço das carnes tende a se 
dissipar em fevereiro e a 
inflação de alimentos cairia 
de 4,2% em 2019 para 3,1% 
em 2020. Ainda segundo o 
órgão no caso das carnes, 
a alta decorreu do forte 
aumento das exportações 
para a China, cuja produ-
ção foi perdida por conta 
da gripe. 

Inflação para os pobres
Ainda conforme dados 

do IPEA, o Indicador Ipea 
de Inflação por Faixa de 
Renda referente a novem-
bro, apontou alta de 0,54% 
para as famílias de renda 
mais baixa (até R$ 1.643,78 
por mês). Entre as famílias 

A arroba do boi gordo voltou a cair na última semana e fechou a sexta-feira (20) cotada em R$ 190,00 

de maior poder aquisitivo 
(renda domiciliar maior 
que R$ 16.442,40), a alta 
foi de 0,43% no mesmo mês.

Cerca de 70% da alta 
inflacionária registrada 

entre as famílias mais 
pobres se explica pela 
variação de preços nos 
grupos de alimentação 
e habitação: reajuste de 
8,1% nas carnes e 2,2% 

nas tarifas de energia 
elétrica (com a mudança 
da bandeira tarifária de 
verde para amarela). Os 
aumentos de 0,78% no 
preço dos combustíveis, 

de 4,4% nas passagens 
aéreas e de 24,4% nos 
jogos lotéricos foram os 
que mais pressionaram a 
inflação nas classes mais 
altas.

Indicador do Ipea aponta que o choque do preço das carnes tende a se dissipar em fevereiro



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

A alegria dos pais
Theo, filho de Giulia Gam e 

Pedro Bial, tem 21 anos e estu-
da no Berklee College Of Music, 
em Boston, nos Estados Uni-
dos. Já faz algum tempo que o 
jovem mostrou seu talento mu-
sical e agora vai aperfeiçoar o 
seu dom. E que tenha sucesso.

Preocupação com a 
imagem

Ingrid Guimarães, atual-
mente interpretando a per-
sonagem Silvana Nolasco em 
“Bom Sucesso” não esconde 
que sempre se preocupou com 
a preservação de sua imagem 
e esse cuidado redobrou depois 
que se tornou mãe. Segundo a 
atriz, “uma mulher que tem filho 
não pode falar besteiras e fazer 
loucuras em seus trabalhos”. 

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 pode-
riam pensar alguns tendo 
em vista o tipo de música 
que ele canta. Que assim 
seja, Lucco. 

Malhando juntas
Flávia Alessandra e Giu-

lia Costa sempre que a 
agenda permite malham 
juntas. Dias atrás, mãe e 
filha foram flagradas pra-
ticando corrida na orla da 
praia. 

Aproveite cada dia para viver a vida 
que você escolheu e nunca a vida que 
os outros querem que você viva. Seja 
determinado em suas ações e terá um 
futuro promissor.

Fim de ano é o momento de rever os 
erros e os acertos e com fé prosse-
guir. Nunca perca a fé, pois quando 
atravessar dificuldades, ela empurrará 
você até a superação.

Não desanime se algo deu errado. 
Não é preciso vencer sempre, mas é 
fundamental nunca desistir depois de 
um fracasso. Levante a cabeça e siga 
sua vida com entusiasmo.

Fidelidade não é nunca sentir atração 
por outra pessoa. Fidelidade é sentir 
atração e não ir em frente porque sabe 
que tem um compromisso a zelar.

Um amigo verdadeiro é aquele que 
nunca sai do seu lado durante uma 
luta, mesmo quando ele sabe que 
não é possível vencer. Preserve 
seus amigos leais ao seu lado, não 
os magoe nunca.

Você tem que cantar como se não 
precisasse de dinheiro, amar como 
se você nunca fosse se ferir. Você tem 
que dançar como se ninguém estives-
se olhando. Só assim vencerá na vida.

As maiores decepções nos pegam 
sempre de surpresa, pois surgem 
quando menos esperamos e de pes-
soas que jamais imaginamos. Perdoe, 
perdão é um atributo dos fortes.

Persistência é a palavra de ordem e 
que deve gerir sua vida. Mesmo que 
o mundo diga o contrário, isto jamais 
diminuirá a fé dos que acreditam que 
seus sonhos serão alcançados.

Nunca desista de batalhar! Os maiores 
guerreiros são aqueles que jamais 
fogem às batalhas e enfrentam seus 
medos com coragem e determinação.  
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida!

Nunca mude a sua essência só para 
agradar outras pessoas. É mais impor-
tante ser você mesmo do que ser al-
guém estranho moldado pelos outros.

O ódio nunca desaparecerá enquanto 
pensamentos de mágoas forem ali-
mentados na mente. Ele desaparece 
tão logo esses pensamentos de má-
goa forem esquecidos.

Cego é aquele que não quer ver. 
Devemos parar de ver a felicidade 
apenas no futuro, muitas vezes ela já 
está do seu lado, mas você insiste em 
permanecer com os olhos vendados.

1) Welder Rodrigues, 
vestido de Bom Ve-
lhinho, apareceu em 
uma repartição pública 
tentando resgatar o 
trenó rebocado e assim 
garantir a entrega dos 
presentes na “noite 
feliz”. Em qual atra-
ção aconteceu à cena 
cômica?
a) “A Praça é Nossa” 
b) “Os Cara de Pau”
c) “Zorra”
d) “Legendários”

2) A atriz Maria Maya interpretou Alejandra, uma per-
sonagem muito má em qual dessas novelas?
a) “Amor à Vida”
b) “Dona Xepa”
c) “Cúmplices de um Resgate”
d) “Saramandaia”

3) Em qual novela Marco Pigossi e Sophie Charlotte 
viveram os personagens Bento e Amora respectiva-
mente?
a) “Sangue Bom”
b) “Salve Jorge”
c) “Ti-Ti-Ti”
d) “Sonho Meu”

4) Qual desses atores se assumiu gay?
a) Leonardo Vieira
b) Humberto Carrão
c) Marcelo Antony
d) Carlos Casagrande

5) A música “Like Rosa” fez parte da trilha sonora de 
qual dessas novelas?
a) “Joia Rara”
b) “Caras & Bocas”
c) “Além do Horizonte”
d) “Flor do Caribe”

(Respostas: 1-C / 2-A / 3-A / 4-A / 5-D)

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

Marco afirma a Carla que está seguro quanto à in-
vestigação sobre sua honestidade. Guga garante a Meg 
que não voltará atrás em sua decisão sobre Rafael não 
ter o sobrenome de Max. Neide repreende Celso por 
ter divulgado a lista de Zé Carlos. Marco diz a Carla 
que está investigando a origem da lista de policiais e 
o autor da divulgação. Lígia sofre ao ter que preparar 
Nina para a visita de Rui e Rita. 

 
ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 

Almeida humilha Clotilde. Natália se queixa com 
Karine. Carlos sofre por causa de Inês. Inês conse-
gue um trabalho no hospital. Marcelo tenta alertar 
Carlos sobre Mabel. Afonso fica animado com as 
confidências de Lola. Justina liga para Higino, que 
esconde de Emília. Lola pensa em Afonso. Olga não 
deixa Zeca sair de casa e Neves se preocupa. Assad 
tenta convencer Soraia a viajar com ele e Karine. 
Lúcio reclama do comportamento de Isabel.  Afon-
so chama Alfredo para comemorar o novo trabalho 
de Inês. O freguês de Lola leva a encomenda sem 
pagar. Carlos agride Alfredo ao vê-lo com Inês.
 

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo 
Marcos é salvo por Rosemary do ataque de Apolo e 

consegue uma prova contra Elias. Machado e Marcos 
avisam a Alberto que, com a foto do malote, consegui-
ram abrir o inquérito para provar a participação de 
Elias no assalto. Léo pede que Toshi continue casada 
com ele. Rosemary vai à casa de Paloma e ameaça 
Elias. Nana conta a Alberto que Diogo não apareceu na 
audiência do divórcio. Alberto acorda desmemoriado 
no dia em que deveria entregar o dinheiro para Elias. 

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 

SBT
Sérgio não concorda com as mudanças na 0110. 

