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AJUDA A QUEM QUER SE CASAR - Santo Antonio é conhecido 
também como casamenteiro. Uma igreja de Umuarama vende o 
bolo  e quem encontrar uma imagem do santo no pedaço pode 
se casar logo. A renda é revertida para a Casa da Paz. Página B1 
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RUMO A UMUARAMA

Continuam 
as obras da 

Boiadeira em 
Icaraíma 

Após uma redução tempo-
rária nas obras de pavimen-
tação asfáltica no trecho 
entre Icaraíma e Santa 
Eliza, o Dnit informou que 
os trabalhos já voltaram na 
BR-487 a Estrada Boiadeira. 
Esse é um dos três trechos 
entre Umuarama e o Porto 
Camargo.  
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DENGUE

Em cinco dias 
Umuarama 
confirma 

900 casos 

Página A3

CIDADE

Prefeitura 
torna acesso 

ao seu interior 
mais rígido 

OTIMISMO NO SETOR IMO-
BILIÁRIO - Os números da 
construção civil se mantêm 
estáveis em Umuarama. E do 
setor imobiliário também. Os 
corretores Caetano Amadeu e 
Otávio Laino falam do otimis-
mo   com a volta das atividades 
econômicas. Página A4

Câmara vota renovação do 
contrato. Empresa responde 
questionamentos da cidade

Os vereadores de Umuarama vão decidir nesta segunda-feira se aprovam ou não o Plano Municipal de Saneamento Básico 
e a renovação do contrato do município com a Sanepar. Vários têm sido os questionamentos de alguns políticos e outros 
moradores sobre o assunto. A reportagem do Ilustrado ouviu a Sanepar sobre os eliminadores de ar, redução da taxa de es-
goto, qualidade da água, o mau cheiro no bairro São Cristóvão, a ajuda na preservação da bacia do rio Piava, entre outros. A 
empresa apresenta algumas metas e garante que, tudo o que a ela compete, está contemplado no novo contrato. Página A5
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CONVERSA

Bolsonaro recebe youtubers “de direita”
no Alvorada após divulgação de vídeo

Brasília, (AE) - O pre-
sidente Jair Bolsonaro 
recebeu na manhã des-
te sábado, no Palácio 
da Alvorada, um grupo 
de Youtubers de perfil 
pró-governo. O encontro 
contou com a presença 
das deputadas Carla 
Zambelli (PSL-SP) e Bia 
Kicis (PSL-DF). A visita 
dos Youtubers, que não 
constava da agenda ofi-
cial do presidente, ocor-
re após a liberação pelo 
ministro Celso de Mello, 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), do sigilo 
da reunião ministerial 
do dia 22 de abril, apon-
tada como prova pelo 
ex-ministro Sergio Moro 
de possível interferência 
de Bolsonaro na Polícia 
Federal (PF). O vídeo da 
reunião veio a público 
ontem, após a decisão 
do STF.   

Ao Broadcast Político, 
Zambelli afirmou que os 
influenciadores comen-
taram sobre o vídeo no 
café da manhã com o 
presidente e apresen-
taram a impressão que 
seus seguidores tiveram. 
“Não teve uma impres-
são negativa sobre o ví-
deo na visão desses You-
tubers porque o público 
deles é bolsonarista”, 
disse. E acrescentou: 
“Assim, é o que todo 
mundo está falando. 
Esse vídeo praticamen-
te reelegeu o presidente 
antecipadamente.”

O vídeo da reunião 
do dia 22 de abril mos-
tra Bolsonaro cobrando 
mudanças no governo e 
fazendo pressão sobre 
Moro e demais auxilia-
res. No encontro, o pre-
sidente afirma que já ha-
via tentado trocar “gente 

da segurança nossa no 
Rio de Janeiro”, e que 
não teria conseguido. “E 
isso acabou. Eu não vou 
esperar foder a minha 
família toda, de saca-
nagem, ou amigos meu, 
porque eu não posso 
trocar alguém da segu-
rança na ponta da linha 
que pertence à estrutura 
nossa. Vai trocar! Se 
não puder trocar, troca 
o chefe dele! Não pode 
trocar o chefe dele? Tro-
ca o ministro! E ponto 
final! Não estamos aqui 
pra brincadeira”, disse o 
presidente da República 
na ocasião. O presidente 
ainda defendeu o ar-
mamento da população 
como uma forma de im-
pedir a ditadura no País 
e criticou governadores 
pela política de isola-
mento social. 

Os influenciadores 

devem participar de ma-
nifestação em apoio ao 
governo amanhã, 24, a 
partir das 10h. “Os You-
tubers combinaram que 
nesta semana eles vi-
riam (para a manifesta-
ção).” Atos pró-governo 
aos finais de semana têm 
sido comuns em Brasília. 
O presidente inclusive 
costuma comparecer às 
manifestações. 

Como revelou o Esta-
dão, no último domingo 
(17), Bolsonaro fez che-
gar aos líderes do ato de 
apoio ao seu governo um 
pedido para que evitas-
sem faixas e palavras de 
ordem contra o STF e o 
Congresso. Em ocasiões 
anteriores, o chefe do 
Executivo foi criticado 
por participar de protes-
tos que pediam o fecha-
mento do Supremo e do 
Congresso.
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Charge

Ludwig Von Mises (1881-1973), filho de pais judeus, 
nasceu na Ucrânia. Viveu os últimos quarenta anos de 
sua vida em Nova York, Estados Unidos. Foi economista, 
intelectual, escritor e professor universitário. Foi mem-
bro da Escola Austríaca de pensamento econômico. É 
conhecido principalmente por seu trabalho no campo 
da praxeologia (estudo dedutivo das ações e escolhas 
humanas). Dedicou-se à crítica do socialismo enquanto 
sistema econômico, por considerá-lo inviável em razão 
de não apresentar mecanismos de fixação de preço pelo 
mercado (problema do cálculo econômico). É sua a frase: 
“É uma ilusão acreditar que um sistema de socialismo 
planejado pode ser operado de acordo com métodos 
democráticos de governo”. 

O Brasil é um país roubado pelo seu congresso, difa-
mado pela sua imprensa e entregue aos bandidos pela sua 
suprema corte. Onde está a democracia?

Paulo Guedes, ministro da economia, afirmou em 
entrevista que foram liberados recursos suficientes para 
todos os estados e municípios enfrentarem a pandemia. 
Estamos no mesmo barco atravessando a maior tem-
pestade da história recente da humanidade e, dentro do 
barco, estamos em guerra uns contra os outros. Do alto do 
egoísmo humano, não percebemos, ainda, que se o barco 
afundar, todos nós naufragaremos. Precisamos de homens 
e mulheres corajosos para, com discernimento, resolver 
equitativamente os problemas do hoje, com o olhar no 
amanhã. O governo federal está fazendo a sua parte. No 
entanto, todos os dias tentam derrubar o presidente, por-
que ele é contra o isolamento social horizontal, é a favor 
do uso da cloroquina e quer o trabalhador no emprego. 
Convenhamos, o que é pior? Alguns morrerem acometidos 
pela Covid-19 ou milhões de pessoas morrerem de fome 
após a pandemia pelo desemprego em massa? Nesse caso 
o maior índice de morte será de crianças, afirmou, esta 
semana, a UNICEF.

A morte pelo Coronavírus, em muitos casos, é fruto 
da negligência médica. O Conselho Federal de Medicina 
já se manifestou favoravelmente acerca do uso da hidro-
xicloroquina associada à azitromicina e sulfato de zinco 
no combate ao vírus, desde que seja por curta duração 
(5 dias) e, no início da patologia. Esse tratamento que é 
feito em casa, custa aproximadamente R$ 5,00 por dia. 
No entanto, por fidelidade aos laboratórios (por falta de 
ética), alguns médicos da rede pública de saúde, seguindo 
recomendações de governadores, afirmam que o paciente 
só deve procurar ajuda médica se estiver com tosse seca, 
febre alta e falta de ar. Nesse quadro clínico, já está prova-
do que será difícil salvar vidas. Nos hospitais particulares 
o uso desses medicamentos tem salvado muitas vidas.

Por outro lado, alguns políticos de caráter duvidoso, 
associados à imprensa sensacionalista, difamam o país e 
atrapalham o combate ao enfrentamento da doença. Para 
esse grupo de traidores da nação, vigora o lema do “quanto 
pior melhor”, ou seja, quanto mais cadáveres houver, mais 

dinheiro conseguirão arrancar do governo federal para 
cobrir despesas de campanha (estamos em ano de eleição), 
e, acertar o rombo dos cofres públicos provocados pela 
corrupção. Será mesmo que fazer palanque em cadáveres 
rende votos? Pessoas humildes estão morrendo porque os 
detentores do poder venderam seu caráter.

Se já não bastasse toda conspiração acima narrada, 
também integra esse grupo de traidores da nação, alguns 
ministros do Supremo Tribunal Federal. Nas últimas 
semanas assistimos os “E. Ministros” ignorarem a Cons-
tituição Federal, e, em atitudes repugnantes, proferirem 
decisões antijurídicas, aintiéticas e imorais. O guardião da 
constituição, e, o último refúgio do cidadão que clama por 
Justiça, virou as costas para o povo brasileiro e “declarou 
guerra” contra o Presidente da República. Será que na 
posição de juízes da instância final do Poder Judiciário, 
podem externar suas ideologias políticas nas decisões 
judiciais? O que desejam Vossas Excelências com essas 
atitudes? O povo precisa de uma explicação plausível, por-
que senão vai continuar ecoando a frase: “fecha o supremo 
tribunal federal”. Se continuar essas invasões frequentes 
de competência pelo Supremo Tribunal Federal, causando 
insegurança jurídica, a Constituição Federal permite ao 
Exército, como poder moderador, e, em última instância, 
repor a ordem. 

O índice de desemprego está subindo. Antes da pan-
demia já era de 12 milhões o número de desempregados. 
Se somarmos aos 7 milhões de trabalhadores informais 
que perderam a renda nos últimos 90 dias, chega-se ao 
histórico número de 19 milhões de desempregados. Várias 
empresas estão pedindo falência, ou apenas, fechando 
definitivamente suas portas. O isolamento vertical, como 
quer nosso Presidente, é sim o mais adequado ao nosso 
país, que possui dimensões continentais. Pense nisso e 
ajude a respeitar as regras do distanciamento social, 
do uso da máscara e da higienização com álcool em gel. 
Se puder trabalhar, não fique em casa. Deixe ficar em 
isolamento apenas as pessoas do grupo de risco. Recente-
mente, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o 
isolamento social horizontal ou lockdown (bloqueio total) 
não é recomendado. No mais, se for preciso, vamos às ruas 
apoiar o Presidente na defesa da pátria e da democracia.

Mises nos ensina que “O objetivo final da ação é 
sempre a satisfação de algum desejo do agente homem. 
Só age quem se considera em uma situação insatisfatória, 
e só reitera a ação quem não é capaz de suprimir o seu 
desconforto de uma vez por todas. O agente homem está 
ansioso para substituir uma situação menos satisfatória 
por outra mais satisfatória”. 

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

MÉDICOS ANTIÉTICOS, POLÍTICOS QUE FAZEM PALANQUE EM CADÁVERES 
E JUIZES QUE IGNORAM A CONSTITUIÇÃO, CONTRIBUEM PARA O 
FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA?

 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em

Debate

Últimas

Remdesivir diminui
o período para se recuperar
do coronavírus, diz estudo

São Paulo, (AE) - O re-
latório preliminar sobre o 
antiviral remdesivir, publi-
cado nesta sexta-feira, 22, 
no New England Journal, 
mostrou que o tempo de 
recuperação em pacientes 
hospitalizados por coro-
navírus foi menor para 
aqueles que tomaram o 
medicamento em compa-
ração com os pacientes que 
receberam placebo. A taxa 
de mortalidade também foi 
menor nos pacientes que 
receberam o antiviral.  

Quem recebeu o rem-
desivir se recuperou, em 
média, após 11 dias, con-
tra os 15 dias daqueles 
que tomaram placebo. Ao 
todo, participaram 1.063 
pacientes, mas alguns de-
sistiram no meio do estudo 
e outros morreram an-
tes de concluir o período 
de avaliação. A taxa de 
mortalidade, analisada 
dentro do período de 14 
dias, foi de 7,1% no grupo 
que recebeu o remdesivir, 
enquanto o grupo que re-
cebeu placebo apresentou 

a taxa de 11,9%. Em 30 de 
abril, o diretor do Institu-
to Nacional de Alergia e 
Doenças Infecciosas dos 
Estados Unidos - uma das 
instituições responsáveis 
pelo estudo - e conselheiro 
de Saúde da Casa Branca, 
Dr. Anthony Fauci, já havia 
mencionado o período mais 
curto de recuperação em 
quem tomou o antiviral. 

