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Unipar oferece 
descontos de 
até 100% em 

qualquer curso
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AS CACHOEIRAS DE TUNEIRAS DO OESTE - Quatro das 20 cachoeiras existentes em 
Tuneiras do Oeste foram visitadas domingo por um grupo de 50 pessoas no 1º Ecoturis-
mo do município. As belezas naturais e cardápio rural encantaram o grupo. Página A5 

ROLETA ILUSTRADA FM OFERECE R$ 3 MIL - Promoção exclusiva da Ilustrada Fm, 
a Roleta do Comércio está acumulada em R$ 3 mil. Nesta segunda-feira, a roleta 
estará na MC Papelaria e quem acertar o palpite fatura toda a grana. Página B1  

Dados da Anatel mostram que a cidade de Umuarama registrou aumento de 21% no acesso à Internet. Isso interfere nos hábitos da população e todos 
devem estar sempre atentos para acompanhar a evolução provocada pela tecnologia. O professor Anderson Fernandes diz que o volume maior de infor-
mações deve ser usado de forma responsável para não acarretar problemas futuros. E os empresários também devem se ligar na evolução.  Página A3
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EM LIVRO 

Os relatos de 
pacientes que 

venceram
o câncer 

Pacientes de Umuarama 
e cidades da região  inte-
gram o grupo que relata 
no livro Anjos do Bem suas 
experiências na cura do 
câncer. Jaqueline Miorim 
(foto) é uma delas. O livro 
foi lançado na semana que 
passou na Uopeccan em 
Umuarama.  
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Lixo coletado 
em 40 dias já 
supera volume 

de 2019 
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MOBILIDADE

Obras na via 
de saída para 

Xambrê entram 
na reta final
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ESPORTES

Athletico PR 
e Flamengo 
decidem a 

Supercopa BR

Umuarama lidera os acessos à 
Internet na região Noroeste do PR
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Congresso pressiona governo 
por redução no preço
das passagens

A cobrança de baga-
gens pelas companhias 
aéreas voltará a ser alvo 
de pressão contrária do 
Congresso. Cinco meses 
após o parlamento ter 
chancelado a cobrança 
em voos domésticos, de-
putados querem rever a 
situação. A justificativa 
é que o mercado domés-
tico está concentrado 
em apenas três empre-
sas, sem que nenhuma 
nova companhia de baixo 
custo, as chamadas “low 
cost”, esteja operando 
rotas internas. Pesa ain-
da a avaliação, entre 
os parlamentares que 
viajam semanalmente 
pelo Brasil, de que as 
passagens continuam ca-

ras. Em setembro do ano 
passado, deputados deci-
diram - com 247 votos a 
favor e 187 contra - man-
ter o veto do presidente 
Jair Bolsonaro ao trecho 
da medida provisória que 
derrubava a cobrança da 
taxa de bagagem. Sena-
dores não chegaram a 
votar. A posição da Câ-
mara refletia a pressão 
do setor aéreo, com a 
justificativa de que have-
ria entrada de empresas 
de baixo custo no setor. 
Ocorre que isso ainda 
não aconteceu e hoje há, 
inclusive, dúvidas sobre 
quando haverá novas 
companhias atuando 
com voos domésticos no 
País.

ORIENTAÇÃO 

Motorista de transporte escolar pode
ter horário de trabalho diferenciado 

Em razão da sua autonomia e capacidade de 
autoadministração, o município pode implantar 
horário diferenciado de trabalho aos servidores pú-
blicos ocupantes do cargo de motorista da área da 
Educação, desde que a medida seja fundamentada 
por razões de interesse público e pelos princípios 
que devem reger a atuação da administração pú-
blica, como os da economicidade e da eficiência. 

A possibilidade independe do fato de os moto-
ristas serem remunerados ou não por recursos 
provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).

Essa é a orientação do Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em resposta 
à Consulta formulada pela prefeita do Município 
de Presidente Castelo Branco, Gisele Potila Faccin 
Gui, sobre a possibilidade de implantação de horá-
rio especial de trabalho para servidores públicos 
municipais que motoristas da área da Educação, 
em razão das peculiaridades da função exercida, 
para evitar o pagamento excessivo e constante de 
horas extras.

Instrução do processo
Em seu parecer jurídico, a Procuradoria Mu-

nicipal de Presidente Castelo Branco opinou pela 

possibilidade de adoção de regime especial de tra-
balho para os motoristas de ônibus escolar da rede 
municipal, em razão das peculiaridades da função 
exercida e a fim de evitar o pagamento excessivo 
e permanente de horas extras.

De acordo com o parecer, as rotas escolares do 
município geram de 9 a 11 horas de jornada, soma-
dos o tempo efetivamente trabalhado e o período 
em que os alunos estão em sala de aula, durante 
o qual o motorista não está exercendo o objeto de 
sua atividade, o que resulta em pagamento de hora 
extra.

A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) 
do TCE-PR afirmou ser possível que a autoridade 
competente determine, por ato infralegal, tanto a 
jornada quanto o horário de trabalho dos servi-
dores públicos municipais, adequados ao efetivo 
exercício do cargo.

O Ministério Público de Contas (MPC-PR), além 
de manifestar-se favoravelmente à instituição de 
horário especial de trabalho para os motoristas 
do transporte escolar, destacou a possibilidade 
de criação, por meio de lei, de uma gratificação 
especial a esses servidores em razão do fracio-
namento da jornada de trabalho, desde que seja 
realizado prévio estudo de viabilidade financeira 
e orçamentária. 
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Abastecimento de combustíveis 
está normal, diz ANP,
sobre greve de petroleiros

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, 
afirmou que “não existe indicação de anormalidade” 
no abastecimento de combustíveis por conta da greve 
dos petroleiros, que neste domingo completa 16 dias. A 
agência acompanha a produção de petróleo e deriva-
dos por meio de relatórios da Petrobras e de fiscais que 
têm ido às unidades produtivas, segundo ele.  Nesta 
semana, Oddone enviou ofício ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) no qual comunica preocupação com 
um possível desabastecimento de combustíveis por 
conta da greve.  A Procuradoria Geral da ANP estuda, 
agora, a possibilidade de a agência ser incluída em 
ação do TST como parte interessada, já que faz parte 
das suas atribuições legais garantir os interesses dos 
consumidores.  Segundo Oddone, o ofício ao tribunal 
foi apenas um alerta para o caso de a paralisação 
se estender por muito tempo.  Após participar de 
cerimônia de assinatura dos contratos relativos à 16ª 
Rodada de Licitações, realizada no ano passado, o 
diretor-geral da ANP disse ainda não ter “informação 
de empresa que tenha relatado dificuldade de nego-
ciação de petróleo” por conta da queda de demanda 
na China, em função do coronavírus.

Coluna Ilustradas
Nomeação de militar isola
ala ideológica do governo

Brasília,(Agência Estado) - A nomeação do almi-
rante Flávio Augusto Viana Rocha para o comando 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), ligada 
diretamente ao gabinete presidencial, enfraqueceu 
ainda mais o grupo do ideólogo Olavo de Carvalho no 
governo de Jair Bolsonaro, informa o jornal O Estado 
de S Paulo. A avaliação de auxiliares no Palácio do 
Planalto é que Bolsonaro tenta se afastar da ala ra-
dical do seu time e caminha para adotar um discurso 
mais conciliador com o Congresso e com o Judiciário 
em seu segundo ano de mandato. A “militarização do 
terceiro andar”, como definiu o próprio presidente, 
referindo-se ao local onde está seu gabinete, também 
tem o objetivo de se distanciar do olavismo, segundo 
auxiliares. Antes, a SAE era subordinada à Secre-
taria-Geral da Presidência, chefiada pelo ministro 
Jorge Oliveira. Agora, o almirante Rocha atuará de 
forma independente e terá como função chefiar a 
assessoria especial do presidente. Isso significa que 
Filipe Martins, assessor especial, e Arthur Weintraub 
(irmão do ministro da Educação, Abraham Weintraub), 
dois dos mais fervorosos seguidores dos ideais de 
Olavo, terão de prestar contas ao militar. Além disso, 
Tércio Arnaud Thomaz e José Matheus Sales Gomes, 
responsáveis pelas redes sociais do presidente e 
integrantes do que ficou conhecido como “gabinete 
do ódio”, também passarão a responder a Rocha. A 
dúvida é como essa nova configuração funcionará 
na prática, uma vez que Tércio e José Matheus são 
ligados ao vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC), 
filho do presidente.

A definição do termo parasita no dicionário 
Michelis é “organismo que vive em outro organis-
mo (hospedeiro), dele retirando seu alimento e 
geralmente causando-lhe dano”. Assim, em outras 
palavras, o parasita se alimenta do outro organis-
mo, debilitando-o, mas sem chegar necessariamente 
a matá-lo.

Foi com este termo que os servidores públicos 
foram comparados pelo Ministro Paulo Guedes, 
ao defender as reformas econômicas do governo. 
Alegou o Ministro que ao reivindicarem reajustes 
salariais em meio à crise fiscal, os funcionários 
pareciam “parasitas” se aproveitando de um “hos-
pedeiro que está morrendo”. 

Ninguém desconhece a dificuldade que existe 
no equilíbrio das constas públicas, bem como em 
conciliar os direitos constitucionais dos servidores 
com um orçamento financeiro limitado. Contudo, 
comparar os servidores públicos com “parasitas”, 
seja qual for o contexto que se queira definir, sem 
dúvidas foi uma infelicidade sem proporção. 

É comum a utilização de argumentos de que a 
maioria da população é contrária aos direitos dos 
servidores públicos. Isso tem fortalecido vozes no 
governo para lançar novas tentativas de extinguir 
a estabilidade, reduzir carga horária e endurecer 
as regras de promoção e reajuste salarial.

Inclusive, em um momento anterior, o então 
presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu 
uma Reforma do Estado, trazendo inúmeras mu-
danças na estrutura da Administração Pública, 
como a Lei de Responsabilidade Fiscal, planos de 
retirada do Estado de alguns setores da economia, 
concessões de Serviços públicos, etc. Mas entre 
estas medidas, tentou-se retirar a estabilidade 
dos servidores públicos, sob o fundamento de que 
impediria a adequação dos quadros de funcionários 
às reais necessidades do serviço, ao mesmo tempo 
que inviabilizaria a implantação de um sistema de 
administração pública eficiente. Porém, logo em 
seguida, o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade deste ponto, em respeito 
aos primados constitucionais do concurso público, 
impessoalidade e indisponibilidade do interesse 
público. 

Ocorre que a defesa da estabilidade ainda é justi-
ficável enquanto o patrimonialismo for dominante e 
a sociedade depender de uma atuação impessoal do 
Estado. Se alguém ainda tem dúvidas sobre a força 
do chamado patrimonialismo no Brasil - forma de 
poder envolvendo os poderes econômico, social e 
político - detido pelas elites locais, basta ler a obra 
“Coronelismo, Enxada e Voto” de Victor Nunes 
Leal. Nesta obra o autor denuncia a extensão da 
autoridade dos “coronéis” e como isso sempre foi 
um obstáculo à gestão pública comprometida com 
valores como a impessoalidade e a igualdade.

Certamente temos vários problemas no serviço 
público, sendo alguns até berrantes. Cada um que 
estiver lendo este artigo deve ter um exemplo de 
servidor público que possua um privilégio injusti-
ficável ou até que trabalhe de forma desidiosa. São 
problemas que devem ser corrigidos, até mesmo 
com a demissão, se for necessário, em respeito ao 
princípio do republicanismo e da isonomia. 

Porém, alterar o sistema institucional por com-
pleto, retirando a estabilidade e outros institutos 
que asseguram a impessoalidade da Administração 
Pública, não acreditamos ser a solução. Até porque, 
além dos maus funcionários (os quais deveriam já 
ter sido extirpados do serviço público), existem 
servidores públicos que desempenham um trabalho 
de vital importância para a sociedade. 

Precisamos rebater a falácia de que a estabilida-

de impossibilita a demissão de servidores públicos 
que não cumprem seus deveres, uma vez que ele 
poderá perder o cargo mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempenho  (art 41, III CF). 
Isso deixa claro que a estabilidade pode dificultar, 
mas jamais impedir que servidores negligentes se-
jam desligados do serviço público. Esta dificuldade 
reside não no instituto da estabilidade, mas sobre-
tudo na omissão condescendente dos seus chefes.

A responsabilidade do servidor público é muito 
maior do que se imagina, sendo que algumas 
garantias do cargo não podem ser confundidas 
com privilégios, mas sim com necessidade. Como 
se poderia imaginar um Auditor Fiscal Municipal 
fiscalizando um parente do Prefeito. Certamente se 
não houvesse estabilidade, este servidor público já 
estaria com seus dias contados na Administração 
Pública. 