A música de Lindomar bomba na Internet e Arlete 
comemora com o marido. Fernanda incentiva Claudia 
a organizar uma despedida de solteiro antes do casa-
mento e Durval copia a ideia. João fica encantado com 
o livro que Bento lhe emprestou. Paola diz as amigas 
que está interessada em Eric. Na casa de Durval, Mi-
rela e Raquel escutam um barulho vindo dos quartos 
e ficam assustadas.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Magno explica a Leila que está morando com Be-

tina, mas garante à ex-mulher que irá ajudá-la. Ryan 
termina o namoro com Marina. Marina agradece o 
apoio de Samuel. Raul garante a Davi que desativará o 
duto clandestino da PWA. Leila faz insinuações sobre 
Magno para Betina. Leila afirma a Penha que lutará 
por sua família. Thelma reinaugura seu restaurante. 
Gabo e Thelma se beijam, e Durval vê. Ryan surpreen-
de Marina no aeroporto, e uma moça filma o encontro 
dos dois. Marina desiste de viajar. Leila volta para a 
casa de Lurdes. No trânsito, Vitória entra em trabalho 
de parto.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 

SBT
Isabela pergunta para a mulher se ela se lembra de 

ter feito o parto de gêmeas. Nervosa, Marta nega ter fei-
to parto de gêmeas e vai embora. Isabela entra na igre-
ja e pressiona Marta a contar algo sobre o parto, mas a 
enfermeira pede para que a garota não a procurar mais 
e diz que guarda total descrição sobre sua vida profis-
sional. Frederico convida Lurdinha para ir até a casa 
dele. Téo leva Manuela, que na verdade é Isabela, para 
a fazenda de Omar. Os dois sobem num barco no lago. 
Omar aparece com Sabrina e decide soltar o barco sem 
que os dois percebam. O barco vai para o meio do lago.
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Retrospectiva do humor
A Globo exibe hoje à noite uma retrospectiva de humor 

que vem em clima de mesa redonda. “A Gente Riu Assim” 
reúne um time de personagens do humor da emissora para 
rever e comentar os acontecimentos mais importantes de 
2019. O grupo, capitaneado por Galvão Bueno na versão 
de Marcelo Adnet, tem Rogerinho do Ingá (Caito Mainier), 
do Choque de Cultura; Beviláqua (Welder Rodrigues), do 
“Tá no Ar”; Super Moro (Antonio Fragoso), do “Zorra”; 
Cacilda (Fabiana Karla) e Dona Bela (Betty Gofman), da 
“Escolinha do Professor Raimundo”; além da Mãe (Paulo 
Vieira) de Isso é Muito a Minha Vida”. 

Vai valer a pena assistir
Michael Bublé vendeu mais de 60 milhões de álbuns 

em todo o mundo ao longo de sua extraordinária carrei-
ra, teve inúmeros singles no topo das paradas, realizou 
sete especiais da NBC, ganhou quatro Grammy Awards 
e vários Juno Awards como intérprete e compositor. Ele 
é um artista com certificado de multi-platina e seu álbum 
mais recente, “Love”, já alcançou o primeiro lugar na 
Billboard Top 200. No ano que vem o astro estará em 
turnê pela América do Sul. Serão seis oportunidades de 
conferir o talento do cantor ao vivo, incluindo um show 
no Chile em 12 de outubro, em Buenos Aires no dia 17 e 
mais os 4 shows no Brasil entre 21 e 28 de outubro. As 
datas foram confirmadas após Bublé ter acrescentado 
mais 27 novas datas nos Estados Unidos, devido ao fe-
nomenal sucesso de sua turnê “An Evening With Michael 
Bublé”,onde lotou shows em 82 cidades e foi vista por 
mais de meio milhões de fãs.

Pé no chão
Quem convive com Alice Wegmann conta que a atriz 

é bem pé no chão quando o assunto é o seu trabalho e a 
consequente exposição na mídia e não se deixa seduzir 
pela fama. Atualmente ela está de férias depois de ter 
feito a personagem Dalila, uma das protagonistas de 
“Órfãos da Terra”, mas já está com projetos para voltar 
à telinha muito em breve.

Vacas magras
Marília Gabriela não esconde as dificuldades pelas 

quais passou no início da carreira. A jornalista conta 
que naqueles tempos, a base de sua alimentação era ma-
carrão instantâneo e que demorou para que a situação 
melhorasse. 
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Pele linda e maravilhosa
com receitinhas da vovó

 IBELEZA
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Da Redação
GB Edições
Geralmente no Réveillon 

a gente abusa em tudo, a 
fartura já começa no início 
de Dezembro com as confra-
ternizações de final de ano, 
passa pelo Natal e só vai 
terminar após o Ano Novo. E 
o sol de janeiro não perdoa! 
Seu cabelo anda meio resse-
cado por causa do sol? E sua 
pele? Você gostaria que esti-
vesse mais macia? Foi viajar 
para algum lugar distante e 
se esqueceu de levar aqueles 
cremes maravilhosos e não 
tem onde comprar ou em-
prestar? Não se preocupe, vá 
até a cozinha e espie o que 
você tem a sua disposição 
na geladeira ou no armário. 
Prepare máscaras faciais, à 
base de produtos naturais. O 
resultando vai surpreender!

PREPARAÇÃO
Prepare a sua pele antes 

de aplicar a máscara: lave 
bem o rosto, de preferência 
com sabonete líquido e neu-
tro. Depois, use uma loção 
para tonificar a pele. Escolha 
uma que não contenha álcool 
na fórmula e que seja à base 
de plantas medicinais. A 
de hamamelis, por exem-
plo, ajuda a desinflamar as 
regiões que têm espinhas. 
Agora que a sua pele está 
limpinha, escolha uma des-
tas máscaras e mãos a obra!

MEL E FUBÁ
As células mortas da pele 

do rosto podem ser elimina-
das com a mistura de uma 
colher de sopa de mel puro e a 
mesma medida de fubá. Com 
bastante calma, massageie o 
rosto com a mistura, fazen-
do movimentos circulares e 
suaves, do queixo até a testa. 
Descanse 10 minutos e depois 
lave o rosto com bastante 
água fria. Se você fizer essa 
máscara uma vez por sema-
na, sua pele ficará sedosa. 

SEM MANCHAS
Faça uma guerra contra 

as manchas no rosto. Bata 
no liquidificador um punha-
do de salsinha, 2 colheres 
(sopa) de iogurte natural, 1/4 
de pepino grande picado em 
pedacinhos e 1 clara de ovo. 
Ponha a mistura numa tigela 
e adicione fubá para ficar li-
geiramente consistente. Com 
o rosto bem limpo, aplique 
a máscara, massageando 
suavemente. 

Deixe por 20 minutos. 
Sem lavar, passe outra cama-
da por cima e espere mais 15 
minutos. Em seguida, lave o 
rosto com bastante água fria. 
Atenção: se a sua pele for 
oleosa, substitua o iogurte 
natural pelo desnatado. 

PELE SECA
A pele seca precisa de 

atenção extra. Misture 1/2 
xícara (chá) de farinha de 

aveia e 1/4 xícara (chá) de 
açúcar branco, sem nenhum 
líquido. Com água morna, 
molhe a pele. Depois passe a 
mistura, massageando o ros-
to suavemente. Em seguida, 
lave com água fria.

OLEOSIDADE
Se você tem excesso de oleo-

sidade, pegue algumas folhas 
de alface e bata no liquidifica-
dor com um pouco de água, 
para formar uma papa. Depois, 
passe na pele, massageando 
levemente. Deixe descansar 
por 25 minutos. Em seguida, 
lave bem o rosto com água fria. 

ARGILA
A máscara de argila é 

poderosa e pode ser aplicada 
em casa. Ela é composta de 
ingredientes naturais, mas 
deve ser comprada em lojas 
de cosméticos. 

Vale lembrar que está dis-
ponível nas cores vermelha 
(efeito tensor), amarela (efeito 
tensor), branca (promove 
suave esfoliação), verde (de-
sintoxicante), preta (anti-in-
flamatória e desintoxicante), 
marrom (revitalizante) e cinza 
(cicatrizante), sendo que cada 

uma delas possui formulação 
específica; cada uma delas 
promete minimizar diferentes 
problemas na pele do rosto. 

