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COMUNICADO

A direção do Ilustrado comunica 
que, em função do feriado nacional 

de Carnaval, nesta terça-feira, o 
jornal não terá edição na quarta-feira 

26. Portanto, o Ilustrado retorna 
com expediente normal na quarta-

feira e edição na próxima quinta-feira. 

 
Nº: 11.789  -   R$ 2,50

Umuarama,
Domingo e Segunda -feira
23 e 24 de Fevereiro de 2020

Plantar e ter uma boa colheita de soja no solo Arenito Caiuá, que predomina na 
região de Umuarama, sempre foi um desafio. Desde o final dos anos 90 o desafio 
continua e poucos agricultores tentam hoje em dia. O produtor Gerson Bortoli é 

um dos entusiastas. Ele planta dentro das técnicas e coleciona prêmios com a 
maior produtividade do Noroeste. Em 2020, Bortoli repete a conquista com até 
200 sacas por alqueire. Um exemplo que os colegas poderiam seguir. Página A5 

JUSTIÇA MANTÉM A PESCA PROIBIDA - A justiça agiu rápido e proi-
biu a antecipação da liberação da pesca nos rios do Paraná. Por isso, 
a fiscalização continua e a pesca segue proibida até o dia 28. Pág A6

SORTUDA GANHA R$ 3,3 MIL DA ILUSTRADA FM - O maior prêmio da Roleta do Comércio, promoção da 
Ilustrada FM em Umuarama, chegou a R$ 3,3 mil e saiu para a costureira Cristiane Ferreira. Na foto, a diretora 
da rádio Maria Hirata Coelho na entrega do prêmio com a ganhadora e outras personalidades. Página B1 

A Secretaria de Saúde de Umua-
rama abre nesta segunda-feira, ao 
lado do Centro Cultural Schubert, o 
ambulatório para atender todos os 
casos suspeitos de dengue.  Meta é 
desafogar o Pronto Atendimento e 
Unidades Básicas de Saúde. Cidade 
já tem 646 casos confirmados da 
doença e o número não para de 
crescer com centenas de outros 
suspeitos. .  Página A3
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Unipar abre 
curso de 

Gastronomia 

Ambulatório vai atender suspeitos de 
dengue a partir desta 2ª em Umuarama

Produção de soja premiada no arenito caiuá
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Bancos fecham nesta segunda
 e terça-feira de carnaval

Os bancos vão ficar 
fechados nesta segunda 
e terça-feira de carna-
val. Na Quarta-feira de 
Cinzas (26/02) o início 
do expediente será às 
12h, no horário local, 
com encerramento em 
horário normal de fe-
chamento das agências, 
segundo informações da 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). Nas 
localidades em que as 
agências fecham normal-
mente antes das 15h, o 
início do atendimento ao 
público será antecipado, 
de modo a garantir o 
mínimo de 3 horas de 
funcionamento.

A Febraban orienta os 
clientes a utilizarem os 
canais digitais, como si-
tes e aplicativo dos ban-
cos, para a realização 
de transferências e pa-
gamento de contas nos 
dias em que não houver 

expediente bancário nas 
agências. As contas de 
consumo (água, energia, 
telefone etc.) e carnês 
com vencimento em 24 ou 
25 de fevereiro poderão 
ser pagos, sem acréscimo, 
na quarta-feira (26). Nor-
malmente, os tributos já 
vêm com datas ajustadas 
ao calendário de feriados 
nacionais, estaduais e 
municipais. Caso isso não 
tenha ocorrido no docu-
mento de arrecadação, 
a sugestão da Febraban 
é antecipar o pagamento 
ou, no caso dos títulos 
que têm código de barras, 
agendar o pagamento 
nos caixas eletrônicos, 
internet banking e pelo 
atendimento telefônico 
dos bancos. Os boletos 
bancários de clientes ca-
dastrados como sacados 
eletrônicos poderão ser 
pagos via DDA (Débito 
Direto Autorizado).
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Nelson Mandela (1918 – 2013), advogado, 
político e lutador de boxe, filho de uma família 
de nobreza tribal, da etnia Xhosa, recebeu o 
nome de Rolihiahia Dalibhunga Mandela. O 
prenome Nelson recebeu de uma professora do 
ginásio como era de costume na época. Entre 
os amigos e familiares era conhecido como 
Madiba. Foi presidente da África do Sul. Foi 
o líder do movimento contra o apartheid – le-
gislação que segregava os negros no país. Por 
ser fiel aos seus princípios e valores, sofreu 
as consequências do regime autoritário dos 
“brancos ingleses” que queriam a sua cabeça. 
Condenado em 1964 à prisão perpétua, foi 
libertado em 1990, depois de grande pressão 
internacional. Recebeu o “Prêmio Nobel da 
Paz” em dezembro de 1993, por sua luta contra 
o regime de segregação racial. É dele a frase: 
“o ideal de uma sociedade democrática e livre é 
um ideal para cuja concretização espero viver. 
Mas se for necessário é ideal pelo qual estou 
disposto a morrer”. 

Todos nós buscamos a felicidade, mas pou-
cos são os que a atingem. É a meta máxima 
de nossa conduta. Para ser feliz é necessário 
que a vida tenha argumentos, seja coerente. 
E, também, que em seu seio abrigue uma sé-
rie de elementos que se relacionem de forma 
congruente entre si, lutando para que não se 
produzam contradições, quero dizer, não ocorra 
a formação de um homem único, no qual se 
relacionem suas ideias e suas ações. Ou seja, 
que o indivíduo seja ético e tenha caráter em 
tudo o que faz.

Cada ser humano é insubstituível, cada um 
de nós é uma promessa de futuro. A felicidade 
consiste em encontrar um programa de vida 
que nos realize plenamente, motivando assim 
a nossa trajetória, sem, contudo, passar por 
cima do outro.

Diz Hojas, que quando sabemos que meta 
desejamos, o caminho se abre e as dificuldades 
são superadas. É então que entra a vontade, 
que deve ser mais forte que as adversidades. 
Assim, podem nos aprisionar, nos amordaçar, 
nos desviar de nosso caminho, mas nunca nos 
derrotar. Sintetizando: coragem, espírito de 
luta, garra, firmeza nos objetivos, consistência 
nas linhas principais do projeto especial (firme-
za de caráter).

A felicidade nunca é o presente; é preciso 
conquista-la e trabalha-la com ilusão. Sem-
pre, cedo ou tarde, temos que lutar contra a 
corrente, experimentando a sensação de fazer 

alguma coisa útil, valiosa: dessa forma, as 
lutas e os desvelos são justificados por nossos 
esforços. O esforço, a alegria, a coerência e a 
felicidade nutrem-se das mesmas raízes. Dizia 
Julián Marías que “a vida em seu conjunto tem 
tonalidade, através da qual a gente se sente bem 
ou mal... No primeiro caso é o que chamamos 
de felicidade”. Claro, essa felicidade deve ser 
entendida como o balanço, como exame e resul-
tado final em um determinado momento vital. 
É preciso manter os velhos ideais, misturados 
às novas ilusões e aos pequenos objetivos, e de 
tudo isso surgirá um estilo próprio, uma forma 
peculiar de nos mostrarmos. Assim, se desfaz 
o rolo de todas as pretensões que circulam em 
nossa cabeça.

Mas não podemos confundir a felicidade 
com as fórmulas atuais, que para muitos são 
sucedâneas da autêntica felicidade: bem-estar, 
bom nível de vida, prazer, satisfação pessoal e 
ausência de problemas, êxito na profissão ou 
nos negócios ou em qualquer âmbito da vida. 
Mais ainda, muitos triunfadores, em seu foro 
íntimo, não são felizes (por falta de ética e 
caráter). Se rastrearmos esse fundo da felici-
dade, vamos chegar à fidelidade, quero dizer, 
lealdade aos princípios, perseverança nos ide-
ais nobres, tenacidade em manter os critérios 
de conduta apesar das ondas e do vaivém das 
circunstâncias.

Mandela nos ensina que uma boa cabeça 
e um bom coração formam uma formidável 
combinação, e, por conseguinte, a educação é 
a arma mais forte que se pode usar para mudar 
o mundo. Concluí o líder Africano ensinando, 
que sonha com o dia em que todas as pessoas 
levantar-se-ão e compreenderão que foram 
feitos para viverem como irmãos.

Assim, nas palavras de Hoja, se alinham, na 
felicidade verdadeira, a coerência, a vida como 
argumento, o esforço para que saia o melhor 
de dentro de nós e a fidelidade (o caráter e a 
ética). Cada ingrediente fixa e apoia o que para 
mim é a chave que alimenta a felicidade, qual 
seja, essa trilogia composta de amor, trabalho 
e cultura, e, o mais importante, ter uma perso-
nalidade com certo grau de amadurecimento e 
equilíbrio psicológico.

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR 
iraja@prof.unipar.br

FELICIDADE E VIDA COERENTE VERSUS FALTA DE CARÁTER
 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
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Prefeitura de Umuarama
terá ponto facultativo 

Por meio do decreto 022/2020, a Prefeitura de 
Umuarama terá ponto facultativo nos dias 24 e 25 
de fevereiro (quando é comemorado o carnaval) e 
horários especiais de expediente nos dias 26 de feve-
reiro (Quarta-Feira de Cinzas) e 9 de abril (véspera 
da Sexta-Feira Santa). Para o decreto, o Executivo 
Municipal levou em conta que o carnaval é uma festa 
popular tradicional em todo o país, da qual participa 
considerável parcela da população e também o feriado 
católico da Sexta-Feira da Paixão (10 de abril), bem 
como o fato de o comércio e as instituições bancárias 
do município também adotarem horário diferenciado. 
Por força do ponto facultativo, nos dias 24 e 25 não 
haverá expediente de trabalho nos órgãos públicos 
municipais da administração direta e indireta, com 
exceção dos serviços essenciais que, por sua natureza, 
não podem sofrer paralisação, como a Vigilância em 
Saúde, serviços funerários, varrição, coleta de lixo e 
a Guarda Municipal.

As escolas municipais e os Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) seguirão o calendário 
escolar. As unidades básicas de saúde estão fechadas, 
porém a Secretaria Municipal de Saúde manterá o 
Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia aberto 
para atendimento dos casos de urgência e emergência.

Nos dias 26 de fevereiro a Prefeitura e os órgãos 
da administração direita e indireta funcionarão das 
13h30 às 17h30, permanecendo fechados na parte da 
manhã, enquanto no dia 9 de abril o atendimento será 
das 8h às 12h, fechando o restante do dia. O decreto 
foi publicado no órgão oficial do município na edição 
de 1º de fevereiro de 2020.

