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ÁLCOOL GEL É EFICAZ SIM - Isso não é fake news. 
O Conselho Federal de Química afirmou ontem que o 
uso do álcool gel para higienizar as mãos é eficaz na 
prevenção ao coronavírus. Página A7  

Ao menos dois imóveis em Umuarama confiscados por tráfico de drogas “irão a leilão em breve’. Um é o terreno localizado na rua José Duarte Lopes, no Jardim Al-
vorada. O segundo imóvel não foi disponibilizada a localização. A informação foi divulgada pelo ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) em sua página no 
Twitter. Os bens fazem parte de um lote de 612 imóveis confiscados do tráfico de drogas em todo o país.  Moro destaca que a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad), braço do Ministério que dirige, divulgou informações detalhadas sobre os imóveis. Página A6  
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PARANÁ 

CIDADE

MUNICÍPIO 

Associação 
quer  aumentar 
a irrigação na 

agricultura

Procura por 
repelentes sobe 
mais de 500%
 no mercado

Crianças dos 
CMEIs ganham 

cadeiras 
especiais de 
alimentação 

Com objetivo de transformar a re-
gião do arenito Caiuá em um oásis 
de produtividade, a Associação dos 
Produtores Irrigantes do Paraná 
(ASPIP) vem batalhando para 
massificar o projeto de irrigação 
lançado pela Seab. O presidente da 
ASPIP, Demerval Silvestre, fala dos 
desafios do programa e dos frutos 
que já estão sendo colhidos por 
produtores da região de Paranavaí. 

Pelo menos quando o assunto 
é repelentes, as pessoas estão 
atentas e usando cada vez mais. 
Já limpar os quintais, nem tanto. 
Com o contínuo aumento nos nú-
meros da dengue em Umuarama 
e cidades da região, o movimento 
de pessoas nas farmácias e 
supermercados da cidade em 
busca de repelentes está mais 
intenso. São mais de 700 casos 
de dengue confirmados e os 
umuaramenses buscam diversas 
formas de se proteger. Conforme 
farmacêuticos, se antes vendia 
dois repelentes no dia, hoje a 
média é de 10 produtos vendidos.

A Secretaria de Educação de 
Umuarama adquiriu 123 cadei-
rões para alimentação de crian-
ças de até 15 quilos que são aten-
didas nos CMEIs. O prefeito Celso 
Pozzobom e a secretária Mauriza 
Lima iniciaram a entrega. 
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Traficantes de Umuarama estão na 
lista de Moro e terão bens leiloados
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Coronavírus acelera a fuga
de capital da Bolsa, que
perde R$ 35 bi em dois meses

Com o surto de coronavírus provocando aversão 
ao risco nos mercados globais, a saída de capital 
de estrangeiros da Bolsa se acelerou em fevereiro, 
informa o jornal <b>O Estado de S. Paulo</b>. 
Até quarta-feira, dado mais recente disponível, o 
investidor externo havia retirado R$ 35 bilhões do 
mercado acionário em 2020. Somente em fevereiro, 
foram feitas retiradas acima de R$ 1 bilhão em 10, de 
um total de 16 pregões. Foram reportadas entradas 
em apenas duas sessões. O número fechado do mês 
deve ser conhecido na próxima quarta-feira. A crise 
produzida pelo coronavírus afeta o preço das ações 
das empresas, o que derruba as Bolsas pelo mundo, 
porque as medidas restritivas para combater a doença 
levaram, por exemplo, à paralisação das fábricas 
chinesas, que fornecem componentes para as indús-
tria em outros países. Os investidores temem perdas 
em seus papéis. O efeito se espalha para a economia 
com a queda no consumo. As retiradas acumuladas 
em 2020 são equivalentes ao reportado nos primeiros 
11 meses de 2019 (até o dia 13 de novembro) e já se 
aproxima do saldo negativo histórico do ano passado, 
de R$ 44,5 bilhões.
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Charles Spencer Chaplin (1889 – 1977), 
nascido na Inglaterra, foi pensador, ator, diretor, 
compositor, roteirista, produtor e editor britâni-
co. Foi um dos atores da época do cinema mudo, 
notabilizado pelo uso de mímica e da comédia 
pastelão. Foi um dos “pais do cinema” mundial. 
Carlitos, como era conhecido no Brasil, foi tam-
bém um talentoso jogador de xadrez. No período 
mais conturbado da história da humanidade 
(1915 a 1955), período de guerras mundiais, 
levou entretenimento, prazer e alívio a milha-
res de pessoas quando elas mais precisavam, 
desafiando o perigo de ser preso ou morto, por 
desafiar o regime ditatorial imposto na época. 
Por esta razão, não foi apenas ‘grande’, ele foi 
gigantesco. É dele a frase: criamos a época da 
velocidade, mas nos sentimos enclausurados 
dentro dela. A máquina, que produz abundân-
cia, tem-nos deixado em penúria.

