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Mudanças
táticas marcam 
times paulistas 

em 2020
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BOM PAGADOR

Consulta
a cadastro
positivo já

está valendo

Tatoos alertam 
sobre alergias 

e doenças
crônicas

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
12 e 13 de Janeiro de 2020

Os dados constam do primeiro Levantamento de Índice Rápido para Infestação pelo 
Aedes aegypti (Liraa) de 2020 e acendem o alerta para que a comunidade continue se 
mobilizando no combate ao mosquito. Ações simples como limpeza dos quintais são 
primordiais e por vezes esquecidas por alguns. Confira na página A3 os pontos críticos 
e como combate-los.

“Marcas do bem” definem exa-
tamente o que significam as 
tatuagens que alertam sobre 
alergias e doenças crônicas de 
seus portadores. Imprimir na 
pele esse alerta de segurança 
é uma alternativa que está 
sendo feita gratuitamente pelo 
tatuador umuaramense José 
Alexandre de Andrade. A ideia do 
projeto é desenhar uma tatoo de 
segurança uma vez por semana 
até o fim de 2020. Conheça a 
importância do alerta e como 
participar na página A5
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Para combater uma 
onda de furtos e ar-

rombamentos que têm 
assolado os Jardins Real 
e Nova América em Umu-
arama, os moradores não 
apenas reforçaram as 
seguranças de suas ca-
sas, mas se uniram para 
tornar a comunidade 
mais segura. Criaram o 
‘vizinho solidário’ que se 
comunica em tempo real 
sobre o que acontece na 
localidade; bateram as 
portas do comando do 
25º Batalhão da Polícia 
Militar cobrando mais 
segurança e agora estu-
dam a possibilidade de 
contratar um vigilante. 
Essa é a prova de que a 
‘união faz a força’. Saiba 
mais sobre a iniciativa na 
página A4

Comunidade dos Jardim Real e Nova 
América se unem contra arrombamentos

COLETIVIDADE EM AÇÃO

10 regiões de
Umuarama estão

com altos índices
 de infestação

Explosivos são
encontrados em

banco de Douradina
Pelo menos 1,5 kg de emulsão ex-
plosiva foi encontrado na manhã de 
sexta-feira (10) entre os escombros 
da agência do banco Bradesco, em 
Douradina. O artefato estava preso 
próximo ao cofre e foi encontrado 
por um faxineiro. Equipe do Batalhão 
de Operações Policiais Especiais de 
Curitiba esteve na cidade durante a 
noite para fazer a coleta do material. 
A ação durou cerca de duas horas e 
foi divulgada na manhã deste sábado.
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SOCIAL

INSS realiza força-tarefa para
agilizar concessão de benefícios

Brasília - O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) pôs em prática uma força-tarefa 
para colocar em dia os pedidos de benefícios. 
Atualmente, 1,3 milhão de pedidos aguardam, 
por mais de 45 dias, uma conclusão no reque-
rimento. Esse é o prazo máximo de análise 
definido por lei. De acordo com Márcia Elisa 
de Souza, diretora de Benefícios do instituto, 
medidas estão sendo tomadas para acelerar as 
análises dos requerimentos.

“Criamos as centrais de análises, servidores 
dedicados à análise de benefício e por especia-
lização. Estamos especializando a análise dos 
benefícios para ganhar em produção e quali-
dade. […] Temos o programa especial, onde 
os servidores analisam, fora da jornada de 
trabalho, com pagamento do bônus, os processos 
que estão há mais de 45 dias, após atender os 
requisitos necessários definidos no programa de 
gestão”, disse a diretora em entrevista à Rádio 
Nacional.

Além da realização de hora-extra por ser-
vidores para analisar os pedidos em atraso, o 
órgão trocou o sistema de marcação de ponto 
por outro, que mede a produtividade. Com isso, 
explicou Márcia, o INSS tem um maior número 
de benefícios analisados pelo mesmo servidor.

Vários tipos de requerimentos aguardam 
conclusão de análise do INSS. São, por exemplo, 
pedidos de aposentadoria por invalidez, por 
idade – tanto urbana quanto rural – e aposen-
tadoria por tempo de contribuição.

A legislação prevê que nenhum segurado deve 
esperar mais que 45 dias para ter o pedido de 
benefício analisado. Caso ultrapasse esse prazo, 
o instituto pode ter prejuízo, porque terá de 
pagar os valores retroativamente, com a devida 
correção monetária.

Márcia esclareceu, contudo, que apesar do 
grande número de requerimentos atrasados, 
cerca de 500 mil estão aguardando documenta-
ção adicional, necessária quando não é possível 
concluir o requerimento no ato da análise.

A diretora nega que o atraso seja por causa 
da mudança nas regras da reforma da Previ-
dência, aprovada pelo Congresso e promulgada 
em novembro. Segundo ela, os sistemas do 
instituto já estavam sendo preparados para 
as mudanças antes mesmo da aprovação das 
novas regras. “Assim que sai uma nova regra, 
é necessário adequar os sistemas, é uma coisa 
normal. Acontece que a gente já tem, dentro 
das novas regras, mais de 70% da demanda 
sendo atendida”.

Eleições podem atrasar 
reformas de Bolsonaro

Um impasse na or-
dem de prioridades da 
agenda do governo e 
do Congresso ameaça 
adiar a votação das 
reformas tributária e 
administrativa para 
depois das eleições 
municipais de outubro.

A três semanas da 
volta do recesso parla-
mentar, prevista para 
fevereiro, até líderes 
governistas admitem 
que as disputas para 
as prefeituras vão in-
fluenciar o calendário 
do Legislativo porque, 
nessa época, temas es-
pinhosos não recebem 
apoio dos políticos. 
Candidatos temem 
perder votos e mesmo 
parlamentares que 
não concorrem têm 
de manter compro-
missos com prefeitos 
e correligionários.

A l é m  d i s s o ,  a s 
prioridades são di-
vergentes na Praça 
dos Três Poderes. Os 
presidentes da Câ-
mara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Sena-
do, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), elegeram 
as mudanças no siste-
ma de impostos como 
prioridade deste ano 
e querem concluir um 
texto comum ainda no 
primeiro semestre. Na 
outra ponta, o presi-
dente Jair Bolsonaro 
deseja aprovar primei-
ro uma reforma admi-
nistrativa - que será 
enviada ao Congresso 
em fevereiro -, me-
xendo nas carreiras 
dos futuros servido-
res, mas tentando não 
comprar briga com os 
atuais funcionários 
públicos.
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Charge

Coluna Ilustradas

Política

Bolsonaro critica no Twitter 
ação do Podemos contra tarifa

no cheque especial
O presidente Jair Bol-

sonaro usou o Twitter 
neste sábado para criti-
car a decisão do partido 
Podemos de entrar com 
ação no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra 
a cobrança de tarifa no 
cheque especial. “Can-
celar a medida pela via 
judicial, seria fazer os 
juros voltarem a subir 
para 14%, prejudicando 
os mais pobres e mais 
endividados”, afirma o 
presidente, que publicou 
hoje três tuites para falar 
do cheque especial.

“A quem interessa a 

ação do PODEMOS? Aos 
pobres ou aos banquei-
ros?”, escreve Bolsonaro. 
“A tarifa faz parte de uma 
medida para reduzir os 
juros do cheque especial 
que passam a ficar limita-
dos em 8% ao mês.” 

No último dia 8 o Po-
demos decidiu entrar 
com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalida-
de (Adin) no STF para 
tentar anular a tarifa do 
cheque especial, vigente 
desde segunda-feira, 6. 
O partido alega que a 
tarifa afronta o “princípio 
da ordem econômica” da 
Constituição Federal

Bancos e empresas podem consultar
cadastro positivo a partir de hoje

A partir deste sábado (11), bancos, comerciantes e 
empresas que emprestam dinheiro podem consultar o 
cadastro positivo (lista de bons pagadores) para decidir 
se concedem crédito ou parcelamentos aos consumidores.

Administrados por empresas autorizadas pelo Banco 
Central (BC) a recolher os dados dos clientes, os bancos 
de dados vêm sido abastecidos desde novembro.

Uma das empresas que operam o cadastro positivo, o 
Serasa liberará os dados para consulta neste sábado. O 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) abrirá a consulta 
na próxima quarta-feira (15).

CONSULTA
Somente as empresas nas quais o cliente buscar crédito 

podem consultar os dados. A empresa não pode levantar 
as informações preventivamente caso o consumidor não 
tenha pedido crédito em um de seus estabelecimentos.

QUE PODE VER
No momento, podem ser consultados cinco tipos de 

informações sobre o cliente: nota de crédito (score), que 
representa a capacidade de pagar o empréstimo; índice de 
pontualidade de pagamento (número de contas quitadas, 
vencidas ou canceladas); índice de comprometimento de 
gastos (tipo de despesas, como consumo, empréstimos, 
cartão e financiamentos); quantidade de consultas do CPF 
por segmento de empresas; e histórico consolidado de 
compromissos assumidos (valores e datas de pagamento).

VEDADO
As empresas, no entanto, não podem acessar os bens 

comprados pelo consumidor, nem o nome das instituições 
onde ele contraiu operações de crédito e o saldo em conta 
corrente ou de investimentos. O Banco Central esclarece 
que os bancos de dados não são alimentados com essas 
informações.

COMUNICAÇÕES
A primeira etapa do cadastro positivo abrange as infor-

mações de crédito dos consumidores com conta em banco 
ou com operações em mais 100 empresas de crédito, como 
financeiras. Os clientes foram comunicados por e-mail, 
SMS ou carta da inclusão no banco de dados.

O cliente notificado da inclusão no banco de dados pode 

consultar a nota de crédito e o histórico financeiro. Para 
isso, o consumidor deve entrar nas páginas da internet 
de uma das quatro operadoras do cadastro positivo (Boa 
Vista, Quod, Serasa e SPC), cadastrar um e-mail e uma 
senha e aceitar um termo de compromisso.

Nos próximos meses, o cadastro positivo será ampliado 
e passará a receber dados de empresas de varejo, telefonia 
e concessionárias de água e luz. Dessa forma, pessoas 
sem conta em banco também serão incluídas na relação 
de bons pagadores.

INVERSÃO
Uma lista de bons pagadores que podem ter acesso 

a crédito mais barato, o cadastro positivo começou a 
funcionar em 2013, mas com uma lógica invertida em 
relação à atual. Na época, o cliente que quisesse ser in-
cluído no cadastro tinha que comunicar ao banco. San-
cionada em abril do ano passado, a nova legislação 
tornou automática a inclusão e o processamento dos 
dados dos clientes.

