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A PERDA DO PIONEIRO DR HYZO -  Rodeado por 
livros, muitas lembranças e principalmente por 
sua esposa Idalina Castro dos Santos, 94 anos, 
Dr Hyzo Gondeberto dos Santos, 90 anos, foi 
um homem culto de conversa interessante e que 

além de médico, marido e pai, também ensinava 
a língua universal Esperanto. Pioneiro da medicina 
em Umuarama, o médico construiu sua carreira 
pregando ética e honestidade. Ele faleceu quinta-
feira passada em Umuarama. Página B1

AVANÇA A DUPLICAÇÃO DA AV. PORTUGAL EM UMUARAMA - As obras de duplica-
ção da avenida Portugal, na saída de Umuarama para Maria Helena, avançam e nesta 
semana a Prefeitura informou que foi necessária a retirada de algumas árvores que 
estavam no meio do caminho. Obra deve ficar pronta até o meio do ano. Página A5  

Página A2

ISSO É BRASIL

Bolsonaro 
sanciona lei que 
dá R$ 2 bilhões 

aos partidos
A briga para tomar conta de 
partidos e criar novos parti-
dos vai continuar em alta no 
Brasil. O Congresso aprovou 
e o presidente Bolsonaro 
sancionou ontem a lei que 
libera R$ 2 bilhões para o 
fundo eleitoral. Dinheiro 
vai financiar as campanhas 
eleitorais. 
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CIDADE

Polícia prende 
motoristas 

embriagados 
no centro 

Página A4

CULTURA

Umuarama pode 
ser modelo 

em projeto de 
orquestras sociais

Dados apresentados pelo 25º Ba-
talhão da Polícia Militar indicam 
uma redução de 26% nos casos de 
roubos no comparativo com 2.018 
na cidade de Umuarama e outros 
16 municípios da região. Foram 
315 roubos em 2018 contra 235 
em 2019. Se isolar Umuarama, o 
percentual de queda é o mesmo: 
26%, mas com 168 ocorrências 
desta natureza em 2018 e apenas 
124 em 2019. Segundo o aspirante 
da Polícia Militar, Hélio Carvalho, 
essa queda se deve à presença 
efetiva da corporação durante 24 
horas nas ruas, com ações de 
prevenção e repressão contra a 
criminalidade. Página A6

Polícia diz que número de assaltos 
diminuiu 26% no ano passado 

UMUARAMA E REGIÃO 
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Advogada afirma que descobriu 
‘ligação’  de discursos de Alvim 
e nazista por acaso

A associação do discurso do então secretário de 
Cultura, Roberto Alvim, com o nazismo foi descoberta 
quase que por acaso, informa o jornal O Estado de S. 
Paulo. A primeira pessoa a fazer a ligação foi a advo-
gada Manuela Lourenção, de 36 anos, que mora em 
São Paulo. Ela assistiu ao vídeo em que Alvim anuncia 
o Prêmio Nacional das Artes e parafraseia o ministro 
da Propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, com 
dois amigos, na noite de anteontem.

Manuela, especialista em negociações coletivas 
e litígios estratégicos, disse ao Estadão/Broadcast, 
plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, 
que não percebeu a referência imediatamente, mas 
que estranhou o cenário e a trilha sonora do vídeo. 
“Foi por acaso, não trabalho com isso. Era meio que 
uma brincadeira de teoria da conspiração”, afirmou. 
Na gravação, o agora ex-secretário de Cultura faz um 
discurso em tom nacionalista, ao som de uma ópera 
de Richard Wagner, compositor alemão admirado por 
Adolf Hitler.

Manuela relatou que decidiu transcrever um dos 
trechos do discurso de Alvim e pesquisar no Google. 
O resultado a surpreendeu ao mostrar um pronun-
ciamento de Goebbels a diretores de teatro em 1933. 
A referência está no livro Joseph Goebbels: Uma 
biografia, de Peter Longerich.
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Charge

Coluna Ilustradas

Política

Para analistas, episódio de 
Alvim enfraquece base do 
governo Bolsonaro

O episódio do vídeo no 
qual o então secretário 
de cultura Roberto Al-
vim reproduziu trechos 
do discurso de Joseph 
Goebbels, ministro da 
Propaganda da Alema-
nha nazista, pode fazer 
com que o governo de Jair 
Bolsonaro perca parte 
importante de sua base, 
ligada aos religiosos e, 
sobretudo, à comunidade 
judaica, afirmam analis-
tas ouvidos pelo Estado. 

“Esse caso envolveu 
um setor que tem sido um 
importante aliado do Bol-
sonaro, que é uma parte 
da comunidade judaica”, 
afirmou o cientista po-
lítico Carlos Mello, que 
explica que há uma “dis-
puta” nessa comunidade 
em relação ao apoio ao 
governo Bolsonaro. “Evi-
dentemente que esses 
setores que vinham sendo 
mais simpáticos saíram 
enfraquecidos nessa que-
da de braço”, disse. 

Para Mello, é difícil 

mensurar o tamanho 
desse apoio em termos 
eleitorais, mas considera 
importante a influência 
econômica e empresarial 
desse grupo. “Ele perde 
um setor que tem pujança 
econômica, influência em 
formação de opinião e 
articulação política inter-
nacional, ele perde nesse 
sentido”, afirmou. 

A Confederação Is-
raelita do Brasil consi-
derou “inaceitável o uso 
de discurso nazista pelo 
secretário da Cultura 
do governo Bolsonaro” 
e cobrou a demissão de 
Alvim. A Confederação Is-
raelita do Brasil (Conib) 
divulgou comunicado em 
que afirma que a fala “é 
um sinal assustador” da 
visão de cultura de Alvim.

Professor de Teoria 
Política da Unesp, Marco 
Aurélio Nogueira afirmou 
que o rápido afastamen-
to de Alvim amenizou 
um pouco o impacto do 
episódio.

Postura de Lula
é questionada por
sindicalistas e aliados

Centrais sindicais 
que participaram do 
movimento Lula Livre e 
líderes de partidos his-
toricamente alinhados 
ao PT têm demonstrado 
descontentamento com 
a atuação política do ex
-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva desde que 
ele deixou a cadeia, em 
novembro.

Segundo eles, Lula 
tem feito uma política 
muito “estreita”. O mo-
vimento é interpretado 
por petistas como uma 
tentativa de isolar o ex
-presidente e o PT e levar 
a centro-esquerda para 
projetos mais amplos 
como os de Ciro Gomes 
(PDT) ou do apresenta-
dor de TV Luciano Huck 
(sem partido).

Força Sindical, Cen-

tral dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil 
(CTB) e União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) 
não foram convidadas 
para reunião nacional 
da campanha Lula Li-
vre marcada para hoje, 
em São Paulo. Em 2018, 
estas centrais (e outras 
quatro) aceitaram trans-
ferir o centro da comemo-
ração do Dia do Trabalho 
de São Paulo para Curi-
tiba em solidariedade 
a Lula. Alguns de seus 
dirigentes se engajaram 
pessoalmente na cam-
panha pela libertação do 
petista.

Agora, reclamam que 
o petista, desde que saiu 
da cadeia, só recebe di-
rigentes da Central Úni-
ca dos Trabalhadores 
(CUT).

Governo diz que sancionou fundo eleitoral
para evitar crime de responsabilidade

Brasília, (Agência Estado) - Ao sancionar in-
tegralmente a Lei Orçamentária Anual de 2020 
(LOA 2020), o presidente Jair Bolsonaro manteve 
a previsão de gasto de R$ 2 bilhões para finan-
ciar as campanhas dos candidatos nas eleições 
municipais de outubro, por meio do chamado 
Fundo Eleitoral. Em comunicado distribuído neste 
sábado (18) pelo Palácio do Planalto, o governo 
afirmou que o dispositivo foi mantido para evitar 
que o presidente fosse acusado de cometer crime 
de responsabilidade. 

“Cumpre destacar que eventual veto do presidente da 
República à dotação orçamentária do Fundão Eleitoral 
não alteraria a legislação eleitoral. Portanto, não teria o 
efeito de extinguir nem o próprio fundo, nem a obrigação 
legal de financiá-lo”, registrou o governo por meio do 
comunicado. 

“Por outro lado, eventual veto à dotação orçamentária 
necessária impediria que se desse cumprimento ao que 
dispõe a legislação eleitoral. A conduta de impedir a fiel 
execução da lei eleitoral é um dos crimes de responsabili-
dade previstos na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, mais 
precisamente no item 4 do caput do art. 7º. Nesse contexto, 
foi recomendada a sua sanção tanto pelo Ministério da 
Economia, como pelos órgãos técnicos e de assessoramen-

to jurídico consultados”, acrescentou o Planalto. 
Criado em 2017 para compensar as perdas impostas 

por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, dois 
anos antes, havia proibido doações de pessoas jurídicas 
aos candidatos, o Fundo Eleitoral é abastecido com di-
nheiro do Tesouro Nacional. A distribuição da verba fica a 
critério das cúpulas partidárias, que, em geral, privilegiam 
políticos com mandato.

O valor de R$ 2 bilhões foi aprovado pelo Congresso 
em dezembro do ano passado. Contrariado com críticas 
sobre a destinação desses recursos, Bolsonaro tem pedido 
a apoiadores que não votem em candidatos que utilizam 
recursos públicos nas eleições. O problema é que o “boi-
cote” pode prejudicar seus próprios aliados

Levantamento do Estadão publicado nesta semana 
mostrou que pelo menos 15 parlamentares bolsonaristas 
tiveram parte dos gastos eleitorais em 2018 custeada com 
dinheiro do Fundo Eleitoral. Ao todo, foram R$ 335,2 mil 
recebidos, o que representa 17% do total arrecadado pelos 
então candidatos.

A advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil, Ka-
rina Kufa, já afirmou que, apesar de não concordar com 
o uso do fundo eleitoral, a nova legenda não vai rejeitar 
parlamentares que já tenham utilizado os recursos em 
campanhas passadas.

Brasília, (AE) - Convidada pelo presidente Jair Bol-
sonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura, a 
atriz Regina Duarte criticou no ano passado a indicação 
do dramaturgo Roberto Alvim para o posto.  “Quem me 
conhece sabe que, se eu pudesse opinar, teria sugerido 
outro perfil. Alguém com mais experiência em gestão 
pública e mais agregadora da classe artística”, publicou a 
artista em seu perfil pessoal no Instagram, em novembro 
do ano passado.

Agora, Regina está cotada para a vaga de Alvim, 
demitido do cargo após protagonizar um vídeo com refe-
rências ao nazismo. Segundo apurou o Estado/Broadcast, 
plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, 
a ideia do Palácio do Planalto é levar um nome de peso, 
reconhecido no meio cultural, para assumir o posto, nos 
moldes da indicação de Gilberto Gil para o Ministério da 
Cultura no governo Lula. Caso Regina não aceite o convite, 
uma das opções cotadas é o ator Carlos Vereza.

Esta não é a primeira vez que uma atriz que estrelou 
novelas da Globo é sondada para assumir a Cultura. No 
governo Sarney, Fernanda Montenegro recusou um convite 
para comandar a pasta, que tinha status de ministério na 
época.

Lava Jato
Ao longo dos últimos meses, Regina utilizou o perfil no 

Instagram para manifestar apoio ao ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, e ao coordenador da 
força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan 
Dallagnol. “Somos todos Sérgio Moro”, publicou a atriz.

Se por um lado endossa as investigações de um esque-
ma bilionário de corrupção na Petrobras, Regina ataca o 
Supremo Tribunal Federal (STF) em suas redes sociais.  
“STF. Guardião da Constituição ou da impunidade?” e 
“Lava Jato está correndo perigo nas mãos do STF” foram 
alguma das publicações no perfil da artista.

Ela também criticou os votos proferidos pelo presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli, e pela ministra Rosa Weber 
contra a execução antecipada de pena, que permitiram que 
o tribunal derrubasse a possibilidade de prisão após con-
denação em segunda instância - a medida foi considerada 
um dos pilares da Lava Jato no combate à impunidade. 
O resultado abriu caminho para que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva fosse colocado em liberdade.

“Votou contra o Brasil. Lástima” e “Rosa Weber vota 
contra o Brasil”, escreveu Regina.

Em alinhamento com Bolsonaro, Regina já se mostrou 
favorável à flexibilização da posse de armas, uma das 
bandeiras eleitorais do presidente. “Se o registro de novas 
armas aumentou 50% em 2019, não deveria haver uma 
explosão de homicídios, como previam os ‘especialistas’ 

NA POLÍTICA 

Regina Duarte criticou a indicação
de Roberto Alvim em 2019

da extrema-imprensa? Ao invés disso, houve uma redução 
de 22% dos homicídios”, diz a publicação compartilhada 
por Regina.

Em meio à polêmica com a retirada da divulgação de 
filmes brasileiros da sede e da página oficial da Ancine, 
a atriz usou o perfil para publicar cartazes de produções 
nacionais, como “Deus e o diabo na terra do sol”, Tropa 
de Elite” e “Carlota Joaquina”, marco da retomada do 
cinematografia nacional.

A atriz ainda criticou o documentário “Democracia em 
vertigem”, de Petra Costa, indicado ao Oscar na última 
segunda-feira (13), que retrata a queda de Dilma Rous-
seff. “A verdadeira história sobre o impeachment foi feita 
por milhões de brasileiros nas ruas e Oscar nenhum vai 
reescrever nossa História”, postou Regina.

Em 17 de dezembro, Regina publicou no Instagram um 
artigo da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, que 
lamentava o fim da TV Escola. “O triste fim da TV Escola”, 
era o título do texto da colunista.

Financiamento
Em 2016, a peça “A visita da velha senhora”, estrelada 

por Regina, tentou captar cerca de R$ 2 milhões via Lei 
Rouanet, dispositivo que tem sido alvo de duras críticas 
do presidente Jair Bolsonaro. Mas o sistema do Ministério 
da Cultura informa que nenhum valor foi efetivamente 
captado para financiar o projeto.

 •A atriz diz que vai responder ao convite até nesta segunda-feira 
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Internados têm cegueira 
e paralisia facial

Pacientes internados com suspeita de intoxicação 
por dietilenoglicol depois que beberam a cerveja 
Belorizontina, da Backer, correm risco de morrer, 
de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde 
de Minas. Eles têm alterações neurológicas como 
cegueira, perda de movimentos e paralisia facial. 