A notícia do fechamento de parte das gran-
des lojas de departamento dos Estados Unidos 
assustou os empresários do Brasil. Templos 
do consumo como a Sears, Payless, Forever 21, 
Gap e, mais recentemente, a Macy’s tiveram 
que reestruturar suas formas de administração 
(cortar custos, demitir funcionários e fechar 
lojas, principalmente as dos shoppings), para 
poder se manter no mercado. O motivo é sim-
ples: os consumidores preferem comprar pela 
Web. Economistas e estudiosos do mercado 
afirmam que os números ruins do comércio 
fora do admirável mundo da internet são de fato 
assustadores – e apontam para uma profunda 
chacoalhada no modo de comprar.

Os millennials fatia da população nascida 
entre os anos 1980 e 2000, hoje um terço dos 
americanos, chegaram à idade adulta com 
dinheiro no bolso, e, imersos na internet, onde 
cultivam com cada vez mais intensidade o hábi-
to de comprar – esse negócio já representa 35% 
do varejo americano. Resultado: um tsunami de 
alta potência tem varrido do mercado as lojas 
físicas (esse é o termo), como por exemplo, a 
tradicional Macy’s.

O pesquisador Ernesto Neves informa que só 
em 2019, quase 10.000 lojas físicas sucumbiram 
nos Estados Unidos e, segundo um relatório do 
banco UBS, mais de 75.000 lojas vão desapare-
cer até 2026. Enquanto isso, o comércio on-line 
segue a toda: uma família americana já gasta, 

em média, 5.200 dólares ao ano em compras 
virtuais – 50% mais do que compravam em 2012, 
um crescimento impulsionado pelo furacão 
Amazon. E essa é claramente uma trilha sem 
volta. Pesquisas elaboradas por economistas da 
Fundação Getúlio Vargas mostram que quem 
não conseguir se adaptar a essa realidade não 
ficará de pé nesta nova era.

A grande preocupação é o desemprego mun-
dial. Junto com o fechamento das lojas físicas 
ocorre, também, a demissão em massa. Será 
que essas pessoas voltam para o mercado for-
mal de trabalho? Infelizmente apenas 20% dos 
trabalhadores demitidos voltam a ter emprego 
com carteira assinada. Triste realidade para 
os americanos, e, também, para os brasileiros, 
pois essa onda chegará cedo ou tarde a países 
como o Brasil.

As compras on-line ainda representam 
apenas 4% do varejo brasileiro, mas avançam 
rapidamente, a uma velocidade de 20% ao ano, 
informa economistas da FGV. Soma-se a esse 
fato o nível de desemprego e recessão que 
atinge o país há mais de 4 anos e teremos uma 
combinação bombástica de aumento do desem-
prego e das pessoas que passarão a viver com 
renda per capta abaixo da linha da pobreza. 
É preciso, rapidamente, nos adequarmos aos 
novos hábitos de consumo protagonizados pelos 
millennials.