Escolha a mais adequada 
à sua necessidade. Para 
aplicar, misture com água 
filtrada ou soro fisiológico 
até formar uma pasta. Apli-
que na pele do rosto limpo 
evitando a área dos olhos e 
da boca. Fique em repouso 
durante 20 minutos sem 
mexer os músculos faciais. 
Retire com água fria. 

REVITALIZADA
Esta dica é antiga, mas 

não custa relembrar. Numa 
panelinha, coloque 1 xícara 
de água. Quando ferver, 
desligue o fogo e acrescente 
algumas folhas de hortelã. 
Tampe a panela e espere 
esfriar. Quando o chá estiver 
frio, embeba dois chumaços 
de algodão e faça compres-
sas sobre os olhos. Espere 
25 minutos e retire. A pele 
na região ficará revitalizada.

Gostou das dicas? Então 
aproveite e cuide bem da 
sua pele durante todo o ano 
de 2020.

As festas de final de ano produzem um cansaço gostoso, mas esse cansaço acaba se refletindo na pele. E as máscaras caseiras podem auxiliar muito você 
se livrar as olheiras e pele sem brilho / GB Imagem 

As máscaras de argila fazem milagres com a pele. Mas cuidado, a compra deve ser em 
casas especializadas / GB Imagem



Chevrolet Cruze Premier chega 
como o primeiro carro com wi-fi
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NOTÍCIAS DAUNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Brilho, harmonia e emoção 
marcaram a 9ª edição do 
‘Auto de Natal’, uma realização 
conjunta entre Unipar e 
Prefeitura. O coro, formado 
por cerca de duzentas crianças 
das escolas municipais Cândido 
Portinari, Professora Analides de 
Oliveira Caruso, Tempo Integral, 
Germano Rudner, Angelo 
Moreira da Fonseca, Papa Pio 
XII e Ouro Branco, fez bonito nas 
sacadas da Unipar. E foi muito 
aplaudido!
O Reitor Carlos Eduardo Garcia e 
sua família marcaram presença e 
a prefeitura foi representada pela 
secretária de Educação, Mauriza 
Lima. 
Os ensaios com as crianças 
começaram há seis meses. 
Muitas pessoas – ligadas à 
Diretoria Executiva de Gestão 
da Comunicação da Unipar e à 
Secretaria Municipal de Educação 
– trabalharam nos bastidores 
para fazer acontecer essa noite 
mágica, que atraiu mais de 500 
pessoas [na sexta, 13/12]. Depois 
do canto, a sensação foi a queima 
de fogos de artifício coloridos e a 
chegada do Papai Noel.

Evento atraiu famílias 
de vários bairros

AUTO DE NATAL

VeículosVeículos

O Cruze Premier foi 
apresentado recentemente 
como o primeiro integrante 
da linha 2020 do modelo, 
que ganhou atualização 
visual, mais sofisticação, 
além de novos conteúdos 
de segurança e de conecti-
vidade. A nova configura-
ção foi destaque por ser o 
primeiro carro com Wi-Fi 
nativo do país. A partir 
deste mês, as concessio-
nárias Chevrolet passam 
a ofertar a versão LT, que 
chega também com novi-
dades interessantes para 
quem busca um modelo 
médio altamente tecnológi-
co, porém numa faixa mais 
acessível de preço.

O novo Cruze LT traz 
grade, para-choque e fa-
róis auxiliares redese-
nhados, seguindo a atual 
linguagem estética dos 
carros globais da marca. 
Já as rodas aro 17 contam 
com acabamento exclusivo 
que reforça a esportivida-
de do conjunto, evidente 
desde o refinado acerto 
do motor turbo, que, como 
na versão Premier, passa 
a contar com botão para 
desativação do sistema 
Stop/Start.

Se a lista de equipamen-
tos do Cruze LT sempre foi 
um diferencial competitivo 
- a exemplo dos bancos com 

revestimento premium, do 
ar-condicionado digital e 
do sistema de telemática 
avançada OnStar -, o novo 
modelo soma à extensa 
lista o Wi-Fi nativo, que 
permite conexão com até 
sete aparelhos e sinal até 
12 vezes mais estável.

O motorista ainda pode 
comandar remotamente 
funções do veículo e reali-
zar diagnósticos pelo novo 
myChevrolet app. Ainda 
sobre conectividade, vale 
mencionar a nova gera-
ção do sistema multimídia 
MyLink, que adicionou 
recursos e está muito mais 
responsiva.

Outra novidade rele-

vante está relacionada à 
segurança. O Cruze LT 
passa a vir equipado, além 
das tradicionais bolsas 
frontais e laterais, com 
airbags de cortina também, 
que garantiram ao modelo 
nota máxima em teste de 
colisão. O carro ganha 
ainda ajuste eletrônico 
para limitar a velocidade, 
útil para evitar multas de 
trânsito.

 O novo Cruze LT está 
disponível nas carrocerias 
sedã e hatch Sport6, sem-
pre com motor 1.4 Turbo 
e transmissão automática 
de seis marchas, que lhe 
garantem o melhor balanço 
entre tecnologia, perfor-
mance e eficiência ener-

gética entre os principais 
concorrentes em sua faixa 
de preço.

Os principais itens: 
Segurança: Seis airbags, 

alerta de esquecimento 
de pessoas ou objetos no 
banco traseiro, controle 
eletrônico de tração e de 
estabilidade com a função 
de assistente de partida 
em rampa, luz de condução 

diurna, sensor de esta-
cionamento com câmera 
traseira, freios ABS com 
assistente de frenagem de 
urgência, ajuste eletrônico 
para limitar a velocidade.

Conforto e conectivi-
dade: Ar-condicionado 
digital, acabamento dos 
bancos e painéis com re-
vestimento premium preto, 
travas e vidros elétricos 
acionados também pela 

chave, sistema de telemá-
tica avançada OnStar, co-
nexão com o myChevrolet 
app, sistema multimídia 
MyLink de nova geração 
com Android Auto, Apple 
Car Play e Wi-Fi.

Assim como o Cruze 
Premier, o Cruze LT es-
treia duas novas opções 
de cores para a carroceria: 
Marrom Capuccino e Azul 
Eclipse, ambas metálicas.

O Wi-Fi nativo permite conexão com até sete aparelhos e 
sinal até 12 vezes mais estável

O novo Cruze LT está disponível nas carrocerias sedã e hatch Sport6, sempre com motor 
1.4 Turbo 
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R E S I D E N C I A S / S O B R A D O S

RURAL

T E R R E N O S

JARDIM SAN FERNANDO
Residência localizada no Jardim San Fernando, contendo uma 
residência em madeira com 96,00m² R$ 150.000,00

JARDIM VIENA III  
Casa localizada no Jardim Viena III  situada na rua projetada 
C. Em alvenaria medindo 70,00m2 R$ 140.000,00

RUA PROJETADA B
Casa no Jd. Bela Casa II, na rua projetada B, com 51,00 m² de 
construção e 135,45 m² de área total. R$ 135.000,00

DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², L.01-B - Q. 
25. R$ 120.000,00

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Excelente
localização, um empreendimento com toda a infraestrutura, pensando na qualidade de vida para você e sua família. Com
brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos, área gourmet, piscina e salão de festas. Serão 16 pavimentos planta 02 com
131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de lançamento a partir de R$ 270.000,00 – R$ 73.500,00
+ 48 parcelas de R$ 1.500,00 (corrigidos a 0,80% ao mês) e R$ 109.500,00 para a entrega da chave (CUB-PR).

LANÇAMENTO

Edifício Residencial Malibu.

MAIS DE 75%VENDIDO

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Excelente
localização, um empreendimento com toda a infraestrutura, pensando na qualidade de vida para você e sua família. Com
brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos, área gourmet, piscina e salão de festas. Serão 16 pavimentos planta 02 com
131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de lançamento a partir de R$ 270.000,00 – R$ 73.500,00
+ 48 parcelas de R$ 1.500,00 (corrigidos a 0,80% ao mês) e R$ 109.500,00 para a entrega da chave (CUB-PR).