Fauci lembrou também 
que se trata de um medi-
camento para quem já está 
infectado pelo coronavírus, 
para prevenir infecções, 
mas que nada tem a ver com 
as vacinas que estão sendo 
desenvolvidas e testadas 
por outros laboratórios. 

Já a cloroquina, que é 
um medicamento original-
mente usado no tratamento 
da malária, não apresentou 
resultados satisfatórios. 
Defendida pelo presidente 
Jair Bolsonaro aos pa-
cientes com coronavírus, 
a cloroquina aumenta o 
risco de morte e de arritmia 
cardíaca nos infectados 
pela covid-19.

Partidos de oposição assinam 
nota de repúdio às declarações 
de Bolsonaro em vídeo

Brasília, (AE) - Partidos 
de oposição da Câmara 
assinaram ontem, 22, ota 
conjunta de repúdio às 
declarações feitas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
e ministros de Estado na 
reunião de 22 de abril. O 
texto é assinado pelo PDT, 
PCdoB, PSOL, PSB, PT e 
Rede. O grupo reforça o 
pedido de impeachment de 
Bolsonaro, além de repu-
diar a nota publicada por 
Augusto Heleno, ministro-
chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), 
sobre possível apreensão 
do celular do presidente.

“A reunião ministerial 
revela o baixo nível dos 
integrantes do atual go-
verno. Como bárbaros, 
jogam a República no caos, 
desrespeitam as leis, as 
instituições e ignoram a 
Constituição”, afirmam na 
nota. Para a oposição, o 
vídeo “acelera a crise ins-
titucional, pois revela niti-
damente como Bolsonaro e 
seus ministros desprezam 
as instituições e o povo 
brasileiro”.

Os partidos opinam no 
texto que o vídeo desfaz 
“qualquer legitimidade” 

do governo e “indica a 
tentativa de formação de 
milícias em defesa de um 
projeto antinacional e 
antidemocrático”

“O processo de impea-
chment de Bolsonaro deve 
ser aberto o mais rápido 
possível, para a retirada 
de um presidente incapaz, 
irresponsável e danoso ao 
País”. O Congresso acu-
mula 35 pedidos de impe-
achment de Bolsonaro - o 
último foi protocolado na 
quinta-feira (20). 

Além disso, para as 
legendas de oposição, a 
“nota à nação brasileira” 
de Heleno, publicada com 
aval do presidente, é um 
ataque “inaceitável” ao 
Supremo Tribunal Federal. 
Ontem, o ministro divulgou 
texto em que alerta autori-
dades para “consequências 
imprevisíveis para a esta-
bilidade nacional”, caso o 
telefone de Bolsonaro seja 
entregue para análise.

Na visão dos partidos, 
as manifestações de Heleno 
são “contrárias aos precei-
tos democráticos”. Ressal-
tam ainda que “nenhuma 
autoridade está acima da 
Constituição e das leis”.

Teich recusa convite para 
conselheiro da Saúde:
“não seria coerente”

São Paulo, (AE) - 
Em sua conta oficial 
no Twitter, o ex-mi-
nistro da Saúde, Nel-
son Teich, agradeceu 
ao ministro interino 
da pasta, Eduardo 
Pazuello, o convite 
para ser conselheiro 
do órgão, mas recusou 
a proposta. Segundo 
Teich, aceitar o cargo 
não seria coerente.

“Agradeço ao Minis-
tro Interino Eduardo 
Pazuello pelo convite 
para ser Conselhei-
ro do Ministério da 
Saúde, mas não seria 
coerente ter deixado 
o cargo de Ministro da 
Saúde na semana pas-
sada e aceitar a posi-
ção de Conselheiro na 
semana seguinte”, es-
creveu o ex-ministro. 
Ele pediu exoneração 

do cargo, após ficar 
no posto por cerca de 
um mês.

Teich afirmou ain-
da que pretendia levar 
ao Ministério um mo-
delo técnico de gestão, 
para aumentar a efi-
ciência dos serviços. 
Entretanto, ele diz 
que isso não significa 
apenas uma condução 
puramente técnica, o 
que, segundo Teich, 
seria “simplista”.

“Uma condução 
técnica do Sistema de 
Saúde significa uma 
gestão onde estra-
tégia, planejamento, 
metas e ações são 
baseadas em infor-
mações amplas e pre-
cisas, acompanhadas 
c o n t i n u a d a m e n t e 
através de indicado-
res”, tuitou.
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 ICOVID19
 I Teste rápido para coronavírus deve ser
feito com indicação e orientação médica

Umuarama - A Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Umuarama orienta sobre a 
realização de testes rápidos 
para detecção de contami-
nação por coronavírus. Os 
resultados de todos os testes 
realizados por conta própria 
da população na rede privada 
de laboratórios, sendo positi-
vos ou negativos, devem obri-
gatoriamente ser informados 
ao Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19 
(COE), para controle do qua-
dro da pandemia.

TESTES
De acordo com nota 

técnica do Ministério da 
Saúde, a recomendação é 
que os testes sejam rea-
lizados em pessoas que 
apresentem ou tenham 
tido os sintomas da Co-
vid-19 há, pelo menos, oito 
dias. Os testes devem ser 
utilizados quando houver 
sintomatologia compatível 
ou houver necessidade de 
confirmação da infecção.

“Os testes rápidos têm 
relevante utilização no ma-
peamento do status imuno-
lógico de uma população 
que já teve o vírus ou foi 
exposta a ele. Esse mapea-
mento contribui de forma 
positiva para a definição 
ou relaxamento de medidas 
restritivas e tem signifi-
cativa relevância para o 
retorno de determinadas 
atividades, como o funcio-
namento do comércio, setor 

Umuarama - A Prefeitu-
ra de Umuarama vai refor-
çar internamente as ações 
de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus, a 
partir desta segunda-feira, 
25. O secretário municipal 
de Administração, Vicente 
Afonso Gasparini, reuniu os 
servidores – divididos em 
grupos, com todos os cuida-
dos de distanciamento, uso 
de máscara e higienização 
das mãos com álcool gel – 
na última sexta-feira, 22, 
para informar sobre novos 
protocolos que serão ado-
tados diante do aumento 
no número de casos da 
Covid-19 na cidade.

Neste sábado, 23, Umua-
rama conta com 23 casos 
confirmados e 222 pessoas 
com suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus. O 
secretário orientou os ser-
vidores sobre a importância 
do uso da máscara e da 
troca, pelo menos a cada 4 
horas, bem como da higieni-
zação constante das mãos 
com água e sabão ou álcool 
gel. Algumas medidas res-
tritivas internas também 
foram adotadas.

RECOMENDAÇÕES
“Recomendamos que 

os servidores mantenham 
as portas sempre abertas, 

não recebam visitas em 
suas estações de traba-
lho, resolvam o máximo 
de demandas por telefone 
ou meio eletrônico e não 
compartilhem equipamen-
tos de trabalho ou mesmo 
garrafas de café ou água”, 
pontuou Vicente. Também 
devem higienizar as mãos 
após tocar nas torneiras 
dos bebedouros, portas 
e maçanetas. Para isso, 
a Prefeitura conta com 
dispenser de álcool gel 
em praticamente todos os 
ambientes.

RESTRIÇÃO
Não está mais autoriza-

do o acesso de vendedores e 
entregadores ao interior do 
Paço Municipal e o servidor 
foi orientado a não sair 
para comprar produtos nas 
imediações da Prefeitura. 
Já o contribuinte deve ser 
atendido de forma online, 
através do site do município 
(www.umuarama.pr.gov.br), 
por e-mail ou telefone.

AGENDAMENTO
“Será autorizado aten-

dimento presencial apenas 
nos casos em que não for 
possível resolver a de-
manda de forma online. 
Entregas e retiradas de 

documentos, por exem-
plo, serão realizadas com 
agendamento e junto ao 
vigia, sem a necessidade 
de adentrar ao prédio”, 
orientou.

CIRCULAÇÃO
O secretário reforçou 

que a circulação de pessoas 
que não fazem parte do 
quadro funcional do mu-
nicípio deve ser reduzida 
ao mínimo possível. “Neste 
momento, não podemos 
receber visitas, nem ter 
visitantes passeando pelos 
corredores, passando por 
vários departamentos”, 
disse.

PÚBLICO
O atendimento ao pú-

blico, quando estritamente 
necessário, será feita ape-
nas nos guichês, onde os 
servidores foram treinados 
para minimizar o contato 
e estão preparados com 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs). “Precisa-
mos aumentar a prevenção 
porque uma contaminação, 
em um ambiente com tan-
tas pessoas como o Paço 
Municipal, poderia ter sé-
rias consequências para o 
serviço púbico”, completou 
Vicente Gasparini.

Prefeitura reforça medidas preventivas
à Covid-19 e terá controle rígido de acesso

O secretário reforçou que a circulação de pessoas que não fazem parte do quadro funcional 
do município deve ser reduzida ao mínimo possível

de serviços e cultos religio-
sos, por exemplo”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini.

PROFISSIONAL SAÚDE
Segundo a nota técnica, 

os testes rápidos registra-
dos para a Covid-19 são de 
uso profissional e os seus 

resultados devem ser inter-
pretados por um profissional 
de saúde habilitado e capa-
citado. Podem ser realizados 
em domicílio, desde que 
executados por profissional 
vinculado a um laboratório 
clínico, posto de coleta ou 
serviço de saúde pública 
ambulatorial ou hospitalar. 

“Porém, esses testes não 
devem ser feitos por leigos, 
segundo o Ministério da 
Saúde”, acrescentou Cecília.

QUANDO FAZER?
Mas quantos dias após 

o início dos sintomas é 
recomendado fazer um 
teste rápido? De acordo 
com o Ministério da Saúde, 

a produção de anticorpos 
aumenta a cada dia a partir 
do início da infecção, porém 
é preciso uma quantidade 
mínima de anticorpos que o 
teste consiga detectar.

Entre o início dos sinto-
mas e a detecção dos anti-
corpos em exames existe a 
janela imunológica e o prazo 

indicado para exames é a 
partir de oito dias após o 
início dos sintomas. “Testes 
rápidos antes desse período 
podem levar a resultados ne-
gativos mesmo em pessoas 
que possuem o vírus, o que 
chamamos de ‘falso negati-
vo’. Portanto, é importante 
consultar um médico antes 
do teste”, orientou a secre-
tária de Saúde.

É importante lembrar que 
o teste rápido não detecta 
especificamente o novo co-
ronavírus (Sars-CoV-2), mas 
os anticorpos produzidos 
pelo organismo depois de a 
infecção ter ocorrido.

ANVISA
De acordo com a Anvisa, 

os testes rápidos são de 
fácil execução e não ne-
cessitam de outros equipa-
mentos de apoio (como os 
usados em laboratórios), e 
conseguem dar resultados 
entre 10 e 30 minutos. 

Os testes rápidos para 
anticorpos se diferenciam 
entre si quanto às limita-
ções do produto, ao limite 
de detecção, ao desempe-
nho esperado e ao tempo 
de leitura. “Portanto, vale 
lembrar que a execução 
e a interpretação dos re-
sultados devem ser feitas 
por profissional de saúde, 
seguindo as instruções 
de uso de cada produto”, 
completou Cecília Cividini.

Os testes rápidos para anticorpos se diferenciam entre si quanto às limitações do produto, ao limite de detecção, ao desem-
penho esperado e ao tempo de leitura
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 IMERCADO 

Corretores observam com otimismo o
setor imobiliário e da construção civil 

Sanepar alerta 
população para 
proteger o 
hidrômetro 
no frio

UMUARAMA

A Sanepar faz um 
alerta à população 
para que proteja o 
hidrômetros das re-
sidências. A queda 
das temperaturas 
e as geadas podem 
con ge la r  a  á gu a 
dentro dos medi-
dores e provocar 
rompimento das tu-
bulações que ficam 
expostas, podendo 
interromper o abas-
tecimento.

O Simepar prevê 
para os próximos 
dias temperaturas 
próximas de zero 
e  a té  aba ixo  em 
alguns municípios, 
como Palmas,  no 
Sudoeste, onde em 
2016 já foram regis-
trados mais de 160 
rompimentos.