Ao longo destes anos que atuo na Advocacia 
Pública, tive a oportunidade de conhecer muitos 
servidores públicos íntegros e exemplares, os quais 
exercem com zelo as atribuições do cargo, obser-
vando todas as normas legais e regulamentares.

Defendo a eficiência administrativa e as formas 
de monitoramento dos serviços públicos a fim de 
atingir um melhor atendimento das necessidades 
públicas.  Mas não podemos esquecer que o Estado 
depende da engrenagem neste processo. Isto é, 
nenhum País, Estado ou Município funciona sem 
seu quadro de servidores públicos, responsáveis 
pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. E 
no âmbito deste processo, a estabilidade é uma 
forma adequada de proteger os funcionários e o 
próprio Estado contra as práticas patrimonialistas 
que eram dominantes nos regimes pré-capitalistas 
e ainda, infelizmente, estão presentes. No Brasil, 
por exemplo, havia, durante o Império, a prática 
da “derrubada”: quando caia o governo, eram 
demitidos não apenas os portadores de cargos 
de direção, mas também muitos dos funcionários 
administrativos. 

Para formar sua opinião sobre o assunto, res-
ponda mentalmente as seguintes perguntas: você 
acredita que a retirada da estabilidade irá garantir 
nomeação de servidores comprometidos com o 
interesse público? Em geral, os agentes políticos 
(federal, estaduais e municipais) tem o hábito de 
nomear (agentes comissionados) pessoas capaci-
tadas para cargos em comissão? 

Além do tom pejorativo utilizado pelo Ministro, 
em várias oportunidades a opinião pública é con-
duzida a acreditar que o esgotamento dos serviços 
públicos seria a solução dos problemas nacionais. 
Certamente estas pessoas não imaginaram um 
sistema de saúde sem SUS, educação sem escolas 
públicas, sistema financeiro dependente de bancos 
privados e transporte dependente exclusivamente 
de empresários. 

O que precisa ser entendido é que os direitos 
constitucionais assegurados aos servidores públi-
cos são garantias inerentes ao exercício do serviço 
público, garantindo independência ao funcionário e 
o protegendo do arbítrio de governantes. É essencial 
que, ao invés de um desprestígio em relação as 
carreiras públicas, haja a criação de um planeja-
mento e racionalidade administrativa. E que esta 
organização consiga garantir que bons servidores 
públicos sejam valorizados e tenham asseguradas 
suas prerrogativas do exercício do cargo e, via de 
consequência, sejam extirpados aqueles que se 
utilizam do cargo público como forma de privilégios 
pessoais.

HELTON KRAMER LUSTOZA
Professor do Curso de Direito da UNIPAR 

SERVIDORES PÚBLICOS NÃO SÃO PARASITAS!!!

 •Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em

Debate
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Taxa de desemprego cai 
no Paraná, mostra IBGE

Curitiba - O Paraná registrou a 5ª menor 
taxa de desemprego do País no quarto tri-
mestre de 2019 (outubro a dezembro), com 
um índice de 7,3%. Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta 
sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O número representa uma queda de 6,4% 
em relação à taxa de desocupação do quarto 
trimestre de 2018 (7,8%), e ainda uma redu-
ção de 18% em relação ao trimestre imedia-
tamente anterior de 2019 (que foi de 8,9%).

O Estado registrou no trimestre um total 
de 5,6 milhões de pessoas ocupadas – nú-
mero 1,4% maior que o resultado do mesmo 
período do ano passado, e 1,1% maior que 
o resultado do terceiro trimestre de 2019. 
“O Paraná apresenta um cenário otimista, 
com crescimento na geração de empregos, 
representada na PNAD com um aumento na 
colocação de trabalhadores no mercado de 
trabalho de um período para outro”, destaca 
o secretário da Justiça, Família e Trabalho, 
Ney Leprevost.

Ele ressalta os esforços do governo Rati-
nho Junior para manter o Paraná à frente. 
“O empenho da nossa equipe para aumentar 
a geração de emprego, renda e captar novas 
vagas de trabalho reflete essa queda no 
Paraná”.

Os dois especialistas enfatizaram um ponto 
importante do maior acesso à internet na cida-
de, que é o conhecimento. Eles ressaltaram, que 
tudo está na rede e quem tem o foco de buscar 
conhecimento qualificado consegue, mas para 
isso o pesquisador precisa buscar, comparar, 
ler e entender. “Estamos em uma época que 
o ser humano pode evoluir intelectualmente e 
espiritualmente com maior facilidade, pois tudo 
está na internet”, finalizou Keila. 

Conhecimento

editoria@ilustrado.com.br
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Acesso à internet cresce 21% em
Umuarama e muda hábitos da população 

Umuarama - Os umua-
ramenses estão cada dia 
mais conectados. Dados 
da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
mostram que Umuarama 
apresentou o maior cres-
cimento anual de acessos 
à internet, em relação aos 
municípios de Cianorte e 
Paranavaí. Neste cenário, 
a comunidade local apre-
senta uma mudança de há-
bitos sociais e de consumo, 
explicaram os especialistas 
entrevistados pelo jornal 
Umuarama Ilustrado. 

Segundo os dados re-
colhidos pelo site Pode-
comparar, extraídos do 
Painel de Dados da Anatel, 
Umuarama conseguiu ser 
o município com maior 
crescimento nos acessos 
à internet em 2019. Na 
pesquisa Cianorte (com 
19.808 acessos registrados 
em dezembro 2019) obte-
ve um crescimento anual 

de 13,1%; Paranavaí (com 
14.537 acessos no mesmo 
período) teve queda de 9,3% 
e Umuarama (com 32.411 
acessos) conseguiu o maior 
crescimento anual (21,4%).

Neste cenário da popu-
lação conectada, o coorde-
nador do curso de Sistemas 
para Internet da Faculdade 
Alfa de Umuarama, Ander-
son Fernandes, lê tais dados 

Anderson Fernandes lê tais dados como positivo e mostra que os umuaramenses estão 
dentro de um mundo com maior volume de informações

No setor do comércio, Keila lembra aos empresários que a rede conecta as pessoas e 
facilita as vendas

Maringá - O professor 
Jesuí Vergílio Visentainer 
e a nutricionista Vanes-
sa Javera, doutoranda 
do Programa de Pós-
Graduação em Ciência 
de Alimentos da Uni-
versidade Estadual de 
Maringá (UEM), foram 
os vencedores da 19ª 
edição do Prêmio Péter 
Murányi, focada no tema 
Alimentação. O prêmio 
de repercussão nacional 
na área de alimentos. 

O projeto desenvolvido 
foi sobre a obtenção das 
diferentes frações do 
leite humano em pó como 
alternativa de armaze-
namento e transporte 
para os Bancos de Leite 
Humano. Em relação aos 
inúmeros fatores avalia-
dos, levando em conta a 
comparação com a forma 
in natura do produto, o 
leite humano em pó apre-
sentou estabilidade dos 
compostos nutricionais 
e fatores imunológicos 
avaliados no trabalho.

Benefícios
Considerando que o 

leite humano in natu-

ra (apesar de ser um 
alimento completo, rico 
em componentes nutri-
cionais, fatores imuno-
lógicos e microbiota) é 
altamente perecível, a 
utilização do mesmo em 
sua forma em pó pode 
trazer vários benefícios.

Um deles seria a me-
lhoria sobre o armazena-
mento e transporte, uma 
vez que o leite em huma-
no em pó é muito mais 
resistente à contamina-
ção microbiana e tem seu 
período de conservação 
altamente prolongado 
quando comparado à sua 
forma in natura.

Outro benefício é que 
possibilitaria o aumento 
da distribuição do ma-
terial, uma vez que, em 
razão de sua maior dura-
bilidade, o leite humano 
em pó pode ser distribuí-
do para unidades bem 
distantes dos setores 
de coletas. Ou seja, per-
mitira maior acesso ao 
material disponível.

Além disso, o uso em 
forma de pó traria a dimi-
nuição de gastos, tendo 
em vista que o processo 

de conservação do leito 
humano in natura, ape-
sar de simples, é muito 
custoso, pois além de 
demandar significativa 
quantidade de consumo 
de energia elétrica e re-
cursos humanos, muitas 
vezes o material arma-
zenado acaba não sendo 
utilizado em razão da 
ocorrência de pereci-
mento.

Os bancos de leite ma-
terno trabalham com o 
produto pasteurizado e 
congelado, cujo tempo 
de validade é curto e 
que exige infraestrutura 
complexa para armaze-
nagem. Com estrutura 
adequada para estoca-
gem, o produto em pó 
ampliaria muito a oferta, 
com a mesma qualidade, 
sabor e propriedades nu-
tricionais e maior tempo 
de validade.

Fruto da pesquisa de 
Vanessa Javera para o 
curso de doutorado, o 
trabalho ganhador tem 
o título de “Leite huma-
no em pó: avaliação de 
diferentes tecnologias 
de obtenção em relação 

Projeto de Pós-Graduação da UEM leva 
esperança para bancos de leite humano

como positivo e mostra que 
os umuaramenses estão 
dentro de um mundo com 
maior volume de informa-
ções e conhecimento, mas 
as pessoas precisam utilizar 
esses conteúdos com sobrie-
dade. “Um exemplo disso é o 
setor da política, onde pes-
soas disseminam as fakene-
ws de forma irresponsável”, 
disse o coordenador. 

Na visão do profes-
sor, que atua no setor de 
negócios na internet há 
mais de 10 anos, outro 
ponto de impacto com o 
maior volume de acesso à 
internet é o comércio. “As 
pessoas estão comprando 
mais pela internet, pois 
encontram produtos que 
não tem aqui ou na região, 
como também pela como-
didade. Neste cenário vem 
o problema do consumo 
no comércio local, mas al-
gumas pessoas preferem 
comprar até roupas e sa-
patos pela internet. Desta 
forma, o empresário local 
precisa se atentar para 
o que está acontecendo 
no comércio físico, para 
melhorar essa interação”, 
alertou. 

Dentro dessa mudança 
de hábitos, Anderson Fer-
nandes ainda ressaltou a 
ascensão dos aplicativos 
de delivery de comidas, 
de transporte e os strea-
ming de vídeo e música. 
“As pessoas estão pedin-
do comida pela internet. 
Estão no trabalho e não 
precisam mais se deslocar 

para um restaurante ou 
a família está em casa 
querendo jantar junto, em 
poucos cliques o alimento 
está pronto. Tenho amigos 
donos de restaurante na 
cidade e me ressaltaram 
que com essa tecnologia 
estão aumentando as ven-
das”, disse.

MARKETING 
PARA ENTENDER
A publicitária Keila Ce-

rozino, especialista em 
Marketing Digital e Neu-
romarketing, lembra que 
a internet é uma aliada e 
não uma vilã. Na fala da 
especialista, o ser huma-
no é quem dá vida para 
internet. Desta forma,  no 
setor do comércio, os em-
presários deveriam en-
tender que a rede conecta 
as pessoas e facilita a 
disseminação do conteúdo, 
visando as vendas físicas 
ou on-line. “A internet é 
uma ferramenta e precisa 
ser usada, mas para isso 
há a necessidade ter um 
profissional que entenda 
esse novo mundo”, disse. 

No cotidiano, Keila se 

volta para as relações en-
tre os seres humanos. Para 
a entrevistada, a internet 
proporcionou facilidades 
para as pessoas, como na 
hora de comer, se deslocar 
ou até um simples ato 
de escutar uma música. 
Entretanto, a especialista 
alerta para a proximidade 
e o contato humano, que 
muitas vezes às pessoas 
estão deixando de lado. 
“A internet é nova, há 10 
anos o volume de acesso 
à internet no celular era 
pouco. Observamos que as 
pessoas estão como ado-
lescentes que encontram o 
primeiro amor. Eles ficam 
deslumbrados e acabam 
esquecendo de quem está 
ao redor”, comparou.

“Esse levantamento 
me lembra de um ditado: 
[que a dose é a distância 
que separa o remédio do 
veneno]. Trazendo essa 
analogia, acredito que esse 
aumento, pode ser bom, 
se tem sido praticado pe-
las famílias, de forma que 
une as pessoas, por exem-
plo, assistirem um bom 
seriado juntos”, noticiou. 

aos componentes nutri-
cionais.

Significado
Para Vera Murányi 

Kiss, presidente da Fun-
dação Péter Murányi, 
promotora do prêmio, o 
leite humano em pó pode 
ser uma opção clínica e 
social na manutenção e 
ampliação do aleitamen-
to materno, que é muito 
importante para a saúde 
das crianças.

Na avaliação dela, o 
grande significado do tra-
balho vencedor do prêmio 
é que nada substitui o leite 
materno, não apenas em 
termos nutricionais, como 
também para o desenvol-
vimento do sistema imu-
nológico. Isso, segundo 
Vera, em que pese serem 
“numerosos os bebês não 
amamentados pelas mães, 
por distintas razões, aos 
quais tem de ser ofertadas 
fórmulas infantis”.