LANÇAMENTO

Edifício Residencial Malibu.

MAIS DE 75%VENDIDO

AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$ 
6.500.000,00

RESIDENCIAL AGUAS DO PARANÁ
Lote 02 da quadra 128, situado no condomínio residencial 
Aguas do Paraná, localizado no município de Porto Rico, 
Comarca de Loanda-Pr, medindo 428,80m² R$ 130.000,00

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.

PARQUE METROPOLITANO
R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18, localizado na Rua Shi-
due Yoshitani Iqueti, Parque Metropolitano, medindo (10,00 
x 22,00) 220,00 m²

JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$ 70.000,00

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com 255,22 
m². R$ 67.000,00

VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25, Q.15, L. 26, 
Q.15, medindo 255,22m². R$ 67.000,00

JARDIM SAN MARTINS
Lote 05 da quadra 06 do loteamento Jardim SAN Martins, 
medindo 269,10m2 R$ 60.000,00

PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00 m² R$ 
50.000,00

JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Totalizando 
277,00 m² R$ 40.000,00

https://www.instagram.com/paulosergioimobiliaria
https://www.facebook.com/Paulosergio.imobiliaria/

ALUGA-SE
R E S I D E N C I A S / S O B R A D O S

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. 

 V E N D A S

A P A R T A M E N T O S

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. 

Em Xambrê-Pr

²

R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

 CHÁCARA DE 01
R$ 800.000,00 - Chácara de 01 Alqueire situada no 
Lote B da subdivisão do Lote 1°14 da gleba n° 08 – 
Jangada, no distrito de Lovat, contendo um sobrado 
com aproximadamente 500,00 m² de área construída. 
Piso Superior: Com 1 suíte, 2 quartos BWC social, 
varanda que envolve todos os quartos. Piso inferior: 
sala de estar/jantar e cozinha  com moveis planeja-
dos (ambientes todos integrados) Ampla garagem e 
varanda. Área de lazer com quiosque todo rustico com 
madeiramento avista, contendo: Balcão, churrasqueira, 
forno a lenha, fogão a lenha e cozinha com moveis. 
Separado do sobrado contem também mais 2 suíte, 
1 quarto e banheiro social. Despensa, Sauna, capela, 
guarita, playground, casa na arvore, baia de carneiros, 
mangueira para gado, poço artesiano, portões eletrôni-
cos, casa de madeira para caseiro, ampla área verde 
e rios no fundo da propriedade.

ESTRADA DA BOIADEIRA 
Chácara n°12 localizada na Estrada da Boiadeira, medindo 
20.000m² R$ 200.000,00

ORION RESIDENCE. R$ 980.000,00
APARTAMENTO 15° N° 1501. COM ÁREA TOTAL DE 300M² SENDO 180M² DE USO PRIVATIVO; 85,00 M² DE ÁREA DE 
USO COMUM, RESPECTIVOS A ÁREA DE LAZER, PORTARIA, CIRCULAÇÃO, CASA DE MAQUINAS, DEPOSITO DE 

LIXO E RESERVATÓRIO E 35,00 M² DE ÁREA COBERTA, RELATIVA A 03 VAGAS DE GARAGEM.

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

EDIFICIO RESIDENCIAL UIRAPURU
Apartamento no Edificio Residencial Uirapuru, Localizado na 
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alenca, com 325,37 m² de área 
total, sendo 268,86 m² de área privativa, contendo 3 vagas de 
garagem. R$ 600.000,00

RESIDENCIAL PARANOÁ
R$ 150.000,00 Conjunto Residencial Paranoá apartamento 
nº 307 do bloco A com área privativa de 52,36 m² e com 
área total de 67,77 m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sendo 
que um dos quartos foi transformado em closed, cozinha 
com móveis planejados/lavanderia, 01 banheiro social e 01 
vaga de garagem, localizado nesta cidade de Umuarama-Pr.

PARQUE RESIDENCIAL ITALIA II
Lote 15 da quadra 03 localizado no loteamento Parque Resi-
dencial Italia II, medindo 151,90 m² conf. Matricula 59.831 do 
CRI do 1° oficio. R$ 30.000,00

VIENA III
Lotes no Viena III situado na Rua projetada B, no lote 10-A Q. 
17; L. 10-B, Q.17. R$ 30.000,00

JARDIM REAL 
Lote 25 da quadra 09, localizada no loteamento Jardim Real, 
medindo 200,00 m²



FIAT                                         
STRADA 1.4 

19/19
Cab. simples, branco, 
22.000Km, completo. R$ 
48.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

STRADA 
ADVENTURE 

10/11
Estendida, completa, 
vermelha. R$ 31.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 /  
99976-0563.

STRADA FIRE 
1.4 11/12

Branca, cab. simples, 
direção, vidro, trava, 04 
pneus novos. R$ 23.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 / 
99976-0563.

TORO 16/17
Automático, prata. Km 
37.000. R$ 75.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

UNO 1.3 87/88
Bege, álcool, 02 portas, 
R$ 5.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0

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

UNO WAY 10/10
Prata, 04 portas. R$ 
18.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

FORD                                         
FIESTA SEDAN  

1.6 10/11
Cinza metálico, completo. 
R$ 23.000,00.  Fones: 
(44) 3622-3292 /  (44) 
99976-0563

FOCUS 2.0 
TITANIUM 2015

Hatch, + teto. R$ 56.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 /  
99976-0563.

FORD FOCUS 
14/15

Branco,2.0, S.E, plus,  
Automatico, Completo, 
banco de couro. R$ 
49.500.00.  Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 1.0 
11/12

Preto, completo. 16.500,00. 
Fones: (44) 3622-3292   / 
99976-0563

PAMPA 1.8 90
Gasolina, prata. R$ 8.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 /  
99976-0563.

IMPORTAD
OS                                   
CIVIC LXS 12/13
Preto, completo, automático. 
R$ 50.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

COROLA XRS 
13/14

Prata, 28.000kM. R$ 
63.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

COROLLA XEI 
2.0 11/11

Completo, preto. R$ 
43.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

HB20 PREMIUM 
1.6 2019

Champanhe, automático, 
fl ex, 04 airbags, led nos 
faróis, ar digital, retrovisores 
retratéis, multimidia. 8.000 
Km, fi pe R$63.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 9 9956-2484.

HONDA CIVIC 
18/18

Turbo Top, Preto, único dono, 
conservado, na garantia. 
41.000km. Fone: (44) 9 
8411-1911

LOGAN  
EXPRESSION 1.0  

15/16
Prata, completo. R$ 
30.000,00.Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

NISSA 
FRONTIER 4X4

Prata, cab. dupla. R$ 
38.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   
CROSSFOX 2011
Vermelho, R$ 31.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 /  
99976-0563.

GOL 02/02
04portas, direção, moto novo, 
ar, prata. R$ 10.500,00.  
Fones: (44) 3622-3292 /  
99976-0563.