Quem não quiser entrar no cadastro positivo é que deve 
avisar a instituição financeira. Os bancos identificarão os 
bons pagadores com base em um sistema de pontuação, 
sem acesso direto à movimentação financeira do cliente. 
Cada cliente receberá uma nota de 0 a 1 mil. Quanto mais 
alta a nota, melhor a qualidade do pagador e menores as 
taxas de juros a que eles terão direito.

REGULAMENTAÇÃO
Em julho do ano passado, o Conselho Monetário Na-

cional (CMN) aprovou a regulamentação das gestoras dos 
bancos de dados, que terão tratamento semelhante ao das 
instituições financeiras e na reputação dos controladores 
e dos diretores. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro 
regulamentou a proteção dos dados dos consumidores.

Em outubro, o Banco Central autorizou quatro empre-
sas (Boa Vista, Quod, Serasa e SPC) a operar o cadastro 
positivo. Em novembro, os bancos começaram a abaste-
cer os bancos de dados com informações dos clientes.

Quem quiser consultar a situação no cadastro positi-
vo ou pedir a exclusão da lista de bons pagadores deve 
procurar uma das quatro empresas administradoras dos 
bancos de dados.

Assessores de Alcolumbre 
recebem verba no recesso

Uma equipe de quatro assessores lotados no 
gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), recebeu R$ 20 mil de diárias durante o 
período de recesso parlamentar. O valor foi pago para 
o grupo assessorar Alcolumbre em Macapá, embora o 
presidente do Senado não tenha permanecido todos 
os dias em seu reduto eleitoral.

Em 20 de dezembro, Giulia Raphaela Lima Carrera, 
Marcos David da Costa Brandão, Ana Tereza Lyra 
Campos Meirelles e Paulo Augusto de Araujo Boudens 
viajaram para o Amapá. Com a comitiva ainda foram 
oito policiais legislativos. Ao todo, as despesas com 
diárias no recesso de fim de ano para a equipe do 
presidente do Senado alcançaram R$ 80 mil. 

Giulia Raphaela Carrera e Paulo Augusto de 
Araujo Boudens, por exemplo, receberam dez diárias, 
incluindo o benefício pago nos dias de Natal e nos 
quais Alcolumbre estava em Brasília, como ele próprio 
informou em manifestações nas redes sociais.

Por meio de nota, o Senado confirmou que Alcolum-
bre não ficou no Amapá durante todo o período do re-
cesso de fim de ano, mas que os servidores ganharam 
as diárias porque “permaneceram no Estado cuidando 
dos preparativos para os eventos subsequentes” no 
Estado. A assessoria da Casa afirmou ainda que os 
quatro assessores não cometeram nenhuma irregula-
ridade ao receber as diárias durante a viagem oficial, 
já que todos são lotados em Brasília.
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DESCUIDO
“Geralmente após o trabalho 

intensificado pelas equipes da Vi-
gilância em Saúde Ambiental nos 
bairros onde a infestação é maior, 
os índices recuam. Mas depois a 
população volta a descuidar e os 
números se invertem”, informou 
o coordenador da Vigilância Am-
biental, Carlos Roberto da Silva. 
“É necessário que a luta contra o 
mosquito nunca tenha trégua. Se 

relaxar, ele vai aparecer e com isso 
a chance de disseminar a dengue só 
vai aumentar”, recomendou.

“Qualquer descuido pode elevar 
os índices e aumentar o risco de 
disseminação de dengue, zica vírus 
e febre chykungunia, apesar de todo 
o trabalho das equipes da Secretaria 
de Saúde”, apontou a coordenadora 
da Covisa, Maristela de Azevedo 
Ribeiro.

A secretaria deve receber larvicida da 
Secretaria de Estado da Saúde a partir do dia 
17 e poderá intensificar as ações de combate 
nos locais onde há presença de larvas do 
mosquito. 

No final do ano passado, o último Liraa 
foi de 1,4%, com uma mudança de perfil 
dos locais com maior infestação – antes os 
índices mais elevados eram apurados nos 
bairros mais afastados do centro, e naquela 
vez foi a região central que apresentou os 
piores indicadores.

LARVICIDA

editoria@ilustrado.com.br
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 ISITUAÇÃO DE ALERTA

Dez regiões da Umuarama apresentam
altos índices de infestação da dengue

Umuarama – Dez re-
giões de Umuarama estão 
com índices de infestação 
do mosquito da dengue 
que variam entre 16,2% 
a 5,3% e acende a luz de 
alerta para que a popu-
lação também faça sua 
parte nesta luta que é de 
todos. Os dados foram 
divulgados nesta sex-
ta-feira (10) pela Coor-
denadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa) no 
primeiro Levantamento 
de Índice Rápido para 
Infestação pelo Aedes 
aegypti (Liraa) de 2020.

CASOS CONFIRMA-
DOS

No atual ano epidemio-
lógico, Umuarama regis-
tra 67 casos positivos da 
doença – um número alto, 
porém inferior ao de muitas 
cidades da região, inclusive 
com população menor que a 
Capital da Amizade.

“Estamos atentos. As 
ações deram resultado 
no ano passado, evitando 
que os casos de dengue se 
tornassem um problema 
maior, porém contamos 
com a colaboração da popu-
lação. É muito importante 
que todos cuidem dos seus 
quintais, das suas casas, 

Umuarama - Nos últi-
mos dias de 2019 o prefei-
to Celso Pozzobom esteve 
na capital federal,  em 
contato com lideranças 
políticas e representan-
tes do governo federal, 
e conseguiu assegurar 
R$ 11 milhões 235 mil 
840,47 em recursos para 
investimentos em setores 
diversos. São pelo menos 
15 projetos – alguns já 
em execução – que te-
rão recursos federais a 
fundo perdido, sem com-
prometer as finanças do 
município nem afetar a 
capacidade de endivida-
mento da Prefeitura.

PROJETOS
O s  p r o j e t o s  f o r a m 

apresentados nos minis-
térios da Agricultura e 
Pecuária, Turismo e De-
senvolvimento Regional, 
e – graças ao bom relacio-
namento do prefeito na es-
fera política – receberam 
o apoio dos deputados 
federais Zeca Dirceu, To-
ninho Wandscheer, Felipe 
Barros, Sargento Fahur, 
Nelsi Coguetto Maria (o 
Vermelho) e do ex-deputa-
do Osmar Serraglio, autor 
de emendas ao orçamento 
do ano passado que agora 
serão liberadas.

AGROPECUÁRIO
Para fomentar o setor 

agropecuário, a Prefeitura 
vai adquirir mais uma es-
cavadeira hidráulica que 
será utilizada na manuten-
ção de estradas e apoio na 

A Prefeitura de Umua-
rama reformulou o site do 
município e desde dezembro 
de 2019 o novo portal ofe-
rece uma ampla gama de 
serviços à população com 
mais rapidez, confiabilidade 
e facilidade de acesso.

Quem visita hoje o ende-
reço www.umuarama.pr.gov.
br se depara com um visual 
mais leve e agradável, com 
conteúdos bem distribuídos, 
e pode acessar os mais va-
riados serviços com poucos 
cliques.

CONTRIBUINTE
Um dos objetivos da mu-

dança foi facilitar a vida do 
contribuinte. “O site é re-
sultado de um amplo estudo 
sobre as necessidades da 
população, desenvolvido ao 
longo de 2019, que resultou 
em uma série de mudanças 
estruturais. Os serviços mais 
procurados agora estão facil-
mente acessíveis, tanto para 
o cidadão quanto para as 
empresas. Os menus ficaram 
mais claros e objetivos”, ex-
plica a secretária municipal 
de Comunicação Social, Le-
tícia Macedo D’ávila Correa.

PORTAL
 Sob a coordenação da 

Secretaria de Comunicação 
Social, com o acompanha-
mento do Núcleo de Tecno-
logia e Informação (NTI) da 
Prefeitura, a empresa Win 
Site! Sistemas executou o 
projeto e implantou o novo 
sistema. Os conteúdos do 
antigo site migraram para o 
novo, preservando o grande 
banco de dados da Prefeitura 
– incluindo as informações de 

gestões anteriores.
Além do conteúdo in-

formativo (com milhares 
de textos, fotos e vídeos), 
o usuário pode acessar a 
legislação municipal (leis, 
portarias e decretos), 
acompanhar as realizações 
administrativas por meio 
do Portal da Transparência 
e ficar por dentro de tudo 
que acontece na Prefei-
tura. “Este site era uma 
necessidade e agora é uma 
realidade. O cidadão pode 
acessar muitos serviços 
sem ter de se deslocar até a 
Prefeitura, gerindo melhor 
o seu tempo. A população 
de Umuarama merecia um 
produto com esta qualidade 
no serviço público”, avaliou 
o prefeito Celso Pozzobom.

SERVIÇOS
Na página principal, os 

serviços estão divididos em 
blocos para facilitar o acesso. 
No campo “Umuarama” o 
visitante tem um histórico 
completo sobre a cidade, com 
perfil, meio ambiente, galeria 
de prefeitos, símbolos, fun-
dação, imigração, feriados, 
a cidade em dados, atrações 
turísticas e até papéis de 
parede para computador.

No campo “Secretarias” 
é possível conhecer toda a 
estrutura administrativa 
do município, os secretá-
rios municipais, equipes, 
informações sobre serviços 
prestados e o titular de 
cada pasta. Também há 
campos específicos para 
o cidadão, a empresa, o 
turista e o servidor muni-
cipal, todos com links dos 
serviços prestados.

NOTÍCIAS
A página principal traz 

ainda notícias com fotos 
sobre as principais ações da 
administração, atualizadas 
diariamente, agenda munici-
pal, transmissão ao vivo das 
licitações, mais facilidade 
para acesso à Transparência 
Municipal e o 156 on-line, 
para registrar as reclama-
ções da população, além do 
Mapa de Serviços, Mapa do 
Turismo, links úteis, links 
rápidos e os canais oficiais do 
município nas redes sociais.

“Ficou muito mais rápido 
e fácil navegar pelo site da 
Prefeitura. E se tiver dificul-
dade, o visitante pode registrar 
suas dúvidas que elas serão 
prontamente esclarecidas pela 
equipe da Secretaria de Comu-
nicação”, completou Letícia.