O  r o m p i m e n t o 
da tubulação ou do 
hidrômetro causa 
transtorno direto 
aos cl ientes,  que 
p o d e m  f i c a r  d e -
sabastec idos  até 
que seja efetuada 
a substituição dos 
equipamentos e tu-
bulações.

Como precaução, 
os moradores po-
dem cobrir o relógio 
e os canos aparen-
tes com caixa de 
papelão, pedaço de 
plástico, lona, ou 
com outro tipo de 
material que impeça 
o acúmulo de gelo. 
Outra medida eficaz 
é fechar o registro 
de entrada de água 
à noite. Essa ação 
e v i t a  o  a c ú m u l o 
e o congelamento 
da água dentro do 
equipamento e da 
tubulação.

O  g e r e n t e  d a 
Sanepar Edenilson 
Albani explica que 
o material de prote-
ção deve ser de fácil 
remoção. “O que for 
utilizado para evi-
tar o congelamento 
da tubulação e dos 
equipamentos deve 
ser retirado assim 
que a temperatura 
subir  ou na data 
prevista para a lei-
tura da conta, para 
que o leiturista não 
tenha dificuldade 
para fazer a leitura 
e a entrega da con-
ta”, completa.

Umuarama - Após dois 
meses de retração - período 
de pleno cenário da pan-
demia do coronavírus - o 
setor da construção civil e 
imobiliário de Umuarama 
apresentou retomada nas 
transações financeiras, 
no fechamento de abril. 
Em entrevista ao jornal 
Umuarama Ilustrado, os 
corretores Caetano Ama-
deu Verrilo Filho e Otávio 
Laino, da Imobiliária Cae-
tano & Otávio, fizeram uma 
explanação do mercado 
e observam um cenário 
animador para o segundo 
semestre do ano. 

 Conforme dados da Di-
retoria de Planejamen-
to Urbano, da Prefeitura 
de Umuarama, o setor da 
construção civil registrou 
um alto índice de aprovação 
de projetos em abril, fe-
chando o mês com o melhor 
desempenho, para o mesmo 
período, desde 2015. Ao 
todo foram com 22.024 m² 
de projetos aprovados.

Num cenário de inves-
timento, o administrador 
de empresa e corretor de 
imóveis, Caetano Amadeu, 
explica que as aplicações 
financeiras, devido as re-
duções de taxas, estão 
apresentando queda de 
rentabilidade e não supera 
o retorno de uma locação 
de imóvel. “Por exemplo, 
no começo da pandemia, 
muitas pessoas ficaram as-
sutadas, pois não sabíamos 
o que aconteceria. Porém, 
após o mês de março, tive-
mos uma reorganização da 
nossa carteira de alugueis, 
que não chegou a 20% dos 
nossos clientes. Mesmo 
dentro dessas pequenas 
negociações, não tivemos 
inadimplência”, explicou. 

Segundo corretor de 
imóveis e advogado, Otá-
vio Laino, cada setor deve 
ser estudado pontualmente 
neste momento. “No caso da 
construção civil, o setor con-
tinua trabalhando e muitas 
casas e prédios estão sendo 
construídos. Além disso, 
a queda da taxa de juros, 
oferta de crédito barato e 
carência estendida animam 
o setor imobiliário. Por isso, 
estamos otimistas visando 
as negociações de compra e 
venda. Sempre terá alguém 
vendendo e alguém compra-
do”, ressaltou. 

GERAÇÃO DE EMPRE-
GO E RENDA

O diretor de Planejamen-
to Urbano, Antônio Carlos 
Lavagnini, acrescentou que 
outros setores importantes 
do mercado também são 
beneficiados na esteira da 
construção civil e transa-
ções imobiliárias, como a 
mão de obra (geração dire-
ta de empregos), comércio 

A Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed) estreia na próxima  
quarta-feira (27) o “Aula 
Show”, uma série de ví-
deos com a presença de 
personalidades paranaen-
ses que vão contar sua 

Secretaria de Educação estreia série “Aula Show” nesta semana
ligação com a Educação.

A série contará com um 
vídeo por semana, sempre 
nas quartas às 18h. Os con-
vidados falarão sobre como 
as escolas, os professores 
e a Educação ajudaram na 
formação profissional e de 

valores pessoais.
“Queremos mostrar aos 

nossos jovens como a edu-
cação, os professores, as 
escolas podem fazer toda 
a diferença na vida. Ter 
a presença destas perso-
nalidades vai trazer uma 

nova perspectiva de futuro 
para nossos alunos, que 
poderão ter neles exem-
plos de profissionais de 
sucesso nas suas áreas”, 
destaca Renato Feder, 
Secretário de Educação 
do Paraná.

As aulas serão exibidas 
nos canais de TV Aberta e 
do Youtube do Aula Paraná 
e serão uma experiência 
motivadora para os mais 
de um milhão de estudan-
tes da rede estadual do 
Paraná.

Os corretores Caetano Amadeu Verrilo Filho e Otávio Laino, da Imobiliária Caetano & Otávio, fizeram uma explanação do 
mercado e observam um cenário animador 

de ferragens, materiais 
de construção, madeiras, 
acabamentos, hidráulico, 
elétrico, corretagem, finan-
ceiras entre outros. “Tam-
bém podemos acrescentar 
as áreas de decoração, 
móveis e eletrodomésticos, 
pois casa nova geralmente 
pede uma renovação na 
mobília”, comentou.

De acordo com informa-
ções da Agência do Tra-
balhador, da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turis-
mo da Prefeitura, o setor da 
construção civil – ao lado de 
supermercados e hospitais – 
foi de fato responsável pelo 
maior volume de contrata-
ções de trabalhadores em 
abril, que resultou no saldo 
de 85 vagas ocupadas no 
mercado de trabalho.

A imobiliária Caetano e Otávio contam com profissionais qualificados para a tender os 
clientes de Umuarama e região 

Conforme dados da Diretoria de Planejamento Urbano, da Prefeitura de Umuarama, o setor da construção civil registrou um 
alto índice de aprovação de projetos em abril
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Estação de Tratamento de Água no morro das antenas em 
Umuarama 

Umuarama - A Sanepar 
assumiu os serviços de água 
e esgoto de Umuarama em 
1975, quando adquiriu os 
ativos que pertenciam ao 
município, pelo prazo de 30 
anos. Em 1997, a administra-
ção municipal e a empresa 
assinaram termo aditivo 
prorrogando o contrato para 
mais 30 anos, ou seja, até 
2035, sem o estabelecimento 
de metas.  Mas a Lei Federal 
11.445, de 2007, que dita as 
diretrizes para o saneamento 
básico, exige a instituição do 
Plano Municipal de Sanea-
mento Básico e, a este plano, 
deve ser adequado o contrato 
de concessão do saneamento 
feito à Sanepar. E o Plano 
precisará ser revisto a cada 
quatro anos.

A votação do plano e a re-
novação do contrato provoca 
debates acalorados entre 
os vereadores favoráveis e 
contrários.  Até o Ministé-
rio Público foi acionado e 
orientou pela paralisação da 
tramitação dos projetos para 
que eles sejam melhores 
analisados. Mas a Câmara 
Municipal incluiu a matéria 
na pauta da sessão ordinária 
desta segunda-feira. 

Com base na polêmi-
ca criada, nas propostas 
apresentadas e nos ques-
tionamentos feitos por 
vereadores, a reportagem 
do Ilustrado entrevistou o 
gerente regional da Sane-
par em Umuarama, Carlos 
Henrique Gonçalves para 
esclarecer assuntos como o 
pedido para instalar elimi-
nadores de ar nos relógios 
d`água, o fim da cobrança da 
taxa mínima, a falta de água 
e falta de coleta de esgoto 

em alguns bairros, o mau 
cheiro nas proximidades 
da Estação de Tratamento 
no bairro São Cristóvão, a 
redução na taxa de esgoto 
para menos de 80%, as me-
tas de investimentos para os 
próximos anos, entre outros. 
E garante: “Não estamos 
infringindo nenhuma lei”.

Nova estação
de captação
Com novos loteamentos 

surgindo a cada semana, o 
crescimento população de 
Umuarama é visível e garan-
tir o abastecimento de água 
potável é uma das necessi-

dades. Hoje a cidade conta 
apenas com uma estação de 
captação no rio Piava. Ela 
tem dado conta, mas estudos 
mostram que a ampliação 
é uma necessidade com o 
avanço da cidade. 

Dentro da proposta de 
renovação do contrato com a 
Prefeitura, a Sanepar garan-
te que já está programada 
para janeiro próximo abrir 
licitação visando a cons-
trução da nova estação de 
captação, seis quilômetros 
abaixo da atual, no ribeirão 
Araras, já no município de 
Maria Helena. A previsão de 
conclusão é para 2023. 

Instalação de 
eliminadores de ar
Uma das reivindicações 

dos opositores à renovação 
do contrato diz respeito 
à instalação de aparelho 

eliminador de ar no relógio. 
Mas, quem autoriza o uso 
é a Agência Reguladora do 
Paraná (Agepar) e ela exige 
que o aparelho tenha regis-
tro e aprovação do Inmetro. 
O problema é que não existe 

no mercado nacional ne-
nhum aparelho que atenda 
à exigência.

Outra questão levanta-
da pela Sanepar é que a 
instalação de um aparelho 
desses faria uma abertu-
ra no encanamento para a 
eventual saída de ar e, pelo 
mesmo canal, poderia entrar 
algum poluente como urina 
de cães, rato e outros que 
iriam direto para a torneira. 

Taxa mínima
será extinta
A extinção da cobrança 

da taxa mínima é outro 
assunto regulamentado pela 
Agepar e ela já anunciou que 
a extinção está prevista para 
ocorrer até 2022, quando 
será anunciado o novo crité-
rio da cobrança proporcional 
para quem consome até 10 
m3 de água por mês. 

E também a mudança no 
sistema de cobrança para 
os imóveis locados. Hoje, 
alguns inquilinos saem e dei-
xam contas atrasadas para 
o proprietário pagar. Está 
prevista a mudança para a 
contar ser no número do CPF 
do morador e quando sair do 
imóvel ele terá de pagar as 
contas pendentes. 

Fundo Municipal
do Meio Ambiente
Os repasses mensais da 

Sanepar à Prefeitura de 
Umuarama para destina-
ção ao Fundo Municipal do 
Meio Ambiente, atualmente, 
estão em 1%. A Prefeitura 
reivindicou 3% e a Sanepar 
propôs aumentar para 2%. 
O dinheiro é destinado ao 
incentivo à preservação da 
bacia do rio Piava.

Municipalizar os serviços ou escolher outra empresa?
Alguns políticos que se 

posicionam contra a reno-
vação do contrato com a 
Sanepar sugerem a munici-
palização ou uma licitação 

para a escolha de outra 
empresa. Hoje a Sanepar 
é dirigida pelo Governo 
Estadual que possui 60,1% 
das ações da empresa. 

Se um dia a Sanepar for 
privatizada, o contrato 
eventualmente renovado 
com Umuarama, perderia 
a validade.

Para municipalizar os 
serviços ou repassar a ou-
tra empresa, o município 
teria de ressarcir à Sane-
par pelo patrimônio que 

ela construiu na cidade. E a 
quebra do contrato que tem 
validade até 2035. Compete 
aos vereadores dar a pala-
vra final sobre o assunto.

Estação de Tratamento de Esgotos terá obra para reduzir o odor

Gerente regional Carlos Henrique diz que nenhuma 
lei é infringida
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 IRENOVAÇÃO OU NÃO DO CONTRATO?

Sanepar responde questionamentos ao redor
da renovação do contrato com Umuarama 

Rede de esgoto 
vai atender
quase 100%
da cidade. E 
reduzir a tarifa
é com a Agepar

A gerência regional da 
Sanepar informou que, 
atualmente, 82 bairros 
da cidade não têm rede 
coletora de esgotos. E, 
dentro das metas apresen-
tadas pela empresa para 
renovar o contrato com 
o município, a Sanepar 
se compromete a levar a 
coleta a todos os bairros, 
se aproximando dos 100% 
de cobertura. 

Para isso, terá de con-
cluir mais quatro estações 
elevatórias, em diferentes 
pontos da cidade. Hoje são 
sete estações elevatórias 
que reconduzem os resí-
duos para a Estação de 
Tratamento de Esgotos 
(ETE) do Jardim São Cris-
tóvão.  As quatro novas 
estações tem previsão de 
conclusão até 2027, sendo 
um delas, próxima ao fu-
turo shopping já está em 
fase final. 