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
AGILE 1.4 LTZ 11/12 BRANCO COMPLETO R$ 27.900,00

ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE 10/11 PRETO COMPLETO R$ 28.900,00

BIZ 125 ES 10/10 VERMELHA PARTIDA, 0KM R$ 7.500,00

COBALT 1.8 LTZ 17/17 PRATA COMPLETO R$ 49.900,00

COBALT 1.8 LTZ 18/19 PRATA COMPLETO R$ 60.900,00 

CRUZE SPORT6 1.8 LT 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 51.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT 13/14 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 49.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT 15/16 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 63.900,00

CRUZE SEDAN LT  TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 84.900,00

F1000 XLT MWM 93/94 CINZA COMPLETO R$ 45.900,00

FUSION TITANIUM AWD 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

ONIX 1.0 LT 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 34.900,00

ONIX 1.4 LT 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO R$ 36.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT. 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 54.900,00

PEUGEOT 2008 ALURE  17/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900.00

PRISMA 1.4 LT 15/16 CINZA COMPLETO R$ 42.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 R$ 64.900,00

S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX 16/17 CINZA COMPLETO R$ 79.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 91.900,00

STRADA ADV CD 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

SPIN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA CPMPLETO, AUT R$ 62.900,00 

SPIN LT 1.8 AT 13/13 PRATA COMPLETO, AUT R$ 34.900,00

SPIN LT 1.8 14/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

TRACKER 1.8 LT AT 15/16 PRATA COMPLETO, AUT R$ 63.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, TS R$ 64.900.00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 86.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 13/13 PRATA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 102.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ  16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 124.900,00

VOYAGE 1.6 TL 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 42.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

VW
PARATI 1.6 TRACK-FIELD 2007 PRETA COMPLETA R$ 24.500,00
PARATI 1.6 TRACK-FIELD 2008 PRETA BANCOS EM COURO 
COMPLETA R$25.500,00
PARATI 97 PRATA 1.6 GASOLINA 2 PORTAS COMPLETA 
R$14.900,00
PARATI 99 VERDE 1.6 COMPLETA 4 PORTA GASOLINA  R$15.500,00
GOL 1.0 G5 PRATA 2013 COMPLETO R$26.800,00
GOL 1.0 G4  CINZA, 2006 TRAVA ALARME E AR CONDICIONADO 
R$17.500,00
GOLF 1.6 CONFORTILINE 2010 PRETO COMPLETO  R$33.900,00
GOL 2007 1.6 POWER PRATA MENOS AR R$19.800,00
GOL 2002 1.6 BRANCO ALCOOL COM DIREÇÃO HIDRÁULICA 
R$15.500,00
GOL 1.8 BRANCO G3 COMPLETO R$16.800,00
GOL 1.0 PRATA G5 2012 COMPLETO R$24.900,00
GOL 1.0 G4 2007 PRATA BASICO R$15.800,00
VOYAGE 2014 1.6 BRANCO CONFORTLINE COMPLETO R$36.800,00
CROSS FOX 2005 AMARELO 1.6 COMPLETO R$25.800,00
SANTANA QUANTUM 1992 VERDE TODA REFORMADA COM 
RODAS 17 PNEUS NOVOS R$14.600,00

FIAT 
UNO 2003 MILLE FIRE 4P. CINZA VIDRO TRAVA E ALARME 
R$11.500,00
UNO VIVACE 4 PT 2011 COM DIREÇÃO HIDRÁULICA R$22.800,00
UNO 2013 MILLE BRANCO 4P. BASICO R$20.000,00
UNO VIVACE 1.4 PRATA 2013 COMPLETO R$27.800,00
STRADA 1.4 CE 2008 AZUL MENOS AR R$24.500,00
STRADA 2014 CD ADVENTURE COMPLETO. PRATA 1.8 DUALO-
GIC R$45.000,00
UNO 94 BORDO 4 PORTAS R$7.800,00
PALIO 2010 CINZA 1.0 FIRE COMPLETO R$20.800,00
PALIO 2004 AZUL 4 PORTAS AR E VIDRO TRAVA E ALARME LIMP. 
DESEMB. R$16.300,00
PALIO 98 BORDO 4 PORTAS DIREÇÃO VIDRO TRAVA E ALARME 
DESEMB. R$11.000,00

PALIO 2005 PRATA 4 PORTAS LIMP. DESEMB. VIDRO TRAVA E 
ALARME R$14.800,00
SIENA 2008 PRATA 1.0 FIRE COMPLETO R$21.000,00

CHEVROLET - GM
ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 PRATA 2011 BEM CONSERVADO 
COMPLETO R$30.800,00
CORSA HATCH 1.6 WIND 2001 BRANCO COMPLETO R$11.900,00
CORSA HATCH 1.4 MAXX PRETO 2011 COMPLETO  R$25.800,00
VECTRA 2.0 ELEGANCE 2008 COMPLETO PRETO R$25.800,00
CELTA 1.0 LS 2012 BRANCO BÁSICO BAIXO KM, 2°DONA, 5PNEUS 
NOVOS R$17.000,00
PRISMA LT 1.4 COMPLETO 2014 PRATA R$37.800,00
ZAFIRA 2012 PRATA 2.0 ELEGANCE 7 LUGARES COMPLETA 
R$32.800,00
PRISMA LT 1.0(OPCIONAIS DO LTZ) 2014 BRANCO R$36.000,00
TRACKER 1.8 LT 2016 PRATA AUT. MULTIMIDIA CÂMERA DE RÉ, 
COMPLETA R$63.800,00
S-10 PRATA 2005 EXECUTIVA 4X4 COMPLETA R$58.800,00
ÔNIX LT 1.4 PRATA COMPLETO. R$36.000,00
VECTRA GT 2011 PRATA COMPLETO, RODAS 17. BEM CONSER-
VADO R$ 33.000,00

FORD
FOCUS 2011 HATCH COMPLETO 1.6 AZUL METALICO R$ 31.800,00

       TOYOTA
TOYOTA BANDEIRANTES CD 1965 VERMELHA, DH, MOTOR 608, 
5 MARCHAS 4X4. RELIQUIA R$28.000,00
COROLLA XEI 2004 AUTOMATICO, COURO. BEM CONSERVADO 
R$ 26.900,00

MOTOS INCLUIR:
CG TODAY 125C PRETA, 1994/94 REFORMADA. 2019 NA MÃO, 
2º DONO R$ 5.300,00
BROSS ESD 2007 PARTIDA ELÉTRICA E FREIO A DISCO R$ 6.800,00
BIZ ES 2009 CINZA COM PARTIDA ELÉTRICA, R$ 5.600,00

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 de�ciência (PCDs)
podem participar de processo 
seletivo!

CHEVROL
ET                                    
ASTRA HATCH  

06/07
Completo, chumbo, ótimo 
estado. R$ 17.000.00. 4.000 
abaixo da tabela. Fones: 
(44)  9 9977-2696 / 44 9 
9901-1509.

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

06/07, completo, fl ex, 
branco. R$ 21.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292  /

CELTA 01/01 1.0
Prata, 02 portas, vidro 
e trava. R$ 7.500,00. 
Interessados tratar pelo 
telefone: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

CELTA 1.0 06/07
Branco, R$ 10.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  (44) 99976-0563

CELTA SUPER 
1.0 04/05

Alarme, trava. R$ 13.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 /  
(44) 99976-0563.

CRUZE LT 12/12
Branco, automático, banco 
de couro, multimidia. R$ 
45.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

PRISMA LTZ 1.4 
2018

Preto, completo, automático. 
R$ 60.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

S10 LT DUPLA 
2.4 13/14

Branca, fl ex, 2º dono. R$ 
63.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

SPIN LTZ 1.8 
13/13

Branca, automático, 54.000Km, 
07 lugares. R$ 43.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 / 
99976-0563.

SPIN LTZ 14/14
Preta, completo, automático, 
07 lugares, automático. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/ 9 9976-0563.

VECTRA 
ELEGANCE 

11/11
Prata, completo. R$ 
30.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

VECTRA GLS 
00/00

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

VECTRA GLS 
2001

Bordo, completo. R$ 
14.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CHEVROLET

PARATI 1.8 
97/97

Verde, 02 portas, ar + 
direção. R$ 8.300,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

PARATI AP 1.6  
2005

Ar e direção, branca, flex. 
R$ 14.000.00.Interessados 
tratar pelo telefones: 
(44) 9 9977-2696 / 9 
9901-1509.

SAVEIRO 1.6 
FLEX 07/08

Branca, completa, roda 
de liga. R$ 20.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 /

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

SAVEIRO DUPLA 
1.6 14/15

Vermelha, completa. R$ 
39.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

SAVEIRO 
TRENLINE 

14/15
Vermelha, completa.  R$ 
33.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: 
(44) 3622-3292 / 
99976-0563.

VOYAGE 1.6 
2010

Prata, completo, R$ 
24.500,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

DIVERSOS                                     
AULAS DE 

INGLÊS
Ensino de inglês aulas 
particulares em grupo 
ou individual. Localizado 
na Rua Montes Claros 
no Jd Belvedere. Para 
maiores informações 
entrar em contato com 
Eliando Felipeto. Fone: 
(44) 3622-1191 ou E-mail:. 
ep_felipeto.27@hotmail.
co.uq.  Ensino Inglês 
Britânico moramos em 
Londres, professores: 
Deris Mitcheli e Eliandro 
Felipeto.