INTOXICAÇÃO
Até ontem à noite, eram 19 notificações de into-

xicação pela substância, com quatro mortes - uma 
delas confirmada para a presença de dietilenoglicol. 
De manhã, a pasta havia informado que 14 pessoas 
estavam internadas em estado grave, todas na rede 
particular de Belo Horizonte. Os pacientes estão sen-
do tratados com etanol, que funciona como antídoto 
e barra a metabolização do dietilenoglicol. 

REGISTROS
Entre o total de registros, 17 são homens. A 

maioria dos intoxicados (12) é de Belo Horizonte. E 
o número de intoxicações pode aumentar, segundo 
o superintendente de Vigilância e Saúde do Estado, 
Felipe Laguardia. A Vigilância Sanitária de Belo 
Horizonte colocou em monitoramento mais 16 pes-
soas que procuraram a rede de saúde e disseram 
ter bebido a cerveja Belorizontina. 

TEMOR
Temor. A diretora de Vigilância Epidemiológica 

da prefeitura, Lúcia Paixão, afirmou que, com o iní-
cio dos casos de intoxicação, foi registrado aumento 
na procura por unidades de saúde. Não há, porém, 
dados sobre esse aumento. “O SUS (Sistema Único 
de Saúde) passou a ser procurado agora, com a 
divulgação. Muito pelo temor.” Os sintomas iniciais - 
dores abdominais e vômitos - começam até 72 horas 
depois da ingestão da substância tóxica. 

DESCARTE 
A prefeitura de Belo Horizonte identificou o des-

carte irregular de garrafas da cerveja - o que pode 
colocar em risco pessoas em situação de vulnerabi-
lidade, como moradores de rua. A entrega deve ser 
feita na Vigilância Sanitária do Município.

editoria@ilustrado.com.br
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PR terá novas usinas para gerar 
energia limpa a partir de rejeitos

O Paraná dá um passo 
significativo em busca de 
se tornar cada vez mais 
sustentável. O Governo do 
Estado, por meio da Invest 
Paraná, firmou convênio 
com a empresa Mele Bio-
gás, de origem alemã, e 
com a paranaense Com-
postec para a instalação 
de duas usinas para a 
produção de biometamo 
em Toledo. A prefeitura 
da cidade também apoia 
os projetos que vão trans-
formar dejetos em energia 
limpa.

O protocolo de inten-
ções para a criação da usi-
na com tecnologia alemã 
foi assinado nesta sexta-
feira pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
e pelo CEO da empresa, 
Dietrich Klaus Lehmann, 
em cerimônia no Biopark 
de Toledo, na Região Oes-
te. O investimento inicial 
na unidade será de R$ 60 
milhões e a produção utili-
zará como matéria-prima 
dejetos suínos.

Na mesma cerimônia, 
Ratinho Junior entregou 

BELO HORIZONTE - A 
cervejaria Backer, investiga-
da após casos de intoxicação, 
levou esta semana à Justiça 
Federal vídeo com supostos 
indícios de sabotagem em 
barris de composto químico 
comprados de um fornecedor, 
de nome não revelado. 

O material ainda vai 
passar por análise. Ontem 
a Vigilância Sanitária de 
Contagem, na Grande Belo 
Horizonte, fechou uma for-
necedora da Backer. A Im-
perquímica foi lacrada por 
falta de alvará sanitário e por 
fracionar produtos químicos 
sem aval. 

DIETILENOGLICOL
A Backer é alvo de apura-

ção por um suposto elo entre 
a cerveja contaminada - pelo 
composto químico dietileno-
glicol, segundo análises da 
Polícia Civil de Minas e do 
Ministério da Agricultura - e 
casos de intoxicação em pes-
soas que ingeriram a bebida. 
Segundo balanço do governo 
mineiro, já foram registrados 
19 pacientes com essa suspei-
ta, incluindo quatro mortes. 

RÓTULOS
Por decisão da Agência 

Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), todos os 
rótulos da cervejaria, com 
data de validade igual ou 
posterior a agosto de 2020, 
foram interditados ontem. A 

Brasília,  (AGÊNCIA ES-
TADO) - Com dificuldades 
para privatizar estatais, o 
governo estima ingresso 
entre R$ 3 bilhões e R$ 4 
bilhões com a venda de 
ações de empresas que 
“desconhecia” ser proprie-
tário, entre elas dos bancos 
Santander e Itaú Unibanco, 
das teles Vivo e Tim e da fa-
bricante de aviões Embraer, 
informa o jornalO Estado 
de S. Paulo. 

São 57 participações 
minoritárias (ou seja, a 
União não é a controladora) 
em empresas com ações 
na B3, a Bolsa paulista, 

o certificado de licença 
ambiental prévia para que 
a Compostec possa iniciar 
a construção de uma nova 
usina no município, com 
valor estimado de R$ 20 mi-
lhões. A empresa pretende 
transformar resíduos das 
agroindústrias em biogás.

O governador firmou 
ainda um terceiro protoco-
lo na passagem por Toledo. 
O acordo entre o Estado e 
a prefeitura do município 
permitirá atividades de 
pesquisa e desenvolvimen-
to na área de biogás. O 
Instituto de Tecnologia do 

Paraná (Tecpar) vai atuar 
num laboratório a ser es-
truturado pelo município, 
dentro do Biopark.

Ratino Junior destacou 
que as ações colocam o 
Paraná à frente de ou-
tros Estados em relação 
à produção de energias 

renováveis. “Usinas de 
biometano são o que há de 
mais moderno no mundo. 
Estamos chegando a um 
grau de eficiência que os 
dejetos da produção se 
transformam em energia 
para os maquinários. É 
a chamada economia cir-
cular. Você produz sem 
deixar nenhum dejeto para 
trás”.

O governador destacou 
que uma das usinas, que 
será erguida pela Mele, 
usará exclusivamente de-
jetos de animais da suino-
cultura para gerar energia 
limpa, resolvendo em parte 
um grave passivo ambien-
tal da região.

CAPACIDADE
A capacidade de pro-

dução é estimada em 3,3 
Megawatt-hora (MW/h), 
com a geração de 17 mil 
metros cúbicos de biome-
tano por dia. Serão usadas 
300 toneladas de dejetos 
diariamente, de 20 granjas 
vizinhas à futura sede da 
usina que será instalada 
próximo ao aterro sanitá-
rio da cidade.

Laboratório
O Governo do Estado, 

por meio do Tecpar, vai 
contribuir para a pesquisa 
e o desenvolvimento de 
soluções para ampliar a 
geração de energias re-
nováveis. O diretor-pre-
sidente do Tecpar, Jorge 
Callado, afirma que a as-
sinatura de um protocolo 
para a implantação de um 
laboratório de tecnologia 
é o início de um trabalho 
conjunto com a Região 
Oeste do Paraná.

A primeira usina 
A primeira usina de pro-

dução de biogás a partir 
do tratamento dos dejetos 
de suínos começou a fun-
cionar no Paraná em julho 
deste ano, em Entre Rios 
do Oeste. O governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior inaugurou a unidade 
geradora cuja capacidade 
total é de 480 kilowatts 
(kW), transformando por 
dia 215 toneladas de um 
agente poluidor em energia 
limpa. O investimento da 
Copel, financiadora do pro-
jeto, foi de R$ 17 milhões.

O próprio Ratinho Junior assinou a liberação para o funcionamento da empresa

Cervejaria fala em indício de sabotagem; 
governo manda interditar fornecedor

Por decisão da Anvisa, todos os rótulos da cervejaria, com 
data de validade igual ou posterior a agosto de 2020, foram 
interditados nesta sexta-feira

Backer disse que respeitará 
a determinação. 

SABOTAGEM
O envio pela Backer de 

gravação que levanta sus-
peitas sobre um fornecedor 
é citado em decisão da ma-
gistrada Anna Cristina Gon-
çalves, da 14ª Vara da Justiça 
Federal de BH. A fábrica, 
escreveu ela, apresentou “ví-
deo supostamente contendo 
indícios de sabotagem nos 
barris de monoetilenoglicol 
por ela adquiridos junto ao 
seu fornecedor. Todavia, não 
cabe a análise dessa questão 
na via estreita do mandado 
de segurança, mormente por-
que a presente impetração 
dirige-se contra ato coator 

específico, atribuído aos re-
presentantes do Ministério 
da Agricultura”. 

LIMINAR
Nessa liminar, ela per-

mitiu o retorno parcial do 
funcionamento da Backer, 
com o envase de tanques não 
lacrados e relativos a marcas 
que não sejam a Belorizonti-
na e a Capixaba, primeiras a 
terem a contaminação detec-
tada por análise. 

Em nota, a Backer disse 
que “teve acesso a um ví-
deo cujo conteúdo poderia 
estar relacionado com as 
investigações em curso”. 
A empresa diz, porém, que 
ainda “não está em posse do 
material, uma vez que ele foi 

repassado imediatamente à 
Polícia Civil. A Backer reforça 
que é a principal interessada 
na apuração dos fatos e que 
o objetivo é auxiliar e contri-
buir sem restrições com as 
autoridades”.

INTERDIÇÃO
A Imperquímica, for-

necedora da Backer, fazia 
fracionamento de produtos 
para venda, o que “não está 
contemplado pelo alvará 
que a empresa possui”. 
Para isso, segundo a Vigi-
lância Sanitária, seriam 
necessárias obras onde a 
Imperquímica funciona. A 
Polícia Civil cumpriu man-
dado de busca e apreensão 
anteontem na empresa. 
Foram recolhidas amostras 
da produção e documentos. 
A reportagem não conse-
guiu localizar a Imperquí-
mica ontem. 

A Backer tem dito que 
compra só o monoetileno-
glicol, usado na refrigera-
ção da produção, e não o 
dietilenoglicol, primeiro 
composto a ser identificado 
em lotes da Belorizonti-
na. Uma das hipóteses de 
técnicos do ministério é 
que a segunda substância 
pode ter sido formada por 
reação química a partir do 
monoetilenoglicol. Nenhum 
dos produtos pode ser con-
sumido ou misturado à 
bebida.

Governo quer arrecadar até R$ 4 bi com venda de ações que nem sabia que tinha
e também com capital fe-
chado. O governo chegou a 
esse número depois de um 
levantamento que durou 
cinco meses. 

O Ministério da Econo-
mia também vai vender a 
participação via FI-FGTS 
(fundo de investimento 
que usa parcela do FGTS 
para aplicar em infraes-
trutura) em 14 empresas. 
Em fevereiro, o ministério 
promete divulgar a “cai-
xa-preta” do fundo com os 
valores de cada empresa e 
quanto o governo ganhou 
e perdeu nas operações do 
fundo, administrado pela 

Caixa Econômica Federal 
e envolvido em casos de 
corrupção. 

“Vamos vender tudo”, 
disse o secretário de De-
sestatização do Ministério 
da Economia, Salim Mattar. 
“Estamos precisando de 
dinheiro. Preferimos ter 
menos dívida do que pagar 
juros”, afirmou, contando 
que falta dinheiro até para 
oferecer um café à repor-
tagem.

Segundo ele, a ideia é 
vender este ano essas par-
ticipações. Para isso, um 
lote deverá ser incluído 
no Programa Nacional de 

Desestatização (PND) no 
primeiro semestre. O go-
verno poderá fazer uma 
oferta conjunta das ações 
mais líquidas.

O secretário reconheceu 
que a maior dificuldade 
é para a venda das parti-
cipações de empresas de 
capital fechado (sem ações 
na Bolsa). Nesse caso, o 
governo terá de “bater na 
porta” de uma a uma para 
identificar o interesse dos 
donos em comprar a fatia 
do governo. 

O secretário rebateu a 
avaliação de que o presi-
dente Jair Bolsonaro re-

siste em dar prioridade à 
agenda de privatização. 
“Essa análise é equivocada. 
O presidente foi muito en-
fático em relação a acabar 
com a corrupção e, para 
isso, ele abraçou a privati-
zação”, disse Salim.

O secretário informou 
que o ministro de Infraes-
trutura, Tarcísio de Frei-
tas, optou por permanecer 
por período maior com a 
Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL), respon-
sável por fazer projetos, 
para acelerar a agenda 
de concessões. Segundo 
ele, o ministro tem uma 

carteira de 79 concessões 
a serem feitas em 2020. 
“Eu sou o cara que quer 
vender tudo, mas vendo 
a justificativa dele, e a 
quantidade de concessões 
que tem de entregar faz 
sentido postergar a ven-
da da empresa”. Mesmo 
assim, segundo Salim, não 
está descartada a ideia do 
fechamento e extinção da 
EPL. 

O secretário disse que 
não vai vender a Caixa, 
Petrobrás e BB, mas vai se 
desfazer de mais empresas 
subsidiárias, coligadas aos 
bancos ao longo deste ano.
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Umuarama - Os músi-
cos umuaramenses, Co-
mend. Marciel Rodrigues 
– presidente da AMUNOP 
- Associação de Músicos 
do Noroeste Paranaense e 
o vice-presidente, Comend. 
Samuel de Siqueira, esti-
veram na sede da Funarte 
– Fundação Nacional de 
Artes, no Rio de Janei-
ro, ocasião em que foram 
recepcionados pelo presi-
dente da entidade, maestro 
Dante Henrique Mantovani. 

No encontro, os músicos 
apresentaram relatório 
do trabalho de formação 
musical que vem sendo 
desenvolvido em Umuara-
ma e região na difusão da 
cultura através da música 
clássica no noroeste do Es-
tado, os quais vêm atenden-
do centenas de crianças, 
adolescentes e adultos. 

Durante a reunião, os 
músicos também solicita-
ram apoio para ampliar 
o trabalho desenvolvido 
regionalmente, com a desti-
nação de recursos voltados 
para a compra de instru-
mentos e contratação de 
professores. A iniciativa vai 
ao encontro de um projeto 
que a Funarte lançará em 
março deste ano, intitulado 
Orquestra Social, que tem 

como meta de valorizar 
o músico e a formação 
de novos instrumentistas, 
remunerando professores 
para formar novos artistas. 

Vários temas foram 
abordados durante o en-
contro. O presidente da Fu-
narte destacou o objetivo da 
fundação em tornar a arte e 
a acultura mais acessíveis. 
Ele ficou impressionado 
pela forma adiantada em 

que as atividades têm sido 
desenvolvidas em nossa 
região, que conta a OR-
JUM (Orquestra Jovem 
de Umuarama), voltada a 
jovens de adolescentes com 
a temática de formação 
e profissionalização dos 
integrantes, Projeto Social 
Orquestra Escola Alfredo 
Gazin no município de Dou-
radina, que atende mais de 
120 crianças e adolescentes 

e a também consolidada 
Orquestra Filarmônica Pa-
ranaense, todas dirigidas 
pela AMUNOP. 