O prêmio aos dois pes-
quisadores da UEM será 
entregue no dia 28 de 
abril, em São Paulo. Ou-
tras informações podem 
ser obtidas no site.
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Umuarama – “Eu sabia 
que Deus ia ajudar a me 
curar do câncer”.

A frase dita com tanta 
certeza e fé é de um ado-
lescente de apenas 14 anos, 
que apesar do 1,8 metro de 
altura, ainda tem a voz ora 
mais grave ora mais aguda. 
Mas isso não faz diferença 
na vida de Gustavo da Silva 
Guelere.

O que importa é que 
esse estudante do nono 
ano do ensino fundamen-
tal de Douradina está 
curado de um Linfoma 
de Hodgkin. Esse tipo 
de câncer se origina no 
sistema linfático, que é 
responsável pela imuni-
dade. Gustavo é um dos 98 
pacientes da oncologia in-
fantil do Hospital Uopec-
can que contou parte da 
sua experiência de vitória 
do câncer na sexta edição 
do livro “Anjos do Bem”, 
lançado oficialmente em 
Umuarama nesta quarta-
feira (12), em uma sessão 
de autógrafos onde ele, 
juntamente com Jaque-
line, Ana Laura, Caio e 
tantos outros anjos cora-
josos compartilham suas 
histórias com tristezas, 
medos, dúvidas, fé e por-
que não, alegrias.

SINTOMAS
Agora em março com-

pleta um ano que Gustavo 
descobriu a doença, mas 
os sintomas começaram 
meses antes. “Sentia muita 
tontura, calafrios, falta de 
ar, sudorese e minha pres-
são caia”, contou o estu-
dante. A primeira manifes-
tação foi quando Gustavo 
servia como coroinha na 
missa, em agosto de 2018. 
“Tiveram que me socorrer”, 
relembra.

TRATAMENTO
Somente em março veio 

a confirmação. “Eu fiquei 
sabendo o que era no dia 
em que fui internado em 
Cascavel”, contou. Segundo 
a mãe, a auxiliar de enfer-
magem Maria Célia Guele-
re, 56 anos, o resultado dos 
exames foi conhecido no dia 
anterior.

“Não tínhamos levado 
roupa, nem nada para 
ficar, mas ficamos mesmo 
assim. Compramos algu-
mas roupas e ficamos com 
ele, que já ficou internado 
para as quimioterapias”, 
explicou. No total foram 
cinco sessões de quimio e 
16 de radioterapia.

AMADURECIMENTO
“Ele sentiu muito medo, 

mas foi corajoso e ama-
dureceu. Me perguntava 
porque com ele. Foi muito 
difícil quando o Gustavo 
perdeu um amigo, também 
adolescente, para a doen-
ça”, afirmou Maria Célia. 

“Tenho muito orgulho 
do meu filho, de como ele 
enfrentou tudo. Nunca 
desanimou e me falava 

que ele ainda entendia 
o que estava acontecen-
do, mas que as crianças 
menores, que também 
faziam o tratamento, não 
tinham noção da gravi-
dade. Ele saiu disso tudo 
mais maduro”, afirmou 
a mãe. Gustavo começa 
a trabalhar como menor 
aprendiz nas próximas 
semanas e quer ser en-
genheiro mecânico.

VENCEDORA
A estudante altoniense 

Jaqueline Miorim, também 
de 14 anos, está há quatro 
anos livre de um câncer no 
útero. Quando o tumor foi 
descoberto, Jaqueline tinha 
10 anos. “Eu notei que a bar-
riga dele começou a crescer. 
Parecia que estava grávida. 
Vi que não era normal”, 
relatou o pai, o sitiante Adão 
Miorim, 56 anos.

EMERGÊNCIA
Ele e a esposa levaram a 

filha do meio ao médico. “No 
ultrassom já apareceu o tu-
mor e o médico disse que era 
grave e pediu uma tomografia. 
Mostrei para o dr. Jonas, 
que é meu amigo, e ele me 
encaminhou para Umuarama 
e disse que era sério e que 
tínhamos que correr. Aqui, 
pelo SUS queriam que a gente 
esperasse a tomografia, mas 
não dava”, relatou. 

CIRURGIA
Adão contou que na mes-

ma tarde foi até o consultó-
rio da ginecologista Tânia 
Perci, em Umuarama. “A 
secretária me disse que 
ela não me atenderia por 
causa da agenda cheia. 
Eu esperei e conseguiu 
mostrar para a assistente 
da médica, que quando viu, 
logo nos encaminhou para 
a médica. Dois dias depois, 
ela e o dr. Eduardo Schultz 
realizaram a cirurgia para 
tirar o tumor que já tinha 
um quilo e media 12 cm x 

16 cm. Foram dois anjos nas 
nossas vidas”, contou Adão.

CORAJOSA
O passo seguinte foram 

as sessões de quimiotera-
pia. “Minha filha foi muito 
corajosa. Ela ficou com a 
imunidade muito baixa e 
acabou pegando uma in-
fecção hospitalar. Foram 15 
dias na UTI. Foi o momento 
mais difícil, mas não tenho 
explicação. Ele lutou sem-
pre pela vida e agora está 
bem”, afirmou Adão. 

SONHOS
Para Jaqueline o mo-

mento mais difícil foi a per-
da dos cabelos. “Eles eram 
lisos e quando voltaram a 
crescer ficaram cachea-
dos”, contou a estudante o 
primeiro ano do magistério.

Tranquila, ela disse 
que quer “ser profes-
sora para as crianças”. 
Jaqueline hoje mantém 
a rotina normal de uma 
adolescente. “Mas isso 
deixou sequelas em todos. 
Durante um ano íamos 
todos os meses para Cas-
cavel é ficávamos uma 
semana. As outras duas 
filhas ficavam em casa e 
a mais velha até hoje faz 
acompanhamento psico-
lógico por medo de perder 
a irmã”, afirmou Adão.

 IANJOS DO BEM

“Eu sabia que Deus ia ajudar a me curar
do câncer”,  diz paciente emocionado 
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Jaqueline Miorim conseguiu vencer o câncer há quase 
cinco anos

Os escritores do Anjos do Bem da região de Umuarama, 
durante tarde de autógrafos

O Projeto Anjos do Bem nasceu como iniciati-
va das professoras do programa SARE (Serviço 
de Atendimento a Rede de Escolarização do 
Paraná), mantido pela Secretaria de Educação. 

O objetivo do programa é assistir de forma 
temporária as crianças e adolescentes em trata-
mento contra o câncer para manterem a rotina 
escolar e estarem aptos quando retornarem 
para a escola.

“O livro surgiu a partir dos depoimentos 
feitos pelas crianças e adolescentes nas aulas 
de redação. São autobiografias que reunimos, 
contando a história de cada um desses pe-
quenos heróis”, explicou a pedagoga Aryadny 
Neubaer, coordenadora do programa SARE no 
Hospital Uopeccan, em Cascavel.

Ela salientou que o livro Anjos do Bem 
também é uma forma de orientar os pais sobre 
sintomas e sinais que a doença apresenta. “É 
uma forma de prevenir e orientar para que 
todos fiquem atentos”, esclareceu.

PROGRAMA SARE

Onde comprar o Livro Anjos do Bem:
Na sede da Legião Feminina de Combate ao 

Câncer (LFCC) de Umuarama junto Ao Hospital 
Uopeccan em Umuarama (Av. Paraná, 7592)

Valor R$ 30,00
O dinheiro arrecadado será revertido inte-

gralmente para o setor de Oncologia Infantil do 
Hospital Uopeccan

SERVIÇO

Gustavo mostra fé e agradece a Deus a todo momento pela 
cura: o importante é não desistir nunca
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 IBELEZAS NATURAIS 

1º Ecoturismo leva turistas a conhecerem 
algumas cachoeiras de Tuneiras do Oeste
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/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865

Tuneiras do Oeste – A 
natureza foi bastante ge-
nerosa com o município 
de Tuneiras do Oeste. E o 
município consegue preser-
var alguns dos presentes 
de Deus. Além da Reserva 
das Perobas, existem ain-
da preservadas cerca de 
20 cachoeiras grandes e 
pequenas. Algumas delas 
foram visitadas por um gru-
po de pessoas durante o 1º 
Ecoturismo promovido pela 
Prefeitura. Quem participou 
do evento se encantou com 
as belezas naturais. 

O passeio foi no domingo 
passado dia 9. O grupo de 
50 pessoas saiu 8 horas da 
praça na frente da igreja e 
foi de ônibus até a Fazenda 
Ipanema onde o casal José 
Loiola e Maria Cleide serviu 

um café da manhã robusto. 
Em seguida a visita foi na 
cachoeira da Água das Ba-
naneiras , no rio Ganchin 
na estrada Casemiro. Depois 
na cachoeira do Pedro Lino, 
na estrada Pedro Lino, rio 
Goioerê.

Ao meio dia teve a pausa 
para o almoço no Sítio São 
Paulo do senhor Alessandro 
Paulino da Silva e dona Môni-
ca de Souza Marques, perto 
do distrito de Aparecida do 
Oeste.

Em seguida teve a visita 
na cachoeira de Aparecida, 
saída para estrada Hortelã 
no rio Hortelã. E por fim na 
cachoeira dos Tatara no rio 
55 chegando pela Estrada 
Ouro Verde. 

Para encerrar o passeio 
foi servido café da tarde pela 

comunidade do Bairro São 
Paulino. 

O prefeito Boia esteve 
na largada e disse que a ad-
ministração municipal está 
investindo na divulgação 
de suas belezas naturais 
para atrair mais turistas e 
também mostrar tudo para 
a comunidade local, já que 
muita gente ainda não co-
nhece tudo o que existe de 
natural. 

Os secretários de Espor-
tes, Christian Albert Fran-
cisco e da Agricultura e 
Meio Ambiente, Alessandro 
Paulino da Silva acompanha-
ram o grupo e informaram 
que outros passeios serão 
realizados em breve para 
mostrar mais cachoeiras do 
município. Confira abaixo as 
cachoeiras visitadas. Prefeito Boia e demais participantes do passeio no café da manhã
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Em fase final, vias marginais da Avenida
Ivo Sooma recebem recapeamento asfáltico

 I QUASE PRONTO
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Umuarama - A implan-
tação da Avenida Ivo Soo-
ma teve mais uma etapa 
concluída nesta semana. 
A empreiteira contratada 
pelo município para o ser-
viço executou recapeamen-
to asfáltico nas ruas Pau-
lino Fontana e Tubarão, 
marginais à avenida, desde 
o Jardim Império do Sol 
até o entroncamento com 
a Avenida Dr. Ângelo Mo-
reira da Fonseca. A obra 
melhorou as condições de 
tráfego e o conforto aos 
usuários, restando apenas 
a sinalização – que será 
implantada nos próximos 
dias.

A região também rece-
beu, há poucas semanas, 
desobstrução e limpeza de 
bueiros, poços de visita e ga-
lerias pluviais e a ampliação 
na capacidade de captação 
da água da chuva para es-
coamento, com o alonga-
mento de mais de 30 bocas 
de lobo. A marginal sentido 
saída para Xambrê também 
já recebeu recapeamento.

QUASE PRONTA
“Falta concluir apenas 

o novo traçado do cruza-
mento entre as avenidas 
Dr. Ângelo Moreira e Ivo 
Sooma. A maior parte da 
pavimentação já foi exe-
cutada e o trânsito já flui 
parcialmente pelo local. 

Falta concluir apenas o novo traçado do cruzamento entre as avenidas Dr. Ângelo Moreira 
e Ivo Sooma

Resta concluir o acesso 
pela Avenida Guanabara, 
que também ganhou um 
reforço nas galerias plu-
viais”, informou o prefeito 
Celso Pozzobom.

ENTRONCAMENTO
O entroncamento terá 

um grande esquema de 
sinalização para orientar 
o tráfego de veículos com 
acesso para as rodovias 
PR-323 (Maringá e Guaíra) 
e PR-489 (Xambrê e Mato 

Grosso do Sul), bem como 
ao centro e bairros da 
cidade. 

No local se cruzam as 
avenidas Ivo Sooma, Ângelo 
Moreira e Guanabara, a 
marginal Paulino Fontana e 
a rua Guaporé. A Diretoria 
de Trânsito de Umuarama 
(Umutrans) já iniciou a 
implantação de semáforos e 
a ativação ocorrerá após a 
conclusão da pavimentação 
asfáltica.

A obra finaliza a im-
plantação da Ivo Sooma 
no trecho municipalizado 
da PR-489 (entre a antiga 
Praça Odete Mossurunga 
e a entrada dos bairros So-
nho Meu e Império do Sol), 
bem como a revitalização 
da Ângelo Moreira, do trevo 
do Gauchão (na PR-323) até 
a final da Avenida Brasil, 
no Colégio Estadual Bento 
Mossurunga. Sinalização 
vertical, horizontal e ilu-
minação com refletores em 
LED completam o serviço.