Redução da tarifa de 
80%

Outro assunto alvo de 
críticas é a cobrança pela 
rede de esgoto que é de 80% 
sobre o valor da conta da 
água. Segundo a Sanepar, 
a alteração no percentual 
também é feito pela Agên-
cia Reguladora do Paraná, 
a Agepar, assim como a 
Anatel nas comunicações, 
Aneel na energia elétrica e 
Anac na aviação. 

Hoje, no Paraná, apenas 
Londrina e Curitiba têm 
tarifas de 85%, nas demais 
cidades atendidas pela Sa-
nepar o percentual é 80%. 
“Mudar isso, não depende 
da Sanepar e sim da Age-
par”, informa. 

Entre as obras que a Sanepar 
está se comprometendo a realizar 
está a instalação de inibidores 
de ar para diminuir o odor nas 
proximidades da Estação de Tra-

tamento de Esgoto do bairro São 
Cristóvão. São aparelhos que vão 
enclausurar e encaminhar o gás 
para tratamento, possibilitando 
a redução quase total do mau 

cheiro exalado em alguns dias 
atualmente. 

A licitação para a escolha da 
empresa que fará a obra já foi 
realizada. 

Tarifas reduzidas para famílias de baixa 
renda, empresas, entidades e prefeitura 

Atualmente, sem exigên-
cia do contrato em vigor, 
a Sanepar garante que 
mantém ajuda para vários 
tipos de consumidores. As 
entidades filantrópicas têm 
desconto de 50% nas suas 
contas de água e esgoto; os 

prédios públicos da Prefei-
tura também contam com 
os mesmo desconto. 

O micro e pequeno em-
preendimento, incluindo 
comércios, escritórios e ou-
tros, dispõem de desconto 
de aproximadamente 45% 

sobre a tarifa especial que 
é de R$ 69,90. 

E a tarifa social para as 
famílias com renda de até 
2,5 salários mínimos que 
permite um desconto de 
até 74% para quem gasta 
abaixo de 10 m3, reduzindo 

a conta mensal para R$ 
20,00.  A Sanepar explica 
que os benefícios não são 
exigidos no contrato em 
vigor, porém vão perma-
necer dentro do novo con-
trato que está na Câmara 
Municipal.

Água suja na 
torneira. E como 
fica a qualidade 
da água na 
cidade?

As reclamações de 
água suja (barrenta) 
nas torneiras, que logo 
vão parar nas redes 
sociais, também tem 
explicação da Sanepar.  
Segundo a gerência 
regional, isso ocorre 
quando no bairro da 
pessoa rompe algum 
cano, por exemplo, 
quando alguém arran-
ca um tronco de árvore 
ou máquinas acertan-
do terrenos. 

Nesses casos, a Sa-
nepar fecha os regis-
tros próximos e com 
isso, o encanamento 
suga a água sujo acu-
mulado. Quando religa, 
a água vai para o con-
sumidor. Nestes casos, 
a Sanepar informa que 
basta a pessoa atingi-
da entrar em contato 
e relatar o problema e 
a equipe da empresa 
terceiriza faz o esgota-
mento da caixa d`água 
sem custos. 

E sobre a qualidade 
da água na cidade, a 
Sanepar garante que 
faz uma média de 190 
análises de água cole-
tada em diversos pon-
tos da cidade todos os 
dias, para manter os 
padrões de qualidade. 

Mau cheiro perto do Pinhalzinho
será reduzido quase a zero
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Caminhoneiros reagem a parecer do
governo que permite alta de pedágio

 IAUMENTO TARIFAS
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GOVERNO
O Ministério da Infraestrutura 

avalia, no entanto, que não há con-
dições para promover um reajuste 
generalizado das tarifas, apesar 
da pressão das concessionárias. 
Por meio de nota, a pasta diz que a 
competência legal para promover 
revisões contratuais, incluindo a 
apuração dos efeitos da pandemia 
nos contratos de concessão rodoviá-
ria, é da ANTT. O ministério justifica 
que, como formulador da política 
pública, fez uma consulta à AGU 
“de forma a garantir transparência 

e segurança jurídica através de um 
parecer que indique se os efeitos 
da pandemia da covid-19 podem ser 
interpretados como casos fortuitos 
previstos em contratos”. Ainda de 
acordo com a assessoria da pasta, 
não há qualquer definição sobre o 
método a ser utilizado para even-
tuais reequilíbrios e cada caso será 
analisado de forma singular. “Não 
há, portanto, qualquer sinalização 
que indique aumento de tarifas 
como ferramenta para eventuais 
reequilíbrios.”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br 
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Assunto Principal: Indenização por Dano Material
Valor da Causa: R$ 219.793,50
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EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

presente  o(a) requerido(a) , inscrito no CPF nº 841.078.399-15,CITA Djalma Rocha Lima Martins
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de  sob nº , onde éProcedimento Comum 0012665-66.2018.8.16.0173 - Projudi
requerente  e requerido(a) ,Mauricio de Miranda Bley Djalma Rocha Lima Martins e José Carlos Barros
nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: O autor celebrou contrato de construção (empreitada) com os réus,

figurando o primeiro como executor da obra e o segundo, como engenheiro responsável pelo projeto e
execução, tendo como objeto o valor acertado de R$ 171.638,40, pago integralmente conforme
convencionado. Ocorre que, na data aproximada de 29 a 30/07/2015, a construção começou a apresentar
alterações anormais. Foi realizada a prova pericial (seq. 235.1/2) na forma cautelar antecipada, nos termos
da petição inicial (seq. 1.1). Pelo exposto, requer, o autor a condenação dos réus aos danos materiais no
importe de R$ 183.793,50 para a reconstrução da ponte bem como de outros danos a serem apurados em
liquidação de sentença além dos gastos com assistente técnico, até o momento, quantificados em R$
6.000,00, condenação dos réus à indenização no valor de R$ 30.000,00 por danos morais causados ao
autor, condenação dos réus às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre
o valor da causa, produção de todos os meios de prova admitidos em direito, conforme exigir o contraditório,
em especial as provas documental e pericial já juntadas aos autos e outras que efetivamente se tornem
necessárias para o deslinde da causa. Demais requerimentos de praxe.

 
Fica o(a) requerido(a)  de que por este Juízo de cartório tramitam os autosCITADO(A)

supramencionados, tendo sido recebido no dia 27 de novembro de 2018, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso,
Juiz de Direito à época, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente ação, sob pena de
revelia, caso em que será nomeado curador especial.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não
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aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
Umuarama, 26 de março de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2020.
Em atendimento ao § 4º do art. 9º, da Lei Complementar Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e, do § 5° do 
art. 36, da Lei Complementar n° 141/12, o Município de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem 
da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao Cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo e da 
Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao Primeiro Quadrimestre do exercício de 2020, a ser 
realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 27 de maio de 2020 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da 
prestação de contas da Prefeitura, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2020, a ser realizada no auditório da 
Câmara Municipal de Umuarama, no dia 29 de Maio de 2020 às 09h00min.
PAÇO MUNICIPAL, 15 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PÉROLA 
Estado do Paraná 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas 
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente 
notificação. 
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115, §3° inciso II da lei acima 
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.  
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada 
lote.  
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o 
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido 
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.  
 
Pérola, em 22 de maio de 2020. 
 
 

ISMAEL GARBELOTO DE FREITAS 
RUA ALMIRANTE BARROSO, 281 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PÉROLA 2 
INSC: 661650 

REINALDO GOMES MARTINS 
RUA RIO NEGRO, 472 
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA 
INSC: 705600 

ESPOLIO DE DIEGO NERI DE OLIVEIRA 
RUA RIO NEGRO, 443 
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA 
INSC: 714700 

EUCLIDES DO ESPIRITO SANTO 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 428 
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2 
INSC: 452620 

ANTONIO CARLOS BENETOLI 
RUA DAS ORQUIDEAS, 694 
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2 
INSC: 453120 

MARIA LUCIA PENA 
RUA MADRIGAL, 761 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 307500 

VERA LUCIA PENA CUNHA 
RUA MADRIGAL, 771 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 307450 

JOÃO CORREDATO NETO 
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 551 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 74600 

 
 

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL 4º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2016
Termo aditivo ao contrato, entre o FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
PÉROLA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 03.331.336/0001-25, situada na Avenida 
Dona Pérola Byington nº 800 – Centro Pérola-Pr, CEP 87.540-000, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
o Sr. Antonio Favero, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.396.265-7-SESP-PR e do CPF nº 
493.023.709-25, residente e domiciliado na Rua Antonio Gonzaga nº 1407 – Centro – Pérola-Pr, neste ato denominada 
de CONTRATANTE, e, CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade de quotas 
de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 11.340.009/0001-68, situada na Rua XV de Novembro nº 204, 
1º andar - Centro – Santos-Sp, CEP 11.010-155, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Eduardo 
Balconi Nakamura, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG Nº 30.128.407-6 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 286.285.508-10, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA, consoante 
o que dispõe a Lei 8.666/93, nos termos que seguem:
CONSIDERANDO que o contrato principal firmado entre as partes acima identificadas, tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria financeira ao FUNDO DE APOSENTADORIA E 
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA.
CONSIDERANDO que os serviços contratados devem ser mantidos permanentemente, enquadrando-se a hipótese do 
disposto no Artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que a prorrogação do contrato pelo mesmo preço anteriormente aditivado, de acordo com a 
Cláusula (3ª) Terceira, parágrafo 3.1 do Contrato em vigor, é vantajosa à Administração Pública.
RESOLVEM: as partes aditar o prazo do contrato principal, nos seguintes termos:
CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo do presente Termo Aditivo será de 12 (doze) meses, compreendido no período de 
01/06/2020 a 31/05/2021, sem interrupção nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA: A publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa será providenciada pelo 
CONTRATANTE, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir de sua celebração, para a produção de seus efeitos.
CLAUSULA TERCEIRA: Estabelecem que as demais cláusulas do contrato fiquem imutáveis ora ratificadas pelas 
partes, surtindo seus efeitos enquanto vigente o prazo fixado na cláusula anterior.
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por 
Tempo Determinado em caráter de excepcionalidade, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos 
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.
Pérola-Pr, 18 de Maio de 2020.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA.
Antonio Favero
RG nº 3.396.265-7-SESP-PR
CPF nº 493.023.709-25
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Eduardo Balconi Nakamura
RG nº 30.128.407-6 SSP/SP
CPF nº 286.285.508-10
TESTEMUNHAS:
Vanessa da Silva Monteiro                                                        Brummer Aparecido Maqueda
RG:10.066.260-4-SESP-PR                                                       RG: 4.151.934-7 SESP/PR
CPF: 058.511.179-07                                                                 CPF: 611.046.049-49

Brasília  (AE) - O go-
verno do presidente Jair 
Bolsonaro deu aval para 
as concessionárias de ro-
dovias federais pleitearem 
à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) reequilíbrio nos 
contratual devido à pande-
mia do novo coronavírus e 
consequente reajuste nas 
tarifas de pedágio.  

As concessionárias só 
não entraram, imedia-
tamente, com pedido de 
reajuste, porque aguar-
dam do governo outras 
medidas para ajudá-las a 
enfrentarem a redução do 
movimento nas estradas.

ABCR
De acordo com Asso-

ciação Brasileira de Con-
cessionárias de Rodovias 
(ABCR), a movimentação 
nas estradas do País con-
cedidas ao setor caiu, nos 

meses de abril e maio 44%. 
Isso resultou numa queda 
na arrecadação de 30%.

Para reparar essas per-
das, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) emitiu, no dia 
13 de abril, um parecer que 
reconhece que as conces-
sionárias estão tendo um 
prejuízo não previsto em 
contrato na pandemia.

A CULPA
O argumento das con-

cessionárias, acatado pelo 
governo, é de que a respon-
sabilidade pela queda da 
movimentação nas estra-
das é do Estado, na medida 
em que o isolamento social 
foi imposto por governado-
res e prefeitos.  

CAMINHONEIROS
Desde o início desta 

semana, associações de 
caminhoneiros e trans-
portadoras têm preparado 

uma reação ao parecer da 
AGU, com foco nos minis-
térios da Infraestrutura 
e Economia, se dizendo 
inclusive “traídas” pelo 
governo. Os representan-
tes das categorias não 
questionam o reequilíbrio 
dos contratos, em si, mas 
alegam que o governo não 
poderia ter dado margem 
para que isso acontecesse 
por meio de reajuste das 
tarifas.