MELHOR ACESSO
O site segue o ideal do 

prefeito Celso Pozzobom de 
garantir à população aces-
so facilitado aos serviços 
públicos. “Era um investi-
mento necessário porque 
o contribuinte vinha tendo 
muita dificuldade com o site 
antigo. Tivemos problemas e, 
conforme o acesso digital vai 
aumentando entre a popula-
ção, o portal foi sobrecarre-
gando ao ponto de ‘travar’ em 
muitos momentos. Estamos 
realizando os últimos ajustes 
no novo site, mas agora a 
população pode acessar os 
serviços com mais agilidade, 
tanto pelo computador quan-
to pelo smartphone, tablet e 
outras plataformas”, acres-
centou o chefe da Divisão 
de Tecnologia e Informação, 
Rafael Moretto Barros.

preparação do solo, com o 
investimento aproximado 
de R$ 472,5 mil.

TURISMO
Na área do turismo, a 

intenção é implantar uma 
estrutura para recepção, 
atendimento e informação 
aos turistas que passam 
pela cidade, às margens 
da Rodovia PR-323 (pró-
ximo ao Parque de Ex-
posições Dario Pimenta 
Nóbrega), orçada em R$ 
490 mil, além da finaliza-
ção da quarta etapa de 
construção do Centro de 
Eventos (R$ 975 mil) em 
execução e da aquisição 
de móveis e equipamentos 
(R$ 731 mil) para o local.

ESTRUTURAL
O maior  volume de 

recursos,  porém, está 
co n ce ntra do  na  á r e a 
estrutural. “Vamos uti-
lizar recursos federais 
em obras onde teríamos 
de aplicar recursos pró-
prios ou firmar outros 
convênios. Desta forma, 
poderemos utilizar nos-
sas receitas em outros 
serviços para a melhoria 
da qualidade de vida da 
população”, afirmou o 
prefeito.

ESTRADA DIAS
Com recursos do Minis-

tério do Desenvolvimento 
Regional, a Prefeitura 
pretende pavimentar a 
Estrada Dias – obra já li-
citada, que deverá custar 
R$ 955 mil; revitalizar a 

primeira parte da Aveni-
da Tiradentes, na entrada 
da cidade (R$ 950 mil); 
pavimentar mais um lote 
de ruas do município (R$ 
620,7 mil); implantar mais 
asfalto em vias públicas 
e obras de drenagem plu-
vial (galerias) com previ-
são de investimento de R$ 
1 milhão 180 mil.

PONTES 
O pacote inclui, ainda, 

a execução de seis pontes 
na área rural – uma delas 
já entregue, na Estrada 
Moema – ao custo global 
de R$ 2,5 milhões; parte da 
pavimentação da Estrada 
Jaborandi, em fase de 
conclusão (R$ 900 mil); 
pavimentação no distrito 
de Serra dos Dourados (R$ 
223 mil); aquisição de um 
caminhão caçamba bascu-
lante (R$ 250 mil); e obras 
de recapeamento asfáltico 
(R$ 493 mil 100,00).

“Esses investimentos 
trarão grandes benefícios 
para a população, propor-
cionando melhorias em 
diversos setores, mais 
segurança e conforto, com 
impacto direto na qua-
lidade de vida e na qua-
lificação de Umuarama 
para atrair investidores 
e empresas comerciais 
e industriais. Tudo isso 
fortalece o ciclo de de-
senvolvimento, gerando 
empregos e divisas para 
o município oferecer ser-
viços públicos cada vez 
com mais qual idade”, 
completou Pozzobom.

Prefeitura de Umuarama disponibiliza
site mais ágil e completo ao contribuinte

Umuarama fechou 2019 com mais
R$ 11 milhões para investimentos

eliminando qualquer local 
ou recipiente que possa 
acumular água parada. 
Sem água o mosquito não 
vai se reproduzir a teremos 

maior controle sobre a den-
gue”, orientou a secretária 
municipal de Saúde, Cecília 
Cividini.

ÍNDICE DE INFESTA-
ÇÃO

Conforme os números do 
LIRA, o Índice de Infestação 
Predial (IIP) – apurado no 
período de 6 a 10 de janeiro 
– foi de 2,1%. Embora esteja 
acima do ideal (até 1%) o 
percentual é menor que o 
apurado no mesmo período 
do ano passado, que foi de 
3,3%, resultado das ações 
realizadas pela equipe da 
Vigilância Ambiental, da 
Educação em Saúde e de 
programas como o Bair-

ro Saudável, q1ue além 
de recolher materiais que 
poderiam acumular água 
também conscientiza a 
população.

FAVORÁVEL

Início de ano é um perío-
do crítico para o combate à 
dengue. O clima é favorável 
à reprodução do mosquito 
transmissor (calor e dias 

chuvosos) e muitas pessoas 
viajam, relaxam nos cuida-
dos com o quintal e criam 
as condições propícias para 
o mosquito – principal-
mente deixar água parada 
em recipientes, vasos de 
plantas, tonéis e calhas mal 
cuidadas. 

PONTOS CRÍTICOS
Agora, os maiores índices 

foram notados no Jardim Im-
pério do Sol (16,2%), Igreja 
Catedral (10,3%), Jardins 
São Caetano, Los Ange-
les, Colibri, Colégio Malba 
Tahan, Parque Danielle e 
Jardins Belvedere, Lisboa e 
Canadá (índices entre 5,3 e 
9,5%). Em 32 bairros da cida-
de o índice ficou zerado – não 
foram encontradas larvas do 
mosquito nas vistorias. Nos 
demais, variou entre 1,3% 
e 4,2%.

ÁREAS SENSÍVEIS
Na avaliação por uni-

dade de saúde, a situação 
mais crítica é no Conjunto 
Sonho Meu (9,8%), seguido 
pelo San Remo (5%), Posto 
de Saúde Central (4,3%), 
Lisboa, Industrial e Centro 
de Saúde Escola (na faixa 
de 3%). Em nove unidades 
de saúde o índice ficou 
entre 0% e 1,5%. 

A limpeza constante dos quintais é primordial para que a ‘guerra’ contra o mosquito da dengue seja vencida
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Umuarama – Uma 
onda de arrombamentos 
a residências nos bair-
ros Jardim Real e Nova 
América, em Umuarama, 
levou os moradores a 
união. Eles despertaram 
a empatia pelos vizinhos 
que foram vítimas dos 
criminosos ao invés de 
investir apenas no refor-
ço da segurança de sua 
casa.

VIZINHO SOLIDÁRIO
Uma das primeiras ini-

ciativas foi criar um gru-
po de What’sApp, onde 
todos os participantes 
atuam como ‘vigilantes’ 
do bairro “, ou Vizinho 
Solidário. A marca já está 
presente na maior parte 
das casas dos bairros.

Se alguém vê um carro 
estranho parado, já colo-
ca no grupo e quem tem 
câmera já começa a ver 
se tem mais informações. 
Se vemos pessoas dife-
rentes andando por aqui 
é a mesma coisa. Nos 
comunicamos e ficamos 
todos atentos”, explicou 
Angélica, que teve a ideia 
do grupo. Atualmente já 
são 126 participantes. 

VIGILANTE
Nesta semana, criaram 

um segundo grupo com 

o projeto denominado 
“Patrulhamento no Bair-
ro”, que até o momento 
conta com a adesão pelo 
40 famílias interessa-
das na contratação de 
um guarda para realizar 
rondas durante o dia na 
localidade.

“O candidato é um mo-
rador do bairro. Isso nos 
deixa mais seguros. Mas 
a presença da polícia 
e da guarda já garante 
essa sensação. Estão 
presentes desde o início 
da semana e todos estão 
comemorando”, explicou 
Angélica.

ARROMBAMENTOS
A ideia do vigilante 

ocorreu após um comér-
cio situado na avenida 
Alexandre Ceranto ser 
arrombada e os ladrões 
levarem dois veículos de 
clientes, no início da se-
mana. Um dos carros foi 
encontrado abandonado 
no Jardim Canadá. “O 
comerciante é morador 
do bairro. Ficou com o 
prejuízo. Não foram os 
carros dele que levaram. 
Foram de clientes”, res-
saltou o presidente da 
Associação de Moradores 
e Amigos do Jardim São 
Cristóvão, Jean Carlos 
Felipe.

“Não sei o que acon-
teceu nas últimas sema-
nas com essa quantida-

de de arrombamentos. 
Tem gente que teve a 
casa invadida três, duas, 
uma vez. Há inclusive 
uma moradora que está 
considerando mudar do 
bairro por causa dessa 
insegurança. Ela mora de 
aluguel e o proprietário 
não quer investir para 
reforçar a segurança do 
imóvel e ela está com 
medo”, explicou Angélica.

OUSADIA
Uma das ações mais 

ousadas ocorreu na casa 
de Renata. Ela e o marido 
saíram para trabalhar 
e quando ela chegou em 
casa no dia 18 de dezem-
bro, encontrou o imóvel 

‘vazio’. Os criminosos 
levaram geladeira, mi-
cro-ondas, cama, tapetes, 
televisores, videogame, 
aspirador de pó, panela 
elétrica, ventilador, co-
bertores, malas, roupas, 
perfumes, calçados, mo-
chilas, entre outros itens 
menores que aos poucos 
o casal vai percebendo. “

PREJUÍZO
“Moro aqui há um ano 

e meio, desde que casei. A 
sensação de insegurança 
que ficou é enorme. Não 
recuperamos nada e ti-
vemos que por cerca elé-
trica, portão eletrônico e 
alarme”, contou Renata. 
O prejuízo deixado foi de 

mais de R$ 12 mil.
“Meus móveis eram to-

dos novos. E para piorar, 
no dia 24, meu vizinho 
da rua debaixo teve dois 
televisores levados. Isso 
nos assustou”, explicou. 
Todos os arrombamentos 
aconteceram no período 
da tarde.

“Antes eu não partici-
pava do grupo até porque 
eu saia pro serviço, e do 
serviço para casa, então 
quase não via os vizinhos. 
Mas agora, com o vizinho 
solidário isso mudou mui-
to. Nós fomos ajudados e 
agora estamos ajudando, 
isso é muito bom ter nos 
bairros”, salientou Re-
nata.