INVESTIMENTO
Nas duas obras o municí-

pio está investindo perto de 
R$ 9 milhões entre recursos 
próprios e financiamento 

junto ao governo do Estado. 
O trânsito exige atenção 
dos motoristas, devido aos 
desvios e passagens provi-
sórias, nas imediações da 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). O tráfego 
normalmente, mas está 
sujeito a interrupções mo-
mentâneas.

Os motoristas precisam 
aumentar a atenção por-
que a sinalização ainda 
não foi implantada. Alguns 
condutores têm exagerado 
na velocidade, quando o 
recomendado é tirar o pé 
do acelerador e tomar mais 
cuidado.

“Esta obra traz uma 
melhoria significativa no 
acesso a Umuarama e na li-
gação entre duas importan-
tes rodovias, melhorando 
o tráfego enter os parques 
industriais e bairros que 
abrigam milhares de umua-
ramenses. 

A nova avenida e a Ân-
gelo Moreira revitalizada 
ajudarão a atrair investi-
mentos, pois aquela terá 
a mobilidade melhorada e 
acesso rápido e facilitado”, 
finalizou o prefeito Celso 
Pozzobom.

Iporã – Uma caminho-
nete Toyota Hilux roubada 
na noite de sexta-feira (14) 
em Loanda, foi recuperada 
pouco depois na PR-323, 
em Iporã, segundo a Polí-
cia Rodoviária Estadual. 
Dois adolescentes, de 17 
e 16 anos, que levavam 
o veículo para Salto del 
Guairá, foram apreendidos 
e entregues na delegacia 
da Polícia Civil de Iporã, 
com assistência do Conse-
lho Tutelar.

 Segundo a PRE, foi ten-
tada uma abordagem no 
veículo, mas o condutor 
acelerou e começou a rea-
lizar manobras perigosas 
para tentar fugir da po-
lícia, entrando inclusive 
na contramão. Quando o 
condutor de 17 anos parou, 
ele e o outro adolescente 
contaram que são morado-

Caminhonete roubada em Loanda é 
recuperada em Iporã com 2 adolescentes

res de Santa Izabel do Ivaí 
e que foram contratador 
para levar a caminhonete 
até o Paraguai.

Quando os policiais en-
traram em contato com a 
Polícia Militar de Loan-
da foi verificado que as 

vítimas ainda estavam 
presas dentro do banheiro 
da casa após a saída dos 
criminosos. 

  

Fiocruz descarta 
coronavírus em 
paciente de Ponta Grossa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
informa que o exame realizado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, 
descartou nesta sexta-feira (14), o caso suspeito 
de coranavírus (COVID-19), no município de 
Ponta Grossa. O Laboratório Central do Estado 
(Lacen) também já havia negativado o exame.

O caso suspeito era de um menino de 7 
anos que esteve no sul da China, em Taishan, 
e retornou ao Brasil no dia 30 de janeiro com 
familiares. No dia 6 de fevereiro, ele passou 
por avaliação médica e foi diagnosticado com 
sintomas leves de síndrome respiratória; tosse 
e febre. Na terça-feira (11), o Lacen encaminhou 
para a Fiocruz as amostras de material cole-
tado, após não apresentaram resultados para 
outros vírus respiratórios.

O Estado já descartou três casos notificados 
como suspeitos. O primeiro foi um rapaz de 29 
anos, de Fortaleza (CE), que estave em Curitiba 
e havia passado pela China, e foi diagnosticado 
com influenza B.

A outra situação foi de uma mulher de 23 
anos, moradora de Curitiba, que também esteve 
na China e procurou uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da capital, igualmente 
descartado.

 “O Estado está atento e vigilante, seguindo 
todos os protocolos estabelecidos pelo Ministé-
rio da Saúde e alinhados para detectar e agir em 
qualquer suspeita de coronavírus. Com mais um 
caso descartado, não temos suspeitas da doença 
no Paraná”, afirmou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

SINTOMAS
Pessoas com sintomatologia respiratória, 

incluindo febre, tosse e dificuldade para respi-
rar, e que apresentam histórico de viagens para 
áreas de transmissão local (China) nos últimos 
14 dias ou ter tido contato próximo com pessoas 
e casos suspeitos ou confirmados da doença 
devem procurar a Unidade Básica de Saúde.

PREVENÇÃO
O COE (Centro de Operações em Emergên-

cias) alerta para as informações de prevenção 
que, neste momento, são as mesmas indicadas 
para outras síndromes respiratórias, como a 
Influenza. As principais medidas são: evitar 
contato próximo com pessoas com infecções 
respiratórias agudas; lavar frequentemente as 
mãos, especialmente após o contato direto com 
pessoas doentes e antes de se alimentar; usar 
lenço descartável para higiene nasal; cobrir na-
riz e boca ao espirrar e tossir; não compartilhar 
objetos de uso pessoal, como talheres pratos, 
copos ou garrafas.

Justiça manda rever 5 anos de 
financiamentos da Universidade Brasil

São Paulo (AE) - A União 
e Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (Fnde) terão de rever 
todos os financiamentos 
estudantis - Fies e bolsas 
do ProUni - concedidos 
nos últimos cinco anos 
a alunos e ex-alunos da 
Universidade Brasil com o 
objetivo de apurar supostas 
irregularidades relaciona-
das à Operação Vagatomia 
- investigação sobre venda 
de vagas no curso de Me-
dicina e fraudes no Fies e 
no ProUni de até R$ 500 
milhões.

A determinação foi pro-
ferida em caráter liminar 
na quarta, 12, pelo juiz Bru-
no Valentim Barbosa, da 1.ª 
Vara Federal de Jales (SP). 
O magistrado deferiu ainda 
outras medidas no âmbito 
de uma ação civil pública 
interposta pelo Ministério 
Público Federal, entre elas 
a reiteração da intervenção 
do Ministério da Educação 
na Universidade Brasil.

No mérito da ACP, a 
Procuradoria pede que a 

Justiça condene a União ‘a 
realizar o completo descre-
denciamento da Universi-
dade Brasil, com a cessa-
ção imediata da admissão 
de novos estudantes para 
quaisquer de seus cursos, 
em quaisquer de suas uni-
dades’.

No pedido liminar para a 
revisão dos financiamentos 
a Procuradoria indica que 
a finalidade da medida 
é ‘a fim de apurar se os 
beneficiários realmente 
atendem/atendiam os re-
quisitos legais, em especial, 
mas não somente, a renda 
per capita familiar máxi-
ma permitida e se o curso 
financiado correspondia 
ao que verdadeiramente 
o aluno/ex-aluno cursa/
cursava na Universidade 
Brasil’.

O Ministério Público 
Federal em Jales pede que 
a apuração seja concluída 
em até seis meses e quer 
receber as comunicação 
das irregularidades ‘para 
providenciar as devidas 
responsabilizações penais’.

A Procuradoria também 
pediu que seja enviado à 
Justiça um relatório cir-
cunstanciado apontando o 
exato montante dos danos, 
‘além do encaminhamento, 
nos termos da lei, para 
realização da cobrança dos 
valores fraudulentamente 
obtidos em desfavor do 
aluno/ex-aluno, da Uni-
versidade Brasil e Uniesp, 
solidariamente, sem pre-
juízo, ainda, da respon-
sabilização solidária dos 
membros da organização 
criminosa’.

Ao deferir o pedido, o 
juiz Bruno Valentim Bar-
bosa ressaltou a ‘evidente 
necessidade de avaliação 
do dinheiro público no pe-
ríodo em que não houve 
controle externo’.

Quando a Vagatomia 
foi desencadeada, em se-
tembro, a Polícia Federal 
chegou a prender o dono da 
instituição, José Fernando 
Pinto da Costa, e o filho 
dele.

Nesta quinta, 13, a Po-
lícia Federal deflagrou a 

Operação ‘Verità Protetta’, 
segunda fase da Vagatomia 
que fez buscas na residên-
cia e no escritório do advo-
gado Adib Abdouni, reitor 
da Brasil, sob suspeita de 
fazer ameaças a uma dela-
tora. O juiz afastou Abdouni 
da reitoria.

A PF indicou que ‘as-
sessorias educacionais’, 
com o apoio dos donos e da 
estrutura administrativa da 
universidade, negociaram 
centenas de vagas para 
alunos.

Segundo a corporação, 
milhares de estudantes por 
todo o Brasil podem ter sido 
prejudicados em razão das 
fraudes.

Uma ex-diretora da 
Universidade Brasil, de 
Fernandópolis (SP), disse à 
Polícia Federal que alunos 
pagavam até R$ 80 mil por 
uma vaga na Medicina, e R$ 
100 mil quando a vaga fosse 
por meio do Financiamento 
Estudantil (Fies). A revela-
ção foi feita por Juliana da 
Costa e Silva em delação na 
Operação Vagatomia.
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Em apenas nove regiões, coleta do Bairro
 Saudável já supera volume de 2019

editoria@ilustrado.com.br
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Opções de Imóveis em Curitiba
TERRENO COM 6 CASAS EM CONDOMINIO-R$349.900,00

Terreno no bairro Pilarzinho-Zoneamento: UC-SETOR DE TRANSIÇÃO PARQUE NATURAL MUN TAN-
GUA-Testada de 30,00MTS para Rua Agostinho Grubba X 27,00 ambos lados - ÁREA TOTAL 668,00m2- 
No local tem seis casas em condominio, não averbadas e necessitando de reparos. 

Rua Tranquila, próximo às secretarias. 
Prédio baixo, sem elevador, (2º piso), aque-
cimento elétrico, recentemente substituí-
do toda a estrutura do telhado do prédio, 
pintura interna e câmeras de segurança. 
Apartamento de tamanho diferenciado 
(planta antiga), sala ampla em L para até 
3 ambientes. Piso taco em madeira em 
perfeito estado de conservação. Cozinha/
Copa muito ampla integrada com a lavan-

deria de tamanho diferenciado. dependên-
cia completa para ampregada. Dormitórios 
de excelente tamanhos, sendo uma suíte. 
Todas as esquadrias foram recentemente 
substituídas por esquadrias brancas de 
alumínio, tamanhos diferenciados, enso-
lação e ventilação perfeita. 01 Bwc social 
.1 vaga de garagem individual. Área útil de 
113,14m2; área total de 151,60m² . Condom. 
R$280,00 + água (por pessoa). 

APTO CENTRO CIVICO-3 DORMS-R$349.900,00

Umuarama - Com menos 
da metade dos bairros da ci-
dade visitados pelo Programa 
Bairro Saudável em 2020, até 
esta semana, o volume de 
materiais inservíveis recolhi-
dos já supera o total do ano 
passado. A expectativa é de 
o saldo deste ano possa ultra-
passar a somatória dos três 
primeiros anos do programa, 
criado a partir de uma lei de 
autoria do vereador Júnior 
Ceranto para intensificar 
o combate ao mosquito da 
dengue no município.

Em 2017, primeiro ano 
do Bairro Saudável, a Pre-
feitura recolheu das casas, 
quintais e terrenos baldios 
da cidade e distritos 166,03 
toneladas de materiais in-
servíveis (móveis velhos, 
sofás, colchões, fogões, ge-
ladeiras, brinquedos, vasos 
e pias, baldes, bacias, pane-
las, lixo eletrônico, utensí-
lios e outros recipientes que 
possam acumular água). 
Em 2018 o volume aumentou 
para 356.770 quilos e no ano 
passado chegou a 441,23 
toneladas.

“Nos três anos do Bairro 
Saudável a somatória é 
de 964 mil quilos de mate-
riais recolhidos e em 2020, 
em apenas nove das 21 
regiões em que a cidade é 
dividida, o volume já supera 
566,5 toneladas”, informou 
a secretária municipal de 
Comunicação, Letícia Ma-
cedo D’ávila Correa. “Esse 
crescimento mostra que o 
programa chegou de fato ao 
conhecimento da população, 
junto com a conscientização 
realizada pelos agentes de 
saúde e endemias, pelos 
parceiros e entidades que 
nos apoiam”, apontou.

Nos bairros por onde a 
coleta já passou, o maior 
volume foi recolhido na 
região do Conjunto 26 de 
Junho – 106,5 toneladas. O 
Parque Industrial e a região 
do Posto de Saúde Central 
também tiveram volumes 

bem expressivos – 81.990 
quilos e 81.700 quilos, res-
pectivamente. Os caminhões 
de coleta também já passa-
ram pelo Conjunto Sonho 
Meu (75.930 quilos recolhi-
dos), Vitória Régia (65.570 
quilos), San Remo (59.170 
quilos), Jardim União (34 
toneladas), Conjunto Ouro 
Branco (26,5 toneladas) e 
Zona Seis (37.960 quilos – 
parcial).