REAJUSTE
A Associação Nacional 

dos Usuários do Transpor-
te de Carga (ANUT) estima 
que para reequilibrar os 
contratos as empresas 
devem aumentar as tarifas 
de pedágio em 30%. “Nós 
temos empresas que estão 
com extrema dificuldade 
até para pagar salário 
de seus funcionários. Por 
isso o governo não pode 

aumentar o gasto das em-
presas com o pagamento 
de tarifas mais caras. Isso 
nós não aceitamos”, diz o 
presidente Luiz Baldez.

SEM FRETE
“A gente está vivendo 

uma situação muito com-
plicada. O caminhoneiro 
está sem frete. Por isso 
estamos lutando para que 
temos uma redução, não 
um aumento do valor pe-
dágio”, afirma o presidente 
da Associação Brasileira 

dos Condutores de Veículos 
Automotores (Abrava), 
Wallace Landim, conhecido 
como Chorão. A entidade 
representa mais de 2 mi-
lhões de caminhoneiros 
autônomos dos 26 Estados 
e do Distrito Federal.

Cianorte – Um Toyota 
Corolla roubado em Umua-
rama em julho de 2019 foi 
encontrado em Cianorte 
após o condutor se envol-
ver em perseguição com a 
Polícia Rodoviária Estadual 
na PR-323, em Cianorte. A 
ação foi na manhã desta 
sexta-feira (22). O condutor 
fugiu após bater o carro em 
um muro e em uma placa de 
trânsito. Segundo a PRE, 
o carro ostentava placas 
clonadas. 

De acordo com a PRE, 
durante fiscalização na 
rodovia a equipe sinalizou 
para que o condutor do 
Corolla parasse, mas o 
condutor desobedeceu e 
acelerou o carro em direção 
a um dos policiais, que qua-
se foi atropelado. A equipe 
começou uma perseguição 
e visualizou o condutor 
realizar ultrapassagens 
pelo acostamento, invadir 
a pista contrária e realizar 
ultrapassagens forçadas 

Carro roubado em Umuarama é
recuperado após perseguição de 13 km 

diversas vezes, colocando 
em risco a integridade físi-
ca de usuários da rodovia, 
segundo a polícia.

Por fim, o condutor do 
carro teria jogado o Corolla 
contra a viatura, na tenta-
tiva de tirar da pista. Após 
13 km de acompanhamento 
o veículo adentrou na PR-
082, sentido a Terra Boa e 
ao tentar fazer uma conver-
são fechada à direita, em 
perímetro urbano, vindo a 
colidir em uma placa de si-
nalização e posteriormente 
com um muro baixo. 

O veículo ficou imobili-
zado e o condutor fugiu a 
pé em uma mata fechada 
existente as margens da 
rodovia, sendo acompa-
nhado por aproximados 
100 metros antes que se 
embrenhasse na mata e fos-
se perdido o contato visual.

Foi pedido reforço da 
Polícia Militar e apesar das 
buscas, o suspeito não foi 
localizado.

Umuarama apresenta mais 
de 900 casosconfirmados 
de dengue em cinco dias

Umuarama - Os casos 
confirmados de dengue em 
Umuarama cresceram 33% 
em cinco dias. O número é 
impactante, pois com a que-
da de temperatura, o mos-
quito Aedes aegypti deveria 
reduzir suas atividades. No 
boletim municipal, apresen-
tado na sexta-feira (22), a 
cidade contava com 10.886 
notificações para a doença, 
ou seja, quase 10% da po-
pulação já procurou unida-
des de saúde do município 
relatando algum incômodo 
que pode estar relacionado 
à dengue.

No dia 18 deste mês, os 
casos confirmados de den-
gue em Umuarama eram de 
2.796. Na sexta-feira (22), 
o número de confirmações 
para doença saltou para 
3.719. Em cinco dias foram 
registrados 923 pessoas com 
dengue no município. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
ainda espera o resultado dos 
exames de 3.394 suspeitos.

Além de muitos criadores 
do mosquito espalhados nos 
bairros da cidade, como 
recicláveis e lixo jogados 
em ruas, avenidas, terrenos 
vazios e entulho em quintais, 
o possível crescimento de 
casos se deve ao período 
de tempo da notificação e o 
retorno dos exames do La-
boratório Central do Paraná 

(Lacen) para Umuarama.
Para tentar conter o avan-

ço da epidemia, além de 
contar com a colaboração 
da população mantendo seus 
quintais limpos, a Vigilância 
em Saúde Ambiental tem 
realizado diversas ações 
nos bairros da cidade. No 
último sábado, 16, as equipes 
percorreram 32 quarteirões 
no Jardim Panorama e 44 
quarteirões no Jardim Ca-
nadá, eliminando mais de 
50 criadouros do mosquito. 
O Panorama é a localidade 
com maior índice de casos 
de dengue confirmados, se-
guido da região do Posto de 
Saúde Central e o Conjunto 
Guarani.

POSSÍVEL QUEDA 
Conforme dados da Se-

cretaria Estadual de Saúde, 
a análise de taxa de inci-
dência da dengue no Paraná 
sinaliza para a tendência de 
queda nos índices da doen-
ça no Estado. Nas últimas 
semanas, 20 municípios que 
estavam em situação de 
alerta ou em epidemia não 
apresentaram novos casos 
autóctones confirmados e es-
tão com a taxa de incidência 
zerada.

No acumulado do período 
de agosto do ano passado 
até 18 de maio são 180.340 
casos confirmados de den-
gue, 12.633. 

“Bob Esponja” traficando maconha
Cruzeiro do Oeste – A 

Polícia Rodoviária Esta-
dual (PRE) apreendeu 
um boneco do persona-
gem infantil Bob Esponja 
recheado de maconha 
durante uma vistoria no 
interior de um ônibus de 
linha Altônia a Maringá. 

A ação foi às 19 horas 
desta sexta-feira (22), na 
PR-323, em frente ao pos-
to de fiscalização da PRE. 
Um jovem de 21 anos foi 
preso em flagrante. O 
boneco estava no colo do 
suspeito, que foi condu-
zido para a delegacia da 
Polícia Civil de Cruzeiro.

Segundo a PRE, dentro 
do boneco foi encontrado 
um tablete de maconha 
que pesou 700 gramas. 
Segundo a PRE, o suspei-
to contou que comprou 
a droga em Altônia por 
R$ 600. 



canaldafama2@agenciagb.com.br
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UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24 e 25 de Maio de 2020
Variedades A7

1) Jesuíta Barbosa fez 
um maquiavélico perso-
nagem em “Verão 90”. 
Qual era o nome deste 
vilão?
a) Catraca
b) Figueirinha
c) Jerônimo 
d) João

2) Qual dessas atrizes 
fez par romântico com Reynaldo Gia-
necchini em “Laços de Família”?
a) Marieta Severo
b) Carolina Dieckmann
c) Juliana Paes
d) Julia Lemmertz

3) Quem interpretou o personagem Amon-há na nove-
la “Uga Uga”?
a) Marcelo Faria
b) Claudio Heinrich
c) Alexandre Lemos
d) Marcelo Novaes

4) Quais foram os personagens interpretados por Ân-
gelo Antônio e Leandra Leal em “O Cravo e a Rosa”?
a) Bianca e Serafim
b) Catarina e Edmundo
c) Marcela e Batista
d) Bianca e Edmundo

5) Na minissérie “Aquarela do Brasil”, Isa (Maria Fer-
nanda Cândido) embarca para a Itália a fim de traba-
lhar. Qual era esse trabalho de Isa?
a) Ela era correspondente de guerra
b) Ela era enfermeira da Cruz Vermelha
c) Ela era cozinheira num quartel
d) Ela era cantora num hospital militar

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

O tempo passa para 
todos

Cauã Reymond não es-
conde que já apareceram os 
primeiros fios brancos em 
seus cabelos e na barba. No 
entanto, o galã garante que 
não pretende escondê-los. 
O tempo passa para todos; 
o bonitão tem 40 anos, mas 
em plena forma e disposi-
ção.  

A mesma 
notícia

Novamente “pipoca” o 
boato de que Flávia Ales-
sandra pretende seguir 
carreira de apresentado-
ra, sendo que a vontade 
da atriz seria comandar 
uma atração com plateia. 
É esperar para conferir! 
Lembrando que a atriz 
é casada com Otaviano 
Costa, que se desligou da 
Globo após ter seu “Tá 
Brincando” suspenso da 
grade de programação da 
emissora. Mas o sonho da 
atriz só poderá ser rea-
lizado após a pandemia 
passar.

Abrindo o 
coração

Fofoqueiros de plantão 
contam que Fernanda Sou-
za chegou a acreditar que 
ficaria solteira e jamais se 
casaria. Lembrando que a 
bonitinha foi casada com o 
cantor Thiaguinho. 

Grandes possibilidades de sucesso 
poderão ser esperadas para os pró-
ximos dias. Algumas ideias brilhantes 
que vier a ter devem ser colocadas 
em prática. Pode fazer mudanças e 
será feliz.

Boas coisas deverão acontecer hoje 
para você. Terá excelentes chances 
de conseguir realizar o que pretende 
principalmente as que vêm planejando 
desde há muito. Dia de sorte.

Dia muito bom para colocar em 
prática as novas ideias profissionais 
e para realizar negócios entabulados 
anteriormente. Suas qualidades estão 
ótimas. Terá chances de progresso 
material.

Excelente fase para adquirir bens 
materiais, abrir caderneta de poupan-
ça e guardar o seu rico dinheirinho, 
conquistado com muito suor. Pessoas 
conhecidas procurarão ajudar você. 

Não deixe que invejosos e incapa-
citados estraguem sua paz no lar e 
no trabalho principalmente. Analise 
as pessoas e só dê crédito àquelas 
realmente humanas e honestas. 
Saúde boa.

Este dia, deverá favorecê-lo nos 
assuntos familiares e nos financeiros. 
Procure ser previdente quanto aos de-
mais assuntos porque o passado pode 
trazer alguma coisa que o aborrecerá.

Saiba que grandes oportunidades 
estarão surgindo no setor financeiro. 
Porém, não é preciso adotar nenhuma 
estratégia especial para aproveitá-las. 
Lucros pela perspicácia nos negócios.

Você ficará indeciso entre ocupar-se 
realmente com tudo o que se refira 
as coisas de sua casa, ou optar para 
uma tendência a uma reclusão volun-
tária para por os seus pensamentos 
em ordem.

Dia favorável para reencontrar com 
os amigos. Procure tirar o máximo 
proveito, hoje, principalmente em ma-
téria de amor. A sua disposição para 
aventuras, pode levá-lo a extremos.

Dia em que terá muita paz íntima e que 
deverá colaborar decisivamente na 
solução de seus problemas financeiros 
e profissionais. A vida amorosa trará 
satisfação e muitas alegrias. 

Hoje, você estará muito crítico nos 
seus relacionamentos pessoais que 
o colocará em uma posição mais 
vulnerável em relação às pessoas do 
seu convívio. Ótimas oportunidades 
de ganhar dinheiro.

Dia em que se encontrará mais 
ambicioso, empreendedor, hábil e 
confiante em si mesmo, o que deverá 
levá-lo a ter lucros nos negócios. Muito 
sucesso profissional, social e muita 
prosperidade.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Roney decide acompanhar Keyla, Tato e Tonico 
ao cartório. Lica mente para Marta. Dóris conta para 
Bóris que Jota deu um computador para Ellen. Keyla se 
recusa a contar a verdade para Roney sobre a paterni-
dade de Tonico. Fio reclama de Ellen não querer ajudá
-lo. Dóris entrega a Ellen o computador dado por Jota. 
Bóris repreende Jota por não mencionar Ellen para Ed-
gar, depois da apresentação do aplicativo da biblioteca 
criado por eles. Ellen tenta devolver o computador para 
Jota. Keyla percebe que não deveria ter deixado Tato 
registrar Tonico e afirma que precisa encontrar Deco.
 

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Libério e Peter contam a Bonifácio por que sus-

peitam do envolvimento de Thomas e Sebastião 
no atentado contra Dom Pedro. Ubirajara expul-
sa Piatã, Olinto e Ferdinando da aldeia. Domitila 
afirma a Francisco que fará o que for necessário 
para ficar com Dom Pedro. Joaquim descobre quem 
foi o mandante do atentado contra Dom Pedro.
 