“Como temos experiên-
cia pratica no desenvol-
vimento deste trabalho, 
enquanto apresentávamos 
os dados à Funarte, o 
presidente simplesmente 
interrompeu brevemente 
a explanação e disse a 
equipe da Fundação que de 

todos os trabalhos em nível 
nacional apresentados na 
área, o desenvolvido em 
Umuarama e região é o 
mais adiantado”, explicam 
os diretores da AMUNOP.   

PILOTO EM
UMUARAMA

No encontro o maestro 
Dante Henrique Mantovani 
anunciou que por conta 
dos números, Umuarama 
será umas das primeiras 
cidades do Brasil a abrigar 
o Projeto Orquestra Social, 
servindo como modelo para 
o restante do país. Em feve-
reiro Dante Mantovani vem 
a Umuarama para uma vi-
sita formal, ocasião em que 
deve anunciar oficialmente 
o projeto e apresentar de 
forma mais abrangente o 
seu cronograma. 

O lançamento do projeto 
nacional deve acontecer e 
Março no Rio de Janeiro, 
quando haverá um con-
certo de estreia, o qual 
deve contar com vários 
músicos de todo o Brasil, 
que formariam uma grande 
orquestra. Já está definido 
que aproximadamente 10 
músicos da orquestra de 
Umuarama farão parte da 

composição. 
“Estamos muito felizes 

com tudo o que vem acon-
tecendo na nossa região, 
através da Associação e 
muito honrados com a no-
tícia confirmada pelo pre-
sidente, orgulhosos ainda 
de que nosso projeto ser-
virá de modelo para todo 
o Brasil. Isso comprova 
que com esforço, amor e 
persistência, o sonho se tor-
na realidade. De antemão 
agradecemos aos nossos 
apoiadores e parceiros 
como a Prefeitura Munici-
pal, na pessoa do prefeito 
Celso Pozzobom; Câmara 
Municipal de Umuarama 
– Noel do Pão; Aciu – Asso-
ciação Comercial Industrial 
e Agrícola de Umuarama 
– Orlando Luiz Santos; 
Móveis Gazin – Mario Gazin 
e Osmar Della Valentina/
Presidente Grupo Gazin 
e toda a população, que 
tem acompanhado e apoia 
o trabalho desenvolvido 
pela AMUNOP. Agradece-
mos a confiança”, pontuam 
os comendadores Marciel 
Rodrigues e Samuel de 
Siqueira, destacando que 
a Associação de Músicos 
do Noroeste do Paraná é de 
todo o Paraná e também do 
Brasil. 

Umuarama - A campa-
nha de pós-graduação da 
Universidade Paranaense 
ganha novo impulso com 
opções de cursos na moda-
lidade stricto sensu. 

Para os profissionais que 
buscam alavancar a carrei-
ra, a Unipar está ofertando 
seis opções: os mestrados e 
doutorados em Biotecnolo-
gia Aplicada à Agricultura e 
Ciência Animal com ênfase 
em Produtos Bioativos e 
os mestrados em Direito 
Processual e Cidadania e 
Plantas Medicinais e Fitote-
rápicos na Atenção Básica. 
Recomendados pela Capes 
(Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 
Nível Superior), são ofere-
cidos na Unidade-Sede, em 
Umuarama. Todos contam 
com projeto-pedagógico 
moderno – voltado para 
atender a demanda e as 
exigências do mercado 
de trabalho –, e estrutura 
arrojada, composta por 
laboratórios de primeira 

linha e ambientes especiais 
de estudo e pesquisa. Outro 
atrativo é o corpo docente, 
formado por professores 
com alto nível de experiên-
cia na área em que atuam. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas neste 
site. 

Para o mestrado e dou-
torado em Biotecnologia 
Aplicada à Agricultura 
são 26 vagas – 16 no mes-
trado e 10 no doutorado. 
O prazo de inscrição vai 
até o dia 28 de fevereiro. 
Com o objetivo geral de 
formar docentes, pesqui-
sadores e profissionais al-
tamente capacitados para 
atuar na cadeia produtiva 
agrícola, conservação da 
biota regional, o progra-
ma oferece três linhas de 
pesquisa: Biotecnologia 
aplicada à microbiologia 
agrícola; Biotecnologia 
aplicada ao melhoramen-
to vegetal; e Desenvolvi-
mento de produtos e pro-
cessos e caracterização e 

preservação de material 
biológico na biotecnologia 
agrária. Para o mestrado 
e doutorado em Ciência 
Animal com ênfase em 
Produtos Bioativos, os 
interessados têm até o dia 
5 de fevereiro para fazer 
a inscrição. 

Com 15 vagas para o 

mestrado e 13 para o dou-
torado, o programa visa 
capacitar os profissionais 
para o desenvolvimento de 
atividades com emprego 
de Produtos Bioativos para 
a Saúde Única (Animal, 
Humana e Ambiental) com 
pesquisas e produção de 
produtos inovadores para 

ações sustentáveis. Já no 
mestrado em Direito Pro-
cessual e Cidadania são 20 
vagas e o prazo de inscrição 
vai até o dia 8 de fevereiro. 
Um dos objetivos do pro-
grama consiste em utilizar 
conhecimento socialmente 
relevante na área jurídica, 
associando pesquisa, en-

sino e extensão e criando 
processos de intercâmbio 
de conhecimentos e expe-
riências com a sociedade. 
Jurisdição Constitucional 
e Direitos Fundamentais’ 
e ‘Processo e Relações Ne-
gociais’ são as duas linhas 
de pesquisa, com área de 
concentração em Direito 
Processual Civil. 

No mestrado profissio-
nal em Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos na Atenção 
Básica, os interessados têm 
até o dia 13 de fevereiro 
para se inscrever. Com 10 
vagas, o programa segue 
duas linhas de pesquisa: 
Planejamento, Produção e 
Processamento de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos; 
e Prospecção Etnofarma-
cológica e Avaliação da 
Eficácia e Segurança na 
Utilização de Plantas Medi-
cinais e Fitoterápicos. Mais 
informações no site da Uni-
par, no link do mestrado e 
doutorado, ou pelo telefone 
(44) 3621-2885. 

Estudantes da rede pública são 59,79% dos aprovados na UFPR
Seis em cada dez apro-

vados (59,79%) no vestibu-
lar 2019/2020 da Univer-
sidade Federal do Paraná 
(UFPR) são oriundos de 
escolas públicas. Foi o que 
afirmou a própria insti-
tuição de ensino superior 
ao divulgar o resultado 
do processo seletivo na 
semana que passou.

Para o secretário es-
tadual da Educação e do 
Esporte, Renato Feder, 
esse índice de aprovação 
entre estudantes do en-
sino público é bastante 
significativo e motivo de 

orgulho para toda a rede 
estadual de Educação. 
“Esse resultado mostra 
como precisamos investir 
e acreditar no ensino pú-
blico e em nossos jovens, 
e como a Educação Básica 
gratuita pode e deve ser 
de qualidade, garantindo 
aos alunos oportunidades 
de um futuro melhor”, 
afirmou.

A jovem Ester Dessbes-
sel, 17 anos, está entre os 
alunos aprovados. Con-
cluiu o Ensino Médio no 
Colégio Estadual Santa 
Rosa, em Curitiba, e vai 

cursar Enfermagem. Ela 
conta que prestou o con-
curso mais para sentir 
como era a prova, pois 
seu plano era se debruçar 
para valer aos estudos 
para os vestibulares em 
2020, quando, já formada 
no Ensino Médio, poderia 
dedicar mais tempo para 
isso. Por conta da boa 
trajetória escolar, entre-
tanto, acabou aprovada 
de primeira.

Ester, que acumula 
experiências como me-
nor aprendiz desde os 15 
anos e trabalhava à tarde, 

aproveitava ao máximo o 
horário regular escolar, 
pela manhã, para estudar. 
Ela diz que sempre mante-
ve boas notas e uma alta 
frequência, além de usar 
o período da noite para 
fazer as lições e revisar o 
conteúdo.

“Estou muito feliz por 
ter passado no vestibular. 
É um orgulho, mais uma 
conquista. É uma faculda-
de muito boa e sei que vou 
me esforçar ao máximo. 
É uma sensação de dever 
cumprido. Sou muito grata 
aos meus professores, que 

são ótimos e incentivam 
os alunos a pensar no 
futuro, a focar na UFPR”, 
diz a jovem.

TRABALHO
ALIADO AO ESTUDO
Já Lucas Viana Cas-

tilho (foto), 17 anos, foi 
aprovado em Ciências 
Contábeis. Natural de São 
Paulo e residente de Curi-
tiba há dois anos, sempre 
estudou em escolas públi-
cas. Para se preparar para 
o vestibular da UFPR, 
também contou com o 
auxílio de um cursinho 
solidário tocado aos fins 

de semana e feriados por 
estudantes e ex-estudan-
tes da universidade.

“Meu ano passado foi 
inteiro estudando, foi bem 
puxado. A minha rotina de 
estudos foi essa: estuda-
va de manhã, na escola, 
trabalha à tarde e à noite 
eu jogava vôlei e fazia 
coisas do meu interesse, 
mas também estudava. 
Montei um cronograma de 
estudos que não consegui 
seguir à risca, mas que 
me ajudou bastante. Aos 
fins de semana, ia para as 
aulas do cursinho”, conta.

 ICULTURA 

Umuarama pode ser modelo para o Brasil 
pelo projeto de orquestras sociais da Funarte 

editoria@ilustrado.com.br
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Inscrições podem ser feitas no site da Unipar, no link do mestrado e doutorado; mais infor-
mações no (44) 3621-2885

Marciel Rodrigues, Samuel de Siqueira e o presidente da Funarte, maestro Dante Henrique 
Mantovani, durante reunião esta semana; Também participaram do encontro a Coordenadora 
de Música de Concerto da Funarte Maria Luiza Nobre e Bernardo Guerra - Diretor do Centro 
de Música da Funarte

Unipar está com inscrições abertas para cursos de mestrados e doutorados
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O PAS
O PAS, voltado exclusivamente a 

estudantes do ensino médio, recebeu 
29.725 inscrições. As provas foram apli-
cadas em 11 cidades do Paraná no dia 24 
de novembro. Os que ingressam na UEM 
em 2020 são os aprovados na terceira 
etapa de 2019. Sobre os que prestaram 
as fases 1 e 2 do PAS, o resultado sairá 
na quarta (22), a partir das 10h, somente 
no www.vestibular.uem.br .

Primeiras colocações por Centros 
de Ensino

*Ana Luiza Borçato Ulian – 1º lugar 
em Direito (Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas).

*Arthur da Silva de Oliveira – 1º 

lugar em Agronomia (Centro de Ciências 
Agrárias).

*Emanuel de Souza Jordão – 1º lugar 
em Matemática (Centro de Ciências 
Exatas).

*Felippe Augusto Gabriel – 1º lugar 
em Comunicação e Multimeios (Centro 
de Ciências Humanas, Letras e Artes).

*Fernanda Denipoti Mesquita – 1º 
lugar em Ciências Biológicas (Centro de 
Ciências Biológicas).

*Guilherme Guimarães Astrath – 1º 
lugar em Engenharia Elétrica (Centro 
de Tecnologia).

*Isis Pereira Medina – 1º lugar geral e 
1º lugar em Medicina (Centro de Ciências 
da Saúde).

 IUMUARAMA 

Equipe da Prefeitura remove árvores
 para iniciar duplicação da Portugal

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de Janeiro de 2020 Cidades A5

Umuarama - A duplica-
ção da Avenida Portugal, 
por onde passa um grande 
volume de caminhões vin-
dos do Mato Grosso do Sul 
e Paraguai, rumo ao Porto 
de Paranaguá e outros 
centros urbanos, é a pró-
xima grande obra da Pre-
feitura de Umuarama. O 
trabalho já começou, com 
a demarcação topográfica 
e também do espaço onde 
será implantada a segun-
da pista, colocação de 
galerias pluviais e bocas 
de lobo, para drenagem 
pluvial, e nesta sexta-
feira, 17, foi iniciada a 
remoção de árvores que 
estão no caminho da nova 
pista. Após a conclusão, a 
via pública receberá nova 
arborização.

Esta é mais uma obra 
estruturante concebida 
para estimular o desen-
volvimento econômico e 
social de Umuarama. Ela 
terá o investimento de R$ 
4,9 milhões e compreende 
27 mil m² de pavimentação 
e recape, que vão melhorar 
uma das rotas mais utiliza-
das pelo tráfego pesado em 
Umuarama. “Apesar das 
grandes dimensões, deve 
ser uma obra rápida que 
esperamos ver concluída 
ainda no primeiro semestre 
de 2020”, destacou o prefei-
to Celso Pozzobom.

Há anos a população 
daquela região da cidade 
aguarda esta melhoria. 
“Por muito tempo o pa-
vimento vem recebendo 
apenas manutenção e tapa
-buraco. Agora faremos um 
serviço de qualidade para 
durar muitos anos, e que 
vai ajudar a desafogar o 
tráfego de caminhões”, des-
tacou o secretário munici-

O primeiro colocado ge-
ral no Vestibular de Verão é 
Adriano Augusto Domingos 
Neto, 17 anos, aprovado 
também em primeiro lu-
gar de Medicina com 542,5 
pontos (de um máximo de 
660). Ele conclui o 3º ano do 
ensino médio em Cianorte 
(PR) no fim do ano passa-
do. “A rotina de estudos 
foi puxada, mas não perdi 
horas de sono. Estudei nas 
férias e sempre que tinha 
tempo livre”, conta o futuro 
médico, que confessa que 
não esperava alcançar a 
primeira posição.

Fernanda  Den ipo t i 
Mesquita, 17, é a primeira 
colocada em Ciências Bio-
lógicas e uma das que mais 
pontuaram no PAS (1.262,5 
de um total possível de 1,8 
mil). Estudante de Maringá 
(PR), ela afirma que desde 
criança estuda bastante. 
“No ‘terceirão’ parei de 
fazer atividades extracur-
riculares para me dedicar 
ao vestibular”. Ela optou 
por prestar o PAS inspirada 
na irmã, que já havia feito o 
processo seletivo.

A Comissão Central do 
Vestibular Unificado (CVU) 
divulgou sexta-feira os resul-
tados do Vestibular de Verão 
e do Processo de Avaliação 
Seriada (PAS) da Universi-
dade Estadual de Maringá 
(UEM). O candidato pode 
conferir se foi aprovado no 
site www.cvu.uem.br.