Coluna Ilustradas
Comércio de Umuarama 
funciona nesta segunda e na 
Quarta de Cinzas 

O comércio funcionará normalmente nestasegun-
da-feira (24), véspera de Carnaval, em Umuarama. De 
acordo com as leis do trabalho, sequer a terça-feira 
(25) é feriado, mas por questões culturais e costumes 
arraigados muita gente acredita que seja.

“Os sindicatos patronal e dos empregados fizeram 
um acordo pra compensar as horas extras de dezem-
bro na terça (25), conforme está na Consolidação 
Coletiva de Trabalho (CCT) e por isso não haverá 
expediente”, esclarece o presidente do Sindilojistas,  
José Carlos Strassi. “A Aciu tem recebido muitas 
ligações com dúvidas a respeito. Então teremos o fun-
cionamento do comércio no horário habitual tanto na 
segunda quanto na Quarta-feira de Cinzas”, ressalta 
o presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos.

ELEIÇÕES 2020

Candidato deve respeitar limites
de gastos na campanha eleitoral

Todos os candidatos das Eleições Municipais de 2020 
precisam respeitar os limites de gastos para a realização 
de suas campanhas e para a contratação de pessoal. O 
registro e os limites de tais despesas eleitorais estão 
fixados na Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe 
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos 
políticos e candidatos, bem como sobre a prestação de 
contas nas eleições.

Os gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites 
estão especificados no artigo 35 da norma. O dispositivo 
inclui como despesas de registro obrigatório, e para as 
quais os candidatos devem respeitar as balizas legais, as 
seguintes: confecção de material impresso de qualquer 
natureza, propaganda e publicidade direta ou indireta 
por qualquer meio de divulgação; aluguel de locais para a 
promoção de atos de campanha eleitoral; e despesas com 
transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a 
serviço das candidaturas.

A norma também abrange os gastos com: correspon-
dências e despesas postais; instalação, organização e 
funcionamento de comitês de campanha; remuneração 
ou gratificação paga a quem preste serviço a candidatos 
e a partidos políticos; montagem e operação de carros 
de som; realização de comícios ou eventos destinados 
à promoção de candidatura; produção de programas de 
rádio, televisão ou vídeo; realização de pesquisas ou testes 
pré-eleitorais; criação e inclusão de páginas na internet; 
impulsionamento de conteúdos; e produção de jingles, 
vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Despesas com pessoal
A contratação direta ou terceirizada de pessoal para 

prestação de serviços referentes a atividades de militância 
e mobilização de rua nas campanhas eleitorais também 
está sujeita a limites determinados de gastos.

As despesas com pessoal devem ser detalhadas com 

a identificação integral dos prestadores de serviço, dos 
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especifica-
ção das atividades executadas e da justificativa do preço 
contratado.

De outro lado, estão excluídos dos limites de gastos a 
militância não remunerada, o pessoal contratado para 
apoio administrativo e operacional, os fiscais e delegados 
credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados 
dos candidatos ou dos partidos políticos e das coligações.

Despesas com combustível
Os gastos com combustível são consideradas gas-

tos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de 
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da 
campanha, para abastecimento de veículos em eventos de 
carreata, até o limite de 10 litros por veículo, desde que 
apresentada, na prestação de contas, a indicação da quan-
tidade de carros e de combustíveis utilizados por evento.

Também são considerados gastos eleitorais a loca-
ção ou cessão temporária de geradores de energia e de 
veículos utilizados a serviço da campanha, devidamente 
comprovados na prestação de contas.

Gasto excessivo
De acordo com a norma, gastar recursos além dos 

limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao paga-
mento de multa no valor equivalente a 100% da quantia 
que exceder o limite estabelecido. O infrator também 
pode responder por abuso do poder econômico, conforme 
previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 
(Lei de Inelegibilidades), sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

Confira todas as regras sobre limites de gastos eleito-
rais na Resolução nº TSE nº 23.607/2019. (Da Assessoria 
do TSE)
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Ambulatório de Agravos começa tratar
casos suspeitos de dengue em Umuarama 

Umuarama - A Secre-
taria Municipal da Saúde 
estruturou um centro para 
atendimento a agravos que 
deve concentrar a atenção 
aos pacientes com suspeita 
de dengue em Umuarama. 
De acordo com a secretária 
da Saúde, Cecília Cividini, o 
ambulatório começa a fun-
cionar nesta segunda-feira, 
24, e atenderá todos os dias 
da semana – de segunda a 
domingo –, das 7h às 21h. 
Neste sábado, 22, o número 
de pacientes confirmados 
com dengue chegou a 646, 
enquanto 527 suspeitas 
foram descartadas após 
a realização de exames 
e 450 casos seguem em 
investigação.

O número de casos tem 
aumentado de forma sig-
nificativa. “Estamos em 
situação de epidemia e os 
pacientes estão elevando 
o fluxo nas unidades de 
saúde e no Pronto Aten-
dimento 24h Dr. Cândido 
Garcia. Com o ambulató-
rio, aberto todos os dias 
da semana e com horário 
estendido, as suspeitas 
de dengue serão concen-
tradas numa única unida-
de que vai atender a toda 
a demanda, liberando as 
UBS e o PA”, explicou a 
secretária Cecília.

O ambulatório funciona-
rá na Avenida Rio Branco, 
ao lado do Centro Cultural 
Vera Schubert, inclusi-
ve durante o carnaval. O 
objetivo é padronizar os 
procedimentos e agilizar 
o atendimento. “Pacientes 
com sintomas de dengue 
deverão se deslocar dire-
tamente ao ambulatório, 
onde a equipe estará pronta 
para atender e realizar os 
exames necessários para 
confirmar ou descartar a 
suspeita”, acrescentou a 

Umuarama - O Progra-
ma Bairro Saudável segue 
batendo recordes de coleta 
neste ano, auxiliando a 
população no combate ao 
mosquito da dengue com 
o recolhimento de lixo, 
móveis velhos e materiais 
inservíveis em imóveis de 
toda a cidade. Um balanço 
parcial revela que já foram 
coletadas mais de 800 to-
neladas de resíduos em 10 
regiões, até a última quinta-
feira, 20 – para o programa, 
a cidade está dividida em 21 
regiões, conforme a locali-
zação das unidades básicas 
de saúde.

Com esse volume, a ex-
pectativa de ultrapassar a 
somatória dos três primei-
ros anos do programa deve 
ser superada nos próximos 
dias – possivelmente já na 
próxima semana. O Bairro 
Saudável foi criado por uma 
lei de autoria do vereador 
Júnior Ceranto, em 2017, 
para intensificar o combate 
ao mosquito transmissor da 
dengue.

Na primeira edição o 
volume foi de 166 toneladas 
de móveis velhos, sofás, col-
chões, fogões, geladeiras, 
brinquedos, vasos e pias, 
baldes, bacias, panelas, 
lixo eletrônico, utensílios 
e outros recipientes reco-
lhidos em casas, quintais e 
terrenos baldios da cidade 
e distritos. No ano seguinte 
o volume saltou para 356, 7 
mil quilos e no ano passado 
superou as 441 toneladas.

“Nos três primeiros anos 
a somatória é de 964 mil 
quilos de materiais e em 

2020, em menos de um mês 
(de 27 de janeiro a 20 de fe-
vereiro) o volume já supera 
801 toneladas”, informou a 
secretária municipal de Co-
municação, Letícia Macedo 
D’ávila Correa. “Vamos 
superar com folga o volume 
acumulado nos períodos 
anteriores, sinal de que a 
população já conta com o 
programa para a limpeza 
anual dos seus quintais. 
Mas é importante manter 
o quintal limpo e livre de 

criadouros do mosquito o 
ano todo. Apesar desse cui-
dado, Umuarama enfrenta 
uma epidemia com cerca 
de 630 casos confirmados 
de dengue”, completou a 
secretária.

A participação da comu-
nidade demonstra interes-
se em manter os quintais 
livres de focos do mosquito, 
aponta a secretária mu-
nicipal da Saúde, Cecília 
Cividini. “As condições cli-
máticas favoráveis ao mos-

secretária.
De acordo com o pre-

feito Celso Pozzobom, que 
autorizou a instalação do 
ambulatório, o enfrenta-
mento à dengue deve ser 
feito em todas as fren-
tes. “Precisamos tratar 
os doentes com rapidez, 
intensificar os bloqueios 
para evitar a proliferação 
da doença aos familiares 
e vizinhos, e concentrar 
esforços na prevenção, 
mantendo nossos quintais 

limpos, livres de focos do 
mosquito”, recomendou. 
“Temos de bater na mes-
ma tecla: não deixe reci-
pientes com água parada 
em casa, em hipótese al-
guma”, reforçou o prefeito.

SINTOMAS
A dengue é uma doença 

febril causada por vírus 
transmitido pela picada do 
mosquito Aedes aegypti. 
Existem quatro tipos de 
vírus e a partir da segunda 
infecção o quadro de saúde 

Bairro Saudável já recolheu mais de 800 toneladas de lixo

GUARDA AJUDA 
A Guarda Municipal tem au-

xiliado quando moradores se 
recusam a facultar o acesso aos 
agentes de endemias e a Vigilância 
em Saúde Ambiental tem utilizado 
drone para fiscalização aérea 
sobre coberturas, imóveis fecha-
dos ou áreas de difícil acesso. Os 
moradores precisam ficar atentos 
aos materiais que os caminhões 
do Bairro Saudável não coletam, 

como pneus – devem ser entregues 
no aterro sanitário municipal – e 
garrafas de vidro, que podem ser 
deixadas nas calçadas, nos dias 
da coleta seletiva (semanal). O lixo 
eletrônico (televisores, rádios, mi-
cro-ondas, ventiladores, notebook, 
celulares e computadores) deve 
ser levado pelos moradores até a 
escola municipal do seu bairro nos 
dias da coleta do programa.

quito (calor e incidência 
de chuvas) e a circulação 
do vírus da dengue entre 
a população causaram um 
crescimento acentuado no 
número de casos. Portanto, 
é fundamental reforçar as 
medidas preventivas e a 
principal delas é eliminar 
criadouros nas nossas 
casas”, alertou.

O combate à dengue 
conta ainda com orien-
tações e distribuição de 
material informativo pe-
los agentes de saúde e 
de combate a endemias, 
teatro da dengue para 
crianças e adultos, educa-
ção em saúde nas escolas, 
bloqueio e pulverização 
com bomba costal nos 
locais de maior incidência, 
inspeções com drone, cul-
tivo de orquídeas em ocos 
de árvores e até responsa-
bilização criminal de mo-
radores que reincidentes 
em notificações por focos 
do mosquito, com ações 
propostas pelo Ministério 
Público.Caminhões da coleta ficam lotados rapidamente 

do paciente pode se agravar 
perigosamente. Os princi-
pais sintomas são febre alta 
(acima de 38.5ºC), dores 
musculares intensas, dor 
ao movimentar os olhos, 
mal estar, falta de apetite, 
dor de cabeça e manchas 
vermelhas no corpo. No 
entanto, a infecção por 
dengue pode ser assinto-
mática (sem sintomas), leve 
ou grave.