A participação da co-
munidade tem sido boa, 
demonstrando interesse em 
manter os quintais limpos 
e livres de focos do mos-
quito, aponta a secretária 
municipal da Saúde, Ce-
cília Cividini. “Já batemos 
o volume coletado no ano 
passado, mas, apesar disso, 
as condições climáticas 

favoráveis ao mosquito e 
a circulação do vírus da 
dengue entre a população 
causaram um crescimento 
acentuado no número de 
casos – já estamos com 446 
confirmações e 77 suspeitas 
em investigação – outros 
385 casos suspeitos foram 
descartados”, alertou.

AÇÕES VARIADAS
O combate à dengue con-

ta com outras ações em 
Umuarama, como orien-
tações e distribuição de 
material informativo pelos 
agentes de saúde e de com-
bate a endemias, teatro 
da dengue para crianças e 
adultos, educação em saúde 
nas escolas, bloqueio e pul-
verização com bomba costal 
nos locais onde há maior 

Quantidade de lixo recolhida na cidade tem aumentado 

incidência de casos e até 
responsabilização criminal 
de moradores que forem 
reincidentes em notifica-
ções por focos do mosquito, 
com ações propostas pelo 
Ministério Público.

A Guarda Municipal tem 
auxiliado quando morado-
res se recusam a facultar 
o acesso aos agentes de 

endemias e a Vigilância 
em Saúde Ambiental tem 
utilizado até um drone para 
fiscalização aérea sobre co-
berturas, imóveis fechados 
ou áreas de difícil acesso.

O prefeito Celso Pozzo-
bom reforça o pedido de 
apoio à população. “Temos 
feito o possível na luta con-
tra o mosquito da dengue, 

mas se a população não 
fizer sua parte corremos 
vamos perder essa bata-
lha. Mantenha seu quintal 
limpo, sem nada que possa 
acumular água. Observe o 
quintal do vizinho e orien-
te, se encontrar algum ris-
co. Só com o envolvimento 
de toda a população vamos 
conter essa epidemia”, 
completou.

PNEUS E ELETRÔNI-
COS

Os moradores precisam 
ficar atentos a alguns ma-
teriais que os caminhões 
do Bairro Saudável não 
coletam, como pneus – que 
devem ser entregues no 
aterro sanitário municipal, 
em um local reservado – 
e garrafas de vidro, que 
podem ser deixadas nas 
calçadas nos dias da coleta 
seletiva (realizada sema-
nalmente), de preferência 
embaladas e protegidas. O 
lixo eletrônico (televisores, 
rádios, micro-ondas, venti-
ladores, notebook, celulares 
e computadores) deve ser 
levado pelos moradores até 
a escola municipal do seu 
bairro nos dias da coleta 
do programa. Na região da 
UBS Bem-Estar, o ponto de 
coleta é a Escola Municipal 
Senador Souza Naves. Na 
próxima semana a coleta 
será na região da UBS Gua-
rani-Anchieta e o ponto de 
entrega de lixo eletrônico 
será a Escola Municipal 
Paulo Freire.

Umuarama - A empreitei-
ra contratada pelo município 
para construção da ponte da 
Avenida Malta, sobre o cór-
rego Figueira, já concluiu as 
fundações e concretou a base 
da segunda ala – a primeira 
já está no último nível para 
atingir a sua altura total. Com 
o tempo firme dos últimos 
dias, que tiveram apenas 
chuvas rápidas, o ritmo de 
trabalho é contínuo, sem pa-
ralisações, e a obra caminha 
dentro do cronograma.

A primeira ala está sendo 
levantada no lado do Parque 
Dom Bosco. Com a abertura 
do canal para direcionar 
o curso d’água, os alaga-
mentos notados durante as 
fundações foram reduzidos 
e o bom tempo também tem 
ajudado. A ponte permitirá a 
ligação entre o Parque Dom 

Iniciada construção da segunda 
ala da ponte da Avenida Malta

Bosco e os jardins Firenze, 
Campo Belo e Bonfim e está 
sendo erguida com recursos 
do Programa de Financia-
mento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa), da 
Caixa Econômica Federal. 
A execução está a cargo da 
empresa WSL, com o investi-
mento de R$ 1,7 milhão.

Com a abertura da Avenida 
Malta, que também já teve a 
pavimentação autorizada pelo 
prefeito Celso Pozzobom, mo-
radores de vários bairros que 
hoje utilizam rodovias para se 
deslocarem ao centro da cidade 
terão uma via urbana à disposi-
ção, mais rápida e segura.

“Esta obra impacta po-
sitivamente na qualidade 
de vida da população. Ela 
aproximará moradores dos 
bairros ao centro, sem o 
risco e incômodos do tráfego 

rodoviário, seja pela rodovia 
PR-323 ou pela Estrada Bon-
fim”, completou o prefeito. 
Na pavimentação da avenida, 
o investimento será de R$ 
2 milhões 521 mil para a 
construção de 10.658,41 m² 
de asfalto novo e 4.503,51 m² 
de recapeamento.

Além de criar uma das 
mais belas avenidas da ci-
dade, segundo o prefeito, a 
população daqueles bairros 
não vai mais precisar passar 
por rodovias para se deslocar 
ao centro de Umuarama. 
“Com a construção da ponte 
sobre o córrego Figueira e 
a pavimentação da Malta, o 
trajeto será mais rápido e 
seguro. Em poucos minutos 
os moradores poderão che-
gar à Avenida Tiradentes e 
de lá acessar qualquer parte 
da cidade”, apontou.

Obras da nova ponte estão avançando rapidamente 
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Flamengo e Athletico-PR decidem em
 Brasília a renascida Supercopa do Brasil
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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

A Unipar, com o reinício das aulas, volta a 
movimentar a cidade e as famílias. Em homenagem 

a elas, o curso de Odontologia convidou pais e outros 
parentes dos alunos do primeiro ano para uma 

confraternização. Todos foram muito bem acolhidos. 
Entre outras atividades, participaram de um tour 
pela clínica odontológica e da entrega dos jalecos 
aos calouros, protagonizando momentos alegres e 

calorosos. Foi bonito de ver!

Quer fazer Odontologia?
Ainda dá tempo. É só se inscrever no 

vestibular/módulo II continuado da Unipar 
e disputar uma das últimas vagas que 

restam.
Quer desconto?

A Unipar lançou um programa de bolsas 
de estudo, com várias opções de desconto. 
Informe-se em vestibular.unipar.br/bolsas.  

Tudo em família!

Aluna com a mãe e a irmã: alegria compartilhada

Aluna e seu pai com a professora 
Cintia Araújo: interação construtiva Aluna com o pai e a irmã: sonho de um futuro melhor

Pai, mãe, irmão e a caloura: orgulho redobrado

Mãe e vó com os calouros: 
momentos de muita emoção

Brasília, (AE) - Flamen-
go e Athletico-PR vão dis-
putar neste domingo, às 
11h, em Brasília, a primeira 
taça do futebol nacional 
em 2020. Os rubro-negros 
decidirão o título da Super-
copa do Brasil, torneio que 
a CBF ressuscitou neste 
ano e que colocará frente a 
frente o campeão brasileiro 
(Flamengo) e o da Copa do 
Brasil (Athletico).

A Supercopa foi realizada 
em 1990 e 1991, com vitórias 
de Grêmio e Corinthians, 
respectivamente. Naquela 
época, porém, ninguém leva-
va essa competição a sério, 
tanto que a edição de 1991, 
que teve o triunfo corintiano 
sobre o Flamengo, foi assis-
tida por menos de três mil 
pessoas no Morumbi. Agora, 
entretanto, a história é bem 
diferente.

As duas equipes deci-
diram tratar a Supercopa 
como um torneio de primei-
ra linha, tanto que Jorge 
Jesus, técnico do Flamen-

go, usou alguns jogos do 
Campeonato Carioca para 
preparar seu time para 
enfrentar o Athletico. Além 
disso, o Mané Garrincha 
deverá ficar lotado neste 
domingo, muito por causa 
do entusiasmo da torcida 
flamenguista com a grande 
fase do clube dentro dos 
gramados.

Jorge Jesus e Dorival 
Júnior, treinador contra-
tado para substituir Tiago 
Nunes no Athletico, vivem 
situações opostas. En-
quanto o português viu o 
elenco campeão brasileiro 
e da Copa Libertadores 
ser reforçado por vários 
jogadores de grande qua-
lidade, seu adversário está 
treinando uma equipe que 
perdeu integrantes fun-
damentais e ainda não 
conseguiu contratar bons 
substitutos.

Os zagueiros Gustavo 
Henrique e Léo Pereira, o 
volante Thiago Maia e os 
atacantes Pedro, Michael e 

Esta é a segunda partida do time titular do Athletico neste ano 

Pedro Rocha foram incorpo-
rados ao elenco carioca, que 
perdeu apenas o zagueiro 
espanhol Pablo Marí, agora 
no Arsenal, da Inglaterra. 

Só um dos reforços, porém, 
será titular neste domingo: 
Gustavo Henrique, o subs-
tituto de Marí. Os demais, 
com exceção do machucado 

Léo Pereira, ficarão no ban-
co porque Jorge Jesus não 
quer mexer muito no time 
que se consagrou no ano 
passado.

No Athletico, a situação 
é bem menos animadora. 
Léo Pereira foi vendido 
para o Flamengo, Bruno 
Guimarães, para o Lyon, da 
França, e Marco Ruben vol-
tou para a Argentina (Rosa-
rio Central). Ao menos por 
enquanto, Dorival Júnior 
não conta com nomes de 
peso para substituí-los e vai 
apostar em três jogadores 
jovens: o zagueiro Robson 
Bambu, o meia Erick e o 
atacante Guilherme Bissoli.

Pelo menos o treinador 
pode contar com Rony. O 
atacante foi disputado re-
centemente por Palmeiras 
e Corinthians, mas, embora 
ainda não tenha assinado a 
renovação de seu contrato, 
continua no clube para-
naense. A partida deste 
domingo será apenas a 
segunda do time titular do 
Athletico-PR neste ano - na 
primeira, houve um empate 
por 1 a 1 com o Paraná 
Clube, pelo Campeonato 
Paranaense.

Palmeiras aposta em volta para casa para bater Mirassol
São Paulo, (AE) - A tor-

cida do Palmeiras encer-
ra neste domingo o longo 
intervalo de dois meses 
e meio sem ver o time no 
Allianz Parque e se prepara 
para um jogo marcado por 
uma condição bastante 
especial. A equipe do téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
recebe a partir das 16 horas 

o Mirassol, pelo Campeo-
nato Paulista, na partida 
que marca a inauguração 
do gramado sintético do 
estádio.

A maior novidade do 
clube para a temporada 
levou cerca de três semanas 
para ser instalado e é uma 
aposta dos gestores da are-
na para conseguir conciliar 

as agendas de jogos e de 
shows. A qualidade do cam-
po utilizado anteriormente 
sempre deixou a desejar. 
Agora a expectativa é ter 
um piso melhor e precisar 
menos de recorrer a outros 
estádios para jogar enquan-
to a arena recebe eventos.

O time fez três treina-
mentos no Allianz Parque 

nos últimos dias para se 
ambientar ao novo grama-
do. A preocupação foi com o 
tempo e a trajetória da bola, 
fundamentos trabalhados 
repetidamente. O Palmeiras 
procurou se adaptar logo 
ao gramado para conseguir 
transformar o novo piso em 
uma vantagem.

A principal novidade do 

Palmeiras será a estreia 
do lateral-esquerdo Matias 
Viña. O uruguaio é a única 
contratação trazida para 
a temporada até agora e 
chega badalado pelo prêmio 
recebido ano passado de 
melhor jogador do futebol 
do seu país, fora as con-
vocações frequentes para 
defender a seleção. Além 

disso, ele tem a missão de 
resolver uma posição que 
gerou problemas no ano 
passado.

O Mirassol vai à arena 
para defender a invenci-
bilidade. Neste Estadual o 
time por pouco não bateu 
o Corinthians e vem de 
vitórias sobre Botafogo e 
Bragantino. 
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Roleta do Comércio acumula e você
pode ganhar até R$ 3 mil nesta segunda
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Umuarama - Há quase 
dois meses sem sair, o prê-
mio da Roleta do Comércio 
acumulou e chegou a R$ 
3.000,00 nesta segunda-
feira (17), quando estará 
na MC Livraria. 

O último prêmio sortea-
do foi de R$ 1.300,00 para 
Bruno Agostini, no dia 23 
de dezembro último. 

A Roleta do Comércio 
é um projeto exclusivo da 
Rádio ILUSTRADA FM e 
foi lançada em agosto de 
2019 para movimentar o 
comércio local. 

O projeto se popularizou 
e deu tão certo que hoje 
atrai dezenas de pessoas 
até o local onde está insta-
lada. A cada dia a Roleta 
do Comércio fica em um 
dos estabelecimentos das 
empresas parceiras.