DIVERSOS  



CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência de alvenaria, 
com área construída de 
142.50m², área total do 
terreno 182.32m², contendo: 1 
suíte, 2 quartos, 3 banheiros 
social, sala, cozinha, Hall 
de entrada, 2 vagas de 
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CASAS                                       

SÃO PAULO - (44) 3621-1299
UOPECCAN - (44) 2031-0700

garagem. Localizada na 
Rua Mimosa, n° 2920, 
Jardim Tangará Umuarama/
PR. Valor R$ 380.000,00. 
Fones (44) 3056-6100 e 
(44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

 
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado com área construída 
de 153m², área total do 
terreno 200m², contendo 1 
suíte, 3 quartos, banheiro 

social, sala, cozinha, área 
de lazer com piscina e 
garagem, localizado 
na Rua Thelmo Galvão 
Moreira, n° 2436, Jardim 
Laguna, Umuarama/PR. 
Valor R$ 590.000,00 
Obs.: promoção de Black 
Friday para pagamentos 
a vista por R$ 550.000,00. 

Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-610 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Res. de Alvenaria/forro área 
construída de 100m², área 
total do terreno 127.50m² 
sendo (7.50X17.00), contendo 
2 quartos, sala, cozinha, 1 
banheiro social,  área de 
serviço e garagem coberta. 
Localizada na Rua Caetés n° 
2781, Zona VI, Umuarama/
PR. Valor R$ 150.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-610 ou 
(44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Res. de Alvenaria, área 
construída de 68.98m², 
área total do terreno 165m², 
contendo 1 suíte, 2 quartos, 
sala, cozinha, 1 banheiro 
social, área de serviço e 
garagem coberta. Localizada 
na Rua Califórnia, esquina 
com a Rua Londres, Jardim 
San Martin, Umuarama/
PR. Valor R$ 150.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-610 
ou (44) 99122-8210.

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 780,00 – Prox. Igreja 
Sagrado Coração De Jesus 
– R. Martinho Pedrangelo, 
1862 – Jd Imperial I - alv/
laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., 
Bwc soc., A. Ser.,  garagem 
+ Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite 
o cód. 590 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

CASA PORTO 
CAMARGO 

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

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE!!
Parque Ibirapuera, Rua 
Manuel de Freitas da Silva, 
residência em Alvenaria, 
com área construída de 
78,00M2, Terreno área 
140 m2 (7,00m X 20,00m), 
possuindo, 01 Suíte, 01 
quarto, sala/copa cozinha, 

banheiro social, Posto de 
Luz, área garagem para 
2 veículos, corredor ao 
lado com entrados para 
a cozinha e área serviço, 
Interessados contatar 
com fones 99763-0860 
ou 99103-2617. Valor a 
consultar.

APARTAM
ENTOS                                 

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 170.000,00. Próximo A 
Praça Dos Xetas. R. José 
Pereira da 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

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
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

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 280.000,00.  Prox. A 
Alimentos Zaeli – R. Walter 
Luiz Da Cunha 1989 – 
Parque San Remo - À. 
Ter. 360,00 m²,  À. Constr. 
Aprox. 90,00 m² - Alv/laje 

Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., 
A. serv., Bwc soc. e Garag. 
+ Detalhes: Plantão (44)9 
9911 5353(OI) ou digite 
o cód. 1068 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 435.000,00. Próximo 
Ao Colégio  – Rua Laguna, 
3868 – Jardim Europa - À. 
Ter. 227,00m², À. Constr. 
Aprox. 112,68 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, sala , 
cozinha, bwc social, lav. e 
garagem descoberta, ainda 
uma sala comercial com 
bwc. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9911-5353  ou digite 
o cód. 1066 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 690.000,00 – PROX. AO 
RESTAURANTE BAOBA 
– AV. RIO DE JANEIRO, 
4997 – ZONA II - À. Ter. 
220,77 m², À. Constr. 158,65 
m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1 
Quart, Sala estar/jantar, 
Coz., Lavand., Bwc soc., 
desp., Garag. + Detalhes: 
Plantão (44)9 9995-2111 
(TIM) ou digite o cód. 975 
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 1.250,00. Prox. Harmonia 
Clube Campo - Ed. Res. 
Solar Das Palmeiras 2 – R. 
Jose Dias Lopes, 4445 – Jd 
Bandeirantes – à. Aprox. 
Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 
Quart., Sala estar/jantar, 
Coz., A. serviço, Bwc soc. 
e 02 vagas de garagem. 
- (Cond. Vlr/Aprox. R$ 
460,00 – Incluso água e 

gás ) +  Detalhes: (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite 
cód. 1092 em nosso site 
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

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

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 500,00. Prox. Harmonia 
Clube De Campo - Ed. 
Ouro Verde 1  R. Marialva, 
5860.  Apto 2º Andar/ Bloco 
03 - À. Tot. 79,24m², À. 
Priv. 48,53m² - 02 Quart., 
Sala, Cozinha, A. serv, 
Bwc soc. e 01 Garag. 
- (Cond. - Vlr/Aprox. 
R$ 280,00 – Incluso 
água e gás) + Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-
3338  ou digite o cód. 
834 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

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 site www. 
aldemirimoveis.com.br

OPORTUNIDADE 
!!

Vende-se Apto no Residencial 
Solar das Palmeiras, torre 
01, 7º andar, de frente, 
todo em porcelanato, teto 
rebaixado em gesso e 
iluminação em led, 
tubulação de cobre para ar 
condicionado. Contém 01 
suíte, 02 quartos, banheiro 
social, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavandeira 
e sacada, 01 vaga na 

garagem, salão de festa 
e piscina, com porteiro 24 
hrs para maior segurança. 
R$ 359.000,00. Fones: 
(44) 9 9892-1099 / 44 9 
9741-7212.

VENDO APTO
Localizado no condomínio 
Novo Horizonte, Próximo 
ao Campus II- Unipar, 
com 03 quartos, salão 
de festa, play, piscina, 
garagem coberta. R$ 
150.000,00. Informações 
no Fone: (44) 3639-2475 
/ 9 8850-6257.

LOTES 
RURAIS                                 

VENDE-SE 
CHÁCARA

Na saída de Maria 
Helena, 03 Alqueires 
por R$200.000,00. Com 
escritura. Fones: (41) 9 
9269-6106

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE 

!!
Chácara de 5.000m2, 
na saída para Xambrê 
a 7 km da UEM, a 500 
metros do asfalto, com 
água e toda cercada em 
arame lizo, com o eucalipto 
plantado nas dividas, ao 
lado de vizinhos residindo.  
Fones: (44) 99763-0860 
ou 99103-2617. Valor a 
consultar.

APARTAMENTOS  

LOTES 
RURAIS                                
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R$ 900.000,00 - PROX. AO HOTEL CAIUA – EDIF. COM. E RES. 
PALLADIUM – COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 
3797 - ZONA 01 - Àt. 309,600 m² e À. 107,10 m² 02 suítes( uma master 
com hidromassagem e closet), 02 quartos,  hall, salas estar e jantar, co-
zinha com armários planejados, espaço Gourmet com entrada privativa, 
lavabo, bwc social e 02 garagens. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 
(OI) ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650.000,00 - PROX. PÇA. MIGUEL ROSSAFA – EDIF. COM. E RES. 
PEDRA BRANCA - 2º ANDAR FRENTE – R. JOSÉ H. RAMOS, 3929 - 
ZONA 01 - Àt. 146,67 m² e À. 111,02 m² - Suíte, 02 quartos, sala estar/
Jantar c/sacada e churrasqueira,  cozinha  bwc social, área de serviço e 
garagem - Móveis planejados na cozinha, sala e dormitório - condomínio 
c/ sistema de aquecimento de água, portaria eletrônica 2 elevadores, 
churrasqueiras, playground, salão de festas e brinquedoteca + Detalhes: 
Plantão (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 1099 em www.aldemiri-
moveis.com.br