Normalmente, a pri-
meira manifestação da 

dengue é a febre alta (39° 
a 40°C), de início abrupto, 
que geralmente dura de 
2 a 7 dias, acompanhada 
de dor de cabeça, dores 
no corpo e articulações, 
além de prostração, fra-
queza, dor atrás dos olhos, 
erupção e coceira na pele. 
Perda de peso, náuseas 
e vômitos são comuns. 
Em alguns casos também 
apresenta manchas ver-
melhas na pele.

Por isso, é importante 

combater o mosquito fa-
zendo limpeza adequada e 
não deixando água parada 
em pneus, vasos de plantas, 
garrafas, baldes, bacias ou 
outros recipientes. Em po-
pulações mais vulneráveis, 
como crianças e pessoas 
acima dos 60 anos, a den-
gue pode interagir com 
doenças preexistentes e 
levar a um quadro mais 
grave, com complicações 
nas condições clínicas da 
pessoa.

Ambulatório da dengue vai funcionar ao lado do Centro Cultural Schubert
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Carteira de Trabalho em 
papel vai acabar logo; conheça 
detalhes da CTPS Digital
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Construção civil 
segue em ritmo de 
crescimento na região

No Brasil, a construção civil é considerada o 
“termômetro da economia”. São 13 milhões de 
pessoas trabalhando na cadeia, segundo estima-
tivas e, quando o setor começa a ter resultados 
positivos, é sinal de que o país está retomando 
o crescimento. De acordo com o Ministério da 
Economia, em 2019 o Brasil criou 644 mil vagas 
de emprego formal. Deste total, a construção civil 
respondeu pela geração de 71,1 mil postos.

No Paraná, os números também são positivos, 
em comparação a 2018. E melhores ainda na re-
gião Noroeste. Segundo o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), 
houve aumento no número de registros de ser-
viços. Com base nas Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ARTs), o Estado teve crescimento 
de 6,3% em todas as modalidades; na Regional 
Maringá, que compreende as regiões de Maringá, 
Cianorte, Campo Mourão, Paranavaí e Umuarama, 
o índice foi de 10,69%.

Ao todo, de janeiro a dezembro do ano passado, 
foram registradas 39.447 ARTs na região Noroeste 
de serviços relacionados ao setor da construção 
civil. Foram 20.355 em Maringá, 5.057 em Umuara-
ma, 4.998 em Paranavaí, 4.584 em Campo Mourão 
e 4.453 em Cianorte.

O crescimento da quantidade de serviços de 
Engenharia Civil divulgado pelo Crea-PR mostra 
projeção positiva para a modalidade em 2020. Ita-
mir Montemezzo, Engenheiro Civil e Conselheiro 
do Crea-PR, comenta que, no Brasil, a construção 
ou aquisição de imóveis é uma forma de poupan-
ça. “Como a política econômica tem-se mostrado 
favorável, os brasileiros estão mais confiantes 
para investir na construção civil. Imóveis, com o 
tempo, tendem a valorizar”, analisa o Engenheiro.

Montemezzo acredita que o crescimento deverá 
continuar em 2020, o que resultará em aumento 
na contratação de Engenheiros, Técnicos e outros 
profissionais e também na cadeia de fornecedores.

A Engenheira Civil Loreni Fenalti da Costa, 
proprietária de uma construtora, relata que a 
empresa registrou aumento de vendas no ano 
passado, em comparação aos anos de 2016 a 2018. 
As vendas refletem a confiança das construtoras 
e incorporadoras.

Umuarama - A Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) em papel 
não será mais confec-
cionada e a Agência do 
Trabalhador de Umua-
rama já está em fase de 
implantação do sistema 
que fornecerá a Carteira 
de Trabalho Digital. “A 
nova carteira de trabalho 
veio no embalo da moder-
nidade e será necessária 
para as novas contrata-
ções dos trabalhadores, de 
forma eficiente. Por isso, é 
importante baixar o ‘App’ 
da nova CTPS e começar 
a se familiarizar”, orien-
ta a gerente da Agência 
do Trabalhador, Camila 
Orlandini.

O governo federal está 
modernizando a forma 
para o trabalhador ter o 
seu registro de trabalho, 
o que também vai agilizar 
o processo para o lado do 
contratante. Para facilitar 
a transição, a agência 
está divulgando o “passo 
a passo” para baixar o 
aplicativo e ‘instalar’ a 
CTPS Digital em seu smar-
tphone.

Após instalar o ‘App’, 
siga o procedimento para 
obter a Carteira de Tra-
balho Digital  clicando 
em “solicitar” e depois 
em “quero me cdastrar”. 
“Ali você preencherá os 

Dezenas de trabalhadores procuram diariamente pelo documento, ainda em papel

seus dados pessoais e 
responderá um questio-
nário sobre sua vida, seu 
trabalho e aposentadoria. 
Você pode fazer o cadastro 
normalmente no celular 
ou também pelo Internet 
Banking ou Certificado 
Digital”, orienta a gerente.

Camila explica ainda 
que há o “Termo de uso 
e política de privacidade 
pessoa física”, que pre-
tende estabelecer uma 

relação de confiança entre 
o usuário e a plataforma, 
serviços públicos e coleta 
de dados. Para saber mais 
sobre o cadastro e como 
baixar o aplicativo o tra-
balhador deve começar o 
cadastro/solicitar no en-
dereço www.gov.br/pt-br/
servicos/obter-a-carteira-
de-trabalho-e-previden-
cia-social. Para o “passo 
a passo”, perguntas fre-
quentes e baixar o App, 

acesse www.gov.br/pt-br/
temas/carteira-de-traba-
lho-digital.

A Agência do Trabalha-
dor também está disponí-
vel para mais orientações 
e esclarecimentos. O ende-
reço é Av. Rio Branco, 4211, 
Zona I (centro) e o horário 
de atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h. Telefone: (44) 3621-
1100. E-mail: agumuara-
ma@trabalho.pr.gov.br
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De pai para filho
Se depender da família Bortoli 

a integração entre a soja e o pasto 
continua por muito tempo na região 
de Umuarama. O agrônomo Hugo 
Henrique Bortoli, filho de Gerson, 
já segue os passos do pai em uma 
área de 25 alqueires começou a 

plantar soja, também no sistema de 
integração. Para o jovem agricultor, 
a produtividade do seu plantio deve 
seguir a mesma do pai premiado. 
Hugo também vai participar da com-
petição da Cocamar na categoria 
Arenito. 

 IPLANTIO DIRETO  

Colher soja no arenito Caiuá é uma
realidade, ressalva agricultor premiado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de Fevereiro de 2020 Cidades A5

Umuarama – O sonho de 
plantar soja na terra areno-
sa da região de Umuarama 
se concretiza. A prova de 
que é possível ter produ-
tividade no areião do No-
roeste do Paraná está na 
propriedade do campeão de 
produtividade, o agricultor 
Gérson Magnoni Bortoli. O 
produtor por duas vezes 
faturou o primeiro lugar 
no Concurso Cocamar de 
Produtividade de Soja na 
região do arenito e também 
ficou com dois vice-campeo-
nato na premiação geral. 

Gerson Bortoli come-
çou a colheita da safra 
2019/2020 na última se-
mana e a expectativa do 
produtor é colher mais de 
180 sacas por alqueire. O 
valor é expressivo, pois a 
lavoura do agricultor está 
localizada em uma área 
de solo com apenas 20% 
de argila, se comparado 
as terras da região norte 
e oeste do Paraná onde a 
argila no solo é superior a 
70%. “Acredito que alguns 
talhões vamos colher 200 
sacas de soja por alqueire”, 
disse o produtor. 

Comandando uma das 
colheitadeiras na Fazenda 
Flamboyant, em Perobal, 
Bortoli explica que sua his-
tória com a soja começou 
em 2004, quando usou a cul-
tura para fazer correção de 
pastagem e depois daquele 
ano nunca mais abandonou 
a lavoura. Ele explica que 

para se produzir no arenito 
o produtor precisa se asso-
ciar a tecnologia. 

“A integração de la-
vouras é a realidade para 
quem vai plantar no arenito 
Caiuá. Em 2004 eu usei a 
soja para fazer correção de 
pastagem e acabei perce-
bendo que esse era o cami-
nho. Após a colheita, a soja 
sai e entra a braquiária. 
Em alguns pouco hectares 
coloco o milho, mas é para 
o consumo da propriedade. 
O diferencial aqui na nossa 
região é a braquiária, que 
entra no inverno e depois 
deixa a matéria orgânica 
no solo”, explicou. 

Tecnologia de manejo
 Desenvolvendo a inte-

gração lavoura-pecuária o 
agricultor planta direto na 
palhada (matéria orgânica 
formada pelos restos da 
planta colhida) tendo uma 
atuação mínima no revol-
vimento do solo. Com essa 
tecnologia de manejo, o solo 
arenoso sofre menos com 
erosão, além de manter a 
temperatura e umidade. 
“A soja no arenito já está 
sacramentado na região 
de Umuarama. É possível e 
viável desde que o produtor 
se utilize das tecnologias”, 
noticiou Bortoli.

Campeonato 
Neste ano Gérson Bor-

toli participa novamente 
do Rally Cocamar de Pro-

Gerson e o filho Hugo admiram a qualidade da lavoura em pleno solo de arenito Caiuá 

dutividade na categoria 
geral concorrendo com 
produtores que plantam 
na “terra vermelha”. “Ti-
vemos uns intemperes 
com a seca no plantio, 
mas acho que estamos no 
páreo. Na categoria geral 
já consegui dois vice-cam-
peonato”.

Bortoli espera colher 68 sacas por hectare na safra deste ano. A quantidade, expressiva 
diante da média regional de 50 sacas 

Desenvolvendo a integração lavoura-pecuária o agricultor planta direto na palhada
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Justiça suspende liberação 
da pesca nos rios do Paraná

 IDECISÃO LIMINAR

Umuarama – A Justiça 
determinou a suspensão 
imediata e em caráter 
liminar da Resolução 
SEDEST 13/2020 que 
antecipou a pesca nos 
rios estaduais do Paraná. 
A decisão do juiz Daniel 
Alves Belingieri, do Foro 
Central da Comarca da 
Região Metropolitana de 
Curitiba Plantão Judiciá-
rio foi determinada ainda 
durante a madrugada 
deste sábado atenden-
do pedido de Ação Civil 
Pública promovida pelo 
Ministério Público do 
Paraná.