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Stelinha é rude com Eliza e Jojô. Rafael e Lili falam 

sobre o aniversário de Sofia. Jonatas pensa em Eliza. 
Jamaica questiona Fabinho sobre sua surpresa para 
Leila. Arthur e Carolina dormem juntos. Carolina se 
surpreende ao ver Eliza chegar ao evento com Stelinha. 
Fabinho vê quando Jonatas guarda o dinheiro do paga-
mento dos trabalhadores, e sabota os envelopes. Sem 
saber da ação de Fabinho, Jonatas entrega os envelopes 
para Gilmar. Eliza finge perdoar Cassandra, mas jura 
vingança. Eliza arma para Cassandra, que promete 
ajudar Carolina a eliminar a rival. Policiais encontram 
o dinheiro dos trabalhadores nos pertences de Jonatas.
 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 

SBT
Bento diz que seu grande sonho é fazer uma apre-

sentação com uma Orquestra em um grande teatro. 
Após escutar a conversa entre Branca e Nancy, Wal-
disney diz não ser o Rato. Ruth retorna à escola e 
descobre que os alunos estão tendo aula com o O11O 
VR. Na escola, os professores também se posicionam 
contra as aulas com o O11O VR. Luigi é premiado no 
Festival de Curta Metragem, mas trava na hora de 
seu discurso. Glória dá algumas senhas importantes 
a Pendleton e pede que ele guarde com segurança. 
Jeff tenta acessar o site do clube secreto, mas tem o 
acesso negado.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Antenor aconselha Rafael a esquecer Amália. 

Wallace conta para Quinzé que Teodora lhe pediu 
dinheiro. Íris ouve Griselda falar que possui uma 
mala de dinheiro guardada em seu armário. Celeste 
enfrenta Baltazar. Ferdinand tira satisfações com Te-
reza Cristina por ter dormido com Pereirinha. Tereza 
Cristina impede que Crô chame a polícia para prender 
Ferdinand. Esther vê Paulo e Vanessa dormindo juntos 
na Fio Carioca. Griselda se surpreende ao encontrar 
Renê em sua casa.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Rebeca conversa com o delegado e diz que pode 
ter relação entre o que está acontecendo e o se-
questro de Manuela, que ele estava investigando. 
Joaquim aparece de surpresa no Vilarejo para ver 
Manuela. Priscila descobre que Geraldo está sendo 
investigado e fica abalada. Gemima dá em cima de 
Ermínio. Giuseppe contrata Luis para trabalhar em 
sua sapataria. Helena discute com Gemima, que se 
insinua para Pedro no haras. Joaquim vai embo-
ra do Vilarejo e Sabrina quer saber quem era ele.

Nome escolhido
Mayana Moura está na reta final da gravidez e contou 

que o seu filhinho com o francês Louis Harang vai se 
chamar Lestat. A atriz contou que gostou muito do nome 
quando tomou conhecimento do personagem homônimo, vi-
vido por Tom Cruise, no filme “Entrevista Com O Vampiro”. 

Elogiado pelos seguidores
José Loreto não assume nenhum relacionamento desde 

a separação da atriz Débora Nascimento, no início de 2019. 
Mas, não economiza nas fotos quando o assunto é a filha 
Bella, que tem dois aninhos. Dias atrás, ele mostrou aos 
seus seguidores alguns momentos de pai e filha e foi bas-
tante elogiado pelos internautas. Não é segredo que José 
Loreto e Débora Nascimento passaram por um processo 
de separação conturbado, mas atualmente eles mantêm 
um relacionamento cordial principalmente por causa da 
filhinha do casal. 

No dia 07 de junho, Mumuzinho comandará uma 
live, às 18h00. É para celebrar a sua recuperação da 
Covid-19. No mês passado, o ator ficou hospitalizado 
depois de ter feito exames que confirmaram a doen-
ça. “É com muita alegria que remarco a minha live. 
Passei por momentos difíceis nessa pandemia, mas 
estou curado e pronto para levar a alegria a todos de 
casa. Conto com o carinho de todos vocês”, escreveu 
o artista. 

Mãezona
Eliana segue em isolamento com sua família e 

contou que sente muita preocupação com relação aos 
filhos, Arthur e Manuela. E mais, ela não escondeu 
que acha difícil manter a sanidade nestes tempos 
de pandemia e que busca sempre a serenidade e o 
equilíbrio. “Em nome dos meus filhos, procuro estar 
e transmitir calma, mas tem vezes que fica difícil”, 
disse a apresentadora do SBT.

Data marcada

Solteira
Giovanna Rispoli está solteira; a atriz terminou o ro-

mance com o estudante Felipe Tupinambá. Ela segue cum-
prindo as recomendações de isolamento social e também 
assiste à exibição especial da novela “Totalmente Demais” 
na qual ela interpretou a personagem Jojô. O trabalho mais 
recente de Giovanna Rispoli em novelas foi em “Malhação: 
Toda Forma de Amar”. 

Papai feliz
Roberto Justus mostrou nas suas redes sociais como foi 

o encontro da filha Rafaella Justus, fruto de seu casamento 
com Ticiane Pinheiro, com a recém-nascida Vick, do seu 
atual casamento com Ana Paula Siebert. “Uma princesa 
cuidando da outra!”, escreveu o feliz papai. 
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DNIT mantêm obras de pavimentação
da BR-487 a ‘Estrada Boiadeira’ na região

HISTÓRICO

Mais conhecida como Estra-
da da Boiadeira, a BR-487/PR 
foi aberta no início do século 
passado por tropeiros que tra-
ziam gado comprado em Mato 
Grosso do Sul para engordar no 
Paraná. A rodovia faz a ligação 

de Mato Grosso do Sul com polos 
de serviços e agroindústrias do 
Paraná, até o porto de Parana-
guá, contribuindo para redução 
de custos de transporte, além 
de permitir o escoamento da 
produção agropecuária. 

NOTÍCIAS DAUNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

SEMIPRESENCIAL

A Unipar recebe vários com este propósito, nesta modalidade de ensino

Muitos motivos podem levar o 
estudante a empreender num segundo 
curso superior. O principal, geralmente, 
é conseguir mais oportunidades de 
emprego, já que com melhor formação 
aumentam as chances de o profissional 
se destacar em processos seletivos. 
Outros buscam ampliar o leque de 
competências para expandir seus 
negócios. 

A Universidade Paranaense tem 
muitos com este objetivo em 
seu corpo discente. Egressos ou 
profissionais formados em outras 
instituições optam pela Unipar por 
seu prestígio e bom conceito. E quem 
tem também interesse em se unir a 
estes batalhadores pode se inscrever 
já no vestibular continuado do 
semipresencial e iniciar o curso ainda 
este ano. São 30 opções. 

A esteticista Adriana Delmonico, de 
Umuarama, recomenda a Unipar. Ela se 
formou em Estética e Cosmética e agora 
faz Biomedicina pelo semipresencial: 
“No anseio de aprimorar meus 
serviços e realizar tratamentos de 
forma invasiva, decidi voltar para a 
universidade para me tornar também 
biomédica”.

E diz que está bastante satisfeita. 
“Estou muito feliz com o curso, 
principalmente na área de pesquisas, 
desenvolvimento e tratamentos, que 

Estudantes ampliam competências 
com segundo curso superior

apontam modernas formas na busca 
por melhoria da qualidade de vida da 
população”, relata.

Além disso, ela considera o fato 
de poder ter eliminado o primeiro 
ano inteiro da graduação por conta 
das disciplinas afins cursadas em 
Estética e Cosmética. De Unipar, ela 
entende muito: também se formou 
em Gestão Comercial pela EaD e fez 
pós-graduação em Estética Facial e 
Corporal. “Costumo dizer que sou 
‘Garota Unipar’ porque termino um 
curso e já começo outro”, brinca.

Diferencial no currículo
Especialistas dizem que unir 
carreiras semelhantes é um 
diferencial importante no 

currículo. Acreditando nisso, a 
egressa de Estética e Cosmética, 
Jéssica da Silva, de Guaíra, agora 

resolveu fazer Fisioterapia. 
“Escolhi o semipresencial pelo 

custo/benefício e a flexibilidade 
de horários para os estudos; 

assim, posso continuar 
trabalhando”, justifica. 

Realização de um sonho
Em relação à opção pelo 

semipresencial, Karoline Pizaia, 
acadêmica de Arquitetura e 

Urbanismo, tem um outro motivo: 
“Sou mãe de duas crianças 

pequenas e essa modalidade veio 
ao encontro da minha vontade 
de realizar meu sonho sem ter 
que sair todos os dias de casa”. 
Graduada em Direito, diz que 

está contente com a decisão: “A 
arquitetura sempre esteve em 

meus projetos, por isso estou me 
dedicando bastante”.

Outra que resolveu correr 
atrás do sonho é Cristiane 

Borges, também egressa de 
Direito. Ela agora faz Design de 
Interiores. “Queria ter uma outra 
oportunidade de carreira e fazer 

algo que fosse realmente do meu 
gosto”, conta a estudante do 
município de Cidade Gaúcha. 

Progredir na carreira
É o que almeja o acadêmico Jefferson 
Barbosa, de Jussara. Formado em 
Gestão Financeira e com pós-
graduação em Gestão de Pessoas, 
agora o bancário faz Administração 
no semipresencial da Unipar. 
“Exigência do emprego atual para 
possível promoção” foi o que o 
motivou. E tem justificativa também 
sobre a escolha pelo semipresencial: 
“Optei por não ter a obrigação do 
ir todos os dias às aulas e por ser 
mais barato; considero que foi uma 
decisão importante pois minhas 
expectativas estão sendo alcançadas: 
tenho todo o suporte dos tutores 
que eu preciso e consigo estudar sem 
atrapalhar meus outros afazeres”.

Adriana 
Delmonico, aluna 
de Biomedicina, 
já tem no 
currículo duas 
graduações e 
uma pós

Jéssica da 
Silva, formada 
em Estética e 

Cosmética, agora 
quer ser também 

fisioterapeuta

Umuarama - As obras 
de implantação e pavimen-
tação da BR-487/PR reali-
zadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT) 
entre a Icaraíma e Santa 
Elisa, distrito de Umua-
rama, seguem a execução.

 Conforme assessoria 
do DNIT, atualmente, es-
tão em andamento a terra-
plenagem e pavimentação 
neste segmento, situado 

entre os distritos de Santa 
Elisa e Serra dos Doura-
dos.

O projeto da rodovia 
contemplará a pavi-
mentação de quase 47 
quilômetros de pista, 
incluindo 9,7 quilôme-
tros no contorno sul de 
Icaraíma, 4 quilômetros 
no contorno noroeste de 
Santa Elisa, melhorias de 
acesso e infraestrutura 
de escoamento de águas. 

A implementação da rodovia reduzirá em 80 quilômetros o deslocamento entre as cidades 
de Naviraí/MS e Paranaguá/PR

Conforme assessoria do DNIT, atualmente, estão em andamento a terraplenagem e pa-
vimentação neste segmento, situado entre os distritos de Santa Elisa e Serra dos Dourados

A previsão é de conclu-
são no próximo ano.

MELHORIA
A implementação da 

rodovia reduzirá em 80 
quilômetros o desloca-
mento entre as cidades de 
Naviraí/MS e Paranaguá/
PR. Também diminuirá 
em 20 quilômetros o deslo-
camento entre as cidades 
paranaenses de Icaraíma 
e Umuarama. 
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Umuarama - O tradicio-
nal bolo de Santo Antônio 
da Paróquia Nossa Senho-
ra do Perpetuo Socorro de 
Umuarama começa a ser 
produzido pelos voluntários 
do projeto Casa da Paz na 
próxima semana. Há mais de 
18 anos os fiéis mantêm viva 
a cultura e este ano a venda 
será revertida para a conclu-
são da sede da instituição e 
custear as despesas inter-
nas. A entrega dos pedaços 
começa no dia 1 de junho. 

Segundo a presidente da 
Casa da Paz, Sílvia Ribeiro 
Martins, a ação este ano 
tem uma motivação maior, 
pois a verba da venda dos 
bolos será revertida para a 
construção da sede da Casa 
da Paz, que hoje atende 80 
crianças em contra turno 
escolar. “Ganhamos um 
terreno do município e com 
os valores e mais o apoio da 
comunidade de Umuarama 
queremos concluir a obra. 
A base da estrutura está 
pronta e começaremos a 
cobertura. Agora precisa-
mos o acabamento e para 
isso contamos com sua 
colaboração”, ressaltou.