Os 2.272 aprovados no 
Vestibular de Verão e no 
PAS deverão fazer suas 
matrículas em mais de 
70 cursos de graduação 
até a próxima terça-feira 
(21). O mesmo prazo vale 
para os 1.494 aprovados 

no Vestibular de Inverno 
2019. As aulas para todos 
os calouros iniciarão em 
6 de abril, data em que 
também começa o primeiro 
semestre de 2020 para os 
estudantes veteranos.

O Vestibular de Verão
O vestibular recebeu 

13.118 inscritos e teve suas 
provas realizadas em 8 e 9 
de dezembro de 2019 em 11 
cidades paranaenses. No 
primeiro dia, os candidatos 
fizeram provas de Conheci-
mentos Gerais e Redação; 
o segundo dia foi voltado a 
Língua Portuguesa, Litera-
turas em Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira e Conhe-
cimentos Específicos.

Primeiras colocações 
por Centros de Ensino

*Adriano Augusto Do-
mingos Neto – 1º lugar geral 
e 1º lugar em Medicina 
(Centro de Ciências da 
Saúde)

*Ana Letícia Carneiro 

de Camargo – 1º lugar em 
Artes Visuais (Centro de 
Ciências Humanas, Letras 

e Artes)
*Eliseu Antonio Kloster 

Filho – 1º lugar em En-

genharia Civil (Centro de 
Tecnologia)

*Gustavo Reche Razente 
– 1º lugar em Biotecnologia 
(Centro de Ciências Bioló-
gicas)

*Henrique Barreto da 
Costa – 1º lugar em Direito 
(Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas)
*Igor Valente Rabelo 

Watanabe – 1º lugar em Me-
dicina Veterinária (Centro 
de Ciências Agrárias)

*Izadora Mercial Mi-
randa – 1º lugar em Física 
(Centro de Ciências Exa-
tas)

Primeiro lugar no vestiba da UEM diz que estudou o tempo normal 

pal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação, Isamu Oshima. 
O serviço será realizado 
pela Sotram Construtora e 
Terraplenagem.

Moradores da região – 
que concentra vários bair-
ros, alguns bem populosos 
e tradicionais da cidade 

– estão ansiosos com o 
início efetivo da pavimen-
tação. A Avenida Portugal 
é a ligação entre a Avenida 
Londrina, a região central, 
a rua Monteiro Lobato e 
a Avenida Rio Grande do 
Norte (que dão acesso à ro-
dovia PR-580 e à divisa com 
o Mato Grosso do Sul) com 

as rodovias PR-482 e 323, 
que conectam Umuarama 
ao interior de São Paulo, à 
capital Curitiba e ao Porto 
de Paranaguá.

“O projeto de duplica-
ção foi elaborado de acor-
do com as características 
do tráfego que vai circular 
pela avenida. O objetivo 
é dar mais agilidade ao 
trânsito, uma nova opção 
de acesso entre o centro 
e a nova rodoviária, o 
futuro shopping e, ao mes-
mo tempo, proporcionar 
mais segurança para os 
moradores que circulam 
pela via no seu dia a dia”, 
acrescentou o prefeito 
Celso Pozzobom.

Nos últimos anos, a 
administração municipal 
tem dado grande atenção 
às questões estruturais e 
realizado diversas obras 
de recape, reperfilamento 
e pavimentação asfáltica 
de quase 200 quilômetros 
de vias públicas, além 
da construção de pontes 
(urbanas e rurais), casca-
lhamento e pavimentação 
de estradas, melhorias 
na drenagem pluvial e na 
iluminação pública, entre 
outras obras.

Retirada das árvores faz avançar a duplicação da avenida 
Portugal de Umuarama 

Aos 17 anos, Adriano Augusto Domingos Neto passa em 
Medicina em 1º lugar

Fernanda Denipoti Mesquita comemora aprovação em 
Ciências Biológicas

OUTROS INVESTIMENTOS 
Como exemplo, está em fase 

final de implantação a Avenida 
Ivo Sooma, na saída para Xambrê, 
e o recapeamento da Avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca, entre 
o Colégio Bento Mossurunga e a 
rodovia PR-323. “Já criamos mais 
um acesso ao centro, na Avenida 
Ariovaldo Rodrigues de Moraes, 
estamos estendendo o programa 
de pavimentação rural e em breve 
iniciaremos a implantação da Ave-
nida Pedromiro José Fernandes, 

entre a Avenida Rio Grande do 
Norte e o Parque Jabuticabeiras”, 
acrescentou Pozzobom. O secretá-
rio Isamu Oshima destaca, ainda, 
a pavimentação da Avenida Malta, 
aproximando do centro moradores 
de vários bairros que precisavam 
passar por rodovias para chegar 
à cidade. Esta obra contempla 
também a construção de uma 
ponte sobre o córrego Figueira, já 
em andamento, com investimento 
aproximado de R$ 1,7 milhão.
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Umuarama tem queda de 26% no
número de roubos, aponta PM

 IMAIS SEGURO
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Furtos acontecem, mas ação rápida 
devolve bens para vítimas

Esta semana dois furtos chama-
ram a atenção dos umuaramenses. 
A primeira situação foi do conhecido 
vendedor de doces, o José de Almei-
da, de 58 anos, que faça sol ou chuva 
passa o dia no cruzamento das ave-
nidas Governador Parigot de Souza 
com Flórida vendendo paçocas. 

 Ele teve o carrinho de feira usa-
do para colocar os doces furtado. O 
ato de maldade comoveu a comuni-
dade que doou um novo carrinho e 
reforçou o estoque de doces. Mas o 
carrinho furtado foi encontrado no 
dia seguinte ao furto pela Polícia 
Militar de Maria Helena.

Situação similar ocorreu no 
restaurante Família Gomes, que 
foi arrombado e teve alimentos e 
um aparelho de televisão furtado. 
O equipamento e parte das gulo-
seimas levadas foram encontrados 
na noite seguinte, escondidos em 
um terreno baldio em frente ao 
estabelecimento.

“Estamos aqui há um ano e espe-
ro que seja a primeira e última vez. 
Tínhamos três restaurantes no en-
torno da Estação Rodoviária, mas 
tivemos que fechar dois por causa 
dos furtos”, afirmou o empresário 
Luiz Carlos Gomes.

Umuarama – O ano de 
2019 foi mais seguro para 
os umuaramenses e tam-
bém para os moradores 
dos 17 municípios abran-
gidos pelo 25º Batalhão 
da Polícia Militar. Dados 
apresentados esta sema-
na pelo comando da PM 
aponta uma redução sig-
nificativa de 26% nos casos 
de roubos no comparativo 
com 2.018

Na área de abrangência 
do 25º BPM foram regis-
trados 315 roubos em 2018 
contra 235 em 2019. Se 
isolarmos Umuarama, o 
percentual de queda é o 
mesmo: 26%, mas com 168 
ocorrências desta nature-
za em 2018 e apenas 124 
em 2019.

FURTOS
Em relação ao número 

de furtos qualificados, ou 
seja, quando o criminoso 
arromba uma porta, janela 
ou danifica algo para come-
ter o crime, também houve 
uma redução sensível. Em 
toda a área do 25º BPM 
foram cometidos 1.0852 fur-
tos qualificados em 2018. 
Em 2019 esse número caiu 
para 898, que aponta uma 
redução efetiva de 18%.

Em Umuarama a redu-
ção foi maior. Foram 471 
furtos cometidos em 2019 
contra 586 registrados em 
2018, uma queda de 20%.

OSTENSIVIDADE
Segundo o aspirante 

Umuarama – Dois con-
dutores foram presos em 
flagrante por dirigir em-
briagados no intervalo 
de menos de três horas, 
entre o fim da noite de 
sexta-feira (17) e o iní-
cio da madrugada deste 
sábado (18), na avenida 
Paraná, na área central 
de Umuarama, segundo 
a Polícia Militar. Ambos 
foram encaminhados para 
a delegacia da Polícia Civil 
onde foram autuados por 
embriaguez ao volante e 
crime de ameaça em um 
dos casos.

Somente esta semana 
três pessoas foram presas 
em flagrante por conduzir 
embriagadas em Umuara-
ma. Na primeira situação 
uma mulher de 40 anos 
foi presa após bater seu 
veículo em um moto-taxi 
e deixar duas pessoas 
feridas. A condutora ainda 
fugiu do local e foi parada 

somente após os policiais 
furarem os pneus de seu 
veículo a tiros.

TOMBAMETNO
Em uma das situações 

o condutor de uma pick-up 
Fiat Strada provocou um 
acidente que deixou uma 
mulher de 40 anos ferida, 
por volta das 23h20 de 
sexta-feira (17). Ela foi so-
corrida pelos Bombeiros e 
encaminhada ao hospital.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o condutor da Stra-
da seguia pela avenida 
Paraná sentido centro e 
quando passava em frente 
ao Lago Aratimbó bateu 
em um Pegeuot 307 que 
estava estacionado. O Pe-
geout tombou encima da 
proprietária, que estava 
do lado de fora. A mulher 
ficou ferida e precisou ser 
encaminhada ao hospital.

Já o condutor foi sub-
metido ao teste do eti-

lômetro que apresentou 
0,73 miligramas de álcool 
por litro de sangue, bem 
acima do tolerado pela 
legislação.

DROGAS E ÁLCOOL
A segunda autuação 

ocorreu também na ave-
nida Paraná, por volta da 
1h34, quando os policiais 
abordaram um veículo que 
transitava em zig-zag e 
jogava o carro contra ou-
tros veículos na via. Ao ser 
abordado o condutor de 
20 anos desceu o veículo 
cambaleando e irritado, 
segundo a Polícia Militar.

Durante vistoria no 
veículo os policiais en-
contraram uma porção 
de maconha próximo ao 
câmbio do carro, além 
de outra dentro da bolsa 
da passageira e no por-
ta-luvas uma garrafa de 
whisky pela metade, de 
acordo com a PM.

EMBRIAGUEZ
Segundo a Polícia Mi-

litar o condutor apresen-
tava visíveis sinais de 
embriaguez, como olhos 
vermelhos, sonolência, há-
lito etílico, agressividade, 
exaltação, ironia, muito 
falante e com as vestes de-
sajeitadas. Mesmo assim 
se recusou a fazer o teste 
do etilômetro.

AMEAÇA
Ainda durante o trajeto 

até a delegacia, o condutor 
teria dito “Eu só puxo 
cigarro porque vocês não 
vão prender quem comete 
crime”, de acordo com 
a PM. Segundo a Polícia 
Militar, o jovem ameaçou 
o filho de um dos policiais 
que fez a prisão, dizendo 
“Vou fazer isso com o seu 
filho” e quando indagado 
sobre o que seria isso, 
respondeu apenas “Você 
vai ver”.

Polícia Militar prende dois condutores
 por dirigirem embriagados

da Polícia Militar Hélio 
Carvalho essa queda se 
deve a presença efetiva 
da corporação durante 24 
horas nas ruas, com ações 
de prevenção e repressão 
a criminalidade. “O poli-
ciamento ostensivo pre-
ventivo visa a manutenção 
e a preservação da ordem 
pública, trazendo sensa-
ção de segurança e maior 
qualidade de vida para a 
população”, destacou.

ABORDAGENS
Entre as ações efetua-

das está a abordagem 
de suspeitos, Em 2019 
somente em Umuarama 
foram 2.236 abordagens 
a suspeitos, que gera-
ram 343 cumprimentos 
de mandados de prisão, 
309 prisões por tráfico de 
entorpecentes e apreen-
são de 35 armas de fogo, 
segundo o levantamento 
da Polícia Militar.

DROGAS
Nos outros municípios 

da área do 25º BPM os 
resultados operacionais 
também são satisfatórios, 
segundo Hélio Carvalho. 
Foram apreendidas 76 ar-
mas de fogo e realizadas 
404 prisões por tráfico de 
drogas. Ainda em 2019 
foram apreendidos 2,932 
quilos de cocaína; 2.714 
quilos de crack; 848.256 
quilos de maconha, além 
de 702 comprimidos de ecs-
tasy e 338 pontos de LSD.

CONTRABANDO
Apesar do contrabando 

de cigarros ser um crime 
federal, como estamos em 
uma região de fronteira, 
em ação complementar 
a Polícia Militar também 
apreendeu cerca de 4800 
caixas de cigarro em 2019.

AÇÃO
“Em 2020 buscaremos 

fazer muito mais. Conta-
mos com a ajuda da po-
pulação de Umuarama 
e Região nas denúncias 
anônimas e solicitações 
de ocorrências. Estamos 
sempre à disposição no 
telefone 190 e no App 190”, 
afirmou o aspirante PM 
Hélio Carvalho.

Fonte Polícia Militar

Fonte Polícia Militar

Casa abandonada é destruída pelo fogo na avenida Vitória
Umuarama – Uma 

casa abandonada com 
cerca de 80 metros qua-
drados foi consumida 
pelo fogo por volta das 
10h30 deste sábado (18), 
na avenida Vitória, qua-
se em frente ao depósito 
Guarani, em Umuara-
ma. Não houve feridos.

Segundo o sargento 
Fregonezzi do Corpo 
de Bombeiros, essa é a 
terceira vez que o imóvel 
é tomado pelas chamas. 
“Não temos como saber 
onde o fogo começou. 

Tudo indica que indi-
gentes passaram a noite 
e acenderam fogo que 
atingiu o forro, que não 
é de alvenaria. Sobrou 
apenas a cozinha e um 
quarto que as chamas 
não chegaram”, explicou 
o militar.

Segundo vizinhos, o 
imóvel está abandonado e 
há alguns meses é usado 
por usuários de drogas e 
andarilhos. Para contar 
as chamas foram neces-
sários seis bombeiros e 
dois caminhões tanque.

Essa foi a terceira vez que os bombeiros vão até o imóvel 
para conter as chamas O fogo foi controlado em pouco menos de uma hora 
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Em três meses, Banco 
da Mulher libera R$ 9 
milhões em crédito

Weintraub 
promete 
resolver até 
2ªfeira
situação de 
gabaritos 
trocados no 
Enem

EDUCAÇÃO

Brasí l ia ,  (AE) 
- O Ministério da 
Educação prome-
teu resolver  até 
segunda-feira, 20, 
a situação de can-
didatos do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem) que 
tiveram os gaba-
ritos trocados no 
segundo dia da pro-
va, realizado no dia 
10 de novembro de 
2019.