Para Carlitos mais do que de máquinas, 
precisamos de humanidade. Mais do que de 
inteligência, precisamos de afeição e doçura. 
Sem essas virtudes, a vida será de violência e 
tudo será perdido.

A evolução tecnológica é inexorável, todavia 
é preciso olhar para o desenvolvimento cultural 
e econômico mundial com vistas á perpetua-
ção da espécie humana, pois, ensina Charles 
Chaplin que a ambição envenena a alma dos 
homens, ergue um muro de ódio ao redor do 
mundo e nos atira dentro da miséria e também 
do ódio.

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

O HOMEM MODERNO PREFERE COMPRAR PELA WEB:
O QUE SERÁ DAS LOJAS DE DEPARTAMENTO E SHOPPINGS?

 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
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Indústria da China tem pior 
desempenho da história
com avanço do coronavírus

Em meio ao avanço 
global de casos do co-
ronavírus, a atividade 
industrial da China, se-
gunda maior economia do 
mundo, caiu a um mínimo 
histórico em fevereiro 
deste ano. A informação 
foi divulgada neste sá-
bado, 29, (noite de sexta-
feira, 28, no horário de 
Brasília) pelo Bureau 
Nacional de Estatísticas 
(BNS).  O índice de ges-
tores de compras (PMI) 
para o mês de fevereiro 
se situou em 35,7 pontos, 
contra 50,0 em janeiro, 
segundo o BNS. Uma cifra 
acima de 50 indica expan-
são da atividade e abaixo, 
contração. O resultado é 
muito inferior à previsão 
dos analistas consultados 

pela agência Bloomberg 
(45,0) e pelo Wall Street 
Journal (43,0).  Os se-
tores automobilístico e 
de equipamentos espe-
cializados foram muito 
afetados, revelou o BNS. 
Mas a entidade chinesa 
está otimista: “a epide-
mia de pneumonia pelo 
novo coronavírus teve 
mais repercussões (que 
o previsto) na produção 
e nas operações das em-
presas chinesas, mas 
parece caminhar para 
seu controle e o impacto 
na produção se atenua 
progressivamente”. A 
maioria dos analistas 
avalia que o crescimento 
econômico da China será 
muito afetado no primei-
ro trimestre.

Coluna Ilustradas
Está ‘longe’ do desespero 
quadro do novo  coronavírus
no Brasil, diz Mandetta

(Agência Estado) - 
O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta 
(DEM), disse que não 
causa “desespero” a 
situação do novo coro-
navírus no Brasil. “Não, 
não. Longe disso”, disse 
ele ao Estadão nesta 
sexta-feira, 28. Mandetta 
afastou ainda a possibi-
lidade de falta de produ-
tos para enfrentamento 
da doença. “A equipe do 
ministério vai organizar. 
A partir do momento 
em que o arsenal de 
insumos for pedido pelos 
médicos, vamos aten-
der.”  O ministro afirmou 
que o governo trabalha 
com “ciência” e que se-
ria “imaginação” traçar 
cenários sobre a gravi-
dade da doença no País. 
“Imaginação perto de 
ciência não cabe. Agora 
é estudar, estudar e estu-
dar. E responder com ci-
ência, ciência e ciência.”  
Mandetta disse que ain-
da é preciso verificar o 
comportamento do vírus 

no clima tropical para 
reagir. Até esta sexta-
feira, o Brasil tinha um 
caso confirmado e 182 
suspeitas. O próximo 
balanço será divulgado 
na segunda-feira, 2. “A 
gente tem de lidar com 
o comportamento do ví-
rus, conforme ele vai se 
manifestar num país tro-
pical. Vamos aguardar”, 
afirmou. Para o ministro, 
apesar do alerta pela 
nova doença, há casos 
graves de infecções já 
conhecidas em alta, que 
devem ser observadas. 
“Eu comentei lá em São 
Paulo. Todos falando 
de novo coronavírus e, 
na véspera, uma crian-
ça havia morrido com 
sarampo, porque não 
havia sido vacinada”, 
declarou. A Secretaria 
Estadual de Saúde de 
São Paulo confirmou 
anteontem (28) a pri-
meira morte por saram-
po de 2020. A vítima é 
uma criança da capital 
paulista. 