A ILUSTRADA FM é 
conhecida por seus projetos 
populares. No último ano, 
quatro de seus programas 
foram premiados como os 
melhores da cidade em 
suas categorias. 

ROLETA DO COMÉRCIO
A Roleta do Comércio 

foi lançada para movimen-
tar as lojas participantes, 
sendo cada parceira de um 
seguimento diferente.

Qualquer pessoa com 
pelo menos 18 anos com-
pletos e com uma conta 
bancária em seu nome 
pode participar. A Role-
ta do Comércio paga ao 
acertador o prêmio de R$ 

100,00 por dia. Quando 
não há acertador, a pre-
miação acumula e hoje 
está em R$ 3.000,00.

O participante não tem 
custo algum para concorrer 
aos prêmios. Basta acessar 
a fanpage da Rádio ILUS-
TRADA FM no Facebook, 
deixar o palpite e torcer 
para o sorteio de seu nome. 
A pessoa pode participar 
online ou presencial.

Na modalidade online 
o participante deve esco-
lher uma das empresas 
identificadas na Roleta 
do Comércio e fazer seu 
comentário nas postagens 
diárias, citando o nome 
da cidade onde reside e 
o nome da empresa. Se a 
roleta parar na empresa 
escolhida pelo participante, 
ele ganhará o prêmio em 
dinheiro do dia.

Na forma presencial, o 
participante deve ir até a 
empresa onde está a roleta, 
pegar uma senha numérica 
e torcer para ser sorteado. 
O horário do giro da roleta 
é informado diariamente 
nas postagens da página 
da Rádio ILUSTRADA 
FM e pela programação da 
rádio. A Roleta do Comércio 
tem atraído cada dia mais 
pessoas por onde passa. Os sorteios são feitos diariamente em uma das empresas 

parceiras. Para esta segunda-feira o prêmio é de R$ 3 mil

Um grande número de pessoas se acumula nos estabelecimentos onde a Roleta do Co-
mércio está
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1) O ator Bruno Gaglias-
so nasceu no dia 13 de 
abril de 1982, em qual 
cidade brasileira? 
a) São Paulo
b) Rio de Janeiro
c) Florianópolis
d) Salvador

2) Quem interpretou o 
personagem Edilberto 
na novela “Suave Veneno”? 
a) Luiz Carlos Tourinho
b) Diogo Vilela
c) Rodrigo Santoro
d) Othon Bastos

3) Como se chamava o personagem vivido por Floria-
no Peixoto em “Esplendor”?
a) Norman
b) Fred
c) Frederico
d) Dino

4) Na novela “Vila Madalena”, quem era o verdadeiro 
pai de Lucas (Guilherme Vieira) e qual ator interpre-
tou o personagem?
a) Arthur - Herson Capri
b) Solano - Edson Celulari
c) Menez - (Ari Fontoura)
d) Roberto - (Marcos Winter)

5) Qual desses atores fez par romântico com Ângela 
Vieira na novela “Terra Nostra”?
a) Marcelo Antony
b) Thiago Lacerda
c) Juan Alba
d) Jackson Antunes

(Respostas: 1-b / 2-a / 3-c / 4-b / 5-c)

Pé no chão
Quem convive com Taís 

Araújo conta que a atriz 
não gosta de ser chamada 
de “musa” ou “estrela”. 
Ela tem os pés no chão e 
nunca se colocou acima 
de ninguém. Bonito de se 
ver. Atualmente ela vive a 
Vitória, em “Amor de Mãe”. 

Enxuto
Zeca Pagodinho conti-

nua com a silhueta enxuta. 
O cantor disse que conse-
guiu livrar-se dos quilinhos 
a mais depois que aderiu 
à reeducação alimentar e 
vem seguindo à risca as 
dicas dos profissionais que 
o assessora. 

Vida nada fácil
A vida de artista parece 

feita se glamour e fama, 
mas a realidade é bem ou-
tra. Tatá Werneck contou 
que já sofreu muito precon-
ceito, antes do estrelato. 
Ela disse que ouviu de um 
produtor que ela era feia, 
gorda e que não sabia nada 
de comédia. 

Outros planos?
Depois que ordenou que 

“As Aventuras de Poliana” 
irá ficar no ar por mais um 
ano, Silvio Santos bateu o 
martelo e disse que “Pa-
tinho Feio”, trama cotada 
para substituir “As Aven-
turas de Poliana” não será 
mais produzida.

Muitos problemas que você enfrenta 
agora são decorrentes de pensamen-
tos negativos. Não se deixe dominar 
pelo pessimismo e cuide mais de você 
e de sua mente.

Muito favorecido para os contatos so-
ciais. Bom para expor as suas ideias. 
Possibilidade de sociedade rendosa 
com pessoa da família. Bom para o 
trato de assuntos financeiros.

Use toda a sua capacidade de diálogo, 
bom senso e coerência para resolver 
pendência com a pessoa amada. Se 
a sua intenção é mesmo agradar, vai 
precisar de muita calma e diplomacia.

Não se pode cobrar o que não se 
pode dar. Tensões familiares poderão 
atrapalhar a sua vida amorosa. Talvez 
o caso seja apenas falta de atenção 
de sua parte. Pense nisso.

Propício para novas descobertas. 
Exercite a sua curiosidade e não tenha 
receio do que for novo. Aproveite e 
invista mais em você. Trace seu 
rumo com responsabilidade para ter 
uma vida feliz.

Tentar entender a pessoa amada é 
o melhor caminho para o bom an-
damento da vida a dois. Não tenha 
vergonha de mudar de ideia, porque 
as mudanças serão benéficas.

Exercite mais a sua capacidade de 
solidariedade. Saia da concha e pro-
cure enxergar melhor o mundo à sua 
volta. Não cultive e egoísmo. Existem 
muitas pessoas que precisam de você.

Lembre-se de que o medo faz parte do 
dia a dia, mas não pode ser obstáculo 
para você resolver os seus dilemas. 
Ouça mais a voz da razão e o sucesso 
será garantido.

Procure respeitar mais a opinião alheia 
antes de querer impor o seu ponto de 
vista, principalmente no ambiente pro-
fissional. Seja mais leal com relação à 
pessoa amada.

Procure lamentar-se menos e agir 
mais. Planeje a sua vida financeira 
de modo a não dar passos maiores 
do que suas pernas. Cautela no trato 
de assuntos profissionais.

Poderá haver tensões no ambiente 
profissional por causa da inveja de 
alguns falsos amigos. Contorne a 
situação em silêncio e mantendo uma 
atitude positiva frente às suas tarefas. 

De nada adianta sofrer por ante-
cipação. Ao invés de se esconder, 
enfrente as situações conflitantes com 
coragem. Siga a sua intuição e não 
tema as novidades.

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

Filipe não se conforma com o plano de Rita 
contra Rui. Andressa descobre sobre o falso na-
moro de Henrique e Fafi. Lígia reclama com Rita 
de ter que deixar Nina passear com Rui. Leila se 
insinua para Filipe. O carro de Rui para no meio 
da estrada, e ele deixa Rita e Nina sozinhas para 
buscar gasolina. Filipe se surpreende ao saber 
que Joaquim conversou com Lara sobre o processo 
de Nina. Max decide se separar de Regina. Rui se 
preocupa ao voltar para o carro e não encontrar 
Rita e Nina. Rui descobre o plano de Rita contra ele.  
 

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 
Os soldados são treinados para a guerra. Lúcio 

é promovido a segundo tenente. Inês se alista para 
trabalhar como enfermeira na revolução e Shirley 
não gosta. Genu comenta com Lola que Afonso 
sente sua falta no armazém. Emília reprova a 
iniciativa de Adelaide. Felício revela a Isabel que 
Zulmira não aceitou a separação. Shirley afirma a 
Durvalina que reconquistará Afonso e sua família. 
Julinho decide escrever uma carta para Lili sobre 
o noivado dos dois. Gusmões alerta Almeida sobre 
o perigo que ronda Itapetininga. Maria sofre ao 
ver Clotilde com Francisco. A guerra é iniciada. 
 
SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo 

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de 
Petra sobre ela. Mário comenta com Juan que não 
compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. 
Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia 
sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio pede 
a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa 
de Petra. Téo descobre os riscos que corre se fizer 
cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido 
a verdade. Ao atravessar a rua com Zezinho, Alexia 
vê Renzo em São Paulo.  

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 
SBT

Pendleton diz que o melhor que Luisa deve fazer é 
não sair de casa enquanto não se restabelecer do aci-
dente. Violeta  conta ao pai, Antônio, que seu retorno é 
definitivo. Débora  segue lutando pela posse do imóvel. 
Ruth diz a Bento para ele começar a pensar na chance 
de João se mudar para a casa deles. Com medo que 
não parem as intimidações, Durval resolve falar com 
Ruth a respeito da Dark Lady.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Betina consegue fugir de Belizário, e Amanda 

a socorre. Érica comenta com Lurdes sua des-
confiança com Elias. Tales faz uma nova chan-
tagem com Lídia. Nicete revela a Betina que ela 
é irmã de Álvaro. Betina decide reclamar seu 
direito à herança de seu pai. Lurdes aconselha 
Danilo sobre Thelma. Dalto alerta Belizário. Ál-
varo faz uma proposta a Belizário. Lídia comenta 
com Raul sobre a situação financeira de Vitória.  
 

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 
SBT

No vilarejo, Isabela, que finge ser Manuela, conta 
para Téo que estava apenas brincando de passar 
um trote. Tomas diz que Safira pode conseguir um 
novo aumento para ele, pois se ela o ajudar ele 
também lhe ajudará. Alicia diz para Lola que ela 
precisa parar de mexer tanto no tablet para fazer 
a lição de casa. Meire se sente feia e Dinho está 
convicto que ela precisa de um marido. Otávio vai 
até a On-Enterprise a noite e se deparar com Re-
beca em sua sala, que faz uma surpresa e revela 
que as borboletas a trouxeram de volta para ele.

Personagem real
Rodrigo Lombardi interpretará o escritor Guimarães 

Rosa, na série “O Anjo de Hamburgo”, que contará a 
história real da brasileira Aracy de Carvalho que era 
funcionária do Consulado Brasileiro na Alemanha e 
salvou centenas de famílias de judeus do Nazismo, 
durante a II Guerra. Ela viveu um romance improvável 
com Guimarães Rosa, o qual superou o preconceito de 
uma época. No papel de Aracy de Carvalho estará a 
atriz Sophie Charlotte. 

Nos próximos capítulos de “Amor de Mãe”, Anitta 
fará sua estreia como atriz de novelas.  Ryan (Thia-
go Martins) está deslumbrado com a fama e quer 
de qualquer modo alcançar o estrelato. Para isso, 
Ryan tentará engatar um romance com uma cantora 
famosa. É esperar e conferir. 

Cantora atriz

Doce espera
A Miss Distrito Federal 

2018, Biah Rodrigues, mos-
trou aos seus fãs os cliques 
que fez na academia. Os 
registros deixou evidente a 
barriguinha que está cada 
mais saliente. “Quase 6 
meses do amor da minha 
vida. Theo está crescendo 
disparado”, legendou ela.

Curtindo a família
Famoso por interpretar 

o personagem Mr. Bean, o 
ator inglês Rowan Atkinson 
continua dando uma pausa 
na carreira. O astro está se 
dedicando exclusivamente à 
sua família, principalmente 
à filha Isla May, fruto do ca-
samento com a atriz Louise 
Ford. 

Casa nova
Luan Santana comprou um apartamento de 387 metros 

quadrados localizado em um prédio de 81 andares. Trata-
se de um imóvel de luxo que fica em Balneário Camboriú, 
Santa Catarina e que oferece aos seus moradores alguns 
mimos, tais como piscina, SPA, bar molhado, cinema e 
academia. E mais entrada privativa para todos os apar-
tamentos. 
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Com esta novidade que a Unipar traz para 
Umuarama e os constantes investimentos nos 
cursos focados em tecnologias da informação, a 
Instituição espera atrair cada vez mais estudantes 
para esta área: “Assim, nossos cursos passam a 
colaborar para a formação de bons profissionais, 
já que o campo de trabalho, na esfera nacional e 
internacional, é muito promissor”, atesta o coor-
denador do curso de Sistemas de Informação em 
Umuarama, professor Elyssandro Pifer. Segundo 
ele, na área de TI uma certificação é “extremante 
relevante”: “Além do conhecimento técnico ad-
quirido durante a busca pela certificação, existe 
o fator de destaque no currículo, se tornando um 
atrativo a mais para as empresas que buscam 
avaliações de qualidade de produtos e serviços”.