 IVIZINHO SOLIDÁRIO

Moradores dos Jardins Real e Nova  América 
de unem para conter arrombamentos

editoria@ilustrado.com.br
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Nos jardins Nova América e Real os moradores adotaram o “vizinho solidário” e compartilham informações para se proteger de criminosos

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865

Outra ação adotada pelos moradores 
foi através da Associação dos Morado-
res e Amigos do Jardim São Cristóvão 
(Ajax), que abrange também esses dois 
bairros, com um pedido de socorro feito 
diretamente ao comando do 25º Bata-
lhão da Polícia Militar de Umuarama 
(BPM). “Os moradores me procuraram 
e intermediamos esse encontro. Eles pu-
deram pontuar todas as reclamações”, 
explicou o presidente da associação 
Jean Carlos Felipe.

“E também buscamos a imprensa, 

para sabermos se temos voz. Todas 
essas ações resultaram na Polícia Mi-
litar e na Guarda Municipal que estão 
realizando patrulhamentos nos bairros. 
Todos estão postando fotos e colocando 
comentários de como estão felizes e 
satisfeitos com a presença deles. Isso 
nos dá sensação de segurança”, afirmou 
Angélica.

Segundo o Aspirante Hélio Carvalho, 
da Polícia Militar, a demanda dos mo-
radores foi muito bem-vinda e ocorreu 
antes mesmo dos dados dos furtos apa-

recerem no sistema de georreferencia-
mento adotado para intensificar o patru-
lhamento na cidade. “Essa demanda fez 
com que adiantássemos a intensificação 
desses patrulhamentos. Trabalhamos 
por demandas e elas constantemente 
são alteradas de acordo com os locais 
e número de ocorrências”, explicou o 
militar. Ele destacou a importância da 
formalização do boletim de ocorrência 
quando há esse tipo de crime, pois aju-
da a polícia a identificar os pontos que 
precisam de atenção especial.

Busca de ajuda
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 IMARCAS DO BEM 

Tatuagens ajudam pessoas com
alergias e doenças crônicas 
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José Alexandre vai fazer uma tatuagem de segurança grátis por semana até o fim do ano 
Danilo Correia Nonato tatuou em seu braço Diabetes Tipo 

1, como forma de alerta sobre a doença 

Umuarama – A cada dia 
as tatuagens estão mais 
estampadas nas pessoas 
e para muitos, cada marca 
representa um momento da 
vida. Mas a arte vai além e 
agora também ajuda pes-
soas no setor da saúde. Em 
Umuarama, o tatuador José 
Alexandre Brito de Andra-
de lançou um projeto de 
fazer, gratuitamente, uma 
tatuagem de segurança por 
semana até o fim do ano 
em pessoas com alergias e 
doenças. 

 A tatuagem de seguran-
ça ressalta na pele da pes-
soa uma doença crônica ou 
alergias que podem promo-
ver riscos à saúde. Como 
no caso do umuaramense 
Danilo Correia Nonato, 27 
anos, que tatuou no seu bra-
ço “Diabetes Tipo 1”. Desta 
forma, a tatuagem se trans-
forma em uma alerta para a 
pessoa que, por um acaso, 
encontrar Danilo passando 
mal devido à doença.

“Há 15 anos sou diabé-
tico e a doença promove 

algumas alterações no cor-
po e as pessoas que não 
conhecem não entendem. 
Com a tatuagem de segu-
rança, quem presenciar um 
possível desmaio ou pane 
do meu organismo vai en-
tender que tenho diabetes. 
Não vai pensar que estou 
bêbado ou sobe efeito de 
outras substâncias, pois a 
doença promove sintomas 
como se fosse uma pane do 
sistema”, explicou Danilo. 

Essa foi a primeira ta-
tuagem de Nonato e para 
o entrevistado, a ação do 
tatuador José Alexandre 
é muito importante. “Além 
de alertar pessoas que 
não conhecem os sintomas 
da diabetes, esse tipo de 
tatuagem ajuda os profis-
sionais da saúde na hora 
do atendimento. O médico 
ou enfermeiro que ver essa 
tatuagem no meu braço 
vai saber quais os procedi-
mentos devem ser tomados, 
perante uma crise. Isso 
qualifica e agiliza o aten-
dimento. A tatuagem de 

segurança é um alerta”, 
ressaltou Nonato.

Segundo o tatuador 
de Umuarama, José Ale-
xandre, a ideia veio após 
uma cliente procurar seu 
estúdio para fazer uma ta-
tuagem de segurança. “Em 
uma situação, essa cliente 
passou mal por um tipo de 
alergia a um medicamento 
e desmaio na rua. Ela foi 
atendida pelo Samu. Achei 
interessante a ideia e per-
cebi que eu poderia ajudar 
de alguma forma a socie-
dade com meu trabalho”, 
ressaltou o entrevistado.

Andrade vai fazer uma 
tatuagem de segurança 
grátis por semana até o 
fim do ano e para isso ela 
vai estudar o caso de cada 
pessoa, que procurar o 
estúdio Holy Ink ou suas 
redes sociais. “Acredito 
que podemos devolver para 
sociedade o bem que ela 
nos proporciona e ajudar 
essas pessoas com o meu 
trabalho é muito importan-
te para mim”, finalizou. 

A tatuagem de segurança ressalta na pele da pessoa uma doença crônica ou alergias que 
podem promover riscos à saúde
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Unipar oferece mais de cem opções 
de cursos de especialização 

 IPÓS-GRADUAÇÃO

Outro diferencial da pós-graduação da 
Unipar é o programa de fidelização, um 
investimento da Reitoria para incentivar 
seus ex-alunos e os formandos a prosse-
guir os estudos, concedendo descontos 
na mensalidade. Ex-alunos formados em 
2019 ganham 20% de desconto; formados 
em anos anteriores, 15%; ex-alunos de 
cursos de especialização concluídos na 
Unipar, 20%; e alunos de outras institui-
ções, 10%. Descontos se aplicam apenas 
aos cursos em nível lato sensu e vale 
somente se as parcelas forem pagas até 
a data do vencimento; não é concedido 
aos cursos com número de vagas inferior 
a 15.

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO 

editoria@ilustrado.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
EDITA L DE  CHAMAMENTO – 001/2019 - PMU – REGISTRO DE CADASTRO DE FORNECEDORES
 O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, torna público às pessoas jurídicas e físicas, que, em cumprimento ao 
disposto no art. 34, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, a DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, está recebendo os pedidos de inscrição no Registro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, seus Fundos, Fundações e Autarquias, para efeitos de participação em LICITAÇÕES, para fornecimento 
de bens, obras e serviços.
I. - HABILITAÇÃO
A habilitação nas Licitações será solicitada através de requerimento, entregue na Divisão de Licitações e Contratos, 
exigindo-se dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à:
a) - HABILITAÇÃO JURÍDICA: Conforme o caso, a documentação consistirá em:
a)- Cédula de Identidade e CPF dos responsáveis legais;
b)- Registro comercial, no caso de empresa individual;
 c) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
d) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) - Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir.
f) - A empresa de pequeno porte, microempresa e micro empreendedor individual, que pretender se utilizar dos 
benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e posteriores alterações, deverão comprovar 
o seu enquadramento em tal situação jurídica através da declaração firmada por contador ou certidão simplificada, 
expedida pela Junta Comercial, ambas com prazo de validade de até 90(noventa) dias a contar da data de emissão.
b) - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Conforme o caso, a documentação consistirá em:
a) - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal (Alvará de Licença), se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/
PGFN nº1.751, de 02/10/2014,  Estadual (Certidão Negativa de Tributos Estaduais) e Municipal (Certidão Negativa 
de Tributos Municipais);
d) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (CRF).
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
c) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Conforme o caso, a documentação consistirá em:
a) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta.
d) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Conforme o caso, a documentação consistirá em:
a) - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
b) - Certificado de Regularidade do CREA/CAU da empresa e do responsável técnico;
c) - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da Licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados 
e disponíveis para a realização do objeto da Licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
d) - Atestados de no mínimo 02 (dois) clientes de pessoa jurídica.
OBS.: - 1. - Os documentos referidos nos itens anteriores, necessários à habilitação, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da unidade que realiza a 
Licitação, ou publicação em órgão de Imprensa Oficial.
  2. - Em cada Licitação, poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo Licitante que 
importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidades financeira, calculada esta em função 
do Patrimônio Líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
II. - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO
Os documentos apresentados serão examinados por Comissão Especial, conforme estatuído no art. 51, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e posteriores alterações.
A comissão Permanente poderá conceder prazo para que se proceda a substituição ou complementação dos 
documentos apresentados, desde que eles não satisfaçam as exigências preestabelecidas neste Edital, podendo ser 
alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito, nos termos do art. 37, da Lei nº .8666, de 21.06.93, alterada 
pela Lei nº 8.883 de 08.06.94.
III - DO CERTIFICADO DE REGISTRO
Para efeitos deste Edital, a Secretaria de Administração - Divisão de Licitações e Contratos, manterá registros 
cadastrais, para efeitos de habilitação, atualizados pelo menos uma vez por ano, na forma regulamentar.
Aos inscritos, cuja documentação tenha sido considerada satisfatória, pela Comissão, serão classificados por 
categorias, tendo-se em vista sua especificação, subdivididos em grupos, segundo a capacidade técnica-financeira 
avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada no item I.
Aos inscritos será fornecido certificado, renovado anualmente através de documentos estipulados pela Secretaria 
de Administração.
UMUARAMA, 08 de janeiro de 2020.
   CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração
FORMULÁRIO PARA CADASTRO
Dados da empresa
Razão social: ___________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________
Nome Fantasia: _________________________________________________
Endereço da empresa: ___________________________________________
Cidade: ____________________________ Estado: ____________________
CEP: ________________ Home Page: ______________________________
e-mail. ________________________________________________________
Telefone: (____) _________________Celular: (____) __________________
ME – Micro Empresa        (____)
EPP – Empresa de Pequeno Porte(____)
MEI – Micro Empreendedor Individual(____)
Demais formas Societárias(____)
OBS. Caso a empresa seja constituída na forma societária de ME – Micro Empresa, EPP – Empresa de Pequeno 
Porte ou MEI – Micro Empreendedor Individual, a mesma deverá comprovar o seu enquadramento em tal situação 
jurídica através da declaração firmada por contador ou certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, ambas 
com prazo de validade de até 90(noventa) dias a contar da data de emissão.
Dados do representante ou pessoa encarregada
NOME: ________________________________________________________
Endereço para correspondência: ___________________________________
Cidade ___________________________ Estado ______________________
CEP: _____________________ E-mail: _____________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADLESCENTE DE–CMDCA -  FRANCISCO ALVES – PARANÁ