Com isso a pesca em 
todo o Paraná continua 
suspensa, podendo ser 
realizada somente a par-
tir do dia 1º de março. 

Na sexta-feira (21) a 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Susten-
tável e Turismo publicou 
a Resolução 13/2020 que 
antecipava a pesca nas 

bacias estaduais. A de-
cisão gerou polêmica e 
foi divulgada ainda na 
noite de quinta-feira (20) 

pelo secretário da pasta, 
Márcio Nunes, em uma 
live nas redes sociais.

Assim, quem foi para 

a beira do rio com a in-
tenção de pescar já no 
carnaval, é bom recolher 
a vara e as redes, pois a 

fiscalização dos órgãos 
ambientais será feita e 
quem for flagrado poderá 
ser multado e ter o equi-

pamento apreendido.
Segundo a decisão da 

Justiça: “defiro a tutela 
de urgência de nature-
za cautelar requerida 
em caráter antecedente 
pelo Ministério Público, 
para o fim de determinar 
a imediata suspensão 
dos efeitos jurídicos da 
Resolução SEDEST nº 
013/2020, devendo se 
observar doravante es-
tritamente a disciplina 
federal própria cons-
tante da Instrução Nor-
mativa IBAMA nº 25, 
de 1º de setembro de 
2009, bem como o teor 
da Portaria IAP nº 262, 
de 30 de outubro de 2018, 
no que tange ao perío-
do anual de proteção à 
reprodução natural dos 
peixes, compreendido 
entre 1º de novembro a 
28 de fevereiro, até ulte-
rior deliberação do Juízo 
competente que couber 
por distribuição”.

Arma usada contra jornalista é ligada a execuções do PCC
São Paulo (AE) - Uma 

pistola que teria sido usa-
da pelo Primeiro Comando 
da Capital (PCC) em sete 
execuções foi, segundo 
autoridades paraguaias, 
a arma que matou o jorna-
lista brasileiro Lourenço 
Veras, de 52 anos.

Leo, como era conheci-
do, foi assassinado no dia 
12 de fevereiro quando 
jantava com sua família 
em casa, em Pedro Juan 
Caballero, no Paraguai. 
Dois assassinos encapu-
zados chegaram em uma 
picape branca. O jorna-

lista, proprietário do site 
Porã News, tentou fugir, 
mas foi morto.

PERÍCIA
A prova que liga o PCC 

ao crime foi obtida por 
meio do exame de ba-
lística feito pela polícia 
paraguaia, em Assunção. 
Os investigadores compa-
raram os projéteis encon-
trados na cena do crime 
com outros recolhidos em 
outros assassinatos que 
teriam sido cometidos 
pela facção na região de 
fronteira.

Quando uma arma dis-
para uma bala, ela deixa 
ranhuras no projétil que são 
únicas e iguais, como uma 
impressão digital. As autori-
dades paraguaias revelaram 
as informações à Associação 
Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji), que 
acompanha o caso.

VIOLÊNCIA
De acordo com dados 

recolhidos pela Abraji, en-
tre as linhas de investiga-
ção da polícia do Paraguai 
estão dois assassinatos 
e um desaparecimento, 

todos registrados no se-
gundo semestre de 2019. 
Ainda segundo a Abraji, 
as vítimas dos dois ho-
micídios - entre elas uma 
menina de 14 anos - foram 
torturadas, baleadas e 
esquartejadas. Os corpos 
depois foram queimados.

Leo também apurava 
a suposta ligação de po-
liciais paraguaios com 
traficantes de armas e 
drogas na fronteira. A 
polícia apreendeu o com-
putador e o celular do 
jornalista e averigua as 
ligações de Leo para ten-

tar descobrir pistas que 
levem aos assassinos.

REPERCUSSÃO
A morte do jornalista 

foi tema de reportagem 
do jornal The Washing-
ton Post, para o qual Leo 
havia trabalhado para 
fazer a produção de uma 
reportagem sobre o con-
trabando de pesticidas 
do Paraguai para o Brasil, 
um negócio também cobi-
çado pelo PCC. “Leo Veras 
era meu ‘fixer’ (espécie 
de produtor) e me ajudou 
a relatar uma história 

recente sobre o comér-
cio ilegal de pesticidas”, 
escreveu o jornalista Ter-
rence McCoy. 

A Abraji informou que, 
pelo fato de haver indícios 
de que o crime esteja liga-
do ao exercício da profis-
são, o assassinato do jor-
nalistas será o terceiro a 
ser incluído no Programa 
Tim Lopes, desenvolvido 
pela associação com apoio 
da Open Society Founda-
tions, cujo objetivo é com-
bater “a violência contra 
jornalistas e a impunidade 
dos responsáveis”.

Homem é executado no
conjunto Sonho Meu II

Umuarama – Um 
homem de 34 anos foi 
executado durante a 
madrugada deste sába-
do no conjunto habita-
cional Sonho Meu II, em 
Umuarama, segundo a 
Polícia Militar.

De acordo com a PM, 
por volta da 01h40 um 
morador entrou em 
contato informando ter 

ouvido o som de um dis-
paro de arma de fogo e 
que uma pessoa estava 
caída no chão. Quando 
os militares chegaram 
até a Rua Joaquim Ma-
noel de Macedo encon-
traram a vítima caída 
junto ao meio fio e com 
um corte profundo em 
sua nuca e já sem os 
sinais vitais.

Os policiais entra-
ram em contato com 
uma equipe avançada 
do Serviço de Atendi-
mento Móvel Urgência 
(Samu), e no local o 
médico apenas consta-
tou o óbito. O corpo foi 
encaminhado para o 
Instituto Médico Legal 
(IML). O nome da vítima 
não foi divulgado.

Gol vermelho é furtado na Dr. Camargo 
Umuarama – Um 

VW Gol MI vermelho 
ano 1997 foi furtado na 
noite desta sexta-feira 
(21), na rua Dr. Camar-
go, na área central de 
Umuarama, segundo a 
Polícia Militar.

De acordo com 
a PM, a vítima re-
latou que por volta 
das 22h20 deixou o 
veículo no local e ao 
retornar 10 minutos 
após o Gol já havia 
desaparecido. O veí-

culo furtado é um Gol 
MI vermelho, placas 
CKD-9020, de Bom-
binhas (SC). Infor-
mações podem ser 
repassadas para a 
Polícia Militar pelo 
telefone 190.

Tuneiras do Oeste – A 
Polícia Militar apreendeu 
1.500 caixas de cigarros 
contrabandeados do Para-
guai no fim da noite desta 
sexta-feira (21), na BR-487, 
a Estrada Boiadeira, em 
Tuneiras do Oeste. Uma 
pick-up Fiat Strada usada 
no transporte foi apreendi-
da. O condutor do veículo 
conseguiu fugir em meio 
a uma mata. O veículo e 
o contrabando foram en-
tregues na delegacia da 
Receita Federal em Guaíra.

Segundo a PM, uma de-
núncia informava que um 
caminhão com contrabando 
seguia pela Estrada Boia-
deira. Na altura da Estra-
da da Glória os policiais 
avistaram a Fiat Strada e 
um Hyundai Elantra prata 
sinalizando para entrar 

na estrada rural, mas mu-
dando o curso ao avistar a 
viatura. 

Os carros seguiram pela 
rodovia e a perseguição 
terminou já em Campo 

Mourão, próximo a Coa-
mo, quando o condutor da 
Strada abandonou o veículo 
e fugiu. O Elantra não foi 
localizado. (foto divulgação 
Polícia Militar)

Policiais civis são indiciados por peculato e associação criminosa
A Polícia Civil do Paraná 

(PCPR) concluiu, na sexta-
feira (21), o Inquérito Poli-
cial que apurava o envolvi-
mento de sete policiais civis 
de Londrina com desvio de 
carga apreendida. A ação 
faz parte da diretriz de 
combate à corrupção pela 

PCPR, seja fora ou mesmo 
dentro da instituição.

Os servidores foram 
indiciados por peculato e 
associação criminosa. A 
PCPR representou pela 
prisão preventiva dos sete 
e o Poder Judiciário de-
cretou todas elas.Assim, 

devem permanecer presos 
por tempo indeterminado 
durante o processo.

Uma operação deflagra-
da pela PCPR no dia 13 de 
fevereiro deste ano, resul-
tou na prisão temporária 
dos investigados que estão 
detidos desde aquele dia.

O CASO
Os servidores estavam 

sendo investigados desde 
dezembro de 2019, quan-
do teriam desviado uma 
carga apreendida conten-
do produtos eletrônicos 
e perfumes oriundos do 
Paraguai para proveito 

próprio.
Conforme apurado, os 

investigados não teriam 
entregue toda a mercado-
ria apreendida na ação à 
Receita Federal. Os produ-
tos desviados são avalia-
dos em aproximadamente 
R$ 450 mil.

Os policiais, todos in-
vestigadores de polícia, fo-
ram indiciados por pecula-
to e associação criminosa. 
Além da esfera criminal, 
também estão sujeito à 
punição administrativa. 
Sob pena de demissão de 
cargo.

Mulher é flagrada tentando entregar pistola para preso de confiança
Terra Roxa – Uma mu-

lher foi flagrada pela Polícia 
Militar quando tentava 
entregar uma pistola e 
munições para um preso 
de ‘confiança’ da cadeia de 

Terra Roxa, segundo a Po-
lícia Militar. Com a mulher 
foi apreendida uma pistola 
PT809 calibre nove milí-
metros com três munições 
intactas.

Segundo a PM, por volta 
das 6h15 desta sexta-feira 
(21) uma equipe avistou 
a mulher sentada encima 
de uma motocicleta Honda 
CG-150 em uma rua onde é 

costume pessoas tentarem 
arremessar drogas para 
dentro da cadeia. 

Durante a abordagem 
os policiais encontraram 
a arma dentro de uma mo-

chila rosa. Aos militares a 
mulher contou que namora 
um preso de confiança e 
que iria entregar a arma 
para ele repassar para 
outros presos dentro da 

cadeia. A pistola seria uma 
encomenda. A mulher foi 
presa em flagrante por 
posse irregular de arma de 
fogo e entregue na delega-
cia da Polícia Civil.

A resolução que antecipava a pesca em plena época de defeso vigorou apenas por horas
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Pick-up com 1.500 caixas de cigarros
é apreendida em Tuneiras do Oeste
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Carnaval e álcool: saiba quais os efeitos
do consumo da bebida com medicamentos
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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

São Paulo (AE) - Você sa-
bia que o consumo de álcool 
e alguns medicamentos 
pode causar sérios riscos 
à saúde? Em alguns casos, 
a bebida pode provocar 
insuficiência respiratória, 
taquicardia, intoxicação, 
náusea e vômito.