Destaque no currículo

editoria@ilustrado.com.br

Unipar aplicará prova de Certificação 
Internacional em qualidade de software

 IINVESTIMENTO
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COMARCA DE UMUARAMA. 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA – PROJUDI. Processo: 0000488-51.2010.8.16.0173. 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial. Assunto Principal: Cédula de Crédito Bancário. Valor da Causa: 
R$ 193.944,47. Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A. Executado(s): IMPERADOR E IMPERADOR LTDA. 
WANDERLEY DE LIMA IMPERADOR. EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DR. , MM. 
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA MARCELO PIMENTEL BERTASSO DE UMUARAMA, ESTADO 
DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conheci-
mento tiverem, que pelo presente CITA o(a) executado(a) Wanderley de Lima Imperador, inscrito(a) no CPF/CNPJ 
nº 312.328.332-15 e Imperador e Imperador Ltda, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 06.316.609/0001-50, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de 
Execução de Título Extrajudicial sob nº 0000488-51.2010.8.16.0173 - Projudi, onde é exequente Banco Bradesco S/A 
e executado(a) Wanderley de Lima Imperador e Imperador e Imperador Ltda, nos termos da inicial a seguir transcrita 
resumidamente: RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (Acordo Comercial para Desconto de Títulos 
de Crédito e Anexas), o executado é devedor do exequente do valor total de R$ 193.944,47, datado de 22/08/2010. 
No entanto, até a presente data, o executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutífe-
ros os esforços da exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe”. Fica o executado 
CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sido recebido no dia 05 de abril 
de 2010, pela Dra. Mychelle Pacheco Cintra, Juíza de Direito à época, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o 
principal com seus acréscimos legais ou no prazo de 15 (quinze) dias embargue a presente ação, sob pena de serem 
penhorados tantos bens quantos bastem para garantia do débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecen-
do o crédito e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 
de advogado, poderá parcelar o restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários ficam 
fixados em 10%. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Umuarama, 31 de janeiro de 2020. Marcelo Pimentel Bertasso. Juiz de Direito

Umuarama - A partir 
deste ano, a Universidade 
Paranaense passará a apli-
car a prova de Certificação 
Internacional em Qualidade 
de Software. A autorização 
veio após convênio firmado 
com a Associação Brasilei-
ra de Melhoramentos em 
Tecnologia da Informação – 
Abramti. São sete certifica-
ções internacionais na área 
de testes e uma na área de 
requisitos de software que 
os profissionais poderão 
fazer nas Unidades da Uni-
par em Umuarama, Toledo 
e Cianorte.

“Essa demanda nos 
chegou por meio de ex
-alunos do nosso curso. 
Constantemente eles re-
latavam a dificuldade em 
realizar a prova, que era 
aplicada somente em Ma-
ringá, Londrina, Curitiba 
e Dois Vizinhos”, conta o 
coordenador do curso de 
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas da Unipar 
em Toledo, professor Fer-
nando Botelho. Ele diz que 
a Unipar se empenhou na 
obtenção dessa conquista 
para facilitar a vida dos 
que querem a certifica-
ção, mas, principalmente, 

para incentivar outros a 
buscá-la, pela importância 
desse documento. “Esta-
mos sempre sintonizados 
nas tendências de merca-
do, tanto em tecnologias 
quanto em metodologias 
de ensino e, por isso, sa-
bemos o quanto é difícil 

recrutar e reter profis-
sionais competentes, não 
só em nossa região, no 
Brasil... o mundo todo se 
depara com o problema!”. 

A partir de agora, haven-
do demanda, a Unipar tam-
bém ofertará qualificações 
para que os alunos possam 

fazer essa certificação e 
assim aplicá-la em suas 
empresas. Os interessados 
em saber mais sobre a 
certificação devem acessar 
o site da Abramti [abramti.
org.br], onde também pode-
rão conferir o calendário de 
provas. 

Professor Elyssandro Píffer, coordenador do curso de Sistemas de Informação da Unipar: 
certificado valoriza o currículo do profissional de TI



Brasil se transforma no segundo
maior mercado da Chevrolet do mundo 

 ICarros
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VeículosVeículos

Com 475 mil veículos 
Chevrolet emplacados em 
2019, o Brasil passou a ser 
o segundo maior mercado 
global da marca, atrás ape-
nas dos Estados Unidos. Um 
dos fatores que impulsiona-
ram em 9,5% as vendas da 
empresa líder por aqui foi o 
desempenho comercial do 
Onix, cuja a nova geração 
foi lançada no segundo se-
mestre do ano passado.

“A América do Sul está 
de volta ao jogo. Mesmo com 
a recuperação do mercado 
brasileiro mais lenta do que 
imaginávamos, a evolução 
dos nossos produtos e da 
marca Chevrolet fazem com 
que a primeira escolha do 
consumidor seja pela nossa 
marca. Desde 2014, estamos 
realizando investimentos no 
país que até 2023 somarão 
R$ 23 bilhões justamente 
para trazer segurança, co-
nectividade e design para o 
nosso cliente no Brasil. Este 

é o maior aporte de uma 
empresa do setor no período 
e nos possibilitou trazer 

tecnologias inéditas para o 
país como a conectividade 
nível quatro, com o Wi-Fi 

embarcado”, destaca Carlos 
Zarlenga, presidente da GM 
América do Sul.

Para o executivo, o su-
cesso de todo o portfólio 
Chevrolet, que é líder em 
diversos segmentos, deve-
se a dois principais fatores 
combinados: “Somando os 
nossos produtos campeões à 
excelência de atendimento ao 
cliente que temos nas nossa 
rede de concessionárias, que 
é a melhor do Brasil, temos 
tido resultados de vendas 
excelentes e estamos pre-
parados para atender novos 
clientes na medida em que a 
economia brasileira avança 
e o consumidor se torna 
mais confiante e encontra 
mais facilidade no acesso ao 
crédito”, comenta Zarlenga.

ACEITAÇÃO
A aceitação do consumi-

dor pela nova família Onix 
foi tão surpreendente que a 
versão sedã no fim do ano 
conquistou a vice-lideran-
ça, numa dobradinha inédi-
ta para a Chevrolet no país. 
Ao oferecer itens até então 

exclusivos de veículos de 
categorias superiores, o 
hatch se manteve com o 
título de carro mais vendido 
do Brasil, pelo quinto ano 
consecutivo.

Além do Brasil, o Onix tem 
forte protagonismo em outros 
mercados Sul-Americanos. 
O modelo ainda passou a ser 
comercializado recentemente 
na China, numa expansão 
estratégica que alcançará em 
breve o México.

ONIX
A família Onix emplacou 

globalmente mais de 410 
mil unidades no acumulado 
de janeiro a dezembro, con-
solidando-se como a linha 
de compactos mais vendida 
da Chevrolet no mundo. O 
Onix também foi o veículo 
da marca com o maior volu-
me de crescimento no ano, 
comparando os modelos 
presentes no portfólio em 
2018 e 2019.

A família Onix emplacou globalmente mais de 410 mil unidades no acumulado de janeiro 
a dezembro
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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

AFONSO PENA GUINARDI
Sobrado R$ 775.000,00 Sobrado C - Oadrão II, localizado 
no Condomínio Residencial Vale Verde, situado a Rua 
Afonso Pena Guinardi, 2616, na cidade de Cascavel-Pr, 
com área total construída de 226,34m², sendo 204,40m² de 
área privativa e 21,94m² de área de uso comum, conf. ma-
trícula nº 50.657 do CRI 1º oficio da Comarca de Cascavel.

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

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

ESTRADA TOTIA
R$ 428.000,00  Lote 33/C-1-C-2, da subdivisão do Lote 
33/C-1-C, da Gleba 12-Jaborandy, com area de 2,0000 
hectares, localizado na Estrada Totia - Km 10, conforme 
matricula 52.533 do CRI 1º oficio da Comarca de Umuarama.

PARQUE SAN REMO
R$ 130.000,00 lote 02 da quadra 10, localizado na Rua 31 
de Março do Parque San Remo, medindo 373,00 m² conf. 
Matricula 22.723 do CRI 2° Oficio.

Terreno R$ 120.000,00 LOTE 07 DA Quadra 06, localizado no 
porto de Icaraíma, medindo 375,00m², conforme matricula n° 
10.478 da CRI de Icaraíma.

PARQUE METROPOLITANO
Terreno: R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18, localizado na rua Shidue 
Yoshitani Iqueti, no Parque Metropolitano, medindo 10,00 x 22 = 220m²

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

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 15, Q. 16; com 255,22 m². 
R$ 67.000,00

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

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

RUA AFRANIO PEIXOTO
Terreno:  R$ 45.000,00 L.06, Q. 07 Loteamento Jardim União – Rua 
Afranio Peixoto, 245 – Perola-PR, medindo 240,00m²

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

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

MUNICÍPIO DE XAMBRÊ,
Lote Rural R$ 160.000,00 Lote Rural nº B da sub-
divisão do lote nº 47, 48, 81, 82, 83, 84 e 85/A, 
da Gleba Patrimônio Xambrê, do Município de 
Xambrê, medindo 20.000m², na Estrada Bayti-
ra, conforme matricula 9969 do CRI de Xambrê.

ORION RESIDENCE. SITUADO 
NA AV. MARINGÁ

Apartamento cobertura triplex no Orion Residen-
ce. situado na Av. Maringá, com 432m2 de área 
privativa, possuindo, 03 suítes, 01 suíte master, 
piscina, área gourmet, 04 vagas de garagem n° 
141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00

RUA SARANDI
Apartamento: R$ 200.000,00 Ap. 204, situado no setor 
dos fundos do primeiro pavimento tipo do residencial 
Ayrton Senna, Localizado na Rua Sarandi, 5363, 
medindo 98,0309m², sendo 68,2590m² de área de 
uso privativo, possui uma vaga de garagem n° 10 
situada no sub-solo, conforme matricula n° 34.474 
do CRI de 1° Oficio. 

JARDIM TEREZA 
Terreno R$  40.000,00 Lote 18-A, da quadra 02, localizado no Jardim 
Tereza, situado a Rua José Ribeiro da Silva, medindo, 126,00M².

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

JARDIM MONTREAL
Lote 03 da Quadra 09, localizado no jardim Montreal, medindo 
178,00m2 R$ 40.000,00

JARDIM ITÁLIA
Terreno R$ 35.000,00 Lote 23 da quadra 01 loca-
lizado no Jardim Itália 3 medindo 7,00x21,10=147,70m², 
conforme matricula 61762 do CRI 1º oficio de Umuarama.

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

03 sobrados no
Condomínio

“POUSADAS DO
PARANÁ”

PORTO
RICO-PR

área de terreno
de 

817,50 m²



FIAT                                         
DOBLO CARGO 

1. 4 11/12
Branco, ar. R$ 29.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 /  
(44) 99976-0563.

PALIO ELX 1.3 
04/04

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

STRADA 1.4 
19/19

Cab. simples, branco, 
22.000Km, completo. R$ 
48.000,00.  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.

STRADA HARD 
WORKING 18/19

Branca, completo. R$ 
42.000,00. 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 ELETRONIC 
94 1.0 94/95

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

UNO WAY 1.4 
13/13

Vidro, trava, 04 portas.   
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

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.

MONDEO CLX 
97/97

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

IMPORTAD
OS                                   

CIVIC LXS 1.8 
07/07

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

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

COROLLA GLI 
11/11

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

COROLLA SEG 
2010

Preto, completo, automático. 
Tratar (44) 9 9967-5800- 
Umuarama - Pr

COROLLA XEI 
11/11

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

SANDERO 
STEPWAY1.6 

12/13
Prata, couro, automático. 
R$ 32.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 HILUX 
13/13

Branco, 07 lugares, 
100.000,00kM. R$ 
125.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

TOYOTA ETIOS 
HATCH 2016

Azul metálica, c/ apenas 
16.000km, semi-novo. 
Fones: (44) 3622-5191 
/ 9 9123-2635.

VOLKSWA
GEN                                   

FOX 1.0 08/09
Prata, com direção, vidro 
e trava. R$ 17.500,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

PARATI 1.8 97/97
Verde, 02 portas, ar + 
direção. R$ 8.300,00. 
Fones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE 10/11 PRETO COMPLETO R$ 28.900,00

COBALT 1.4 LTZ 12/13 BRANCO COMPLETO R$ 32.900,00

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

CRUZE SEDAN 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO RR 49.900.00

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 73.900,00

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

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 84.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

FUSION SEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00

FUSION TITANIUM AWD 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 41.900,00

HB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 39.900,00 

ONIX 1.4 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 57.900,00

ONIX 1.4 LTZ  15/16 BRANCO COMPLETO R$ 42.900.00

ONIX 1.4 LTZ AT 16/17 PRATA COMPLETO, AUT R$ 49.900.00

ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 70.900,00

OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 10/11 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 51.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 53.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 62.900,00

S10 ADVANTAGE 2.4 FLEX 16/16 PRATA COMPLETO R$ 67.900,00

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

TRACKER 1.8 LT AT 15/16 PRATA COMPLETO, AUT R$ 59.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, TS R$ 62.900.00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT, TS R$ 84.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ  12/13 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 79.900,00

TRAILBLAZER V6 LTZ  16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 119.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 167.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

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 
09/09 PREMIUM

Prata, completo, 104 
PORTAS. R$ 19.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

06/07, completo, fl ex, 
branco. R$ 17.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292  
/  (44) 99976-0563.