RESOLUÇÃO 001/2020
SUMULA: O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, REUNIDOS EM SESSÃO 
PLENÁRIA SOLENE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, ÁS 9H00, NO PLENÁRIO PROFESSORA LUCIA ALBUQUERQUE DO 
NASCIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, PARA DAR POSSE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, 
ELEITOS EM 06 DE OUTUBRO DE 2019, EM ELEIÇÕES UNIFICADA, PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO DE 2020 A 2024.
CONFORME: DETERMINA A LEI MUNICIPAL 442/2002, NO SEU ART. 37 
“ OS CANDIDATOS ELEITOS SERÃO NOMEADOS E EMPOSSADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL (CMDCA), ASSUMINDO O 
CARGO DE CONSELHEIRO NO DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO MANDATO DE SEUS ANTECESSORES.”
DETERMINA OS ARTIGOS 132 E 139, “CAPUT” E SEU § 2º DA LEI 8.069/1990 – ECA E O ART. 38 DA LEI   MUNICIPAL  
442/2002,.
RESOLVE:
ART. 1º - EMPOSSAR OS MEMBROS ELEITOS NA ELEIÇÃO UNIFICADA REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, PARA 
O EXERCÍCIO DE MANDATO DE 2020 A 2024, COMO CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, 
COMARCA DE IPORÃ,  ESTADO DO PARANÁ, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 132 E 139 , “CAPUT” E SEU § 2º DA LEI 
8.069/1990 –ECA E OS ARTIGOS 37 E  38 DA LEI MUNICIPAL 442/2002, SENDO  COMPOSTO O CONSELHO TUTELAR COM 
OS SEGUINTES MEMBROS:
ORDEM NOME DO CONSELHEIRO RG CPF Nº VOTOS
001 CIDIMAR APARECIDO TEODORO 11.037.590-5 075.144.459-60 164
002 DANIEL RODRIGUES SANTOS 3.843.888-3 555.326.839-72 164
003 MARCOS RODRIGUES SANTE 6.381.492-0 041.744.579-21 131
004 ANDRESSA ANSELMO JOÃO PEREIRA 9.736.916-0 059.453.409-79 126
005 RONALDO DE GOIS 7.003.526-0 513.020.189-15 114
ART. 2º - ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
FRANCISCO ALVES – PR, 10 DE JANEIRO DE 2020                     
ÂNGELA MARIA DA CRUZ SILVA -  PRESIDENTE DO CMDCA
                                      

MUNICÍPIO DE PÉROLA 
Estado do Paraná 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas 
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente 
notificação. 
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115, §3° inciso II da lei acima 
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.  
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada 
lote.  
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o 
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido 
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.  
 
Pérola, em 10 de janeiro de 2020. 
 

RAFAEL ROSA DE LIMA 
RUA ANTONIO MENDES, 44 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 422950 

SIVALDO CARVALHO CETRA 
RUA RIACHUELO, 1203 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES  
INSC: 422150 

FABIANO DE MELO BELENTANI 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 521 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 418850 

JOSE FLORENTINO NOTARIO 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 531 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 418800 

DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 421 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 421400 

MB LOTEAMENTOS LTDA 
RUA ALBERTO PIPINO BATISTA, 39 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 420150 

MB LOTEAMENTOS LTDA 
RUA JOSE STEL, 109 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 421000 

VIULMA VITAL 
RUA JOSE STEL, 85 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 421100 

MB LOTEAMENTOS LTDA 
RUA ALBERTO PIPINO BATISTA, 119 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC:419750 

LUIZ APARECIDO MICHELETTI 
RUA JOSE STEL, 46 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 420550 

ALDO JOAO HUNGARO 
RUA ALBERTO PIPINO BATISTA, 133 
BAIRRO: JARDIM JULIA BORGES 
INSC: 419700 

CAMILA FERNEDA BATISTA 
RUA OSVALDO CRUZ, 630 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 16500 

ANTONIO DELISE 
RUA OSVALDO CRUZ, 681 
BAIRRO: CENTRO  
INSC: 17220 

ESPOLIO DE ARLINDO CANDIDO MOREIRA 
RUA MANOEL RIBAS, 433 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 100500 

ESPOLIO DE DORISVALDO FERREIRA 
RUA RAPOSO TAVARES, 868 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 262200 

VANILSON SOARES MACIEL 
RUA MANOEL RIBAS, 441 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 100400 

  

 
 

Diante deste cenário de 
crise econômica pelo qual o 
Brasil vem passando, con-
quistar uma vaga no com-
petitivo e exigente mercado 
de trabalho está cada vez 
mais difícil. E sempre tem 
mais chances quem tem o 
melhor currículo, aquele 
que está mais capacitado 
para assumir o cargo dis-
ponível. E quando falamos 
em profissional capacitado, 
estamos referindo-se a um 
profissional qualificado, 
apto a desenvolver suas ta-
refas com responsabilidade 
e competência. 

O ESPECIALISTA
Para isso é preciso es-

tudo, esforço, dedicação, 
ou seja, se especializar. E 
os especialistas sempre 

ressaltam o quanto uma 
pós-graduação é impor-
tante e faz a diferença 
na trajetória profissional. 
Eles afirmam que com um 
curso de especialização, 
além da possibilidade de 
se destacar no mercado de 
trabalho, as chances de um 
profissional obter promo-
ção e aumento de salário 
são bem maiores. 

AMPLIE POSSIBILI-
DADES

Atenta a essas mudan-
ças, a Universidade Para-
naense – Unipar colabora 
constantemente para que 
o Brasil consiga melhorar 
seu quadro de especialis-
tas, investindo na oferta de 
cursos em todas as áreas 
do conhecimento. E este 

ano, com o tema ‘Amplie 
Possiblidades’, a campanha 
oferece um leque ainda 
maior de opções.

Compõem a lista mul-
ticâmpi da pós-graduação 
lato sensu mais de 110 cur-
sos, entre eles os de MBA. 
Com projeto pedagógico 
moderno, englobando todas 
as áreas do conhecimento, 
os cursos foram elaborados 
de acordo com as deman-
das do mercado. E todos 
também são regulamenta-
dos pelo MEC (Ministério 
da Educação). 

CREDIBILIDADE
Além da Unipar ser uma 

Instituição séria, com cre-
dibilidade e com profes-
sores conceituados, tem 
tradição na área. Afinal, 

são quarenta e sete anos 
de história; em pós-gra-
duação, são mais de trinta. 
E os coordenadores dos 
cursos apontam mais um 
diferencial para quem faz 
pós-graduação na Unipar.

Por receber alunos de 
várias cidades, de diferentes 
regiões, a Instituição torna-
se um ótimo lugar para se 
construir uma rede de ami-
zades profissionais, pois o 
networking, muito valorizado 
nos tempos de hoje, também 
ajuda a abrir caminhos para 
as oportunidades profissio-
nais. Mais informações sobre 
todos os cursos oferecidos 
nas sete Unidades da Unipar 
podem ser encontradas no 
site da Unipar, no link da pós-
graduação, ou pelo telefone 
(44) 3621-2816. 
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1) O ator Giovanni 
Dopico interpretou o 
personagem Santiago 
em qual dessas nove-
las globais?
a) “O Sétimo Guardião”
b) “O Tempo Não Para”
c) “Malhação: Vidas 
Brasileiras”
d) “Espelho da Vida”

2) Quem fez par 
romântico com Ch-
ris Couto em “Um Anjo Caiu do 
Céu”?
a) Caco Ciocler
b) Marcelo Anthony
c) Felipe Camargo
d) Rodrigo Faro

3) Qual novela da extinta Rede Manchete o SBT não 
reprisou?
a) “Xica da Silva”
b) “Pantanal”
c) “A História de Ana Raio e Zé Trovão”
d) “Mandacaru”

4) Em qual dessas minisséries Miguel Falabella viveu 
um assassino frio e calculista?
a) “Os Maias”
b) “Aquarela do Brasil”
c) “Desejo”
d) “As Noivas de Copacabana”

5) Quem interpretou Clarice em “A Padroeira”?
a) Mariana Ximenes
b) Isabel Fillardis
c) Lu Grimaldi
d) Giulia Gam

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

Mostrando o 
presente

Grazi Massafera apare-
ceu nas redes sociais na 
companhia do gatinho Bro-
wnie. Ela ganhou o filhote 
de presente de seu amado 
Caio Castro. 

Matando a 
saudade

Mel Maia viajou para 
Watford, na Inglaterra, es-
pecialmente para se en-
contrar com o namorado, o 
jogador de futebol João Pe-
dro, que atua no time local. 
E tem vivido momentos de 
muito romance e alegrias. 

A cara 
da avó

Gabriela Duarte postou 
uma foto da filha Manuela, 
que tem 13 anos, e o regis-
tro chamou a atenção por 
causa da semelhança da 
adolescente com sua avó, 
a atriz Regina Duarte. Ma-
nuela é filha do fotógrafo 
Jairo Goldfuss. 

De olho 
no prato

Sophie Charlotte decidiu 
cuidar pessoalmente da ali-
mentação do ator Daniel de 
Oliveira. A atriz conta que o 
amado é fã dos pratos gor-
durosos e calóricos, por isso 
ela resolveu dar dicas de 
cardápios mais saudáveis. 

Quem diz que ama e não procura 
compreender e nem auxiliar, nem 
amparar e nem servir, não saiu de 
si mesmo ao encontro do amor de 
alguém. Ame para ser amado!

Em visita ao lar de alguém, apren-
damos a agradecer o carinho do 
acolhimento sem nos determos em 
possíveis desarranjos do ambiente. 
Faça uma visita e leve alegria a 
alguém.

Quem executa com alegria as tarefas 
consideradas menores, esponta-
neamente se promove às tarefas 
consideradas maiores. Faça sempre 
com carinho as tarefas propostas 
para você.

Dificuldades no trabalho todos nós 
temos, mas lembre-se que quando 
você converte o trabalho em alegria, 
o trabalho se transforma em um dos 
prazeres de sua vida. Pense nisso!

Quem diz que o tempo traz apenas 
desilusões, é que não tem feito outra 
coisa senão iludir-se. Tenha os pés 
no chão e não caia em qualquer 
conversa. Seja mais realista.