De acordo com o 
ministro da Educa-
ção, Abraham We-
intraub, em torno 
de 0,1% dos can-
didatos tiveram o 
gabarito trocado 
na hora de serem 
armazenados. Dos 
5.095.388 inscritos, 
3.709.809 fizeram a 
prova no segundo 
dia de aplicação.

O  m i n i s t r o 
prometeu que as 
“inconsistências” 
serão corrigidas 
até segunda e que 
ninguém será pre-
judicado. “Apesar 
de estatisticamen-
te não serem sig-
nif icativos,  indi-
vidualmente não 
pode haver uma in-
consistência como 
essa”, afirmou We-
intraub em vídeo 
nas redes sociais. 

O ministro esta-
va ao lado do pre-
sidente do Instituto 
Nacional de Estu-
dos e  Pesquisas 
Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), 
Alexandre Lopes, 
órgão responsável 
pela aplicação do 
exame. Weintraub 
pediu desculpas 
aos candidatos que 
levaram, conforme 
ele, o “susto”.

O  I n e p  a g e n -
dou uma coletiva 
de imprensa neste 
sábado, 18, para 
comentar  os  re-
sultados das no-
tas individuais do 
Enem, divulgados 
na véspera.

editoria@ilustrado.com.br
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O Banco da Mulher 
Paranaense, programa 
gerenciado pela Fomen-
to Paraná, completou 
três meses em dezembro 
colecionando bons in-
dicadores. Proposta de 
gestão do governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior para incentivar 
o empreendedorismo 
feminino em todos os 
setores econômicos, o 
banco de crédito liberou 
R$ 9 milhões no período. 
Foram 1.295 propostas 
apresentadas, com 800 
contratos assinados.

“O programa é um 
sucesso. Um compromis-
so do governo que deu 
muito certo, ajudando 
a manter e expandir 
negócios das mulheres 
empreendedoras do Pa-
raná”, destaca Heraldo 
Neves, diretor-presiden-
te da Fomento Paraná.

Neves explicou que o 
tíquete médio dos con-
tratos é de R$ 11 mil. 
De acordo com ele, a 
tendência é que o banco 
feche o mês de janeiro 
com mais de mil acordos 
assinados. “É um exer-
cício de democratização 
do crédito, a partir de ju-
ros baixos à comunidade 
de mulheres empreende-
doras. Juros que não têm 
no mercado”, disse.

FESTA 
E CHOCOLATE
Foram justamente as 

taxas de juros mais con-
vidativas, abaixo do que 
é praticado pelo merca-
do, que fizeram com que 
as empresárias Amanda 
Carla dos Santos da Cos-
ta de Sousa e Siomara 
Lúcia da Cruz optassem 
por ampliar os negócios 
com a ajuda do Banco da 
Mulher Paranaense.

Amanda é proprie-
tária de uma casa de 
recreação infantil e or-

ganização de eventos no 
bairro Novo Mundo, em 
Curitiba. Ela pegou R$ 
20 mil no fim do ano pas-
sado para ampliar o ca-
pital de giro da empresa, 
mudar de sede e renovar 
as opções de brinquedos, 
projetando um 2020 bem 
mais movimentado. Terá 
60 meses para quitar o 
empréstimo.

“Foi tudo muito sim-
ples e tranquilo. Além de 
os juros serem conside-
ravelmente mais baixos, 
há ainda uma taxa de 
carência que ajuda bas-
tante. Eu, por exemplo, 
só começarei a pagar em 
março”, contou.

A engenheira química 
Siomara também faz 
elogios ao programa do 
Governo do Estado. Ela 
foi informada logo na 
segunda semana do ano 
que a linha de crédito 
que buscava, no valor 
de R$ 100 mil, havia sido 
aprovada.

Agora, com o dinheiro, 
vai poder comprar equi-
pamentos atualizados 
para a empresa espe-
cializada na impressão 
de adesivos comestíveis 
em chocolates, também 
em Curitiba. Maquinário 
que permitirá, reforçou 
ela, aumentar o fatura-
mento em até sete vezes 
e ampliar a equipe de 
funcionários. “Consegui-
rei ampliar a minha base 
de clientes no Brasil e 
também no exterior”, 
disse.

Ela contou que essa é 
a segunda vez que recor-
re à agência de fomento 
do Estado. Em 2011, 
captou R$ 13 mil via pro-
grama de incentivo ao 
microcrédito justamente 
para abrir a empresa. 
“É um programa muito 
interessante, que cola-
bora diretamente com 
a economia do Paraná. 

Enem 2019 foi o “melhor de todos os tempos”, diz ministro da Educação
O ministro da Educa-

ção, Abraham Weintraub, 
disse ontem que o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2019 foi o “me-
lhor de todos os tempos”. 
Junto ao presidente do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), Ale-
xandre Lopes, o ministro 
deu entrevista coletiva para 
divulgar o resultado do de-
sempenho dos 3,9 milhões 
de participantes do exame.

“[Está] tudo mostrando 
que foi o Enem de todos 
os tempos. Mostrando que 
gestão e eficiência e res-
peito ao dinheiro público 
são marcas do governo 
Bolsonaro. Resumidamen-
te, estou muito satisfeito”, 
disse Weintraub, que enfa-
tizou como sucesso o fato 
de não ter havido polêmi-
cas relacionadas ao Enem. 
“Não teve polêmica, foi tudo 
muito aceito. A gente não 

teve problema operacional 
nenhum a cargo do MEC 
[Ministério da Educação]. 
A única coisa que houve, 
pontualmente, foi uma ten-
tativa de sabotagem, uma 
pessoal que já está com a 
Polícia Federal. Então não 
prejudicou nada”, afirmou.

As notas individuais do 
Enem 2019 foram divulga-
das nesta sexta-feira pelo 
Inep e podem ser acessadas 
na Página do Participante e 
pelo aplicativo do Enem, 
por meio do número de 
CPF cadastrado e da senha. 
Quem não lembra da senha 
para acessar os dados pode 
recuperá-la ou mesmo rese-
tá-la e fazer uma nova.

Durante a coletiva, o pre-
sidente do Inep apresentou 
os número gerais do exame. 
As médias gerais foram 
523,1 para matemática e 
suas tecnologias; 520,9 para 
linguagens, códigos e suas 
tecnologias; 508 para ciên-

cias humanas e suas tecnolo-
gias; e 477,8 para ciências da 
natureza e suas tecnologias.

Quanto à redação, 53 
participantes obtiveram 
a nota máxima (1.000) e 
143.736 zeraram. Os maio-
res percentuais de motivos 
para nota zero foram: re-
dações em branco (56.945), 
fuga do tema (40.624) e 
cópia do texto motivador 
(23.265). Para os treineiros, 
que são os que não con-
cluíram o ensino médio, a 
média ficou em 592,9. Estes 
poderão ter acesso às notas 
em março, assim como ao 
espelho da redação.

Dos 5.095.308 de inscri-
tos, 1.160.151 não compare-
ceram às provas, o que cor-
respondente a 22,77% dos 
inscritos. Destes, 67,28% 
tiveram direito à isenção 
da taxa de inscrição.

O exame também ofere-
ceu 38.466 atendimentos 
especializados (destina-

Enem digital
O ministério vai realizar, em 

2020, uma versão digital do Enem.  
A aplicação do exame será opcio-
nal e a estimativa inicial é de 50 
mil participantes, podendo chegar 
aos 100 mil. As provas ocorrerão 
nos dias 11 e 18 de outubro, antes 
do Enem tradicional, marcadas 
para os dias 1º e 8 de novembro. 
A implantação do Enem Digital 
será progressiva, com previsão 
de consolidação em 2026.

“O aluno vai optar entre uma 
das versões do Enem. A orienta-
ção do jurídico [do Inep] é que a 
escolha seja por ordem de ins-
crição. O exame vai ser aplicado 
em 15 capitais, o candidato vai 
selecionar a cidade e vai pedir 
a inscrição, se tiver a vaga ele 
se inscreve, se não tiver ele será 
direcionado para fazer a inscrição 
no Enem tradicional”, informou 
Lopes. Agência Brasil 

dos a pessoas com baixa 
visão, cegueira, visão mo-
nocular, deficiência física, 
deficiência auditiva, sur-
dez, deficiência intelectual 
(mental), surdocegueira, 
dislexia, déficit de atenção, 
autismo e/ou discalculia) e 
11.654 atendimentos espe-
cíficos (gestante, lactante, 
idoso, estudante em classe 
hospitalar e/ou pessoa com 

outra condição específica).
O presidente do Inep dis-

se ainda que o aumento nos 
recursos de acessibilidade 
se refletiu no desempenho 
dos participantes. Ao todo, 
foram disponibilizados 
53.552 recursos de acessibi-
lidade, como videoprova em 
Libras, tradutor-intérprete 
de Libras, sala de fácil 
acesso, prova ampliada 

(com letras maiores), pro-
va em braile, auxílio para 
transcrição e leitura, e o 
uso de aparelho auditivo 
ou de implante coclear. “No 
caso dos participantes sur-
dos quando a gente colocou 
mais recursos para eles 
fazerem as provas houve 
um aumento substancial no 
desempenho dos surdos”, 
disse Lopes.

Mulheres ampliam seus negócios com apoio do Banco de Crédito 

TAXAS E PRAZOS
 As taxas de juro são diferencia-

das. No microcrédito, para valores 
de R$ 1 mil a R$ 20 mil, a taxa é 
a partir de 0,98% ao mês, com 36 
meses para pagar e carência de 
até três meses. Nas linhas para 
micro e pequenas empresas, com 
valores entre R$ 20 mil e R$ 500 
mil, a taxa de juros é a partir de 
0,48% ao mês.

O prazo para pagar é de até 60 

meses (120 meses para energias 
renováveis) e a carência incluída 
no prazo varia de três até 24 
meses.

As linhas são voltadas desde em-
preendedoras informais, autônomas 
e Microempreendedoras Individuais 
(MEI), com faturamento anual de até 
R$ 360 mil, até micro e pequenas 
empresas com faturamento anual de 
R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões.

Além dos recursos, o su-
porte que a agência nos 
oferece é muito grande”, 
ressaltou.

JUROS 
MAIS BAIXOS
A Fomento Paraná é 

uma instituição financei-
ra de desenvolvimento 
pertencente ao Governo 
do Estado. Pelo Banco 
da Mulher Paranaen-
se, lançado no fim de 
setembro, a instituição 
oferece financiamentos 
com taxas de juros mais 
baixas para apoiar pe-
quenos negócios que 
tenham mulheres como 

proprietárias ou sócias.
O crédito varia de 

acordo com o porte do 
empreendimento e vai 
de R$ 1 mil a R$ 500 
mil, com taxas de juros 
a partir de 0,98% ao 
mês no microcrédito, e 
a partir de 0,48% ao mês 
para micro e pequena 
empresa.

Além do crédito, o pro-
grama possibilitará o 
apoio financeiro por meio 
da participação no risco 
dos negócios, através do 
Fundo de Capital de Ris-
co (FCR), que está sendo 
estruturado pela Fomen-
to Paraná para apoiar 

startups e empresas de 
bases tecnológicas.

CONDIÇÕES
Os recursos do crédito 

poderão ser usados para 
construção, reforma, 
ampliação ou moderni-
zação de instalações; 
compra de máquinas, 
equipamentos e softwa-
res; formação de esto-
ques para manutenção 
de empreendimentos e 
também para custeio de 
treinamentos, consulto-
rias, pesquisas, estudos 
e projetos, bem como 
projetos que envolvam 
energias renováveis.
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Brasil retoma busca pelo ouro olímpico
desfalcado de principais estrelas
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Com atrações no 
ataque, Vasco estreia 
no Campeonato Carioca 
diante do Bangu

Rio, (AE) - O Vasco terá duas grandes atrações 
no ataque em sua estreia no Campeonato Carioca, 
neste domingo, às 16h, contra o Bangu, em São 
Januário: o garoto Talles Magno, grande revelação 
do clube em 2019, que se recuperou de uma lesão, 
e o argentino Germán Cano, jogador que chegou ao 
Rio de Janeiro com fama de artilheiro.

A partida diante do Bangu vai marcar a reestreia 
do técnico Abel Braga no comando da equipe de São 
Januário. O ex-zagueiro, que teve passagem marcan-
te como jogador do time cruzmaltino nos anos 70, 
viverá sua terceira etapa como treinador do Vasco.

Revelado pelo Lanús, Cano fez grande sucesso 
na temporada passada jogando pelo Independiente 
Medellín, da Colômbia. Autor de 41 gols no clube 
colombiano em 2019, o jogador argentino chegou 
ao Vasco despertando grande entusiasmo dos tor-
cedores, mas se mostrou cauteloso e preferiu não 
prometer gols no jogo contra o Bangu. 

“O futebol colombiano é muito diferente do bra-
sileiro, que é mais competitivo. Seguramente vai ser 
outro mecanismo, mas estou muito tranquilo. Quero 
desfrutar deste momento e ajudar. Espero um lindo 
cenário no domingo para dar alegria à torcida”, 
afirmou o atacante de 32 anos.

Com apenas 11 dias de pré-temporada antes 
da estreia no Carioca, Abel deverá escalar uma 
equipe parecida com a que terminou o Campeonato 
Brasileiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. 
A principal aposta do treinador será no trio de ata-
que, formado por Cano, Talles Magno e Marrony. Os 
três terão liberdade para se movimentar e, assim, 
confundir a defesa adversária.

“Abel quer uma equipe compacta nas linhas e 
quer ver o time sair jogando desde os zagueiros, 
sem perder a bola, sendo muito rápido na parte 
ofensiva”, contou Cano.

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865

São Paulo e Rio, 17 (AE) 
- Atual campeã olímpica, 
a seleção brasileira inicia 
neste domingo, a mais de 
seis meses da abertura 
dos Jogos de Tóquio, o 
tortuoso caminho em busca 
de sua segunda medalha 
de ouro. A equipe treinada 
pelo técnico André Jardine 
enfrenta o Peru a partir das 
22h30 (horário de Brasília) 
na estreia do Pré-Olímpi-
co, na Colômbia, que dará 
apenas duas vagas para o 
torneio masculino de fute-
bol no Japão.

A competição para atle-
tas com menos de 23 anos 
irá se estender até o pró-
ximo dia 9 de fevereiro 
e é dividida em dois gru-
pos. O Brasil está no B, ao 
lado de Paraguai, Bolívia e 
Uruguai, além do Peru. A 
seleção precisa terminar a 
fase entre os dois primei-
ros, para então ir para um 

quadrangular final contra 
os dois melhores do Grupo 
A, composto por Argentina, 
Colômbia, Venezuela, Chile 
e Equador.