R$ 600.000,00 - PROX. BOSQUE UIRAPURU – ED. MARQUÊS DE LA-
FAYETTE - 8º ANDAR FRENTE P/PISCINA  – AV. BRASIL, 4522 - ZONA 
01 – À.Tot. 206,032 m² e À. Priv. 130,00 m² - Suíte c/armários planejados e 
sacada; 02 quartos c/sacada; Sala jantar/estar c/sacada fechada  em vidro 
temperado, churrasqueira c/pia e armário planejado; Cozinha  e lavanderia 
c/armários Planejados,  garagem p/02 carros, piso em porcelanato, siste-
ma de aquecimento de água , ótimo acabamento. Condomínio c/sauna, 
salão de festas, academia, brinquedoteca, piscinas, quadra esportiva, por-
taria - completa área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) 
ou digite cód. 266 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS - 
APTO TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - À.Tot. 100,75  m² e 
À. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia 
estendida,  Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite 
cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br

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)3056-5555/9.9911-5353  ou digite cód. 1115 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESI-
DENCIAL 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

RESIDÊNCIA

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 chur-
rasqueira, sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, 
garagem para vários  veículos, quintal com área livre de aproximadamente 
300 m² livre para construção de piscina. Imóvel com  acabamentos de pri-
meira linha, pisos em porcelanato.  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-
2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.200.00,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 
AV. RIO GRANDE DO SUL Nº2772 – CONDOMÍNIO ECOVILLE – JAR-
DIM BELVEDERE – 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 por-
celanato e esquadrias em alumínio + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-
5353 ou digite o cód. 1135 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 900.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE  CAMPUS 3 – R. TOYONORI 
NISHIGAWA, 3011 – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, 
sala,  cozinha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia 
fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1141  
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO DE 
JANEIRO, 4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65 m² - Alv/
laje, 02 Suíte, 1 Quart, Sala estar/jantar, Coz., Lavand., Bwc soc., desp., 
Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 975 
em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS
NOTA IMPORTANTE:

 Informamos que aos valores dos alugueres aqui 
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incên-
dio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o 
caso, custos e taxas de condomínio.

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO 
GRANDE DO SUL Nº2772 – CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM BEL-
VEDERE – 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 esqua-
drias 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 SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHI-
GAWA, S/N – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozi-
nha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 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$ 1.600,00 – 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)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso 
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.300,00 – PROX. AO BIG WALMART – R. WALDEMAR EVARISTO, 
2266 – PQ DANIELE - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  
garagem, espaço gourmet e amplo quintal +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 160 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. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R. 
MARTINHO PEDRANGELO, 1862 – JD IMPERIAL I - Alv/laje – suíte, 2 
qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 590 em nosso site www.aldemirimo-
veis.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$ 780,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO – R. ANHUMAI, 2725 – ZONA 
04 - Alv/laje – suíte, 02 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 810 em nosso 
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 700,00 – PROX AO IBIS HOTEL – R. LEONILDO STECCA, 17 – JAR-
DIM CRUZEIRO – ALV/LAJ –03 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ 
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1091 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMER-
CIAL 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

SOBRELOJA

R$ 3.000,00 – PROX. PREFEITURA - R. DR. RUIFERRAS DE CARVA-
LHO, 4282 - SOBRELOJA – ZONA 01 – SEM CONDOMÍNIO - À. Tot. 
Aprox. 300,00 m² - 1º PVTO - Sala estar/jantar c/ sacada, cozinha planejada, 
lavabo e lavanderia fechada; 2º PVTO - 03 suítes sendo 01 master com 
closet e banheira.+  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 
1104 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR 
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES 
– À. Aprox. Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, 
Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso 
água e gás ) +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1092 
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.200,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR 
DAS PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4404 – JD BANDEIRAN-
TES – À. Aprox. Priv. 84,00 m² - Sendo: suíte, 02 quartos, sala estar/jantar, 
cozinha planejada c/ pia, balcão, fogão cooktop e coifa, bwc c/ armário com 
acabamento em porcelanato,  pia de sobrepor, box com vidro temperado e 
espelho, lavanderia e 02 vagas de garagens (lado a lado). Com detalhes em 
rebaixe de gesso e piso laminado nos dormitórios, +  Detalhes: (44)3056-
5555/9.9844-3338  ou digite cód. 694 em nosso site www. aldemirimo-
veis.com.br

R$ 880,00 - 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. 1000 em nosso site www. aldemirimo-
veis.com.br

R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI 
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 
290,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 
1096 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA 
SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2 
qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 360,00 
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)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$ 600,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARAPON-
GAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, 
A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 320,00 – Incluso água 
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1108 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 500,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO 
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 
79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FREN-
RE, 1113 – Apto 2º 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. 1147 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 400,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL 
SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozi-
nha, A. serv,  Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso 
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 811 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

R$ 410.000,00 – 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$ 280.000,00 – PROX. A ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA 
CUNHA 1989 – PARQUE SAN REMO - À. Ter. 360,00 m²,  À. Constr. Aprox. 
90,00 m² - Alv/laje Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + 
Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite o cód. 1068 em www.
aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA 
CATARINA, 3849 – JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 490,00  m², À. Constr. 
Aprox. 333,67  m²: Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim 
de inverno, sala de jantar, cozinha com armários planejados, dependência 
de empregada, despensa e lavanderia, amplo espaço gourmet com lavabo, 
churrasqueira, piscina térmica e garagem para 3 veículos. Superior: 02 suí-
tes com 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

R$ 780.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – AV. ROTARY, 3943 
– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 248,80 m², À. Constr. Aprox. 233,05 m²: 
Superior:   Suíte master com closet,  03  quarto sendo 02 com sacadas, 
bwc social. Inferior: Sala de estar, sala de jantar com lavabo, cozinha com 
armários planejados, espaço gourmet com churrasqueira e piscina,  área de 
serviço, despensa, garagem.  + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  
digite o cód. 1114 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680.000,00 – PROX. AO GINÁSIO AMARIO VIEIRA DA COS-
TA – RUA JOSE BALAM, 4885 – JARDIM SOCIAL - À. Ter. 360,00 
m², À. Constr. Aprox. 245,71 m²: - 1º Pavimento: 1 ambiente sendo 
escritório comercial, 1 sala de estar, cozinha com móveis embuti-
dos, lavanderia, bwc, garagem coberta, área gourmet com churras-
queira;  2º Pavimento: suíte, 2 quartos, sala de estar, despensa.
+ Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou  digite o cód. 1138 em www.alde-
mirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 462.000,00 – PROX. COLÉGIO ALFA ED. INFANTIL – AV. GOVER-
NADOR PARIGOT DE SOUZA, 2150  –  RESIDENCIAL MONT BLANC 
– Área 616,00 m², Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança - Quadras 
esportivas, academia, salão de festas, portaria 24 h, câmeras de segurança, 
área central de Umuarama. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou  
digite o cód. 837 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. UOPECCAN COND. EURO PARK-  AV. JOSE 
INACIO DA PAIXAO, 3717  -  PQ INTERLAGOS  - Área 375,00 m², (frente 
12,50 m² fundo 30,00 m²), Imóvel c/toda estrutura de lazer e segurança. 
quadras esportivas, salão de festas, playground, portaria 24 h, câmeras de 
segurança, área nobre em Umuarama, Topografi a plana, terreno residencial, 
sem benfeitorias.+ Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód. 
1111 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 59.000,00 - PROX. PÇA 07 DE SETEMBRO – RUA JORGE LOZOVOY, 
s/n°. – JD. IBIS –Área 162,50 m² (10,00 m x 16,25 m) Bairro Residencial, 
fácil acesso, região de grande valorização comercial + Detalhes: Plantão 
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1127 em www.aldemirimoveis.com.
br

R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/
n°. – JD. REAL - Área 200,00m² (10,00 m x 20,00 m) sem benfeitorias. + 
Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111  ou digite o cód. 1024  em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 57.000,00 - PROX. AO COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – RUA RODRIGO 
VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50 m² (7,00 m x 22,50 m) 
sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 
1063  em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 50.000,00 - PROX. A HAVAN - R. PROJETADA 1, s/n°. – JD REAL 
– Terreno de fácil acesso, sem benfeitorias com toda a infraestrutura de 
asfalto, galerias, arborização, energia elétrica.  + Detalhes: Plantão (44)9 
9995-2111 (OI) ou digite o cód. 1077  em  www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

TERRENOS

SOBRELOJA
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Residencias R$ 850,00 + seguro
Residência em madeira, 
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.