Tomar uma cerveja ou 
caipirinha enquanto fizer 
uso de antialérgicos, por 

“Carnaval – todo mundo 
brinca, mas com respeito!”. 
Este é o tema da campanha 
lançada pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e Trabalho para conscienti-
zar a população sobre a im-
portância de um Carnaval 
inclusivo e mais protegido 
para crianças, adolescen-
tes, mulheres, pessoas com 
deficiência e idosos.

“A operação Carnaval 
Protegido vai contar com 
apoio da Força-Tarefa In-
fância Segura, em parce-
ria com a Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Polí-
cia Civil, Polícia Científica 
e Conselho Tutelar para 
conscientização e preven-
ção de crimes e violências 
contra crianças e adoles-
centes e no combate à ex-
ploração sexual infantil”, 
explica o secretário Ney 
Leprevost.

Serão  d is t r ibu ídas 
pulseiras plásticas para 
identificação das crianças. 
Para ajudar a população a 
denunciar situações de ne-
gligência, abuso, abandono, 
discriminação e violência, 
serão distribuídos carta-
zes e folhetos explicando 
como ajudar as vítimas a 
procurar apoio, acionando 
o telefone Disque Denúncia 
181. Os materiais serão 

exemplo, pode provocar 
sérios danos cognitivos, 
como perda da capacidade 
de julgamento, confusão 
mental e comprometimento 
na coordenação motora. 

USO ABUSIVO
O Ministério da Saú-

de aponta que 34,2% dos 
homens de 25 a 34 anos e 
18% das mulheres de 18 a 

Campanha alerta para a proteção de
crianças e adolescentes no Carnaval

divulgados também pelas 
redes sociais.

“A população será infor-
mada, por exemplo, que a 
venda ou o fornecimento de 
bebidas alcoólicas para me-
nores de 18 anos é crime, 
com pena de detenção de 
dois a quatro anos”, desta-
ca o chefe do Departamento 
de Justiça e coordenador 
da Força-Tarefa Infância 
Segura, Felipe Hayashi.

A campanha ressalta, 
ainda, que importunação 
sexual é crime, com pena de 
um a cinco anos de prisão, 
e que os idosos precisam de 
cuidados mesmo durante 
feriadão. “O abandono, 
apropriação de bens, vio-
lência física ou psicológica 
são crimes com pena de 
seis meses a três anos de 
prisão”, informa Hayashi.

TRÁFICO DE PES-
SOAS 

A Secretaria da Jus-
tiça Família e Trabalho, 
por meio do Núcleo de En-
frentamento ao Tráfico de 
Pessoas do Departamento 
de Promoção e Defesa dos 
Direitos Fundamentais e 
Cidadania (Dedif), alerta 
sobre as medidas para pre-
venir o crime de tráfico de 
pessoas durante o Carna-
val. Segundo a coordenado-

ra do núcleo, Sílvia Xavier, 
a proposta de trabalho 
fácil e enganoso, com alta 
remuneração, é comum du-
rante esse período, quando 
existe maior circulação de 
pessoas.

No Paraná, o núcleo tem 
como principal função a 
prevenção, articulação e 
planejamento das ações 
para o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas na esfera 
estadual.

“É preciso que a popu-
lação fique atenta, pois o 
tráfico de pessoas é um 
crime velado e ainda invi-
sível, porém mais perto do 
que imaginamos”, ressalta. 
Ela alerta o tráfico humano 
é uma das atividades mais 
lucrativas do mundo e que o 
mercado se expandiu consi-
deravelmente no século 21, 
pois, na busca por melhores 
condições de vida, pessoas 
são aliciadas e seduzidas 
por criminosos que ofere-
cem empregos com alta 
remuneração.

“Esses falsos agentes 
atuam em escala munici-
pal, regional, nacional e 
internacional, privando 
a liberdade de indivíduos 
que têm o sonho de um fu-
turo melhor, covardemente 
roubado”, disse a coorde-
nadora.

24 anos fazem uso abusivo 
de álcool. No carnaval, a 
prática tende a aumentar 
e pode ser muito perigosa 
se associada ao uso de 
medicamentos.

O Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São 
Paulo (CRF-SP) fez uma 
lista sobre os riscos à saúde 
da combinação entre álcool 
e medicamentos.

O Ministério da Saúde aponta que 34,2% dos homens de 25 a 34 anos e 18% das mulheres 
de 18 a 24 anos fazem uso abusivo de álcool

Calmantes
A ação do álcool com os medicamentos que agem no sistema nervoso central (SNC) como os barbitúricos e 

benzodiazepínicos pode acarretar o aumento do efeito sedativo, possibilidade de coma e insuficiência respiratória.

Antibióticos
Dependendo do antibiótico, essa combinação pode levar a efeitos graves do tipo antabuse, como taquicardia, 

rubor, sensação de formigamento, náusea e vômito. Há a recomendação, inclusive, de que se deve aguardar por 
três dias após tratamento com metronidazol para voltar a beber álcool. Outros antibióticos que podem potencializar 
o efeito de hepatotoxicidade quando se ingere álcool são a eritromicina, rifampicina, nitrofurantoína.

Anticonvulsivantes
Mais efeitos colaterais e risco de intoxicação. Também há risco de diminuição na eficácia contra as crises 

de epilepsia.

Anti-inflamatórios não esteroidais
Aumentam o risco de úlcera gástrica e sangramentos como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ibuprofeno 

e diclofenacos. Recomenda-se atenção máxima quando se constatar fezes escurecidas (sangrentas), tosse 
com sangue ou vômito que aparente borra de café. Devem procurar o serviço médico, pois esses podem indicar 
hemorragia no estômago.

Anti-hipertensivo
Com substâncias como o atenolol, pode ter efeitos aditivos em diminuir a pressão arterial. O indivíduo pode 

sentir dor de cabeça, tonturas, vertigens, desmaios e/ou alterações no pulso ou frequência cardíaca. Esses 
efeitos secundários são mais susceptíveis de serem vistos no início do tratamento, após um aumento da dose, 
ou quando o tratamento é reiniciado depois de uma interrupção.

Antialérgicos
Aumenta o efeito sedativo e pode causar tonturas e desequilíbrio. Anti-histamínicos e álcool podem gerar 

efeitos indesejáveis como, por exemplo, no caso do uso de dextrometorfano e prometazina, que pode aumentar 
os efeitos secundários do sistema nervoso, como tonturas, sonolência e dificuldade de concentração. Algumas 
pessoas também podem sofrer confusão e prejuízo na capacidade de julgamento, bem como comprometimento na 
coordenação motora. Portanto, deve-se evitar ou limitar o uso de álcool durante tratamento com dextrometorfano.

Antidiabéticos
Também pode causar efeito antabuse (náuseas entre outros). Uso agudo de etanol prolonga os efeitos 

enquanto que o uso crônico inibe os antidiabéticos.

Paracetamol
Pode causar sérios efeitos colaterais que afetam o fígado. Deve-se procurar o serviço médico imediatamente 

se sentir febre, calafrios, dor nas articulações ou inchaço, cansaço excessivo ou fraqueza, sangramento anormal 
ou hematomas, erupção cutânea ou prurido, perda de apetite, náuseas, vômitos ou amarelecimento da pele ou 
da parte branca dos olhos.

Cafeína
A cafeína também é um diurético e o seu abuso em conjunto com o álcool pode levar a desidratação e piorar 

os sintomas da ressaca no dia seguinte.

Os efeitos do consumo de 
álcool com remédios:
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Contra o Boavista, Flamengo tem chance
de levantar segundo troféu em 2020
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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

Quer começar um curso superior 
já? Ainda dá tempo. Você pode 
concorrer com a nota do Enem. 

Quer ser especialista? Ou mestre? 
Ou doutor? Inscreva-se já. A 

Unipar tem mais de cem opções 
de cursos. Saiba mais em unipar.br.

Da graduação ao doutorado, 
a Unipar tem opção em 

todas as áreas

Em seu Programa de Bolsas de 
Estudo recém-lançado, a Universidade 
Paranaense reforça seu desejo de 
receber, com toda cordialidade, 
alunos de outras IES (Instituições de 
Ensino Superior) para honrar, ainda 
mais, seu corpo discente. 

Em qualquer curso de graduação 
que escolher (exceto Medicina), o 
interessado ganha 30% de desconto 
na mensalidade. Além desta grande 
vantagem, há outra talvez mais 
importante ainda: o privilégio de 
estudar em uma universidade 
brasileira com nota máxima (atribuída 
pelo Ministério da Educação na 
última avaliação in loco realizada em 
dezembro/2019).

Uma “universidade de verdade” 
como a Unipar também garante ao 
aluno participações em projetos 
de pesquisa e extensão. São 
muitas opções, em várias áreas do 
conhecimento, todas acompanhadas 
pelos professores de alto nível da 
Instituição.

E mais: a grandiosa e moderna 
estrutura laboratorial da Unipar 
garante formação sólida, já que 
permite, com eficácia e dinamismo, 
que teoria e prática caminhem 
juntas, reforçando e estimulando o 
aprendizado.

Outros descontos   Em seu Programa 
de Bolsas, a Unipar tem várias outras 
oportunidades com bons descontos. 
Concorrendo em cursos presenciais 
com a nota do Enem, dá até para 
ganhar 100% no primeiro ano 
[acima de 850 pontos] e 50% [para 
pontuação acima de 450 pontos]. 

Desconto na mensalidade 
estimula transferência

VENHA PARA A UNIPAR

Às vésperas dos 50 anos e com conceito 
máximo, a Unipar pontua entre as 
melhores universidades do Paraná 

Quem estuda na Unipar participa 
de projetos de extensão...

... e de pesquisa: são várias e 
excelentes oportunidades de colocar 

os conhecimentos em prática

Rio, (AE) - É verdade 
que a Taça Guanabara não 
tem mais a importância que 
outrora possuía, mas para 
a torcida do Flamengo isso 
importa pouco. Em uma 
das épocas mais felizes da 
história do clube, os rubro-
negros só querem festejar, 
e eles poderão comemorar 
mais um título neste sá-
bado, às 18 horas, contra 
o Boavista, no Maracanã. 
Menos de uma semana 
após ganhar a Supercopa 
do Brasil, o time tentará 
levantar seu segundo troféu 
em 2020.