A seleção que está na 
Colômbia desde quarta-
feira não conta com alguns 
de seus principais nomes. 
Os atacantes Rodrygo e 
Vinicius Jr., por exemplo, 
não foram liberados pelo 
Real Madrid, mesmo caso 
do lateral-direito Emerson, 
do Betis. O zagueiro Walce, 
por sua vez, foi cortado na 
reta final da preparação na 
Granja Comary após rom-
per os ligamentos do joelho 
esquerdo - Ricardo Graça, 
do Vasco, foi chamado para 
o lugar do são-paulino.

Apesar disso, Jardine 
procura não demonstrar 
preocupação. “Tenho cer-
teza de que a equipe está 
preparada. Em relação às 
outras seleções, a nossa é Matheus Cunha é uma das esperanças do Brasil para ir a Tóquio 

provavelmente a que mais 
fez amistosos ao longo do 
ano (passado). Contando 
o Torneio de Toulon (atual 
Torneio Maurice Revello), 
seguramente é a que fez 
mais jogos”, aponta o téc-
nico, que ressalta ainda 
que praticamente todas as 
seleções que disputam o 
Pré-Olímpico também tive-
ram problemas para montar 
seus times.

Jardine comandou um 
período de dez dias de 
preparação no CT da se-
leção, em Teresópolis. As 
atividades contaram com 
dois jogos-treino, contra 
Boavista (vitória por 4 a 0) 
e Portuguesa-RJ (7 a 0).

Artilheiro do time na 
era Jardine, o atacante 
Matheus Cunha enfatiza 
a importância do período 
de treinos em Teresópolis 
e garante que o grupo está 
preparado para buscar a 

vaga na Olimpíada. 
“A gente está se prepa-

rando há um bom tempo, 
desde Toulon, mas neste 
período tivemos mais tempo 
de treino. As Datas Fifa são 
períodos curtos e este tempo 
agora faz com que tenhamos 
a mesma mentalidade e o 
mesmo foco”, comenta o 
atacante do RB Leipzig. “A 
Olimpíada está entre as três 
competições que um jogador 
de seleção quer participar, 
junto com Copa do Mundo 
e Copa América. Olimpíada 
a gente tem uma chance 
só, até por causa da idade. 
Estamos muito focados.”

ASPECTO 
PSICOLÓGICO
- Entre os outros jogado-

res, o discurso também é de 
confiança. Mas o meio-cam-
pista Maycon alerta que 
o grupo não pode cair na 
tradicional provocação dos 
adversários do continente.

Bacaxá, (AE) - Odair 
Hellmann não poderia 
ter mais problemas para 
escalar o Fluminense em 
sua primeira partida como 
treinador do time tricolor. 
O ex-comandante do In-
ternacional vai colocar em 
campo para enfrentar a 
Cabofriense, às 19h deste 
domingo, em Bacaxá, uma 
formação bastante distan-
te da ideal por causa dos 
desfalques.

Marcos Paulo,  Caio 
Paulista e Evanilson sofre-
ram lesões nesta semana e 
se juntaram a uma lista de 

Fluminense enfrenta Cabofriense na estreia 
no Carioca com muitos desfalques

ausências que já era bem 
grande. O goleiro Muriel e 
o zagueiro Frazan também 
têm problemas físicos, os 
recém-contratados Egídio 
e Henrique ainda não tive-
ram a sua documentação 
regularizada e Paulo Hen-
rique Ganso está suspen-
so, entre outros problemas 
para o treinador.

Para animar um pouco 
a torcida tricolor, o Flu-
minense contará neste 
domingo com a estreia do 
volante Hudson, empres-
tado pelo São Paulo. Ele 
é uma das principais con-

tratações do clube carioca 
para a temporada de 2020.

“Estou muito feliz de 
estar aqui, muito compro-
metido. Sei da responsa-
bilidade que é vestir essa 
camisa, sei que a torcida 
anseia por vitórias, anseia 
por brigar pelo topo de 
todos os campeonatos, e é 
essa a missão que eu vim 
cumprir no Fluminense”, 
afirmou o jogador.

Sem Ganso, o veterano 
Nenê terá a missão de co-
mandar o Fluminense den-
tro de campo e dar criati-
vidade ao time tricolor. O 

zagueiro Matheus Ferraz, 
que se recuperou de uma 
grave lesão no joelho di-
reito, estará em campo, 
assim como o recém-con-
tratado Felippe Cardoso, 
atacante que pertence ao 
Santos e disputou o último 
Campeonato Brasileiro 
pelo Ceará.

O Fluminense está no 
Grupo B do Campeonato 
Carioca, chave em que 
tem como seu mais forte 
adversário o Vasco, que 
fará sua estreia no torneio 
estadual também neste 
domingo, diante do Bangu.

São Paulo,(AE) - Em ex-
celente fase no Iberostar Te-
nerife, da Espanha, o arma-
dor Marcelinho Huertas tem 
como maior objetivo disputar 
pela terceira vez consecutiva 
os Jogos Olímpicos. Para se 
garantir em Tóquio, o Brasil 
terá de faturar o título do 
Pré-Olímpico em junho, em 
Split, na Croácia, competição 
que, além da seleção local, vai 
contar com Tunísia, Alema-
nha, México e Rússia. 

Aos 36 anos, você faz uma 

“Brigaremos com tudo para jogar outra 
Olimpíada”, diz Marcelinho do Basquete

excelente temporada pelo 
Iberostar Tenerife. Como 
avalia o atual momento na 
carreira?

É muito sólido. Estou mui-
to bem fisicamente e ren-
dendo em alto nível em duas 
competições muito exigentes 
(Liga Espanhola e Liga dos 
Campeões). Não via nenhuma 
barreira que me impedisse 
de fazer o que fiz por muitos 
anos. As pessoas são pre-
conceituosas com idade de 
esportistas. E muitas vezes 

vira apenas um número.
O bom momento tem re-

lação com o técnico Txus 
Vidorreta? 

Em parte, sim. Ele confia 
muito no meu trabalho, isso 
não é de hoje. Taticamente ele 
sabe como aproveitar minhas 
melhores qualidades e existe 
uma química boa entre nós 
também fora da quadra. Nos 
comunicamos muito e isso 
facilita o trabalho de ambos 
dentro. 

O Tenerife está na quarta 

colocação na Liga Espanhola 
(ACB). É possível brigar pelo 
título com Real Madrid e Bar-
celona?

Não sei se é possível e falta 
muito para poder saber onde 
chegaremos. No entanto, so-
mos um time ambicioso e que 
sabe competir. Um dos meus 
papéis como líder é fazer com 
que isso seja um hábito diário 
de todos para que possamos 
ter nossas possibilidades, 
mesmo sabendo que somos um 
time sem pressão por títulos. 
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 Hyzo Gondeberto dos Santos (CRM-PR 836), 90 anos, 
faleceu na noite dea quinta-feira, 16 de janeiro de 2019, em 
Umuarama

Dr Hyzo, em uma das últimas fotos com a família reunida em sua residência na avendia Rio Branco

Umuarama – Rodeado 
por livros, muitas lem-
braças e principalmente 
por sua esposa Idalina 
Castro dos Santos, 94 
anos, Dr Hyzo Gondeber-
to dos Santos, 90 anos, 
foi um homem culto de 
conversa interessante 
e que além de médico, 
marido e pai, também en-
sinava a língua universal 
Esperanto. Pioneiro da 
medicina em Umuarama, 
o médico construiu sua 
carreira pregando ética 
e honestidade, deixando 
um legado de fraternida-
de, amor ao próximo e a 
profissão. 

Em uma entrevista 
para o jornal Umuara-
ma Ilustrado em agosto 
de 2019, quando Hyzo 
recebeu votos de louvor 
e diploma de “Honra ao 
Mérito” pelo Conselho 
de Medicina do Paraná, 
Idalina ressaltou que 
o marido estava sendo 
acometido pelo mal de 
alzheimer, porém sua 
vontade de atender os 
pacientes e trabalhar 
continuava a mesma.

Ela lembrou de quan-
do tudo começou, no ano 
de 1956 em Floresta, a 30 
km de Maringá. “Ele se 
formou em 1955, nos ca-
samos no mesmo ano. Em 
1956 saímos de Curitiba 
e abrimos um pequeno 
hospital em Floresta. 
Então estávamos ali, fa-
zendo parto, curetagem, 
traqueostomia entre 
tantas outras cirurgias, 

manobras e cuidando 
das pessoas. Tudo a luz 
de lampião, farolete, indo 
de carroça ou a pé. Es-

távamos cuidando das 
pessoas da melhor forma 
que podíamos”, lembrou. 

A matriarca de sete fi-
lhos ainda ressaltou, que 
mesmo na dificuldade de 
dar mais tempo à família, 
Hyzo foi um o exemplo 
de pai e marido. “A ho-
nestidade e dedicação 
a profissão, essa foi sua 
mensagem. Ele ensinou 
a não ter vergonha de 
serviço nenhum, tanto se 
varre uma rua como se 
toca um piano, tudo deve 
ser feito com maestria 
e honestidade. E isso, 
ele também pedia aos 
médicos: cuide do corpo, 
mas também da alma”, 
ressaltou Idalina. 

Histórico ético
Natural de São Ma-

teus do Sul, o Dr. Hyzo 
se formou em 1955 e se 
registrou no CRM-PR no 
início de 1960, ano da 
criação oficial do mu-
nicípio de Umuarama, 
do qual ele se constitui 
como um dos médicos 
pioneiros. Também foi 
um dos fundadores da 
Associação Médica de 

Umuarama criada em 
maio de 1966, da qual 
também foi presidente.

A trajetória profis-
sional do Dr. Hyzo Gon-
deberto dos Santos se 
confunde com a própria 
história de desenvolvi-
mento da medicina na 
região, tendo atuado até 
os 84 anos visando o apri-
moramento científico e a 
valorização profissional 
do médico. 

Hyzo  também fo i 
apoiador da constituição 
na cidade da Delegacia 
Regional do CRM-PR, o 
que ocorreu em agosto 
de 1988. Entre as muitas 
homenagens que recebeu 
por sua conduta ético

-profissional está o Diplo-
ma de Mérito conferido 
pelo Conselho na soleni-
dade do Dia do Médico 
de outubro de 2006, pelo 
Jubileu de Ouro.

O Dr. Hyzo também 
é um dos membros fun-
dadores da Academia 
Paranaense de Medici-
na, tendo em 2017 sido 
elevado à categoria de 
emérito, ao lado do Prof. 
Ricardo Pasquini. Cida-
dão honorário de Umua-
rama, em maio de 1999 
foi condecorado pela 
Câmara Municipal. Ele 
também é reverenciado 
emprestando o seu nome 
ao Hospital e Maternida-
de Modelo.

“Falar do Dr Hyzo é 
falar da história da me-
dicina de Umuarama. Ele 
proprietário do hospital 
modelo, em 1978 fundaria 
o hospital Cemil. O Cemil 
vem oferecendo homena-
gens a Hyzo há muitos 
anos, como o anfiteatro 
do hospital que sem seu 
nome, além do busto do 
Dr Hyzo que está eterni-
zado em nossa recepção. 
Hyzo Gondeberto dos 
Santos é um símbolo da 
ética da medicina bem 
feita. Existem médicos 
tão honesto e íntegros 
como ele, mas melhor 
que ele não conheço”, 
exclamou o médico João 
Jorge Hellú.

editoria@ilustrado.com.br

Dr Hyzo deixa um legado de honestidade, 
fraternidade e amor pela profissão
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FALECIMENTO
Hyzo Gondeberto dos Santos 

(CRM-PR 836), de 90 anos, faleceu 
na noite desta quinta-feira, 16 de 
janeiro, em Umuarama e foi sepul-
tado na sexta-feira 17 de janeiro de 
2020. Formado pela Universidade 
Federal do Paraná em 1955, o Dr. 
Hyzo foi um dos fundadores da Asso-

ciação Médica de Umuarama, sendo 
também o seu primeiro associado 
oficial, e do hospital Cemil. Em 2019, 
ao completar 64 anos de formado, 
recebeu homenagem do CRM-PR 
e foi um dos personagens da série 
especial “Medicina que é vida; vida 
que é medicina!”.
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1) Em qual dessas 
produções, Giovanna 
Antonelli e Ricardo 
Pereira interpretaram 
par romântico?
a) “Liberdade, Liberdade”
b) “Salve Jorge”
c) “A Regra do Jogo”
d) “Aquele Beijo”

2) Quem fez par ro-
mântico com Selton 
Mello na minissérie 
“Os Maias”?
a) Ana Paula Arósio
b) Jussara Freire
c) Maria Luiza Mendonça 
d) Simone Spoladore

3) Quem foi o autor da novela “Em Família”?
a) Tiago Santiago
b) Manoel Carlos
c) Aguinaldo Silva 
d) Carlos Lombardi

4) Como se chamava a personagem interpretada por 
Myriam Rios, na minissérie “Aquarela do Brasil”?
a) Isa
b) Ruth
c) Isaura
d) Zuleica 

5) O cantor Marcelo Augusto interpretou a trilha so-
nora de qual dessas novelas?
a) “Luz Clarita”
b) “Privilégio de Amar”
c) “Gotinha de Amor”
d) “Chispita”

(RESPOSTAS: 1-D / 2-C / 3-B / 4-D / 5-B)

Quem pode, 
pode!

A cantora Ludmilla tem 
uma lancha e um jet ski de 
três lugares. Quanto tem 
uma folguinha ela se diver-
te com os brinquedinhos, 
acompanhada dos amigos 
e familiares.

A nova temporada 
de “Os Experientes”

A Globo prepara mais 
uma temporada de “Os Ex-
perientes”. Um dos episó-
dios terá a participação do 
competente Renato Borghi 
que fez o Francisco Andra-
de, em “Se Eu Fechar Os 
Olhos Agora”. 

Apaixonada
Quem convive com Vivia-

ne Araújo conta que a atriz 
e o empresário Guilherme 
Militão estão bem felizes 
juntos e não escondem mais 
o amor. Eles assumiram o 
relacionamento no final do 
ano passado e curtiram as 
festas de Natal e Ano-Novo 
juntinhos.

Lado 
secreto

Marina Ruy Barbosa 
adora sua casa e seus mo-
mentos de folga e lazer são 
passados no lar. E mais, 
a atriz convive com gatos 
que têm total liberdade na 
residência. 