Em qualquer fracasso, compreenda 
que você pode trabalhar, pode igual-
mente servir, e quem pode servir car-
rega consigo um tesouro nas mãos.

Por maior que seja o fardo do so-
frimento, lembre-se que Deus, que 
amparou você ontem, ampara também 
hoje e com certeza amanhã também. 
Nunca perca sua fé!

Reconheça o fato de que, muitas 
vezes, a pessoa nos parece indigna 
simplesmente por não adotar os 
nossos pontos de vista. Mesmo não 
concordando com você, a opinião 
alheia pode ser muito importante.

Se você ama realmente ou pelo menos 
envia pensamentos bons, verá que as 
coisas mudarão diante de seus olhos. 
Tudo o que você faz ou fala a alguém, 
faz diferença.

Nesta vida, quem não tem dificulda-
des? Encare toda a dificuldade como 
um desafio, uma pedra no caminho, 
e nunca se deixe vencer por qualquer 
obstáculo.

Decida ser feliz, sabendo que é uma 
atitude, um hábito adquirido com a 
prática diária, e não o resultado de 
uma conquista. Lembre-se que você 
nasceu para viver bem e ser feliz.

Lembre-se que errar é humano. O erro 
ou engano dos outros talvez fossem 
nossos se estivéssemos nas circuns-
tâncias dos mesmos. Pense nisso e 
saiba perdoar.

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

Filipe afirma a Rita que jamais deixará de gostar 
dela. Marquinhos descobre o nome criado por Jaqueline 
para sua chapa e sugere que Diana o adote. Neide avisa 
a Jaqueline que a chapa de Diana registrou o nome pen-
sado por ela. Nanda tem uma crise de pânico. Milena e 
Daniel provocam Madureira por conta de Lígia. Ivete 
ameaça abandonar Nanda caso a filha desista de ser 
cantora. Carla admira o empenho de Anjinha na cons-
trução da chapa para o grêmio. Thiago ajuda Jaqueline 
a criar um novo nome para sua chapa. Vânia elogia 
Fafi. César se insinua para Vânia. Anjinha beija Cléber. 
Lígia e Filipe chegam à festa da ONG de Madureira.
 

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 
Felício pede Isabel em namoro. Clotilde tem alta do 

hospital.  Elias sugere que Assad abra uma filial da 
loja no Rio de Janeiro. Inês repara no encantamento 
de Afonso por Lola. Alfredo decide pegar outra peça 
do estoque de Osório, e Tião se preocupa. Alfredo en-
contra Zeca embriagado no cabaré. Lola e Clotilde se 
penalizam com a história do cunhado. Alfredo sugere 
que Zeca espalhe capazes com a foto de Neves pela 
cidade. Julinho se preocupa com o emprego ao saber 
que Assad pretende abrir uma loja no Rio de Janeiro. 
Isabel procura Lúcio. Marcelo recrimina Felício por 
namorar Isabel, mesmo sendo casado. 

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 

SBT
A pedido de Luigi, Poliana grava um vídeo confir-

mando que a relação que tem com o menino é ape-
nas amizade. As crianças do Clubinho investigam e 
encontram mais informações sobre os pais de Ester 
na internet. Verônica pergunta a Roger como está o 
andamento das obras da sede do CLP. A O11O divulga 
a lista com os pré-aprovados para o projeto “Geração 
O11O”. Luca, Jeff e Brenda são aprovados. Marcelo 
acha a certidão de nascimento de João. O menino in-
venta uma desculpa para omitir a verdade. Helô diz a 
Durval que desconfia de que Raquel seja a Dark Lady. 

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo 
Diogo avisa a Gisele que ela será sua assistente 

pessoal na Editora. Machado avisa a Marcos que 
ele pode ser preso caso não provem que foi vítima 
de uma armação. Gisele observa Diogo negociando 
com Pessanha ao telefone. Gisele consegue avisar 
a Marcos que Diogo mandou Pessanha tirar a vida 
de Paloma. Ramon salva Paloma, mas acaba ferido.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Vitória se espanta com as declarações de Álvaro. 

Sandro garante a Vinícius que não ajudará mais Mar-
coni. Camila sofre com a gravidez indesejada. Thelma 
fica exultante com seu futuro neto. Vinícius se recusa 
a participar do jantar da PWA para acionistas. Vitória 
conta para Tiago que Sandro é seu irmão. Lurdes en-
contra o telefone de Gilberto no caderninho de Kátia e 
marca um encontro com o homem. Camila volta para 
casa. Lurdes aconselha Magno a se divorciar de Leila e 
casar com Betina. Miranda confronta Matias sobre Jane. 

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Sabrina sai chateada. Dóris chama o garoto de 
burro e pergunta se ele não percebeu o tanto que 
ela gosta dele. Rebeca conta para Nina que está 
preocupada, pois Otávio não lhe atende. Nina diz 
para a filha parar de arrumar problemas com Otá-
vio. Marta se confessa com o padre Lutero e diz que 
faltou coragem para dizer a verdade sobre o segredo 
das gêmeas para Rebeca. O padre instrui a fiel para 
contar tudo mesmo assim. Isabela, que finge ser Ma-
nuela, vai atrás da mulher na igreja, que vai embora.

As gracinhas da fi lha
Patrícia Abravanel e o marido, Fábio Faria, publicaram 

um vídeo no qual a filha Jane, que tem quase 2 aninhos 
de vida, está comendo cenoura. A menina divertiu os se-
guidores dos papais famosos quando descreveu o legume 
como “cenoula”. 

Romance
Kevinho e a modelo Gabriela Versiani podem ter en-

gatado um romance. Os boatos começaram depois que 
ela tomou sol e banho de piscina na casa do artista. Será 
mesmo verdade?

O canal “De Bens com a Vida” fala hoje de um as-
sunto necessário. O de empregos importantes, mas não 
valorizados. A apresentadora Ana Paula Xongani rece-
be Veronica Oliveira, criadora do “Faxina Boa”, para 
conversarem sobre o empoderamento das diaristas e 
a rotina de trabalho de uma profissional da limpeza. 
O episódio estará disponível a partir das 15 horas no 
Youtube. Veronica se considera uma faxineira hipster, 
é criadora de conteúdo e palestrante. Ela começou 
trabalhando na casa de amigas e percebeu que, para 
ganhar mercado, precisaria divulgar o seu serviço. Foi 
quando nasceu o “Faxina Boa”, tendo como diferencial 
a criatividade para fugir dos anúncios tradicionais 
de faxineiras e se inspirando em filmes e séries para 
chamar atenção.

Parceria
Abrindo o verão e irra-

diando as melhores ener-
gias para 2020, Silva e Ivete 
acabam de lançar a inédi-
ta “Pra Vida Inteira”. Nesta 
parceria, o cantor capixaba 
convidou a rainha do Car-
naval para uma canção que 
fala de um amor eterno, 
puro e verdadeiro, emba-
lado por um romântico axé 
baiano.     

Romance assumido
Viv iane  Araú jo  as -

sumiu o romance com o 
empresário Guilherme 
Militão. Recentemente, 
eles foram clicados juntos 
durante ensaio da bateria 
da Salgueiro, escola de 
samba da qual ela é rainha 
de bateria. O casal tam-
bém passou o final de ano 
juntinhos, no Rio Grande 
do Norte. 

Edição de verão
Às 22h15, na sua turnê de verão, o “Papo de Se-

gunda” do GNT desembarca em duas capitais nor-
destinas: em Recife, no Instituto Oficina Cerâmica 
Francisco Brennand; e em Salvador, no Forte de Santo 
Antônio Além do Carmo (Forte da Capoeira). A cada 
episódio um convidado local debate temas da atuali-
dade e comportamento com os apresentadores: Fabio 
Porchat, Emicida, João Vicente e Francisco Bosco. 
Nesta semana, o convidado da vez será a cantora 
Daniela Mercury, além da participação da Banda Didá.  

Valorizando as faxineiras

Elogios ao amigo
Bruna Marquezine se desmanchou em elogios ao ator e 

humorista Paulo Gustavo, depois de ter assistido ao filme 
“Minha Mãe é Uma Peça 3”, que está em cartaz nos cine-
mas do Brasil. A atriz confessou que chorou de emoção 
ao ver o trabalho do artista no filme.  
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Corinthians, Palmeiras e Santos 
começam 2020 com mudanças táticas

 INOVAS APOSTAS 
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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

Se você quer estudar na 
Unipar em 2020, mas não 
fez o vestibular tradicional, 

ainda pode. O Módulo II 
Continuado [para vagas 

remanescentes] está com 
inscrições abertas. Acesse 

vestibular.unipar.br e 
confira a lista de cursos. E 
para ganhar um desconto 
na mensalidade, confira 

lá também o Programa de 
Bolsas da Unipar. Porque a 
Unipar tem muito espaço 

para o seu talento!

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

A Unipar investe em opções em todas as áreas do 
conhecimento, com um leque grande de cursos. São mais de 
90 na lista multicâmpus da pós-graduação lato sensu, incluindo 
MBA. Regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação), 
todos seguem projeto pedagógico moderno. A credibilidade da 
Unipar e o seu quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Outro diferencial da pós-graduação 
da Unipar é o programa de fidelização, um investimento para 
incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os 
estudos, com bons descontos na mensalidade.

Campanha da Unipar está começando, com vários 
cursos, em várias áreas do conhecimento

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO 

• Análises Clínicas e 
Toxicológicas
• Ciência e Tecnologia de 
Sementes
• Constelações Familiares
• Dermoestética
• Direito Administrativo 
e Municipal [com tópicos 
especiais em licitações, 
compliance e eleitoral]
• Direito e Processo do 
Trabalho
• Direito Previdenciário
• Endodontia
• Engenharia de Segurança do 
Trabalho
• Estruturas de Concreto e 
Fundações
• Farmácia Clínica e Farmácia 
Hospitalar [ênfase em 

• Programas de mestrado e 
doutorado em Biotecnologia 
aplicada à Agricultura 
• Programa de mestrado 
e doutorado em Ciência 
Animal com ênfase em 
Produtos Bioativos 
• Programa de mestrado 
em Direito Processual e 
Cidadania 
• Programa de mestrado 
em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção 
Básica 

Modalidade stricto sensu, 
em Umuarama

CURSOS OFERECIDOS 

Especialização e MBA, em Umuarama Mestrado e 
doutorado, também 
com inscrições abertas 

Prescrição Farmacêutica]
• Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada
• Fisiologia do Exercício e 
Reabilitação Cardiovascular
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e 
Resistência Antimicrobiana
• Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas
• MBA em Finanças, 
Controladoria e Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas, 
Carreira e Liderança
• MBA em Perícia, Auditoria e 
Gestão Tributária
• MBA Executivo em Gestão 
Empresarial
• MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação

Unipar – 
Referência 
em educação 
superior, da 
graduação ao 
doutorado 
- há 47 anos 
formando 
profissionais 
de talento!  