CELTA 1.4 03/04
Prata, 4 portas, ar, vidro, trava. 
R$ 15.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CELTA SUPER 
1.0 04/05

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

CORSA CLASSIC 
SEDAN 1.6  

06/06
Preto, completo, ar, 
direção. R$ 16.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292  
/  (44) 99976-0563.

PRISMA LTZ 
16/17

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

VECTRA GLS 
00/00

Azul, completo, automático, 
R$ 13.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS 
2001

Bordo, completo. R$ 
14.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CHEVROLET

SAVEIRO SUPER 
SURF 1.6 06/07

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

VOYAGE 1.6 
2010

Prata, completo, R$ 
24.500,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

MOTOS                                        
BIZ 19/19

Vermelha, partida e freio. 
R$ 11.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

BROS 2017
Preta, com partida, R$ 
10.300,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente residência localizada no 
condomínio Paysage Essenza, 
Próximo ao Palladium Shopping 
de Umuarama-PR, contendo 
148m² de área construída, 
252m² de área total, possuindo 

3 suítes,  Banheiro Social, Sala, 
Cozinha com Churrasqueira, 
Lavanderia e 2 vagas de 
garagem. O condomínio 
possui Piscina, Playground, 
Quadra Poliesportiva, Academia, 
Salão de Festas e Portaria 
24hs. Valor R$ 680.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

MOTOS

CASAS                                       



ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência de Alto 
Padrão localizada na 
Rua Lions, Jardim Lisboa, 
Umuarama-PR, contendo 
165m² de área construída, 
possuindo 3 Suítes com 
ar condicionado, Banheiro 
Social, Sala, Copa e Cozinha, 
Churrasqueira, lavanderia 
e 2 vagas de garagem. 
Valor R$ 800.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

VENDE-SE
Residência na Rua 
Goiás 5521 Zona II em 
Umuarama, terreno 245 
m/2 área construída 165 
m/2 sendo: Uma suíte 
mais dois quartos, sala, 
copa/cozinha e dispensa. 
Garagem para dois carros, 
ar condicionado, aquecedor 
solar. Tratar com Dilnei 
44-998556104 ou Eloiza 
44-998907578

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700

R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno 
com 1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, 

depósito de materias de contrução e outros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL 
HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 
03, com Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas de 

garagem privativas cobertas.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, com 
Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com vista para  Av. 

Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, com 
Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, com 
Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.

VENDE-SE
Residência Rua Catanduva 
4086 jardim Aratimbó, terreno 
360 m/2 com 128 m/2 de 
área construída sendo: Uma 
suíte mais dois quartos, 
sala estar, copa/cozinha 
dispensa, lavanderia e 
garagem. Tratar com Dilnei 
44-998556104 ou Eloiza 
44-998907578

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE !!
R$ 1.100.000,00. Vende-se 
ou permuta por Imóvel 
ate 50% e o restante a 
combinar, Próximo CEMIL, 
Residência em Alvenaria 
c/ acabamento em gesso, 
toda em piso porcelanato, 
terreno 360m2 (12m X 

30m) e construção de 
251,28m2, com duas 
suítes climatizada, dois 
quartos, BWC Social, sala 
de TV, sala de estar ampla, 
Cozinha Ampla com Moveis 
Planejados, lavanderia, 
despensa e garagem quatro 
veículos, Edic BWC social, 
churrasqueira revestida em 
porcelanato c/ balcão em 
granito, interfone, Quarto 
para empregada. Fones: 
99103-2617 ou 99763-0860.

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE!!
R$-200.000,00, Em Goioerê, 
50% de entrada e o restante 
a combinar, Rua Carlos 
Gomes, 1165 residência 
em Madeira, Terreno área 
490 m2 (14,00m X 35,00m) 
com área construída de 
108,00M2, possuindo, 
03 quartos, sala/ copa, 
01 cozinha grande, 
banheiro social, corredor 
ao lado com entrada para 
a cozinha e área serviço, 
Interessada contatar com 
Fones:9 99763-0860 ou9  
99103-2617. 

APARTAM
ENTOS                                 
VENDE-SE APTO

Edifício Burle Max, apartamento 
1001 sendo: Uma suíte 
mais dois quartos, sala, 
cozinha, lavanderia e duas 
vagas na garagem 18/29. 
Área comum: Salão de 
festas, churrasqueira, 
piscina, sauna, academia 
e portaria 24 horas. Tratar 
com Dilnei 44-998556104 
ou Eloiza 44-998907578

VENDE-SE 
APTO. NO ED. 

ALVORADA, EM 
UMUARAMA

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

VENDO APTO
Localizado no condomínio 
Novo Horizonte, Próximo 
ao Campus II- Unipar, com 
03 quartos, salão de festa, 

play, piscina, garagem. 
Informações no Fone: (44) 
3639-2475 / 9 8850-6257.

PONTOS 
COMERCIAIS                            

VENDO  
ARRENDO OU 

ALUGO
Academia de musculação. 
Em Umuarama. Fone: (44) 
9 9967-5800.

LOTES 
RURAIS                                 

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara com área de 3 
hectares contendo casa 
nova de 100m² de área 
construída, possuindo 
moveis novos e com garantia, 
eletricidade própria, 5 vacas 
leiteria Jersey, com água 

encanada e eletricidade, 
pastagem reformada em 
Março de 2019, dividida 
em piquetes com cerca 
de choque, com 6 caixas 
de água e pomar jovem 
com grande variedade de 
frutas. Pomar de enxerto já 

produzindo, terreno plano, 
está localizada há 4 km do 
asfalto, sendo 24 minutos 
da chácara até o centro de 
Umuarama.R$ 360.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou  (44) 99122-8210.

 

APARTAMENTOS  

PONTOS 
COMERCIAIS                           

LOTES 
RURAIS                                
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R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM – 
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt. 
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com 
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia 
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira, 
acesso privativo pelo elevador, bwc,  suíte e terraço com piscina exclusiva. Con-
ta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.  
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano 
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI) 
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º AN-
DAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e 
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02 
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa 
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI 
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-
5555/9.9911-5353  ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED. 
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv. 
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-
5555/9.9911-5353  ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL 
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobilia-
do suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555 
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. 
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² 
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha pla-
nejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111  (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. 
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot.  73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. 
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão  (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o 
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORI-
ZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot.  69,00 m² e À. Priv. 58,57 
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão  (44)9 9995-
2111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02 
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala,  sala de jantar, cozinha 
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira, 
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para 
vários  veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído 
piscina. Imóvel com  acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato.  + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA 
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despen-
sa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161  
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122 
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. 
Ser.,  garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142  em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA 
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala, 
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plan-
tão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

VENDAS
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO 
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas, 
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo 
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
 + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO 
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala 
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem 
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos 
em porcelanato e esquadrias em alumínio 
 + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N – 
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala,  cozinha c/ churrasqueira, 
Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
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$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06 
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de 
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e 
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. 
Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989 
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem 
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. 
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1059 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSO-
GARCIA CID, 3656 -  ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão 
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e 
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o 
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL–  R. ANTONIO 
MORAIS DE BARROS, 4810 -  ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² 
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02 
salas,  sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp., 
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL 
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663,  ZONA 01 – À. priv. 
Aprox. 42,84  m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 422 em nosso site www.alde-
mirimoveis.com.br

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPI-
CAL –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. aldemi-
rimoveis.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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS 
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total. 
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A. 
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso 
água e gás ) +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1092 em 
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA 
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts, 
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem  (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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

R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENI-
DA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha 
c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - 
APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala, 
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e 
gás)  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1038 em nosso 
sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA 
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com 
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1029 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE, 
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,  
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1017 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRA-
NO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,  
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 811 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CO-
RAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - 
Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JAR-
DIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala 
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA 
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv. 
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Deta-
lhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OL-
MEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala,  coz., Bwc soc., 
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. 
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA 
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala,  coz., 
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353  ou digite cód. 1041  em 
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA 
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox. 
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet 
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555  ou digite cód. 1050 em www. 
aldemirimoveis.com.br  

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595 
– JD CANADA –  À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50  m² - Imóvel com residência 
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9 
9995-2111  ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER, 
1742 – PARQUE BANDEIRANTES –  À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32  m² - 
Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes: 
(44)9 9995-2111  ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01 
- Const. Aprox. 314,50  m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área 
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto:  Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social, 
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e 
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou 
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA, 
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Tér-
reo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários 
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo, 
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada,  sendo 
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão, 
reformado com  acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias 
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 1093 
em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

TERRENOS
R$ 265.000,00 – PROX. LATICÍNIO SÃO LE-
OPOLDO/COCAMAR, AV. MARGINAL , S/N
-  ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comer-
cial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria, 
sendo, Topografi a plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-
2111  ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R. 
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil 
acesso muito próxima ao centro, Topografi a plana e sem demais benfeitorias - 
Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou 
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama. 
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Far-
mácias; Imóvel sem benfeitoria, topografi a plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO  EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes: 
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

TERRENOS

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
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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)

Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m² 
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), con-
tendo uma ampliação residencial de alvenaria com área 
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022, 
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². 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 pla-
nejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar 
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem, 
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa 
Valor: R$710.000,00 

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.
 
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

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.

 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. Promoção para Pagamentos A 
Vista R$550.000,00.

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, pos-
suindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala, 
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de 
alto padrão. O condomínio clube conta com completa in-

fraestrutura, 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 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

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.

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.

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terre-
no 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2 
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,  
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet 
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino, 
piscina e 2 vagas de  garagem, localizado na Rua Mato 
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00 

Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR  www.abdonecabreli.com.br
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Preço médio dos imóveis residenciais 
sobe 1,03% em janeiro, diz Abecip

 IAQUECIMENTO
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São Paulo, 14 (AE) - 
O preço nominal médio 
dos imóveis residenciais 
cresceu 1,03% em janeiro 
no País, um desempenho 
ligeiramente abaixo de 
dezembro, quando a alta 
foi de 1,07%. Já no acu-
mulado dos últimos 12 
meses até janeiro, o preço 
dos imóveis subiu 5,17%, 
mostrando uma acelera-
ção frente ao acumulado 
nos últimos 12 meses até 
dezembro, quando subiu 
4,11%

Os dados foram divul-
gados nesta sexta-fei-
ra, 14, pela Associação 
Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip), cuja 
pesquisa considera os va-
lores de imóveis vendidos 
por meio de financiamento 
bancário em 10 capitais.

CAPITAIS
A pesquisa mostrou 

que nove das dez capitais 
tiveram alta nos preços 
médios no mês de janeiro: 
São Paulo (1,69%), Goiânia 
(1,37%), Brasília (1,35%), 
Salvador (1,25%), Curi-
tiba (1,24%), Fortaleza 
(0,68%), Recife (0,57%), 
Porto Alegre (0,34%) e 
Belo Horizonte (0,24%). 
Houve recuo nos preços 
apenas no Rio de Janeiro 
(-0,04%).

Assim como nos meses 
anteriores, a elevação do 
preço médio dos imóveis 
foi puxada pela cidade de 

São Paulo, onde o mercado 
está mais aquecido.

Além disso, já é possí-
vel observar também um 
movimento disseminado de 
aumento dos preços médios 
nas outras capitais, ainda 
que em ritmos distintos. 

AQUECIDA
Os destaques positivos 

são de Salvador, Goiânia, 
Curitiba e Brasília, onde 
os preços já subiram mais 
que a inflação no acumu-
lado dos últimos 12 meses, 
o que representa o começo 
de uma recuperação.

TAXAS BAIXAS
A Abecip avaliou, em 

nota, que os principais 

indicadores do nível de 
atividades na economia 
brasileira na passagem 
de 2019 para 2020 ainda 
não permitem identificar 
uma consistência no pro-
cesso de recuperação do 
País. No entanto, os níveis 
baixos das taxas de juros 
e a retomada gradual do 
nível de emprego geram 

expectativas positivas 
em relação à demanda 
por imóveis ao longo dos 
próximos meses.

Na visão da Abecip, 
esse é um cenário favo-
rável à disseminação da 
recuperação dos preços do 
setor em termos reais, por 
enquanto mais evidente na 
cidade de São Paulo, para 

as demais capitais. A asso-
ciação lembrou ainda que 
o ritmo dessa recuperação 
continua condicionado à 
aprovação de reformas 
capazes de melhorar a 
percepção em relação ao 
ambiente de negócios, 
de forma suficiente para 
alavancar uma retomada 
do nível de investimentos.

O preço nominal médio dos imóveis residenciais cresceu 1,03% em janeiro no País 