O Flamengo chegou à 
final da Taça Guanabara 
(primeiro turno do Cam-
peonato Carioca) sem mui-
to esforço. Nas primeiras 
rodadas, o clube foi repre-
sentado por uma equipe 
de garotos e os resultados 
foram irregulares. Quando 
os titulares entraram em 
ação, foram só vitórias, 
inclusive na semifinal, so-
bre o Fluminense. Já o 
Boavista, que terminou à 
frente dos rubro-negros 
em um dos grupos da fase 
de classificação, alcançou 

a decisão após derrotar o 
Volta Redonda no último 
domingo.

Como sua equipe está 
no meio de outra decisão, 
a Recopa Sul-Americana 
(após o empate por 2 a 2 
com o Independiente del 
Valle, em Quito, as duas 
equipes vão se enfrentar 
de novo na próxima quar-
ta-feira, no Maracanã), 
Jorge Jesus pode esca-
lar uma formação mista 
neste sábado, ou mesmo 
reserva. O mais provável, 
porém, é que o português 
coloque em campo seu 
time principal.

Certo mesmo é que o 
Flamengo não terá con-
tra o Boavista o zagueiro 
Rodrigo Caio e o atacante 
Bruno Henrique. Ambos 
se machucaram contra o 
Independiente del Valle - 
Rodrigo sofreu uma lesão 
muscular e Bruno teve um 
problema no joelho direito. 
Na zaga, existe a possibili-
dade de Léo Pereira fazer 
dupla com Gustavo Henri-
que, já que o ex-jogador do 
Athletico-PR se recuperou 
de uma lesão muscular. Se 

ele não puder jogar, o jovem 
Thuler será escalado.

No ataque, a briga é boa. 
Pedro e Pedro Rocha são 
os principais candidatos a 
substituir Bruno Henrique, 
mas Vitinho também tem 
lá as suas chances. Jorge 
Jesus não vai desfazer esse 
mistério até minutos antes 
da partida.

O Flamengo vai lutar 
neste sábado por seu 22.º 
título da Taça Guanaba-
ra - o último, em 2018, foi 
conquistado justamente em 
uma final contra o Boavista 
(vitória por 2 a 0). Já a equi-
pe de Saquarema disputará 
a decisão pela terceira vez. 
E de novo contra o Fla-
mengo. Além da derrota de 
dois anos atrás, o Boavista 
também esteve na final de 
2011, que terminou 1 a 0 
para os rubro-negros.

Caso haja empate no 
tempo regulamentar neste 
sábado, o título da Taça 
Guanabara será decidido 
nos pênaltis, sem prorro-
gação. Quem vencer estará 
automaticamente classi-
ficado para a decisão do 
Carioca. Gabriel é um dos destaques no Flamengo nesta nova decisão 
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Maior prêmio da Roleta do Comércio sai
para costureira no Parque Industrial

 INA ILUSTRADA FM 
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/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865

Umuarama - Depois 
de 59 dias, o prêmio 
da Roleta do Comércio 
saiu neste último dia 20, 
na loja Espaço Conforto 
Helen. Cristiane Ferrei-
ra da Rocha, 32 anos, 
moradora do Parque 
Industrial 1, foi a ga-
nhadora do prêmio de 
R$ 3.300,00 acumulado. 
Cristiane é costureira, 
tem um filho de 13 anos 
e agora está grávida de 
03 meses de uma meni-
na. O dinheiro, segundo 
ela,  é para comprar 
todo o enxoval do bebê, 
carrinho e berço.

Cristiane disse que 
foi a primeira vez que 
entrou na página da 
rádio ILUSTRADA FM 
para dar apenas um 
palpite, a Auto Escola 
Umuarama, mas disse 
que está ligada todos 
os dias na programação 
da rádio. Ela fez aniver-
sário no dia 20 e disse 
que foi um presentão de 
aniversário. Cristiane 
recebeu o prêmio das 
mãos do empresário 
Ismael Bicaio do Esto-
fados Helen, da gerente 
da loja, Cristiane de 
Lima Ferreira,  e  da 
diretora financeira da 
ILUSTRADA FM, Maria 
Hirata Coelho. Esse é o 

maior prêmio da Roleta 
do Comércio, que acu-
mulou durante quase 
dois meses. O último 
prêmio saiu no dia 23 
de dezembro do ano 
passado, no valor de R$ 
1.300,00.

PROJETO 
EXCLUSIVO
A Roleta do Comércio 

é um projeto exclusivo 
da Rádio ILUSTRADA 
FM e foi lançada em 
agosto do ano passa-
do, para movimentar o 
comércio local. Parti-
cipa uma loja de cada 
segmento.  O projeto 
popularizou e deu tão 

certo, que hoje atrai 
muitas pessoas para 
os locais onde está. 
A ILUSTRADA FM é 
conhecida por seus pro-
jetos populares.

Podem part ic ipar 
da promoção qualquer 
pessoa do Brasil, sen-
do maiores de 18 anos 
de idade que possuem 
conta bancária em seu 
nome. A Roleta do Co-
mércio paga ao acer-
tador o valor de R$ 
100,00 por dia, que não 
havendo acertador, vai 
acumulando até sair o 
ganhador.

O participante não 
tem custo algum para 

Promoção atrai cada vez mais participantes

concorrer aos prêmios. 
Basta acessar a fan 
page da Rádio ILUS-
TRADA FM no face-
book, deixar o palpite 
e torcer para o sorteio 
de seu nome. A pessoa 
pode participar via on 
line e presencial.

Na forma on line, o 
participante deve esco-
lher uma das empresas 
identificadas na Roleta 
do Comércio e fazer seu 
comentário nas posta-
gens diárias citando o 
nome da cidade, onde 
reside e o nome da em-

presa. Se a roleta parar 
na empresa escolhida 
pelo participante, ele 
ganhará o prêmio em 
dinheiro do dia.

Na forma presencial, 
o participante deve ir até 
a empresa onde está a 
roleta, pegar uma senha 
numérica e torcer para 
ser sorteado. O horário do 
giro da roleta é informado 
todos os dias nas pos-
tagens da página e pela 
programação da rádio. A 
Roleta do Comércio tem 
atraído cada dia mais 
pessoas por onde passa.
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Mais uma 
jornada

Maisa Silva e Larissa 
Manoela são as duas das 
principais estrelas teen do 
momento. Maisa, a queri-
dinha de Silvio Santos, tem 
seu talk show nas tardes de 
sábado do SBT. Já Larissa 
Manoela tem projetos na 
Netflix e vai protagonizar 
uma das próximas novelas 
da Globo. Quem pode, pode!

Focada nos 
objetivos

Isabella Santoni conta 
que aprender a surfar a 
ajudou a manter o foco em 
seus objetivos, porque este 
tipo de esporte obriga ficar 
bastante atento ao “ali e 
agora” e ela levou isso para 
o seu trabalho de atriz.  

Sumida
Os fãs de Marília Ga-

briela estão sentindo falta 
na telinha. Por enquanto 
não foi divulgado nenhum 
projeto para a artista bri-
lhar novamente. Sua última 
atuação foi no longa “O 
Doutrinador”, que estreou 
em novembro de 2018.

Homem 
alto

João Vicente de Castro 
conta que rejeita o rótulo de 
galã. Ele apenas se conside-
ra um homem de estatura 
alta, mais nada. 

Neste início de semana será posta à 
prova sua habilidade de tomar deci-
sões. Se ouvir a opinião dos medro-
sos, será tomado por dúvidas. Invista 
no que já comprovou que dá certo. 

Qualquer projeto, por menor que seja, 
vai exigir um acompanhamento cons-
tante. Não se impressione se começar 
a achar duvidoso o que antes tinha 
por tão certo. 

Deixe claro a todos que pretende 
garantir o seu espaço já conquistado e 
que tem como assumir novas respon-
sabilidades. Mas não prometa aquilo 
que não consegue cumprir.

Pense no que poderá aumentar 
a segurança financeira e tome as 
providências necessárias de forma 
planejada. Não queime etapas e 
acompanhe você o que está sob sua 
responsabilidade.

Examine com cautela seu orçamento 
e evite qualquer coisa que envolva 
risco, por menor que seja. Faça com 
que tudo tenha começo, meio e fim. 
Conte com o apoio da pessoa amada.

Registre o que diz e o que ouve para 
assegurar o que ficou combinado. Um 
acordo pode tomar um rumo diferente 
do que o imaginado. Confie no amor e 
tenha muita paz em sua vida.

É hora de plantar suas sementes. 
Mas será preciso um planejamento 
um tanto rígido para obter o máximo 
de rendimento agora. Não desperdice 
esforços e busque concretizar ideias. 

Tudo está favorecido para você hoje. 
Mas, se olhar a questão apenas do 
seu ângulo, é provável que coloque a 
perder importantes oportunidades de 
crescimento pessoal.

Não mostre seus planos a outras 
pessoas e tome cuidado especial para 
não favorecer mais algumas áreas de 
sua vida em detrimento de outras. Terá 
um dia bem especial.

Seja imparcial, justo e flexível todo o 
tempo. Sem um pouco de diplomacia, 
nada funciona bem. No campo emo-
cional tente ser mais realista. Dia de 
muitas realizações e emoções.

A tentação de investir em novas ativi-
dades pode ser grande, mas de jeito 
nenhum se coloque em situação de 
risco. Siga todas as regras de segu-
rança e só tome atitudes cautelosas. 

Contar com ganhos futuros vai com-
plicar o seu orçamento. É muito mais 
prudente que você administre os gas-
tos em função do que tem na contra 
no momento. Economize!

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

Filipe avisa a todos sobre o desaparecimento de 
Rita, e Lígia acompanha o filho à delegacia. Carla se 
desespera com a ausência de Rita. O inspetor de polícia 
desconfia da história contada por Filipe e Lígia sobre 
Rita. Andressa conta a Fafi que está namorando Henri-
que. Madureira confronta Rui pelo sumiço de Rita. Max 
anuncia a Regina que se tornou sócio de Serginho. Carla, 
Filipe e Lígia questionam Rui sobre o paradeiro de Rita.
 

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 
Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo. Zeca 

agradece a colaboração de Afonso. Lola chega a 
Itapetininga e fica mexida ao saber que Afonso es-
teve na cidade. Genu passa mal ao saber da morte 
de Tião, e Maria a ampara. Olga comenta com Zeca 
que teme não ter o afeto de Chiquinho no futuro. 
Osório provoca Alfredo. Karine tranquiliza Julinho 
e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili descon-
fia quando Soraia anuncia que ela receberá uma 
carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e 
Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que 
Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.
 
SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo 

Alexia/Josimara se sensibiliza com a declaração 
de amor de Zezinho. Kyra/Cleyde supõe que Luna 
esteja apaixonada por Téo. Verônica finge gostar de 
Micaela. Dionice ajuda Tarantino a planejar um jantar 
romântico para Bia. Zezinho arma para que a Polícia 
Federal não perceba que eles estão em São Paulo. Bia 
e Tarantino se beijam. Alexia/Josimara comunica a 
Ivo que ela e as amigas descobriram os nomes dos 
bandidos que mataram Vitório. Rafael descobre que 
o dinheiro da Labrador sumiu.

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Mirela conta para Nancy que a pessoa que se passa 
por mãe de Waldisney é uma artista. Pendleton e Luisa 
temem que Filipa tenha flagrado o beijo deles. João 
briga com Bento.  Afonso recorre a Durval em troca de 
conselhos no ramo do amor. Lorena admite a Raquel 
incômodo com o pai ter estabelecido relação com os 
irmãos. Luisa questiona Ester se a garota por algum 
motivo não vai com a sua cara. Samuel deixa Sophie 
e Violeta em saia-justa. 

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Álvaro é levado para o hospital, e Miriam questiona 

Davi sobre o atirador. Álvaro comemora o sucesso 
de seu plano. Lurdes tem um sonho sobre sua mãe 
e pede ajuda a Januário. Sandro comenta com Raul 
suas desconfianças sobre o acidente com Álvaro. 
Lurdes expulsa Leila de sua casa. Leila ameaça tirar 
Brenda de Magno. Lurdes e Camila se emocionam 
ao ligar para Maria. Brenda sente falta de Leila. 
Matias aconselha Durval a se declarar para Thel-
ma. Davi investiga o acidente com Álvaro e conhece 
Penha. Raul se incomoda com o comportamento de 
Vitória. Lurdes anuncia que viajará para Malaquitas.
 

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 
SBT

Regina descobre que Priscila é na verdade filha de 
Geraldo. Dinho leva um novo pretendente para namo-
rar com Meire. A síndica gosta do homem, porém ele é 
alérgico a gatos e vai embora ao ver Bartolomeu. Isabe-
la e Téo conversam com Manuela e os cúmplices no es-
túdio da gravadora. Rebeca discute com Manuela, que 
na verdade é Isabela, e a coloca de castigo. O mesmo 
acontece com Téo. Alicia impõe limites para o celular e 
tablet dos filhos. Dinho repete que Meire precisa de um 
marido e a deixa furiosa. Ofélio diz que Sandro precisa 
mostrar dotes artísticos para tentar conquistar Laura.

Substitutos
Enquanto Fátima Bernardes está no Sambódromo, 

apresentado o desfile das escolas de samba do Rio de 
Janeiro, Cissa Guimarães e André Curvello comandam 
o “Encontro” hoje e amanhã, mostrando o que está por trás 
do espetáculo da Sapucaí. Integrantes das agremiações 
saem da Avenida e vão direto para o palco da atração. 
Também terá uma reportagem sobre os cuidados que as 
pessoas devem ter durante a folia e André Curvello mostra 
o que aprendeu nas aulas particulares com um aderecista. 

Sem fi ltro
A médica Romana Novais, mulher do DJ Alok, rebateu 

críticas que recebeu nas redes sociais por causa do peso 
do filho Davi. Ela foi categórica “o fato dele estar ma-
grinho, de ser magrinho, não significa que ele não é um 
bebê saudável. A saúde do bebê vai muito além do peso. O 
Ravi está supersaudável. Agradeço a todos vocês que se 
preocuparam nos últimos dias, mas vim aqui deixar claro 
isso”. E está dito.  

1) Quem é o marido da 
atriz Adriana Esteves, 
a famosa Carminha de 
“Avenida Brasil” e atual-
mente vivendo também 
a Thelma de “Amor de 
Mãe”? 
a) Marcos Pasquim
b) Vladimir Brichta
c) Sérgio Abreu
d) Malvino Salvador

2) Como se chama o ator que interpretou o persona-
gem Sérgio Otávio, em “Paraíso Tropical”?
a) Chico Diaz
b) Carlos Casagrande
c) Marcelo Valle
d) José Augusto Branco

3) Custódia, Barão e Gabriel eram personagens de 
qual dessas produções?
a) “Vidas Opostas”
b) “Zorro”
c) “Luz do Sol”
d) “Sete Pecados”

4) O pai da atriz Júlia Fajardo é um famoso. Quem é 
ele?
a) Antonio Fagundes
b) Daniel Dantas
c) José Mayer
d) Herson Capri

5) Qual dessas atrizes interpretou Giovana na novela 
“Celebridade”?
a) Paola Oliveira
b) Juliana Didone
c) Marina Ruy Barbosa
d) Carolina Ferraz

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

Homenagem a 
Zé do Caixão

O cineasta paulistano José Mojica Marins, popular-
mente conhecido como Zé do Caixão, seu mais famoso 
personagem, faleceu no último dia 19 aos 83 anos. Ícone 
do cinema de terror, Mojica dedicou sua vida ao gêne-
ro e tornou-se referência no Brasil e no exterior nas 
décadas de 1960 e 1970. Ao longo da carreira, dirigiu 
mais de 40 filmes e atuou em mais de 50 produções, 
além de apresentar, por sete temporadas, o programa 
“O Estranho Mundo de Zé do Caixão”, no Canal Brasil. 
Para homenagear essa personalidade do cinema bra-
sileiro, o Canal Brasil vai exibir nesta madrugada em 
sequência os cultuados longas “À Meia-Noite Levarei 
Sua Alma” (1964) e “Esta Noite Encarnarei no Teu 
Cadáver” (1967), a partir da 00h45. 

Rafael Vitti será protagonista da novela “Além da 
Ilusão”, que tem estreia prevista para setembro. O 
ator aparecerá na pele de Davi que logo nos primeiros 
capítulos é salvo da morte pela namorada Isabela, que é 
assassinada. Isabela é irmã gêmea de Isadora e algum 
tempo depois de sua morte, Davi se envolve com Isado-
ra. As gêmeas serão interpretas por Larissa Manoela. 

Salvo pela namorada
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Unipar abre curso de Gastronomia por
EAD com metodologia diferenciada

 IUMUARAMA

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de Fevereiro de 2020 Cidades B3

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
Estado do Paraná
Edital DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº 002/2020.
O Poder Legislativo Municipal de Icaraíma, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, convida os munícipes de Icaraíma, para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, que 
se realizará no dia 28 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas, na Câmara Municipal de Icaraíma, 
localizada na Rua Monte Belo  nº 607, neste município de Icaraíma, como seguem:
ORDEM DO DIA:
I – AUDIÊNCIA PÚBLICA (início 18:00 horas, término previsto 19:00 horas)
a) Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 21 dias do mês Fevereiro de 
2020.
LAERCIO BULGARON DOMINGOS
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participa-
rem da Audiência Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 3º 
Quadrimestre do exercício de 2019, a ser realizada no auditório da Câmara Municipal 
de Umuarama, no dia 28 de Fevereiro de 2020 às 09h00min.
CELSO POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Parana
PORTARIA Nº 309/2020
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e considerando a 
metodologia estabelecida pela Lei Complementar 004/2010 e Decreto nº 280/2018, que disciplina a metodologia e 
os procedimentos da Progressão Horizontal dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, 
considerando que a Progressão Horizontal consiste na mudança do servidor estável da referência em que se encontra 
para o nível imediatamente superior, na mesma referência de seu cargo efetivo.
RESOLVE:
Art. 1º - Mediante a apresentação de títulos na área específica de atuação no cargo de concurso e após análise e apro-
vação da Comissão de Avaliação de Títulos, promover os servidores abaixo relacionados para o nível de vencimento 
imediatamente superior, conforme o quadro abaixo:
Servidor Cargo NÍVEL ANTERIOR PROGRESSÃO HORIZONTAL
Álvaro Henrique Ribas Sass Auxiliar Técnico Administrativo Nível A Nível B
Christyellen Pais Vollbrecht Psicólogo Nível A Nível B
Custódia Ferreira Carminatti Auxiliar de Serviços Gerais Nível A Nível B
Dionathan Ap.Gonçalves Operário Nível A Nível B
Edilene M. da Cruz Santos Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Eliana P. da Silva Menezes Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Fernanda Pereira Rodrigues Técnica de Saúde Bucal Nível B Indeferido – Art 3º, Art 7º 
do Decreto 280/2018
Grazieli Barros Caetano Agente Social Nível A Nível B
Ivonete Miotti Auxiliar de Laboratório Nível A Nível B
Josiane de Souza Xavier Agente de Saúde - Dengue Nível B  Nível C
Luciana Alves Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Marly Cristina de Brito Telefonista Nível A Nível B
Michelle Abdo R.Ferraresi Dentista Nível A Nível B
Miriam Cristina C.Gonçalves Agente Social Nível B Indeferido – Art 3º, Art 7º 
do Decreto 280/2018
Patrícia Caroline Baia Agente Social Nível A Nível B
Patricia de Oliveira Souza Gonçalves Auxiliar de Serviços Gerais Nível A Nível B
Rosa Maria Galvão Bazílio  Zeladora Nível A Nível B
Rosilene Aparecida Alonso de Paula Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Sandra Regina Madeira Souza Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Sueli Maria G.Rodrigues Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Tatiane Cris Querino Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Tayná Ceccon Martins  Psicóloga Nível A Nível B
Vanessa Aparecida Zampieri Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
Vivian Aparecida Ferreira Gaieviski Agente de Saúde - Dengue Nível B Nível C
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 21 (vinte e um) 
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
Maria Helena Bertoco Rodrigues
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Parana
PORTARIA N.º 98
De 21 de fevereiro de 2020
CONCEDE PROMOÇÃO NA CARREIRA POR CONHECIMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS NOS TERMOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 039, DE 23 DE MARÇO DE 2012.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base no art. 
9º, da Lei Complementar n.º 039, de 23 de Março de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, 
Cargos, Empregos, Salários, Remuneração e/ou Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO requerimentos e apresentação dos respectivos certificados;
RESOLVE
CONCEDER promoção por conhecimento à servidora municipal efetiva abaixo relacionada, enquadrando-a na nova 
Referência, como segue:
I-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO-GOA
NOME DOCUMENTO CARGO REFERÊNCIA
MÁRCIA DE SOUZA DARTIBALE 347.729.548-05 AUX. DE ENFERMAGEM 19
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. 
(21/02/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 99
De 21 de fevereiro de 2020
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA OLILIANY MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA LAGO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 167, de 29/06/2004 que institui a Licença Prêmio para os servidores municipais;
RESOLVE
CONCEDER Licença Prêmio de 90 (noventa) dias a servidora OLILIANY MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA LAGO, 
portadora do CPF-N.º-642.465.669-34 e do RG-N.º- 4.780.887-1-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Professor, 
pelo período de 06/02/2020 à 05/05/2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. 
(21/02/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 100
De 21 de fevereiro de 2020
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA KEILA GONÇALVES DA SILVA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 167, de 29/06/2004 que institui a Licença Prêmio para os servidores municipais;
RESOLVE
CONCEDER Licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora KEILA GONÇALVES DA SILVA, portadora do CPF-N.º- 
808.727.519-53 e do RG-N.º-6.226.661-9-SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, pelo 
período de 03/02/2020 à 03/03/2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. 
(21/02/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ENTRE RIOS 
Rua Walter Keiser nº3055  Bairro Catedral – CEP: 87503.710 Umuarama – Paraná 

 

                                                                    Umuarama, 21 de fevereiro de 2020. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

A AMERIOS – Associação dos Municípios de Entre-Rios da Microrregião 
Onze, com sede na Rua Walter Kraiser, 3055 – Bairro Catedral, no município de 
Umuarama, Estado do Paraná, por seu Presidente o Sr. MARCIO JULIANO 
MARCOLINO e de conformidade com o Estatuto, CONVOCA os Senhores 
Prefeitos dos Municípios Associados, para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 27 de março de 2020, nas dependências 
da AMERIOS, com início às 14 horas, em primeira convocação e às 14h30min 
em segunda convocação, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
I – Eleição e posse da nova Diretoria para o ano de 2020, Conselho Fiscal 
(titulares e suplentes). 
II – Prestação de Contas da Atual Diretoria. 
III – Assuntos de Interesse dos Municípios.  
 