A maioria das sombras de que nos 
queixamos na vida são produzidas por 
nós mesmos quando nos colocamos 
contra o nosso próprio sol. Seja mais 
otimista e pare de reclamar por nada.

Só haverá justiça neste mundo so-
mente quando aqueles que não forem 
injustiçados se sentirem indignados 
quando aqueles que forem. Pense 
nisso e faça a sua parte.

Vencer na vida é transformar sofri-
mento em aprendizagem e nunca 
desistir por maiores que sejam as 
quedas. Erga sua cabeça, encare os 
desafios de frente e seja um vencedor.

Volta o teu rosto sempre em direção 
ao sol e então as sombras ficarão 
para trás. Não há vento favorável para 
aquele que não sabe aonde vai. Tenha 
sempre um objetivo em sua vida.

Deixe o pessimismo de lado. Seja 
mais otimista. Só assim você será 
mais feliz. Há quem passe pelo bos-
que e só veja lenha para a fogueira. 
Olha a seu lado e veja as belezas 
da vida.

Não se preocupe em esquecer as 
coisas ruins ou não fazê-las. Lembre-
se das coisas boas e faça-as. Não 
deixe para outro aquilo que tem de 
ser feito por você.

Você não teceu a teia da vida; você é 
apenas um fio dela. Tudo o que você 
faz à teia, você faz a si mesmo. Seja 
bom e colherá bondade. Seja ruim e 
colherá maldades. 

Sucesso é conseguir aquilo que você 
quer. Felicidade é gostar daquilo que 
você conseguiu. Preste atenção existe 
uma diferença muito grande entre o 
sucesso e a felicidade.

Claro que você quer vencer na vida. 
Mas lembre-se, a pessoa que venceu 
na vida é aquela que viveu bem, riu 
muitas vezes e amou muito. Seja um 
vencedor você também!

Às vezes tem coisas que não é nos 
dado a entender. O Universo é uma es-
fera infinita, cujo centro está em toda 
a parte e cuja circunferência não se 
acha em parte alguma. Pense nisso.

Lembre-se sempre disso: você deve 
pagar o mal com o bem, porque o amor 
é vitorioso no ataque e invulnerável 
na defesa. Ame mais e viva uma vida 
mais feliz.

Seja mais objetivo. Um provérbio 
valáquio é bem claro: não é batendo 
com uma esponja que conseguirás 
pregar um prego na parede. Tome as 
decisões que precisam ser tomadas.

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

Rui impede que Rita visite Nina sozinha com Filipe. 
Rui tenta cooptar Tatoo para serviços ilegais. Henrique se 
interessa pela chapa de Fafi e Jaqueline, e Diana e Mar-
quinhos se preocupam. Andressa se recusa a se insinuar 
para Henrique para ganhar a eleição do grêmio. Nanda 
dá um fora em Marquinhos. Madureira convida Lígia para 
viajar. Neide e Camelo se preocupam com Tatoo, e Raíssa 
pede que Anjinha converse com ele. Andressa se espanta 
ao ver Fafi e Henrique se beijando. Tatoo afirma a Anjinha 
que não quer mais saber do colégio, e Rui o incentiva. Os 
capangas de Rui observam Filipe, Rita e Nina.

 
ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 

Lola pede para Julinho conversar com Lili antes de 
viajar. Lili pede para que o namorado firme um compro-
misso com ela antes de viajar. Karine incentiva a ida 
de Julinho para o Rio de Janeiro, e Soraia agradece. 
Clotilde sente-se mal. Felício pede que Marcelo não 
conte para Carlos sobre seu namoro com Isabel. Lola 
vê o terno novo de Alfredo e desconfia. Marcelo se 
decepciona ao saber que Lili ficará noiva de Julinho. 
Lola pede para Carlos falar com Osório sobre Alfredo. 
O circo chega a Itapetininga e Tavinho fica fascinado. 
Carlos briga com Alfredo e Lola se desespera.

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Ruth fica perplexa após a descoberta de que João 
é seu sobrinho. Revoltado após o desentendimento na 
escola, João foge para a rodoviária com Feijão. Luisa 
passa mal e desmaia, Pendleton a socorre. Bento se 
preocupa de que Ruth deixe de o amar caso encontre 
seu sobrinho. Nadine aplica os exercícios aos candi-
datos que concorrem a vaga de estágio da O11O. Mar-
celo e Ruth procuram por João. Mário pede conselhos 
amorosos a Poliana. Jeff vence o concurso e é o mais 
novo estagiário da O11O. Durante a fuga, João se en-
contra com Mosquito e o menino diz que está mudado.

BOM SUCESSO - 19h30, na Globo 
Alberto disfarça sua febre para Leila. Paloma conse-

gue comprar uma fantasia para desfilar como destaque 
na escola de samba. Nana e Marcos aprovam a ideia 
de Evelyn de relançar a Editora com a publicação do 
livro de Alice. Alberto fica feliz por poder desfilar no 
Sambódromo. Alice comemora com Francisca e Cláu-
dia o lançamento de seu livro. Vera nota que Alberto 
está mal, mas cede ao pedido do amigo para não avisar 
a Leila. Todos decidem ir ao lançamento do livro de 
Alice. Mauri obriga Alberto a se internar.

 
AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 

Penha pede segredo a Leila sobre o envolvimento 
de Magno na morte de Genilson. Magno pede Betina 
em casamento. Álvaro confessa a Vitória que atentará 
contra a ocupação dos alunos à escola. Camila e os alu-
nos encontram materiais novos na escola e denunciam 
com um vídeo nas redes sociais. Thelma procura Danilo. 
Lurdes desconfia ao ver Eunice na casa de Álvaro, e 
alerta Camila. Álvaro presenteia Estela. Érica incentiva 
Ryan, que faz sucesso na gravação de seu comercial. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT
Helena vai ao restaurante com Fausto e vê Otávio 

conversando com Regina. Raul havia ido ao banheiro. 
Helena pensa que Otávio estava se encontrando com 
outra mulher. Bira e Letícia finalmente se beijam. Omar 
chama a atenção de Sabrina por ter deixado Manuela 
(Isabela) cair no chiqueiro. Sabrina finge que foi sem 
querer e promete explicar a situação para a garota. 
Padre Lutero recebe uma carta da enfermeira Marta 
Lobo dizendo que ela partiu para não voltar mais, pois 
corre sério perigo no vilarejo devido ao segredo sobre 
as gêmeas.

Grande 
luta

Segundo a imprensa in-
ternacional, Michael J. Fox 
confirmou que tem passado 
por maus momentos em sua 
luta contra o Parkinson. O 
ator tem 58 anos e há 30 
anos faz tratamento contra 
a doença que o acometeu 
tão precocemente, limitan-
do sua vida de um modo 
geral.

Dada Yute começa o ano em alto astral e traz no-
vidades. Com a vibe positiva característica do cantor, 
ele acaba de laçar o EP “Ainda Dá Tempo”. O produto 
é composto por cinco faixas, sendo três inéditas de sua 
autoria e duas versões do single “Lavanda”, que foi 
lançado ano passado. O novo trabalho traz fortemente 
a personalidade do Dada em suas letras e unem ritmos 
diferentes. Compõem o EP as músicas “Lavanda”, “Ain-
da Dá Tempo”, “Nossa Festa”, “Lavanda (acústico)” e 
“Ma Queen”. Esta última ganhou um clipe dançante 
gravado no litoral de São Paulo.

Entrevista
Hugo Bonemer, apresentador do Canal Like, foi a São 

Paulo participar do lançamento do filme “Jumanji: Próxima 
Fase”, que já está em cartaz nos cinemas de todo país. No 
evento, ele conversou com a atriz escocesa Karen Gillan, 
estrela de produções como “Guardiões da Galáxia” e “Dr. 
Who”, sobre as várias mensagens positivas do filme, que 
discute respeito aos mais velhos e autoconfiança. N a 
sequência de “Jumanji”, a personagem de Karen ganha 
destaque, deixa para trás a adolescente insegura e se torna 
a líder da equipe, bem no estilo “girl power”. De passagem 
pelo Brasil para o lançamento do filme, a atriz falou sobre 
a saudade da Escócia após anos morando nos Estados 
Unidos e diz que pretende se divertir muito em São Paulo 
durante o período em que ficar na cidade. Ela também 
elogiou os fãs brasileiros e contou que a receptividade 
está sendo carinhosa. A entrevista vai ao ar na próxima 
segunda, dia 27, a partir das 20 horas. 

Vovozão
Fofoqueiros do bem con-

tam que Sílvio Santos é mui-
to apegado à sua família, 
principalmente aos netos. O 
comunicador e empresário 
que contabiliza mais 60 anos 
de carreira sempre foi muito 
discreto quanto à sua vida 
pessoal, mas em tempos de 
redes sociais, acabam “va-
zando” momentos de sua in-
timidade que comprovam que 
Sílvio Santos é um “vovozão”. 

Vontade
Thiago Martins acaba de se instalar em sua nova cober-

tura e, em recente entrevista, declarou que tem vontade de 
ser pai, de ter a sua própria família. Quanto ao trabalho, 
atualmente o ator faz o Ryan, na novela “Amor de Mãe”. 

As fotos do fi lho
Murilo Huff mostrou fotos do filho Léo aos seus segui-

dores. As postagens foram prontamente comentadas pela 
feliz mamãe, Marília Mendonça. Os fãs adoraram. 

EP novinho
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Os especialistas em Nutrição recomen-
dam que seja consumida crua e com a 
casca. Ela contém fibras que dão sensação 
de saciedade e ajudam no trato intestinal. 
Também contém potássio e pectina que 
facilitam o trânsito do sangue nas artérias 
e ainda reduzem o colesterol. A maçã tem 
fama de matar a sede, pois contém alto 
teor de água. Por essas e outras, é uma 
boa atitude incluir a maçã nas refeições 
diárias, sendo que no mercado a fruta 
está disponível em vários tipos – gala, 
argentina, fuji etc – todas com as mesmas 
vantagens. Lembre-se a pele do rosto e do 
corpo reflete o que você ingere. 

CONSUMO DA FRUTA

editoria@ilustrado.com.br

Maçã, uma fruta poderosa na
gastronomia e no setor da estética
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Como os pais podem ajudar seus filhos 
a se adaptarem a uma nova escola

Sabemos que a vida é 
cheia de mudanças, mas 
lidar com elas nem sempre 
é tão fácil assim. Indepen-
dentemente da idade é 
preciso uma série de pre-
paros, sejam emocionais, 
físicos ou financeiros para 
conseguir encarar os no-
vos desafios que surgem 
a partir desses recome-
ços. Quando pensamos 
no contexto das crianças, 
temos a adaptação escolar 
como um grande marco 
em suas vidas, pois reflete 
o rompimento com uma 
rotina e situações que elas 
já estavam acostumadas 
e que, de uma hora para 
outra, não serão mais as-
sim. Novos lugares, novas 
pessoas e novas ativida-
des são introduzidos ao 
seu dia a dia, e se adaptar 
a essa realidade pode ser 
bastante difícil para elas 
e, também, para os pais.

O primeiro passo, como 
aponta a Coordenadora 
Pedagógica do Elite Rede 
de Ensino (que conta com 
a unidade Elite Umuara-
ma), Nathália Ferrari, é 
ter em mente que a nova 
escola foi escolhida depois 
de muita pesquisa e refle-
xão. “Nesse caso, o adulto 
deve estar confiante com a 
sua escolha, pois a escola 
em questão foi escolhida 
por ele depois de muitas 
visitas e uma boa conversa 
com a equipe pedagógi-
ca”, explica. Nesse caso, 
por mais que também 
seja uma mudança de 
rotina para eles, os pais 
precisam estar convictos 
de suas escolhas para 
passarem segurança aos 
filhos, que sentirão ainda 
mais esse novo ciclo.

Uma das formas de 
amenizar esse impacto, 
segundo a profissional, 
é fazer com que a crian-

ça participe do proces-
so desde o início. “Uma 
boa maneira é introduzir 
um diálogo que explique 
a nova etapa, demons-
trando o quanto ela está 
crescendo e como serão 
divertidos os desafios que 
serão enfrentados no am-
biente escolar”, sugere 
ela. Além disso, permitir 
que a criança acompanhe 
as compras do material 
escolar, por exemplo, é um 
meio de animá-la ao mes-
mo tempo em que a ajuda 
a encarar a mudança que 
está prestes a acontecer.

O início das aulas
Quando as aulas co-

meçam, é normal que as 
crianças sintam medo, an-
siedade e insegurança. Por 
isso, durante o período de 
adaptação, os familiares 
devem procurar alguém 
da equipe pedagógica para 
pedir orientações sobre 
como agir ou sempre que 
precisarem sanar qual-
quer dúvida. Outra dica 
importante, como aponta 
a coordenadora, é que seja 
sempre a mesma pessoa 
a responsável por acom-
panhar a criança durante 
esse período, porque assim 
ela saberá avaliar melhor 
como anda o processo des-
de o início. “Desse modo, 
as surpresas de cada dia 
estarão com foco apenas 
na pessoa mais importan-
te, o aluno, não em um novo 
familiar que precisa conhe-
cer a escola”, completa.

É importante ter em 
mente que a criança en-
trará em um ambiente até 
então desconhecido, com 
pessoas totalmente estra-
nhas. Por isso, é normal 
que ela demonstre com-
portamentos de insatis-
fação nesse momento. “O 
sentimento de abandono é 
comum, sem contar que a 

família se vê deixando seu 
maior tesouro nas mãos 
de educadores”, alerta 
Nathália Ferrari. A ideia 
é tornar esse processo de 
adaptação o mais tran-
quilo possível, e uma das 
sugestões é fazer com que 
as crianças entendam que 
apesar de estarem fre-
quentando um ambiente 
diferente da sua casa, não 
estão sendo abandonadas 
pelos pais. “No caso dos 
bebês, crianças bem pe-
quenas ou que passarão 
a ficar em período integral 
na escola, vale levar itens 
que tenham um cheiro 
conhecido ou um valor 
especial para elas, com o 
objetivo de fazer daquele 
lugar o mais acolhedor 
possível”, aconselha a 
pedagoga.