Para a confecção do 
bolo, os voluntários vão 
trabalha nos próximos dias 
e o auge do evento será no 
dia 13 de junho, data da 
comemoração de Santo 

Umuarama - Uma par-
ceria entre o Sicoob Are-
nito e o Instituto Sicoob 
possibilitou a distribuição 
de 170 máscaras de tecido 
(laváveis) para as equipes 
de varrição de ruas e coleta 
de lixo da Prefeitura de 
Umuarama. A entrega foi 
realizada na manhã desta 
sexta-feira, 23, no pátio 
municipal, pouco antes da 
saída dos caminhões para 
o início da jornada diária.

A analista da unidade de 
desenvolvimento cooperado 
e comunidade em Umuara-
ma, Janaína Silva de Oli-
veira, disse que a iniciativa 
é do Instituo Sicoob, que 
escolheu os garris e var-
redores como público-alvo 
devido à grande exposição 
que os trabalhadores têm 
na sua rotina de trabalho.

COVID19
O prefeito Celso Pozzo-

bom agradeceu a doação e 

Sicoob Arenito doa máscaras para garis de Umuarama e cidades da região
disse que é muito importan-
te ter o apoio da sociedade 
no combate ao coronavírus. 
“O momento é delicado 
para a saúde da população 
e para a sociedade, como 
um todo. É bom saber que 
existe instituições preocu-
padas com os trabalhado-
res e somos muito gratos ao 
Sicoob e outras empresas 
que tem nos ajudado. É 
muito importante que to-
dos tomem o máximo de 
cuidado para superarmos 
o momento difícil e vencer 
este desafio”, completou.

GARIS
No pátio, a entrega con-

tou com o apoio de outros 
voluntários do Sicoob – 
Daiane, Marlon, Giovane, 
Lucas e Ciro. A campanha 
“Máscaras que Salvam” foi 
muito bem recebidas pelos 
garis, que têm tomado to-
dos os cuidados para evitar 
o contágio. Participaram da 

entrega os secretários mu-
nicipais de Serviços Públi-
cos, Gilmar Carlos Garcia 
(o Xambrê) e de Serviços 
Rodoviários, Mauro Liutti.

COOPERADOS
Os materiais para con-

fecção foram adquiridos de 
um fornecedor local coope-
rado, que também produziu 
as máscaras, para estimu-
lar a atividade econômica 
da cidade. “A campanha, 
que envolve muitos volun-
tários, também distribuiu 
máscaras – consideradas 
EPI (equipamento de pro-
teção individual) – não 
apenas em Umuarama, 
mas em todas as cidades da 
região com postos de aten-
dimento do Sicoob Arenito, 
inclusive no Estado de São 
paulo, com o objetivo de 
apoiar os trabalhadores na 
prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus”, disse 
Janaína.

Antônio . O pedaço do bolo 
será comercializado a R$ 
5,00 e pode ser retirado na 
Casa da Paz, localizada na 
avenida Liberdade número 
3076 ou escritório da Pa-
róquia Nossa Senhora do 

Perpetuo Socorro.

CASA DA PAZ
A Casa da Paz é uma en-

tidade sem fins lucrativos e 
que atende crianças e ado-
lescentes de 05 a 17 anos no 

contra turno escolar. Nas 
atividades ofertadas pela 
instituição estão as cultu-
rais, educacionais e espor-
tivas, sendo que atualmente 
atende 80 crianças. 

HISTÓRIA

A tradição do bolo na 
paróquia começou tímida, 
com apenas 150 pedaços, 
mas ao longo dos anos a pro-
cura aumentou e hoje muitas 
pessoas buscam o bolo com 
a medalha de Santo Antônio.

De acordo com a tradição 
popular, a miniatura do 
santo encontrada dentro do 
bolo indica que o sortudo ou 
a sortuda deverá se casar 
em breve ou conseguirá 
uma graça divina. Para os 
religiosos, ao encontrar a 
miniatura também é pos-
sível fazer outros pedidos 
que não sejam os amorosos. 
“Lembramos que encontrar 
a medalhinha é sorte, pois 
a cada cinco bolo um tem a 
medalha”, esclareceu Sílvia.

MAIS QUE CASAMEN-
TEIRO

Com sua morte em 13 
de Junho de 1.231 (39 anos) 
em Pádua, Itália, a fama 
de Fernando de Bulhões le-
vou-o a ser canonizado pela 
Igreja Católica e ser eterni-
zado como Santo Antônio. 
O religioso tinha um vasto 
conhecimento de ambas as 
ciências, como teólogo, místi-
co e sobretudo como notável 
orador e grande dramaturgo. 
Santo Antônio é também tido 
como um dos intelectuais 
mais notáveis de Portugal do 
período pré-universitário.

Santo Antônio lecionou 
em universidades italia-
nas e francesas e foi o 
primeiro Doutor da Igreja 
franciscana, por isso, São 
Boaventura disse que ele 
possuía a ciência dos anjos.

O pedaço do bolo será comercializado a R$ 5,00 e pode ser retirado na Casa da Paz



CHEVROL
ET                                    

CRUZE LTZ 
18/18

Branco, completo, 40.000Km. 
R$ 83.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

VECTRA 2000  / 
2000

Verde, automático, R$ 
12.500,00. Fones: (44) 
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA GLS  
2001

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

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

07/08
Cinza, flex, completo. R$ 
24.500,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

ZAFIRA 
ELEGANCE 04/05

Prata, completa. R$ 
24.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

FIAT                                         
STRADA HARD 
WORKING 1.4

13/13, branca, completo. 
R$ 26.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0 94/94

Cinza, quatro portas, com ar 
condicionado. R$ 6.500,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563

FORD                                         
FIESTA HATCH 

11/11
Completo, preto. R$ 
19.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  9 9976-0563.

FIESTA HATCH 
2003/2004

Prata. R$ 15.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   
HONDA CIVIC LX 

2000/2000
Prata, câmbio mecânico. 
R$ 15.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

HONDA CIVIC 
LXR 2.0 2014

Branco, multimidia, camera 
de ré. R$ 53.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

SW4 13/13
Branco, 7 lugares. R$ 
120.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 9 9976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

PARATI 1.6  
2009/2010

Direção hidraulica, branca, 
4 portas. R$ 21.000.00.
Fones: (44) 9 9977-2696 
/ 9 9901-1509.

MOTOS                                        
BIZ +125

Vermelha. R$ 6.300,00. 
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

DIVERSOS                                     
CORRENTE 

ENCONTRADA.
Foi encontrada uma corrente 
nas proximidades da Av. 
Brasil ( esquina com a Av. 
Florida), caso tenha perdido 
entrar em contato pelo fone 
(44) 99903-0148.

VENDE-SE MEL 
JATAÍ

Mel de abelha jataí pura. 
Contato: (44) 98404-1518

APARTAME
NTOS                                 

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

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO 17/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00

CRUZE SEdAn LT TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00 

CRUZE SEdAn LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00

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

CRUZE SEdAn LTZ I TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

CRUZE SEdAn LTZ I TURBO 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 16/17 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 77.900,00

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

EQUInOX PREMIER TURBO 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 124.900,00

MALIBU LTZ 13/13 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 59.900,00

MOnTAnA 1.4 LS 18/19 BRAnCO COMPLETO R$ 42.900,00

OnIX 1.0 LT 13/13 BRAnCO COMPLETO R$ 31.900,00

OnIX 1.0 LT 15/16 BRAnCO COMPLETO R$ 36.900,00

OnIX 1.0 LT 19/19 BRAnCO COMPLETO R$ 42.900,00

OnIX 1.4 LT 13/13 BRAnCO COMPLETO R$ 33.900,00

OnIX 1.4 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 53.900,00

S10 2.8 LTZ dIESEL 4X4 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 132.900,00

SPIn 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT R$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, TS R$ 59.900.00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO 17/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 74.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

DIVERSOS  

APARTAMENTOS  

MOTOS

CHEVROLET

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24 e 25 de Maio de 2020 B2

ALUGA-SE. Sala comercial n. 5 
da Galeria Bonaparte, com área 
total de 34,07 metros quadrados, 
situado na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50 
metros do Fórum, com uma vaga 
de garagem, sem condomínio. Va-
lor: R$ 900,00. Maiores informa-
ções: 3624-1412. 

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

VENDAS
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06 
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de 
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e 
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

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

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

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

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

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

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

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

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

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

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

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA  CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR 
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m²,  À. Constr. Aprox. 
74,00  m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes: 
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

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

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

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

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

SOBRADO

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

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

SOBRADOS

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

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

TERRENOS

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

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

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.

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 com área total de 21.700 m² ótimo topografia, 
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80 
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso, 
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros 
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca, 
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00

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$ 690.000,00.

Sobrado contendo 247.95m² de área construída, 
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo, 
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e 
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa 
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor 
R$ 1.200.000,00.

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

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso 
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada 
e eletricidade própria, pastagem reformada em março 
deste 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. 
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Residência R$ 1.500.000,00 
Resid. em alv. na Av. Flórida 
nº4505. Lote nº07, da quadra 

nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e 
área total de 490m². Corretor Otávio

vendas

Residência R$ 180.000,00 
Resid. em alv. Rua Arlindo 
Libero da Silva, 2281, Pq. 

Bandeirantes. Área de total de 252m² 
e área const. de 53,12m², 2 quartos, 
sala, coz., bwc, área de serviço 
externa. Corretor Otávio.

vendas

Residência R$ 175.000,00 

Resid. em alv. com área total de aprox. 
126m², e área de const. de aprox. 
60m², 03 quartos, sala, coz., bwc e 
garagem, Rua Palmira Delmonico, Jd. 
Belo Monte. Corretor: Caetano.

vendas

sobrados: R$ 700.000,00 
Sobrado – Térreo - sala 
de estar, 01 escritório bwc, 

Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de 
tv c/ sacada, suíte e sacada, 02 qtos 
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área de 
serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc 
e garagem. Rua Piauí 3569, Zona II. 
Corretor Otávio.

vendas

sobrados: R$ 420.000,00 
Sobrado em construção, 
Lote 1-B - Quadra 13, Jd. 

Colorado, com 01 suíte com sacada, 
01 quarto com sacada, 01 quarto 
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social 
e garagem coberta.

vendas

apartamentos: R$ 1.300.000,00 
Ed. San Pietro - apto 
602 - Rua Dr. Camargo 

Sendo: 3 suítes, bwc social, sala 
de estar/jantar, cozinha, sacada 
gourmet com churrasqueira, área 
de serviços. 2 vagas na garagem. 
Ótima localização!

vendas

apartamentos: R$ 580.000,00 
Ed. Pedra Branca, apto 
603, área total de 165m², 

e área útil de 111m², suíte, 02 qtos, 
sala, coz., bwc, área de serviços e 
garagem, (obs: Apto. de frente p/ 
a Rua Jose H. Ramos). Corretor 
Otávio.

vendas

apartamentos: R$ 390.000,00 
Ed. Liberty - Apto 1103, 
11º Andar: suíte, quarto, 

bwc, coz., área de serviços e 02 
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho 
4140. Corretor Caetano.

vendas

apartamentos: R$ 380.000,00 
Ed. Burle Marx - apto. 
1003, 01 suíte, 02 

quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e 
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona 
III. Corretor: Caetano.

vendas

apartamentos: R$ 330.000,00 
Ed. Liberty - Apt 403, 
contendo 01 suíte, 01 

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

vendas

apartamentos: R$ 260.000,00 
Ed. Green Park - Apto. 33, 
Bloco A, área total aprox. 

110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, 
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto 
Caetano

vendas

apartamentos: R$ 160.000,00 
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º 
andar, contendo 02 quartos, 

sala (com sacada), cozinha, bwc, área de 
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

vendas

Terrenos: R$ 1.300.000,00 
Terreno Com. - Av. Angelo M. 
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 na Rua Abraão 
Viotto Jardim Vila Romana, 

(Próx ao Supermercado Cidade Canção 
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com 
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.

vendas

Terrenos: R$ 975.000,00 
Terreno com. - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com 
possibilidade de parcelamento em até 
60 vezes com correção. Próx. ao novo 
Shopping.

vendas

Terrenos: R$ 400.000,00 - 
Terreno - no Parque Res. 
Interlagos, com área total 

aprox. de 508.25m² (20,33 x 25m²), 
Lote 01, quadra 11, terreno de esquina, 
em frente ao Cond. Europark. Corretor 
Caetano.

vendas

Terrenos: R$ 280.000,00 
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, 
com área total de aprox. de 

450 m², situado na Rua Dr. Eduardo Dias 
Coelho, no Resid. Parque Cidade Jardim.

vendas

Residência: R$ 1.100,00  
Residência em alvenaria 
localizada na Rua Curitiba 

N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de 
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, bwc social, área de serviço com 
churrasqueira.