LOCAÇÃO

KITNET 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. 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
Rua Ministro Oliveira Salazar, 
4966 – Piso Superior/Sobreloja. 

Salão aprox. 250m² de área const., recepção, 
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por 
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.200,00 + 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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Sala Comercial – EM 
CONSTRUÇÃO Localizada 

na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos 
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m². 
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 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

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
EM CONSTRUÇÃO Localiza-
da na Rua Nicanor dos Santos 

Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com 
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua 

Desembargador Munhoz de Melo, próximo 
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um 
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$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$ 6.000,00 + seguro
Salão Comercial- Localizado 
na Avenida Flórida, esquina 

com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área 
construída de aprox. 300m², ponto comercial 
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox. 
500,00m², localizada na Av. Presidente 
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 8.000,00 + seguro
localizado na Av. Apucarana nº 
3640, econtendo 09 salas, sendo 

algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor 
Caetano.

LOCAÇÃO

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

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.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 390.000,00
Edifício Liberty -  Apartamento 
1103, 11º Andar, contendo 01 

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

vENdAS

Apartamentos R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx - contém 01 suíte, 
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/

jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636, 
Zona III. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 1.000.000,00
Sobrado em alvenaria, localizado 
no Parque Cidade Jardim. Par-

celamento em até 100x direto com o proprietário. 
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 330.000,00
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 260.000,00
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, localiza-
do na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 200.000,00
Ed. Porto Madero. Pronto para 
morar, entrada de 30% direto com 

o proprietário, parcelamento em até 100x, com 
CUB + poupança. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 180.000,00
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar, 
contendo 02 quartos, sala (com 

sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e gara-
gem. Corretor: Otávio.

vENdAS

Apartamentos R$ 190.000,00 
Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-
tém 03 quartos, sala, cozinha, área 

de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Cata-
rina, nº 3740, Jd. dos Príncipes.  Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro
Edifício Residencial Villagio Di 
Roma - apartamento 704, blo-

co 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585, 
Jardim dos Príncipes. Contendo:  01 Suíte, 02 
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada 
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro
Edifício Ouro Verde 1 Aparta-
mento nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01 
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond. 
+ Cond – Edifício Vitória Régia – 
Apto 301 – Contendo 01 Quarto, 

Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond. 
Edifício Los Angeles – Apto 201 - 
Contendo      03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 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. * apar-
tamento de frente para rua, com sol da manhã * 
Condomínio com salão de festa, piscina, playgrou-
nd e quadra de esportes.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.
Edifício Porto Seguro – Apto 21 - 
Contendo       03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.450,00 + seguro
Residência  em alvenaria- Lo-
calizado á Avenida Duque de 

Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Sobrado contendo  piso superior: 
03 suites. Piso térreo: sala, cozi-

nha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Ed. Solar das Palmeiras II - Apto 
802, com área total de 126,00 m², 

e área privativa de aproximadamente 90,00 m², 
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, 
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e 
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e 
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de 
garagem

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200.00
Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte 
com armário planejado, sala com 

painel para tv, sacada, cozinha com móveis plane-
jados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01 
vaga na garagem. Condomínio com playground, 
academia e sauna.

LOCAÇÃO

BARRACÃO R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 310.000,00
Localizado no condomínio residencial 

Ecoville, 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

vENdAS

Terrenos: R$ 295.000,00 
Terreno- Lote 20, quadra 02, 

com área total de 364m², sendo 14m x 26m. 
Localizado Condomínio residencial portal 
das águas. Corretor Caetano . 

vENdAS

Terrenos: R$ 225.000,00
Terreno – Localizado no Residencial 
Royal Garden Lote n° 16, Quadra 

n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano. 

vENdAS

Terrenos: R$ 160.000,00
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 

vENdAS

Apartamentos R$ 850.000,00
Edifício 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.

vENdAS

Apartamentos R$ 580.000,00
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  . 

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Residência em Alvenaria - com área total 
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. Belo Monte. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Resid. com área total de aprox. 126m², e 
área de const. de aprox. 60m², contém 03 

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem, localizada Rua Palmira 
Delmonico, Cond. Resid. Belo Monte. Corretor: Caetano.

vENdAS

Residência R$ 270.000,00
Residência em Alvenaria, localizada na 
Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 3851, 

Jardim Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviços, garagem para 02 carros. Corretor Sandro

vENdAS

Residência 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 
área de serviços. Localizado á Avenida Duque de Caxias, n° 5131, 
da, Zona n° 04.  Corretor Otávio

vENdAS

Residência  R$450.000,00 
Residência em Alvenaria- Localizada 
na Rua Aquidaban, 4415, com área 

construída de 140m²,  . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
bwc, cozinha e área de serviço. Corretor Otávio.

vENdAS

Residência R$ 500.000,00
Residência em alvenaria – Localizada no 
Pq. das Grevilhas, casa nº 249, com área 

aprox. de terreno de 706,08m² e aprox. 250m² de construção, 
contendo 03 suítes, sala de tv, cozinha, copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano

vENdAS

vENdAS
R$ 1.500.000,00Residência

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.

vENdAS
Residência R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada 
na Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, 

Parque Bandeirantes. Com área de total de 252m² e área 
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

SEMI-MOBILIADA

Residência R$ 850.000,00

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 servi-
ços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na 
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 850.000,00

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

ZONA II
vENdAS

Residência R$ 680.000,00
Residência em Alvenaria Semi mobiliada 
– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da 

Catedral). Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo 
220m² de área construída. Contendo: 01 suíte, 03 quartos, bwc 
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e, 
edícula, bwc, dispensa, canil, duas piscinas. Corretor Caetano

vENdAS

Residência R$750.000,00

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

vENdAS

SOBRAdO 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

vENdAS

SOBRAdO R$ 550.000,00
Sobrado em alvenaria - Locali-

zado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan 
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área 
construída de aprox. 180m², contendo piso supe-
rior, 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 gara-
gem sendo uma coberta. Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial- Localizado na 
Av. Angelo Moreira da Fonseca 

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

vENdAS

Terrenos: R$ 1.200.000,00 
- 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

vENdAS

Terrenos: 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

vENdAS

Terrenos: R$ 900.000,00
Terreno- Localizado 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.     

vENdAS

Terrenos: R$ 400.000,00
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 .

vENdAS

Terrenos: R$ 450.000,00
Terreno- lote de terra sob nº 07, 

da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal 
Garden. Corretor Caetano.

vENdAS

SOBRAdO R$700.000,00

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

vENdAS
ZONA II

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panifica-
dora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno 
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída 
de aprox. 900m². Corretor Caetano

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de 
construção, contendo: 02 salas com bwc cada 
uma. Corretor Caetano.

R$ 980.000,00

OPORTUNIDADE

Residência

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

vENdAS

 Quer comprar ou alu-
gar imóvel em Balneário 

Camboriú-SC ? 

Entre em contato conosco: 
Solicite uma visita e mais 
informações pelo fone: 

(44) 9.9976-0102

ATENÇÃO

CRECI J 05991

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi-
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros, 
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, 
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. 
Valor: R$ 380.000,00

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

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 Prín-
cipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
 
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras , 
contendo 119m² de área total, 84m² de área privati-
va, 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

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total, 
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quar-
tos, 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.

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

 Sobrado com área construída de 153m², área total 
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, ba-
nheiro social, sala, cozinha, garagem,  área de lazer 
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Mo-
reira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor 
R$ 580.000,00.

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 infraes-
trutura 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.

PAYSAGE ESSENzA 
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², 

possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, 
sala, pé direito duplo, garagem para dois carros, acaba-
mento 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.

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.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso 
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e 
eletricidade própria, pastagem reformada em março des-
te 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. 

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

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.

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.

 www.abdonecabreli.com.br

Sobrado com área construída 281.51m², área total do 
terreno 280m², contendo 1 suíte máster com hidromas-
sagem, 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 
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