Ainda, é válido des-
tacar a necessidade dos 
responsáveis de entender 
que, apesar da escola 
ter um papel importan-
te na formação, a casa 
sempre será a base da 
criança, porque é o local 
onde ela se sente amada 
e segura. Dessa forma, 
para facilitar a adaptação 
e torná-la mais rápida, os 
pais precisam promover 
um ambiente de muita 
positividade, interação e, 
acima de tudo, de aber-
tura para que os filhos 
se sintam confortáveis e 
possam desabafar sobre 
o que sentem. “O período 
de adaptação pode levar 
de uma semana a um mês, 
mas varia de acordo com 
cada um. Se a escola pro-
mover uma boa semana de 
acolhimento, respeitando 
o tempo de cada criança, 
e estando a família segura 
pela opção que fizeram, 
facilitará bastante todo 
o processo”, finaliza Na-
thália.

A maçã é uma fruta muito popular e atrai a atenção princi-
palmente por sua cor vermelho brilhante. Além de alimento, os 
ativos da maçã são usados na produção de dermocosméticos 
/ GB Imagem

GB edições - A maçã 
como alimento é bem co-
nhecida, mas você sabia 
que os ativos dessa po-
derosa fruta são usados 
também nos cosméticos?

Alguns centros de es-
tética estão usando o 
peeling de maçã verme-
lha para renovação da 
pele, não somente do 
rosto, mas também de 
outras partes do corpo, 
como axilas e virilhas. 

Os benefícios são no-
tados logo na primeira 
aplicação, mas são ne-
cessários algumas ses-
sões para a pele ficar 
linda de vez. Tudo vai 
depender da avaliação 
da esteticista, pois este 
é um procedimento que 
deve ser feito apenas por 
profissionais na área. 

Vale a pena conhecer 
as etapas deste tipo de 
tratamento. Primeiro, é 
necessário higienizar. 
Depois, é aplicado um 
esfoliante na pele a fim 
de eliminar as células 
mortas e preparar a pele 
para receber os bene-
fícios dos cosméticos 
aplicados em seguida. O 
peeling enzimático tem 

sais minerais, ácidos or-
gânicos e vitaminas que 
nutrem e renovam a pele. 
Outro toque importante é 
a aplicação posterior de 
um composto à base de 
ácido salicílico e ácido 
glicólico e, para finalizar, 
nada como uma máscara 
de efeito tensor imediato. 
O resultado final é pele 
lisa, uniforme e rejuve-
nescida. 

O pós- tratamento 
também é interessante, 
pois dificilmente a pele 
descama, mas não pode 
descuidar do filtro so-
lar, apesar de este ser 
o conselho para todos, 
independente se fez o 
peeling de maçã, ou não.  
É indicado para todos os 
tipos de pele, mas sempre 
deve ser aplicada por 
profissionais competen-
tes no assunto.

E aproveitando, vamos 
relembrar alguns benefí-
cios que a maçã traz para 
o organismo.

A maçã é muito popu-
lar e ingrediente prin-
cipal de tortas, bolos e 
salada. A fruta vai bem 
no acompanhamento de 
assados e apreciada em 

sua forma desidratada e 
até em forma de chá.

A maçã seduz todos 
os paladares, quer seja 
por sua cor vermelho 
brilhante ou pelo seu gos-
to inconfundível, tanto 
que foi a fruta escolhida 
pela bruxa malvada para 
enganar Branca de Neve!

Bem, deixando os con-
tos de fadas de lado, a 
realidade é que a maçã é 
uma fruta muito impor-
tante e rica em vários 
componentes essenciais 

e uma conclusão é unâ-
nime: a maçã combate os 
radicais livres. 

Ela é rica em ácido 
málico que favorece a 
absorção da Vitamina C, 
a queridinha dos cremes 
anti-idades e que pode 
ser encontrada em abun-
dância na fruta.

A maçã tem poucas 
calorias por isso é ideal 
para aquele lanche entre 
as refeições principais e 
mesmo como sobremesa. 



Hatch conquista o título de carro mais
vendido do País pela quinta vez seguida
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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

Nem os casos de incên-
dio e recall foram suficien-
tes para conter o sucesso 
do Onix em 2019. Pelo  quin-
to ano consecutivo, o hatch 
compacto da Chevrolet foi o 
automóvel mais vendido do 
País, com 241.214 unidades 
- seu recorde de vendas. Até 
agora, o melhor ano havia 
sido 2018, com 210.458 uni-
dades. Na verdade, quando 
a segunda geração chegou 
ao mercado, no último tri-
mestre, o título de “mais 
vendido do ano” já estava 
assegurado, dada a grande 
vantagem obtida pelo Onix 
antigo (e que permanece 
em linha, rebatizado de 
Joy). O hatch da Chevrolet 
vendeu 131% a mais que o 
Ford Ka, segundo mais ven-
dido, com 104.331 unidades.

Os casos de incêndio afe-
taram o Onix Plus (sedã), 
que foi lançado antes do 
hatch, mas ambos compar-
tilham a mesma mecânica, 
caso do novo motor 1.0 
turbo de três cilindros, que 
precisou passar por uma 
reprogramação eletrônica 
para afastar o risco de 
incêndio.

Assim como o Onix, o 
Prisma também garantiu 
a liderança de vendas em 
2019 entre os sedãs com-
pactos. A Chevrolet vendeu 
73 721 unidades do modelo, 
quase 50% a mais que o se-

gundo colocado, o Ford Ka 
Sedan (51.260 unidades).

Entre os SUVs, a briga 
foi mais acirrada. Depois 
de várias trocas de posição 
ao longo do ano, o Jeep 
Renegade se consolidou no 
topo da lista, com 68.726 
unidades emplacadas. O 
Hyundai Creta ficou em 

Pelo quinto ano consecutivo, o Onix da Chevrolet foi o automóvel mais vendido do País

segundo lugar, com 57.460 
unidades vendidas.

Entre as picapes com-
pactas, a vitória foi da ve-
terana Fiat Strada, com 
76.182 unidades. A VW 
Saveiro aparece em um 
distante segundo lugar, 
com 42.262 veículos em-
placados.

Entre as picapes mé-
dias, a Toyota Hilux garan-
tiu a liderança, com 40.419 
unidades. A Chevrolet S10 
ficou em segundo, com 32 
161 picapes.

No nicho dos esporti-
vos, quem levou a melhor 
com folga foi o Ford Mus-
tang. O cupê americano 

emplacou 384 unidades 
em 2019. Ele superou com 
enorme margem o eterno 
rival Chevrolet Camaro 
(152 veículos), e superou 
também o mítico Porsche 
911, que ficou em segundo 
lugar, com 259 unidades. O 
preço foi um forte aliado. 
O esportivo da Ford é ven-

dido em versão única (GT 
Premium) por R$ 315.900. 
O motor é 5.0 V8, de 466 
cv. O Porsche 911 mais 
barato custa cerca de R$ 
500 mil. Já o Chevrolet 
Camaro tem preço inicial 
de R$ 338.990 na versão 
cupê e R$ 377.190 com teto 
conversível. 
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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



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.

STRADA HARD 
WORKING 18/19

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

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

UNO WAY 1.4 
13/13

Vidro, trava, 04 portas.   
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. 15.000,00. 
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 1.8 
07/07

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

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

COROLA XRS 
13/14

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

COROLLA GLI 
11/11

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

HONDA CIVIC 
18/18

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

NISSA 
FRONTIER 4X4

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

SW4 HILUX 
13/13

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

VOLKSWA
GEN                                   

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

PARATI 1.8 
97/97

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

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE 10/11 PRETO COMPLETO R$ 28.900,00
BIZ 125 ES 10/10 VERMELHA PARTIDA, 0KM R$ 6.900,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. 17/18 BRANCO COMKPLETO, AUT R$ 75.900,00
CLASSIC LS 06/07 PRATA BASICO R$ 15.900.00
COBALT 1.4 LT 13/13 CINZA COMPLETO, RLL R$ 31.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT 14/14 PRATA COMPLETO, AUT, COURO RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT 15/16 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 59.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO 17/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00
FUSION TITANIUM AWD 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
HB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 39.900,00 
ONIX 1.0 LT 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO R$ 38.900,00
ONIX 1.4 ACT  16/17 PRETO 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 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 R$ 64.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 91.900,00
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 12/13 BRANCA COMPLETO 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 V6 LTZ  12/13 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 79.900,00
VOYAGE 1.6 TL 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 39.900,00

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

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

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

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

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

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

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

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

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

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

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

CHEVROL
ET                                    
ASTRA HATCH 
09/09 PREMIUM

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

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

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

CELTA SUPER 
1.0 04/05

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

CORSA CLASSIC 
SEDAN 1.6  

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

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.

VECTRA 
ELEGANCE 

11/11
Prata, completo. R$ 
30.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

VECTRA GLS 
00/00

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

VECTRA GLS 
2001

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

FIAT                                         
DOBLO CARGO 

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

CHEVROLET

SAVEIRO DUPLA 
1.6 14/15

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

VOYAGE 1.6 
2010

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

MOTOS                                        
BIZ 19/19

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

DIVERSOS                                     
SEJA UM 

EMPREENDEDOR
Renda extra. Empresa 
com 30 anos de mercado, 
atuando em 7 segmentos 
(academias, higiene pessoal, 
massagem, produtos elimina 
peso) mais de 700 itens com 
recompra garantida. está a 
procura de emprededores, 
distribuidores pra Umuarama, 
região do Mato grosso do 
Sul e Região. 10 formas 
de ganhos. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 9 
9816-0076 / 9 8444-0603.

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

UMULIMP SERVIÇOS DE 
LIMPEZA LTDA, CNPJ: 
21.575.225/0001-46, 
comunica para os devidos 
fi ns o extravio do seu 
ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 32865.  Com esta 
publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial. 

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente residência 
localizada no condomínio 
Paysage Essenza, Próximo 
ao Palladium Shopping de 
Umuarama-PR, contendo 

148m² de área construída, 
252m² de área total, 
possuindo 3 suítes,  Banheiro 
Social, Sala, Cozinha com 
Churrasqueira, Lavanderia 
e 2 vagas de garagem. O 
condomínio possui Piscina, 
Playground, Quadra 
Poliesportiva, Academia, 
Salão de Festas e Portaria 
24hs. Valor R$ 680.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência Nova localizada 
no Jardim das Garças III, 
Umuarama/PR, fi nanciada 
pelo programa habitacional 
Minha Casa Minha Vida, 
contendo aproximadamente 
50m² de área construída, 
126m² de área total sendo 
(6.00X21.00), possuindo 
2 Quartos, Banheiro 
Social, Sala, Cozinha, 
Lavanderia e Garagem. 
Valor R$ 132.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

FIAT

MOTOS

DIVERSOS  

AVISOS E EDITAIS                            

CASAS                                       



ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

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 
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

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

TERREN
OS                                     

VENDO 
TERRENO

Lote urbano, ótima topografia, 
Lote 9-A, Quadra 27, 6 m 
frente, 30 m de lateral, 
área do terreno 180 m2, 
Jardim Belvedere, Rua 
Montes Claros, ao lado 
do número 2268. Fone: 
44 3622-1191

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 OU 
TROCO POR 

CASA
Em umuarama. Chácara 
com casa de alvenaria e 
vários benfeitoria, 01 alqueire 
no asfalto. Próx. a Serra 
dos Dourados. Fone: (44) 
9 8413-4414.

APARTAMENTOS  

TERRENOS

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

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

R$ 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.aldemirimoveis.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$ 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.,  gara-
gem, 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. MARTI-
NHO PEDRANGELO, 1862 – JD IMPERIAL I - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  
coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 590 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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$ 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

R$ 600,00 – PROX AO AEROPORTO – R. PROJETADA C, 2264 – JAR-
DIM VIENA 03 – ALV/LAJ –suíte, 02 qtos, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e 
gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1116 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 6.500,00 - PROX. APREFEITURA – SALA COMERCIAL– R. DR. RUI 
FERRAS DE CARVALHO, 4282 -  ZONA 01 – À. priv. Aprox. 390,00 m² 
- Recepção, 09 salas, 04 bwc social, cozinha e 02 vagas de garagem. + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1095 em nosso 
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.600,00 - PROX. A PREFEITURA – SALA COMERCIAL– AV. FLÓ-
RIDA, 4561 -  ZONA 01 – À. Total. Aprox. 80,00 m² - Sala comercial com 
Recepção, 02 salas, cozinha com armário, arquivo e BWC. + Detalhes – 
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1153 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

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$ 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$ 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$ 580,00 – PROX. PROCON - ED. MANUEL BANDEIRA– AV. PRESIDENTE 
CASTELO BRANCO, 3823 - À. Tot. 50,00 m², À. Priv. 35,00 m² - Quarto, cozi-
nha, bwc e garagem e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água 
e gás) DISP. A PARTIR DE JANEIRO + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  
ou digite o cód. 1150 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 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

R$ 2.800,00 – PROX. UNIPAR SEDE  CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHI-
GAWA, S/N – ZONA 02-A – suíte, 02 quartos, sala,   cozinha c/ chur-
rasqueira, Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1131  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

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$ 150.000,00 – PRÓX. PÁROQUIA NOSSA SRA. APARECIDA – R. 
EDSON DUARTE LOPES, 2653 – ALTO DA BOA VISTA - À. total. Aprox. 
154,00 m² - Suíte, 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e 
garagem, área gourmet com churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555  ou 
digite cód. 1122 em www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

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

R$ 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, Pavimento 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 pavimen-
tos 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 pes-
soas, 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$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SAN-
TO - R. PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, 
de fácil acesso muito próxima ao centro, Topografi a plana e sem demais 
benfeitorias - Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br

DIVERSOS

SOBRADOS

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

SOBRELOJA

R$ 50.000,00 - PROX. IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, AV. APUCARA-
NA, s/n°. – CENTRO  – Bairro tranquilo, de fácil acesso, próximo a su-
permercados, igrejas, escolas e Farmácias, Topografi a plana e sem demais 
benfeitorias, área residencial.+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou 
digite o cód. 1112  em  www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

TERRENOS



Classificados Umuarama IlustradoC5 UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de Janeiro de 2020

CRECI J 05991

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

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

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

Residência de alvenaria com área construída de 
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3 
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha pla-
nejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar 
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem, 
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa 
Valor: R$710.000,00 

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

Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m² 
de área total, 65.66m²  de área privativa sendo 
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de 
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado 
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Prín-
cipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

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

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

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

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

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

PAYSAGE ESSENzA 
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², pos-
suindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala, 
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de 
alto padrão. O condomínio clube conta com completa in-

fraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico, 
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e 

infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de 
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala 

de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de 
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao 

lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

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

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

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área 
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1 
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito 
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de 
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis 
planejados ficaram na residência e todos os quartos com 
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual 
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque 
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.

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

Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR  www.abdonecabreli.com.br

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
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