LOCaÇÕes

Residência: R$ 1.200,00  
Residência em alvenaria, lote nº 
03A, da quadra 08, com área total 

de aproximadamente 153,36m² e área construída 
de aproximadamente 97,00m², localizada na 
Travessa Ingá, 3604, Zona VI, contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C social, garagem e 
área de serviço com churrasqueira. * RESIDÊNCIA 
NOVA*

LOCaÇÕes

Residência: R$ 650,00 
Rua Florianópolis, 4639, 
Zona V – Contendo: 02 

quartos, sala, cozinha, bwc, área de 
serviço e garagem.

LOCaÇÕes

sobrados: R$ 1200,00 
Piso sup.: 03 suítes. Piso 
térreo: sala, coz., copa, bwc 

e área de serviços, Rua Manoel Lopes 
dos Santos, Jd. Itália. Corretor Caetano. + 
Seguro

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 3.000,00 
Apto nº 602, com área total 
de aprox. 184m² e área 

privativa de 133m², sendo 02 suítes, sala 
de estar/jantar, sala de TV, cozinha, área de 
serviço, área gourmet com churrasqueira, 
01 lavabo e 02 vagas de garagem. 
*MÓVEIS PLANEJADOS EM TODOS OS 
CÔMODOS*

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 1.280,00 
Apartamento na Rua Dr. 
Rui Ferraz de Carvalho, 

4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203 - R$ 
1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01 
quarto, sala, sacada, cozinha com armários, 
exaustor; bwc social, área de serviços e 
01 vaga na garagem. Condomínio com 
playground, academia e sauna. + Cond.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 1.200,00 
Ed. Solar das Palmeiras 
II - Apto 802, área total de 

126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m², 
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área 
de serviços, sendo todos os quartos, sala e 
corredor em piso laminado, e BWC, coz. e 
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas 
de garagem

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 1.150,00 
Ed. Dutra Apto. 02. Localizado 
na Rua Goias, 3849– 

Contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 
copa, bwc, área de serviço e garagem.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 900,00 
Localizado na rua Piúna, 
3845 - Edificio Itapema – 

Apto 03 - Localizado na Rua Piuna No 
3845 Zona I – Contendo 01 Suíte 02 
Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C, Lavanderia 
e garagem com 1 vaga. + Cond.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 850,00 
Apto. na Rua Leonildo 
Stecca, 102, Ed. Lake Park, 

Apto 32 Bloco D – Sendo: 03 quartos, sala, 
coz., bwc social, área de serviços e 01 vaga 
de garagem. Cond. c/ salão de festa, piscina, 
playground e quadra de esporte. + Cond.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 850,00 
Apartamento na Rua Santa 
Catarina, 3585 - Ed. Villagio 

di Roma, Apto 701, sendo: 01 Suíte, 02 
quartos, sala com sacada e churrasqueira, 
cozinha, bwc social, área de serviços e 01 
vaga na garagem. Condomínio com salão 
de festa, piscina, playground e quadra de 
esportes. + Cond.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 650,00 
Ed. Ouro Verde 1 – Apto nº 
31, Bloco B3, contendo 02 

quartos, sala, coz., área de serviços e 01 
vaga de garagem. Rua Marialva, nº 5860. 
Corretor Otávio. + Cond. + Seguro

LOCaÇÕes

Kitnet: R$ 450,00 
Kitnet para Homens e 
Mulheres, (valor incluso 

agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar 
4826. Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 24.000,00

R$ 24.000,00 - Localizado na Av. Paraná, 
próximo á Panificadora Real e Mercado 
Cidade Canção, Terreno com aprox. 
750m² (15x50) e área construída de aprox. 
900m². Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 8.000,00 
Salão Comercial – na Av. 
Apucarana nº 3640, Praça do 

Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc, 
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 7.000,00 
Salão comercial localizado 
na Av. Ipiranga, 3941 – 

Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros, 
cozinha com churrasqueira e mezanino. 
Aproximadamente 590m².

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 6.000,00 
Salão Com. c/ 8 salas na 
Av. Flórida, esq. c/ a Rua 

Min. O. Salazar, ponto com. para clínica ou 
escritório. Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 6.000,00 
Sala Comercial localizada 
na Av. Maringá, 5404, esq. 

com R. José Honório Ramos - Zona II, com 
aproximadamente 490,00 de terreno e 
350,00 m² de construção. *Estacionamento 
com 5 vagas para carro, e 3 vagas para moto.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 5.000,00 
- Sala comercial, com 
aproximadamente 650 

m², localizada na Av. Presidente Castelo 
Branco, 4293, Zona VI.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 3.900,00 
Sala Comercial na Rua Dr. 
Camargo nº4555, com área 

aproximadamente de 400m². Contém: 
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 3.000,00 
Salão Comercial próximo a 
Lojas Havan, terreno com 

área total de aproximadamente 2500 
m², Localizado na Avenida Umuarama 
, Parque Industrial I - Umuarama - PR. 
Observações: Podendo ser locados 
separadamente, Terreno de 1500 m² 
com construção de aproximadamente 
250 m ² por R$ 1.800,00 e terreno de a 
proximamente 1000 m ² por R$ 1.200,00. 
Observações: Opção de locação ou venda 
dos Maquinários de Torrefação Completo. 
Contendo 01 torrador para 3 sacos marca 
Lila, 01 moinho marca Lokar para 300 Kg 
por hora , 02 silos sendo 01 Agranel e 
Café Moído com capacidade de 2000 Kg 
cada, 01 Empacotadora . LOCAÇÃO R$ 
1.700,00 VENDA R$50.000,00.(Foto em 
ano***)

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 2.500,00 
Sala Comercial – com área 
aprox. de 100m². Localizada 

na Rua Ministro Oliveira Salazar n° 4826. 
Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 2.500,00 
Terreno Com. – Á. t. aprox. 
de 490 m² sendo 14x35m, 

Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp. 
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. + 
Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 2.000,00 
Sala Comercial - Ed. Ravel 
Tower, 1° Andar, Última 

Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m². 
Localizada na Avenida Maringá. Sala 
Contem Recepção e 3 Salas, uma das 
salas tem uma cozinha.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.700,00 
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua Dese 

mbargador Munhoz de Melo, próximo ao 
cartório e Ed. Caravelas. Contendo um 
bwc e uma pia. Corretor Caetano. + IPTU 
+ Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.600,00 
Sala comercial localizada na 
Rua Dr. Camargo N°5306 

Sala 02. Com aproximadamente 90m².

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.200,00 
Terreno Com., com área de 
aprox. 500m². Rodovia PR-

323, Frente a Havan. corretor Caetano. + 
Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 13.000,00 

R$ 3.000,00 

Sala comercial – Imóvel 
de esquina, próx. do 

Cemil, área const. aprox. de 300m², todo 
reformado, pronto para alugar. Várias salas 
de atendimento sendo algumas com bwc, 
garagem e demais dep. Corretor Caetano. 

Sala Comercial – Área aprox. de 45m² 
de const.: 02 salas com bwc cada uma. 
Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Residência R$ 850.000,00 
SEMI MOBILIADA -  Resid. 
em alv c/ área const. de 

aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de 
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions 
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

vendas

Residência R$ 850.000,00 
Resid. em alv., Av Duque 
de Caxias, nº 4434, Zona 

Armazém, com área total de terreno de aprox. 
402m² e com área construída de aprox. 280m², 
sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha com 
móveis planejados, sala de jantar/estar, sala 
de TV, B.W.C social, área de serviço, 02 vagas 
de garagem, piscina e edícula que contém 01 
quarto, 01 B.W.C social e escritório.

vendas

Residência R$ 680.000,00 
Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais 
nº 4381 (Atrás da Catedral). 

Terreno com área total de 525 m² (15x35m), 
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03 
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc 
social, jardim de inverno, sala com domos, 
coz. americana planejada c/ churrasqueira 
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal, 
cozinha planejada e mobiliada, edícula 
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas 
(sendo uma com hidromassagem), portão 
eletrônico e cerca elétrica.

vendas

Residência R$ 450.000,00 
Resid. em alv. na Rua 

Aquidaban, 4415, área construída de 
140m². Contendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala, bwc, coz. e área de serviço. 
Corretor Otávio.

vendas

Residência R$ 450.000,00 

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa 
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m² 
e aprox. 250m² de const., 03 suítes, 
sala de tv, coz., copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano.

vendas

Residência R$ 380.000,00 
Resid. em alv. c/ área de 
aprox. 100m², e área total 

de terreno de aprox. 291,69m². 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, coz., bwc, 
área de serv. Av. Duque de Caxias, 5131, 
Zona 04. Corretor Otávio.

vendas

Residência R$ 270.000,00 
Resid. em alv. na Rua 
Santa Cruz das Palmeiras, 

nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala, cozinha, área de 
serviços, garagem para 02 carros. 
Corretor Sandro.

vendas

Residência R$ 240.000,00 
Resid. em alv. nº 233, no 
Cond. Pq. das Grevilhas, 

c/ aprox. 339,60m² de área total e 
aprox.. 106m² de área de const., 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
coz., área de serviço e garagem.

vendas

A General Motors re-
tomou no dia 18 a produ-
ção de veículos no Brasil, 
após parada causada pela 
pandemia da Covid-19. O 
reinício é gradual e exclu-
sivamente para o primeiro 
turno neste primeiro mo-
mento.

A GM desenvolveu um 
rígido protocolo de se-
gurança que tem como 
objetivo manter o novo 
coronavírus fora de suas 
instalações; prevenir a pro-
pagação do vírus dentro 
da empresa; e gerenciar 
de forma efetiva casos 
suspeitos ou confirmados.

“Antes mesmo de pa-
rarmos nossa produção, 
uma equipe multifuncio-
nal começou a trabalhar 
neste novo protocolo de 
segurança. Ele é baseado 
nas orientações globais 
da GM e aprendizados que 
tivemos das nossas opera-
ções que já retomaram na 
China e na Coreia do Sul, 

e foi testado pelas equipes 
que estão nas fábricas 
consertando respiradores. 
Por isso, estamos muito 
seguros de que as medidas 
tomadas são eficazes e 
que estamos oferecen-
do o melhor ambiente de 
trabalho para os nossos 
empregados”, comenta 
Luiz C. Peres, vice-presi-
dente de manufatura da 
GM América do Sul. “Tam-
bém por isso, estamos 
disponibilizando o nosso 
guia de orientação para 
empregados com o intuito 
de difundir boas práticas 
que podem ser úteis para 
outras entidades e para a 
comunidade em geral na 
luta contra a Covid-19”, 
complementa Peres.

A GM manterá as outras 
duas novas atividades do 
Complexo Industrial de 
São Caetano do Sul, inicia-
das durante a paralisação. 
O conserto de respirado-
res segue em operação, 

bem como a nova linha de 
produção de máscaras de 
proteção.

Novo Tracker
O foco da produção 

na retomada será o Novo 
Tracker. O SUV, lança-

A GM desenvolveu um rígido protocolo de segurança que tem como objetivo manter o novo 
coronavírus fora de suas instalações

do no início do período 
de quarentena no país, 
rapidamente alcançou a 
preferência do brasileiro, 
sendo o SUV mais vendido 
da categoria desde abril.

“Estamos atendendo 
em todo o Brasil através 

das vendas online pelos 
sites chevrolet.com.br ou 
ofertaschevrolet.com.br e 
nossas lojas estão aber-
tas nas regiões em que 
há permissão para atua-
ção do comércio”, explica 
Hermann Mahnke, diretor 

executivo de Marketing da 
GM América do Sul.

Entre as principais 
novas medidas 
de segurança estão:
Formulário digital de 

autodeclaração de saúde;
medição de temperatu-

ra corporal nas entradas 
da empresa;

distanciamento social 
(incluindo adaptações nos 
refeitórios e transporte);

higienização mais fre-
quente, incluindo superfí-
cies de maior contato, pos-
tos de trabalho e ônibus;

uso de máscaras de 
proteção facial;

reforço da necessidade 
da higiene pessoal básica 
(higienizar as mãos fre-
quentemente, evitar tocar 
no rosto, etc);

monitoramento cons-
tante de casos suspeitos 
pelo serviço médico, com 
protocolos de emergência 
e descontaminação.