• Medicina de Felídeos
• Microbiologia e Controle 
de Qualidade Microbiológico
• Nutrição e Fitoterapia 
Aplicada a Clínica
• Ortodontia
• Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos
• Psicologia Histórico 
Cultural
• Relações Familiares e 
Intervenções Psicossociais
• Responsabilidade Civil
• Restauração de Dentes 
Tratados Endodonticamente 
com Ênfase em Retentores 
Intra-Radiculares
• Sistemas Térmicos
• Vigilância Sanitária e 
Saúde Única

São Paulo (AE) - Corin-
thians, Palmeiras e Santos 
iniciam 2020 com novas 
ideias de jogo. A troca 
no comando das equipes 
traz estilos diferentes em 
relação aos antecessores. 
Os treinadores que che-
garam têm outros concei-
tos e pensam em armar 
seus respectivos times de 
maneira distinta da que 
foi vista em 2019. Uma 
revolução tática no futebol 
paulista. A exceção é o 
São Paulo, que manteve 
Fernando Diniz.

CORINTHIANS
A principal mudança 

acontece no Corinthians. 
Desde 2008, quando Mano 
Menezes assumiu o time 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro, há um jeito 
bem definido de a equipe 
atuar: mais focada em não 
levar gols do que em fazer. 
Era o "time reativo", que 
se fechava em busca de 
contra-ataques. Além de 
Mano, Tite e Fábio Carille 
também marcaram esse 
estilo de jogo.

Após mais de dez anos, 
porém, a diretoria do Co-
rinthians decidiu apostar 
em novas ideias. Contra-
tou Tiago Nunes, que teve 
sucesso nas duas últimas 
temporadas no Athletico
-PR. Em sua primeira en-
trevista, o novo treinador 

contou que pretende fazer 
seu time propor o jogo. No 
entanto, deixou claro que 
pode mudar o estilo da 
equipe ao longo de 2020.

PROPOSITIVA
"Durante minha trajetó-

ria, experimentei diversos 
modelos de jogo  Eu me 
formei como treinador 
tendo a oportunidade de 
vivenciar quase todas as 
ideias. Mas o que mais me 
agrada é ter mais a bola, 
ser propositivo, que privi-
legia a condição técnica, 
até mais vistoso de ver", 
disse Nunes. "Mas sou 
ciente de que esse modelo 
só se desenvolve com o 
passar dos treinamentos, 
aí você vai vendo se en-
caixa com os jogadores, 
os adversários. A minha 
ideia é fazer a equipe pro-
positiva, mas não impede 
de, no decorrer da tempo-
rada, encontrar uma outra 
ideia que vai nos levar à 
vitória de uma maneira 
mais fácil."

PALMEIRAS
No Palmeiras, a mu-

dança deve ser menos 
impactante. Saiu Mano 
Menezes no fim de 2019 e 
chegou Vanderlei Luxem-
burgo para comandar a 
equipe no início deste ano. 
Agora em sua quinta pas-
sagem pelo clube, o novo 

técnico mostrou ao longo 
da carreira que gosta de 
times mais ofensivos. Ao 
ser questionado sobre 
o assunto, o treinador 
minimizou o movimento 
de mudança de estilo no 
futebol brasileiro para 
esta temporada.

OFENSIVO
"O momento é de uma 

expectativa e cobrança 
em futebol ofensivo. Mas 
quando futebol brasileiro 
não foi ofensivo? Pega 
na história  Tem DNA 
ofensivo. Estamos muito 
preocupados com esque-
ma táticos e números, e 
esquecemos que o DNA 
do Brasil é empírico, de 

mudar de posição, de fazer 
diferente. Se perdermos 
isso, viramos robôs (...) 
As pessoas estão ávidas 
em saber como o time vai 
jogar, esquema tático, se 
é proativo, reativo. Mas 
não adianta pensar em 
equipe. Estou em um clube 
com DNA de Academia, de 
ter time técnico, mas que 
pode ser também extre-
mamente defensivo, com 
a marcação começando no 
ataque quando se perde a 
bola", afirmou.

SANTOS
No Santos, Jorge Sam-

paoli deixou o comando 
da equipe no fim de 2019 
e Jesualdo Ferreira ini-

Vanderlei Luxemburgo quer mudar o estilo de jogo do Palmeiras

ciou os trabalhos na últi-
ma quarta-feira. Os dois 
estrangeiros têm ideias 
diferentes: enquanto o ar-
gentino armava o time de 
forma bastante ofensiva, 
o português preza mais 
pelo equilíbrio. O objetivo 
de Jesualdo é dar atenção 
maior à defesa.

O PORTUGUÊS
"O Santos é uma equi-

pe que jogava ofensiva-
mente, uma atitude per-
feitamente clara. E que 
cuidava pouco de sua 
defesa. Foi uma equipe 
que me agradou. Gosto 
dessas equipes, mas tam-
bém é verdade que tem 
de existir um equilíbrio. 
A minha expectativa é 
melhorar o que era muito 
bom e o que também foi 
menos bom. São joga-
dores que me agradam 
e que me motivam para 
trabalhar de acordo com 
o meu modelo", disse.

Dos três clubes, o Co-
rinthians é quem saiu na 
frente. Após a demissão 
de Carille, Tiago Nunes foi 
contratado em novembro 
e iniciou o planejamento, 
mas só assumiu o time 
neste ano. Luxemburgo 
acertou na metade de 
dezembro, enquanto Je-
sualdo chegou na última 
quarta-feira.
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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

AV. PARIGOT DE SOUZA
RESIDENCIA: R$ 600.000,00 Lote 10- remanescente, da 
subdivisão da data n° 10 da quadra 72, situada na Av. Parigot de 
Souza, Zona 01, medindo 245,915m², contendo uma residência 
em alvenaria, com área de 114,71m² conforme matricula 3820 
do CRI 2° Oficio. 

RUA SANTA CECILIA
Residência: R$ 300.000,00 Residência localizada no Jardim São 
Cristóvão, na Rua Santa Cecilia n° 2072. LOTE 07 DA Quadra 03 
medindo 264,00 m² sendo 89,14 m² de residência em Alvenaria. 

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

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

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

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

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

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

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

 V E N D A S

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

R$ 120.000,00

Edifício
 Bela Vida

Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no

Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²

de areá comum totalizando
52,3283. 

Em Xambrê-Pr

²

R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

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

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

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

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

ORION RESIDENCE. SITUADO NA AV. MARINGÁ
Apartamento cobertura triplex no Orion Residence. situado 
na Av. Maringá, com 432m2 de área privativa, possuindo, 03 
suítes, 01 suíte master, piscina, área gourmet, 04 vagas de 
garagem n° 141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00

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

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. 

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

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

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



FIAT                                         
DOBLO CARGO 

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

STRADA 1.4 
19/19

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

STRADA 
ADVENTURE 

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

STRADA FIRE 
1.4 11/12

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

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

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

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

FORD                                         
FIESTA HATCH 

11/11
Completa, preto. R$ 
19.500,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  9 9976-0563.

FIESTA SEDAN  
1.6 10/11

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

FOCUS 2.0 
TITANIUM 2015

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

FORD FOCUS 
14/15

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

FORD KÁ 1.0 
11/12

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

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

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

COROLA XRS 
13/14

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

HONDA CIVIC 
18/18

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

NISSA 
FRONTIER 4X4

Prata, cab. dupla. R$ 
38.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

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

GOL G4 1.0 
07/08

Preto, 04 portas, direção, 
vidro, trava, alarme, R$ 
14.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
98417-4339.

PARATI 1.8 
97/97

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

SAVEIRO DUPLA 
1.6 14/15

Vermelha, completa. R$ 
39.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

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

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

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

CAPTUR 2.0 INTENSE AT. 17/18 BRANCO COMKPLETO, AUT R$ 75.900,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HB20S 1.6 PREMIUM 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 54.900,00

ONIX 1.0 JOY  17/18 PRETO COMPLETO R$ 37.900,00

ONIX 1.4 LT 13/13 BRANCO COMPLETO R$ 33.900,00

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

ONIX 1.4 ACT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACT AT 19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 62.900,00

PRIMA 1.0 JOY 17/18 PRETO COMPLETO R$ 43.900,00

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

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

S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 146.900,00

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

SPIN 1.8 ACT AT 16/17 PRATA COMPLETO, AUT R$ 57.900,00

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

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

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

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

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

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

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

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

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

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

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

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

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

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

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

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

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

Envie seu currículo a  Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

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

CHEVROL
ET                                    

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

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

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

CELTA 1.0 
06/07

Branco, R$ 10.000,00.  
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  (44) 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. 
Fones: (44) 3622-3292  
/  (44) 99976-0563.

PRISMA 
LTZ 1.4 

2018
Preto, completo, automático. 
R$ 60.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

S10 LT DUPLA 
2.4 13/14

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

SPIN LTZ 1.8 
13/13

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

SPIN LTZ 
14/14

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

VECTRA 
ELEGANCE 

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

VECTRA GLS 
00/00

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

VECTRA GLS 
2001

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

CHEVROLET

VOYAGE 1.6 
2010

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

DIVERSOS                                     
AULAS DE 

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

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

Giroto Estacamento 
e Fundações LTDA, 
CNPJ:11.340.741/0001-38 

Comunica para os devidos 
fi ns de extravio do seu 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
28.555. Com esta publicação 
torna-se sem efeito legal 
e comercial.