 
 

 
Presidente da AMERIOS 
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Umuarama -  Este 
ano tem novidade na 
grade da modalidade 
de educação a distân-
cia da Universidade 
Paranaense – Unipar. 
Trata-se do Curso Su-
perior de Tecnologia 
em Gastronomia, que 
destaca, em seu projeto 
pedagógico, o objetivo 
de formar profissionais 
com competência técni-
ca e versatilidade para 
atuar neste crescente 
nicho de mercado. 

As disciplinas que 
formam a grade curri-
cular do curso, já apro-
vado pelo Ministério 
da Educação, buscam 
valorizar ainda mais 
esta profissão, ofere-
cendo, com metodolo-
gias modernas, ensino 
de todas as técnicas e 
ferramentas necessá-
rias para conceber, pla-
nejar, gerenciar e ope-
racionalizar produções 
culinárias. O alto nível 
do corpo docente é um 
dos destaques do curso. 
Mas para alcançar o 
sucesso que espera des-
ta novidade, a Unipar 
investiu alto também 
num espaço especial de 
gravações: uma cozinha 
que é, ao mesmo tempo, 
estúdio e sala de aula. 
Projetada em conceitos 
arquitetônicos moder-
nos, que unem o belo 
ao funcional, a cozinha 
foi montada com equi-
pamentos sofisticados. 
Entre eles estão fornos 
combinados [que com-
bina calor e vapor] e 
ultracongeladores [frí-
zer que chega a -35ºC 
em minutos]. 

A estreia do espaço 

ficou para o professor 
da disciplina ‘Funda-
mentos da gastronomia 
e habilidades básicas 
de cozinha’,  o chefe 
de cozinha Alexandre 
Gimenes, de Londrina. 
Especialista na área, 
Gimenes tem vinte anos 
de atuação no mercado 
de trabalho, dos quais 
16 também na docência. 
“Assim, o curso come-
ça com o privilégio de 
contar com professores 
qualificados e experien-
tes, como Gimenes, que 
leciona em várias ou-
tras instituições do Bra-
sil”, atenta o coordena-
dor do curso, professor 
Alan Pablo Grala. Ele 
informa que o curso é 
dividido por módulos te-
máticos, que abrangem 

No estúdio de gravação do curso de Gastronomia, o professor Alexandre ministra uma de suas 40 aulas programadas: recursos de ponta garantem o dina-
mismo que a tarefa requer

também estudos ligados 
à higiene, controle de 
qualidade e bioquímica 
dos alimentos, ciências 
sociais, gestão, plane-
jamento e processos de 
negócios. Fazem parte 
do rol as disciplinas 
Cozinha brasileira, Co-
zinha clássica, Cozinha 
internacional e Cozinha 
contemporânea.

Diploma como 
diferencial
Do alto de sua ex-

periência, o professor 
Alexandre recomenda o 
curso aos que desejam 
se habilitar na área, 
já que os recrutadores 
nesse mercado costu-
mam dar preferência 
por colaboradores di-
plomados. Ele diz que o 

diploma é fundamental 
para quem quer en-
carar a gastronomia 
com responsabilidade e 
competência. “Na hora 
de concorrer  a  uma 
vaga de emprego sai na 
frente quem comprova 
que tem no currículo 
conhecimentos teóri-
cos, além de práticos”, 
destaca ,  lembrando 
que na universidade o 
aluno encontra recur-
sos para uma formação 
eficaz e conta com os 
professores para orien-
tá-lo. E para o curso de 
Gastronomia da Uni-
par,  só tem elogios: 
“Com muita seriedade 
e proposta pedagógica 
inovadora, a Unipar 
conta com excelente 
estrutura!”. 



Como os carros autônomos vão
mudar a experiência do consumidor

 IALÉM DO ROBÔ-TÁXI

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de Fevereiro de 2020

VeículosVeículos

A Ford continua avan-
çando no seu plano de 
lançar em 2021 um serviço 
comercial de veículos autô-
nomos, que já roda em fase 
de testes em várias cidades 
norte-americanas. Como 
resultado desses estudos 
a empresa constatou que, 
mais do que o desenvolvi-
mento da tecnologia em si, 
ter como foco a experiên-
cia do cliente é essencial 
para o sucesso do futuro 
negócio.

“Não há atalhos quando 
se trata do lançamento de 
um serviço de veículos au-
tônomos. De fato, é a coisa 
mais difícil que a indústria 
automobilística já enfren-
tou desde que as pessoas 
trocaram os cavalos por 
carros. Precisamos que as 
pessoas confiem o bastan-
te na nossa tecnologia para 
entrar no veículo e, depois, 
amem a experiência o bas-
tante para voltar”, diz Jim 
Farley, presidente de Novos 
Negócios, Tecnologia e 
Estratégia da Ford, recém-
nomeado diretor global de 
Operações.

Segundo ele, nos pró-
ximos anos os veículos 
autônomos têm um enor-
me potencial para ajudar 
a expandir o acesso ao 
transporte, mercadorias 
e empregos em várias ci-

dades. A Ford entendeu 
que o caminho para isso é 
criar um serviço além do 
software, que ofereça uma 
experiência centrada no 
cliente em cada passo da 

sua jornada.
Mudança de comporta-

mento
Para liderar a Ford Au-

tonomous Vehicle LLC, 
divisão dedicada a veículos 

autônomos, a empresa 
contratou Scott Griffith, 
ex-CEO da Zipcar, o maior 
serviço de compartilha-
mento de carros dos EUA.

“Scott está assumindo 

o papel crítico de liderar o 
desenvolvimento e a exe-
cução de nossa estratégia 
de entrada nesse mercado. 
Ele conhece os desafios de 
lançar um novo serviço de 

mobilidade com operações 
em larga escala, que envol-
vem uma mudança funda-
mental no comportamento 
do consumidor: a troca da 
propriedade do carro pelo 
seu compartilhamento.”

A capacidade de admi-
nistrar uma frota apoiada 
em tecnologia e com alta 
taxa de utilização é outro 
aspecto crítico na criação 
de um serviço de carros 
autônomos confiável e 
eficiente. Isso significa 
atender as expectativas 
dos clientes em relação à 
limpeza, manutenção, re-
cuperação e durabilidade 
dos veículos para conquis-
tar sua fidelidade.

Além disso, é preciso 
saber programar a expan-
são do serviço, definin-
do onde e como ele será 
lançado para aperfeiçoar 
a experiência do cliente 
antes de ganhar escala 
nacional e global.

“Operar em um número 
limitado de cidades nos per-
mitirá definir o modelo de 
negócios, a experiência do 
cliente e ter uma compreen-
são ampla das parcerias 
necessárias para lançar um 
serviço totalmente novo. 
Vencida essa etapa inicial, 
o avanço nas próximas 
cidades será muito mais 
fácil”, completa Jim Farley.

Nos próximos anos os veículos autônomos têm um enorme potencial para ajudar a expandir o acesso ao transporte, mer-
cadorias e empregos em várias cidades
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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



VECTRA GLS 
2001

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

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 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

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$ 48.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

COROLLA GLI 
11/11

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

COROLLA 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. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 HILUX 
13/13

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

VOLKSWA
GEN                                   

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

SAVEIRO 
SUMMER 01/02

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

SAVEIRO SUPER 
SURF 1.6

 06/07
Preta, completa. R$ 
20.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VOYAGE 1.6 
2010

Prata, completo, R$ 
24.500,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (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.

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

FRASQUETTI & FRASQUETTI LT 
ME, CNPJ: 82.270.372/0001-00. 
Comunica para os devidos 
fi ns o extravio do seu ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 16.238.  
Com esta publicação torna-se 
sem efeito legal e comercial.

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
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 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 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 LT  16/17 PRATA COMPLETO R$ 41.900.00

ONIX 1.4 LT 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 46.900.00

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

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

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, KM 6.465 R$ 84.900,00

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

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 124.900,00

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

CELTA 
SUPER 1.0 

04/05
Alarme, trava. R$ 13.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  (44) 99976-0563.

CORSA CLASSIC 
SEDAN 1.6  

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

MONTANA 
SPORT 07/07

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

PRISMA LTZ 
16/17

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

S10 DUPLA 
TORNADO 07/08

Diesel, prata, R$ 48.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

CHEVROLET

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.

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.

MOTOS

AVISOS E EDITAIS                            

CASAS                                       
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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 Aproxi-
madamente 110,98m², 1º andar, com vista para  Av. Valdomiro 

Frederico.

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

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

ESPAÇO NA TORRE ED. BURLE MARX

R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para instalação de 
antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED. BURLE MARX, em frente a 

Praça Miguel Rossafa.

ESPAÇO NA TORRE ED. RENOIR

R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para instalação de 
antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED. RENOIR, em frente a 

Sanepar e Corpo de Bombeiros.

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 
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.

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. 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 COME
RCIAIS                            

VENDE-SE 
ÓTICA

Ótima localização, Completa 
com Maquinários e Armações 
Solares e Receituários 
com Carteira de Clientes 
formado com 5 anos de 
funcionamento. Valor: 
R$ 60.000,00 Aceta-se 

negociação! Tel: (44) 9 
9958-5779.

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 
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