CASAS                                        
ALDEMIR 

IMOVEIS VENDE
R$ 280.000,00. Prox. Novo 
Patio Prefeitura. R. Jeferson 
Arlindo Fuente Romero, 
6441 – Jd Atlântico - Alv/
Laje – 02 suite, 01 q, sala,  
coz., Bwc soc., A. serv. e 
gar. + Detalhes: (44)9 9911 
5353(OI) ou digite cód. 918 
em www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 280.000,00. Prox. Colégio 
Geração Cima. Av. Presidente 
Castelo Branco, 2234 – Jd 
Castelo Branco - SuÍte, 
02 quartos, sala, cozinha 
com armários planejados, 
bwc social com armários, 
lavanderia, garagem + 
Detalhes: (44)9.9995-2111 
digite cód. 1148  em www. 
aldemirimoveis.com.br

INF: www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111 

15/01
QUARTA

10:00
HORAS

LEILÃO DE VEÍCULOS

PRESENCIAL

E ONLINE
LANCES  SIMULTÂNEOS 

300 VEÍCULOS
APROXIMADAMENTE

AUTOMÓVEIS

UTILITÁRIOS

MOTOS

CAMINHÕES

E SUCATAS

LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 UMBARÁ. CURITIBA/PR.

Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 14/01

DIVERSOS  CASAS                                       



ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
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

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 780,00. Prox. Praça 
Tamoyo. R. Anumai, 2725, 
Zona 04 - alv/laje – suíte, 
02 qtos, sala,  coz., Bwc 
soc., A. Ser.,  garagem 
+ Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite 
o cód. 810 em nosso site 
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ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

R$ 1.600,00 – Prox. A Praça 
Tamoyo – R. Bararuba, 
2649 – Zona 06 - Suíte, 
02 quartos, sala, cozinha 
com armários planejados, 
bwc social, área de serviço, 
garagem p/ 02 veículos, 
ainda com espaço gourmet 
com churrasqueira e 
despensa, imóvel com 
cerca elétrica e portão 
eletrônico. + Detalhes – 
(44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1139 
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

CASA PORTO 
CAMARGO 

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

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

44-998556104 ou Eloiza 
44-998907578

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

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE 

!!
Vende valor a consultar,  
Pq Bandeirantes, na Rua 
Paulo Mulato Netto, 2347 
Residência em Alvenaria 
com área construída de 
99,21m2, com uma suíte, 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, posto de 
luz, lavanderia e garagem 
para dois veículos, mais 
uma ampliação nos fundos 
de 100m2, com edícula, 
churrasqueira, despensa, 
quarto/escritório e quintal 
calçada interessados contatar 
com Fones – 99103-2617 
ou 99858-6165;

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE!!
Vende valor a consulta, 
Parque Ibirapuera na Rua 
Manuel de Freitas da Silva, 
residência em Alvenaria, 
com área construída de 
78,00M2, Terreno área 
140 m2 (7,00m X 20,00m), 
possuindo, 01 Suíte, 01 
quarto, sala/copa cozinha, 
banheiro social, Posto de 
Luz, área garagem para 
2 veículos, corredor ao 
lado com entrados para 
a cozinha e área serviço, 
Interessados contatar 
com fones 99763-0860 
ou 99103-2617;

APARTAM
ENTOS                                 

ALDEMIR 
IMOVEIS VENDE
R$ 242.000,00. Prox. Igreja 
São José Operário – Zona 
01 – Ed. Res. Atlântico. 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

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

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

ALDEMIR 
IMÓVEIS 
ALUGA

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

ALDEMIR 
IMÓVEIS 

ALUGA
R$ 650,00. Prox. Unipar 
Sede.  Ed. Lavoisier, Av. 
Maringa, 5325. Apt°. 3º 
Andar/Frente Zona 3.  À. Tot. 
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., 
Sala, Coz., A. serv., Bwc 
soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00  Incluso 
água e gás)  + Detalhes  
(44)3056-5555/9.9844-
3338  ou digite o cód. 
1038 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

VENDE-SE 
APTO

Edifício Burle Max, apartamento 
1001 sendo: Uma suíte 
mais dois quartos, sala, 
cozinha, lavanderia e duas 
vagas na garagem 18/29. 
Área comum: Salão de 
festas, churrasqueira, 
piscina, sauna, academia 

e portaria 24 horas. Tratar 
com Dilnei 44-998556104 
ou Eloiza 44-998907578

LOTES 
RURAIS                                 
ARRENDA-SE 10 

ALQUEIRES
Para Pastagem com 
5 repartições e água, 
mangueira, Saída para 
Maria Helena. tratar com 
Cláudio. Fones: (44) 9 
9724-9726 tim

VENDE-SE 
CHÁCARA

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

 
ORIENTADOR DE ATIVIDADES  
na área de Arte Educação 

Vaga nº  260/19  para Umuarama 
 
 

Pré-requisitos: Ensino Superior completo ou 
cursando com Licenciatura em: Arte-Educação, Artes 

Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, Educação 
Artística ou Música com experiência comprovada 

conforme descrito em edital. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco 
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  17/01/2020 

APARTAMENTOS  

LOTES 
RURAIS                                
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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$ 193.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. 
PORTUGAL, 4877, 1° Pvt° – Blc. B - À.Tot. 83,05 m², À. Priv. 61,27 
m² - 03 Quart., Sala estar/jantar, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e Garag. + 
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 180.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. ARAPONGAS– R. ARA-
PONGAS, 4411 - À. Tot. 75,59 m², À. Priv. 51,80 m² - 02 Quart., Sala, 
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes – (44)3056-5555 ou 
digite o cód. 1107 em nosso site 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$ 110.000,00 – PROX. CLUBE HARMONIA - ED. OURO VERDE I – R. 
MARIALVA, 5860 – À. Tot. 52,61 m², À. Priv. 47,23 m² - 02 Quart., Sala, 
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-
5353 (OI) ou digite o cód. 1002 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIA

R$ 410.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA 
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. 
Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc so-
cial, 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. PÇA. BRASILIA – TRAV. SUMARÉ - 3920 
– ZONA 07  - À. Ter. 263,83 m², À. Constr. Aprox. 140,00 m² - Alv/laje, 
Suíte, 02 qtos, sala estar e jantar, cozinha, bwc social e de serv., A. serv., 
despensa, garagem e edícula c/ churrasqueira + Detalhes: Plantão (44)9 
9911-5353 (TIM) ou digite o cód. 1101 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 320.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO, 1972 – 
JD. MONACO - À. Ter. Aprox. 196,80 m², À. Constr. Aprox. 118,80 m² - Alv/
Laje – Suite, 02 quart., sala, copa, coz c/armários planejados., Bwc soc., 
A. serv. Disp, churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou 
digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br

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

R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBERDADE, 2970, 
– JD. TANGARÁ - À. Ter. 330,00 m²,  À. Constr. Aprox. 124,00 m² - Alv/
laje C/ Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: 
Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite o cód. 539 em www.aldemiri-
moveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. NOVO PATIO PREFEITURA – R. JEFERSON 
ARLINDO FUENTE ROMERO, 6441 – JD ATLANTICO - Alv/Laje – 02 
suite, 01 q, sala,  coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 
5353(OI) ou digite cód. 918 em www. aldemirimoveis.com.br

VENDAS

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

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR SEDE CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHI-
GAWA, S/N – ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozi-
nha c/ churrasqueira, Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1132  em nosso 
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2130 
– JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala,  cozinha, Bwc soc., A. 
Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 
1133  em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.600,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 
06 - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, 
área de serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com 
churrasqueira e despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso 
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.350,00 – 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$ 1.300,00 – PROX. AO BIG WALMART – R. WALDEMAR EVARISTO, 2266 
– PQ DANIELE - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem, 
espaço gourmet e amplo quintal +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite 
o cód. 160 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 780,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R. 
MARTINHO PEDRANGELO, 1862 – JD IMPERIAL I - Alv/laje – suíte, 2 
qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 590 em nosso site www.aldemirimo-
veis.com.br

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

R$ 780,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO – R. ANHUMAI, 2725 – ZONA 
04 - Alv/laje – suíte, 02 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 810 em nosso 
site www.aldemirimoveis.com.br

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

SOBRELOJA

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

KITNET

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

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

R$ 880,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. COR-
DOBA - R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; 
suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem  (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite cód. 1000 em nosso site www. 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$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA 
SARANDI, 5281 - 2º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2 
qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 360,00 
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o 
cód. 504 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

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

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

R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FREN-
RE, 1113 – Apto 2º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. 
serv,  Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água 
e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1147 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

RESIDÊNCIAS

R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. 
RIO GRANDE DO SUL Nº2772 – CONDOMÍNIO ECOVILLE – JARDIM 
BELVEDERE – Suíte, 02 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha gour-
met 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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA, 4547 – JD. 
GUARANI 2 - À. Ter. 200,04 m²,  À. Constr. Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/forro 
– Suíte, 01 Quart, Sala, Coz., Bwc soc., gar. e piscina. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA  CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVA-
DOR 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

SOBRADO

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARA-
BÁ, 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$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. 
RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 
120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.
Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL 
DESOCUPADO + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o 
cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA 
CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: 
Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, 
Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 
9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS 
DUMOND – AV. RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m², Pavi-
mento térreo: Salão Comercial com aprox.: 248,00 m²;  Edícula com aprox.: 
91,00 m² e 10 vagas de garagens com aprox.: 12,00m². E na parte superior 
contendo 02 pavimentos com 04 apartamentos (02 por andar); com área 
de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala, coz., bwc social, 3 qtos, área de 
serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM)  ou  digite o cód. 
980  em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Com 
área total aprox. de 12.100,00m², Contem uma Residência em alvenaria com 
área contr. de aprox. 210 m², um salão de festas com 150 m²,  ampla área 
de lazer com piscina, campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita 
área verde.  + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou  digite o cód. 
949 em www.aldemirimoveis.com.br

DIVERSOS

R$ 70.000,00 - PROX. UEM – RESTAURANTE CANTINA CAFÉ – AV. 
BRASIL, 2131 - ZONA 07 Clientela formada, atuando no seguimento  buffet 
livre,  prato feito e marmitex. Ponto comercial de grande fl uxo de veículos 
e pedestres, ao lado do Supermercado Capiotto, imediações da U.EM em 
Umuarama/PR, Instalado em um salão de aproximadamente 120 m ² com 
cozinha industrial completa,  semi nova, ambiente climatizado e demais 
instalações, capacidade para ate 90 pessoas, com possibilidade, também de 
locações para festas e eventos.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI) ou 
digite cód. 14 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 
323 – Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias 
construções a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 
19.358,00m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou  digite o cód. 
982 em www.aldemirimoveis.com.br

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

DIVERSOS

SOBRADOS

TERRENOS

SOBRELOJA

R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n  –  Z. 
03 – Área 490,00 m², topografi a plana, estuda-se venda de meio lote. + 
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou  digite o cód. 946 em www.
aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

TERRENOS
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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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