BOLSONARO 

Governo quer tirar poder de relator
 sobre emendas ao orçamento 

Brasília, 29 (AE) - O acordo fechado antes do carnaval 
entre o Congresso e o Palácio do Planalto sobre a divisão 
dos recursos do Orçamento deve sofrer mudanças, informa 
a agencia Estado (parceira do Ilustrado). O presidente 
Jair Bolsonaro quer rever o acerto que, na avaliação 
do governo, dá poder excessivo ao relator do projeto na 
repartição do dinheiro de emendas parlamentares. Na 
tentativa de encontrar uma solução para a crise política, 
Bolsonaro marcou uma reunião para segunda-feira com 
os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Maia está em missão oficial na Europa e retornará 
ao Brasil na segunda. O deputado disse ao Estado que 
trabalhará para manter o que foi combinado com o go-
verno. Mesmo assim, deu sinais de que o Legislativo não 
deve criar problemas para o Planalto. Apesar da queda 
de braço, tanto Bolsonaro quanto a cúpula do Congresso 
temem que a crise comece a contaminar a economia.

“Incompreensões e turbulências não vão tirar nem 
o foco nem a serenidade dos parlamentares”, escreveu 
Maia, no Twitter, revelando ter conversado com o chefe 
da assessoria de Relações Institucionais do Ministério da 
Economia, Esteves Colnago. “O Brasil pode contar com a 
Câmara para aprovar as reformas”, disse ele, que articula 
o apoio do Congresso à reforma tributária.

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), também admitiu a nova rodada de 
conversas para ajustes no projeto. “Matéria acordada 
no Congresso tem que ser cumprida. Mas o acordo pode 
sofrer transformações durante o processo de votação e 
na discussão, porque é para isso que serve o Parlamento. 
As pessoas sentam, conversam, ajustam”, disse Gomes. 
“Há um clima propositivo para resolver o impasse e para 
tocar a agenda econômica”.

O rateio da verba do Orçamento foi o pano de fundo 
para a tensão dos últimos dias, que atingiu o ápice 
após Bolsonaro compartilhar pelo WhatsApp um vídeo 

convocando manifestações em defesa do governo, como 
mostrou o BR Político, do Grupo Estado, na terça-feira. 
Nas redes sociais, movimentos de direita anunciaram que 
os atos serão contra o Congresso, o que provocou reações 
negativas nos mundos político e jurídico.

Ao dar palestra para empresários em Florianópolis 
(SC), ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão disse 
que o Brasil parece viver um “eterno turbilhão” e pregou 
a superação dos conflitos. “Mais uma vez, eu destaco que 
os mares não estão tranquilos, né?”, afirmou.

O Estado de S. Paulo apurou que a busca de um novo 
acordo com o Congresso tem o objetivo de evitar um acir-
ramento ainda maior dos ânimos, às vésperas das mani-
festações do dia 15. Irritado, Bolsonaro chegou a ameaçar 
até mesmo entrar na Justiça, caso caiam seus vetos ao 
projeto de lei que define como os recursos públicos serão 
gastos em 2020. Em contrapartida, o Congresso prometeu 
recorrer ao Judiciário se o Orçamento impositivo, que 
obriga o pagamento das emendas no mesmo ano, não for 
cumprido. 

QUESTÃO PRÁTICA
Há ainda uma questão prática: no fim de março o 

governo terá de anunciar o primeiro bloqueio de verbas 
do Orçamento de 2020 - e todo o imbróglio referente a 
emendas parlamentares precisa estar resolvido até lá. O 
Congresso também tem interesse em solucionar o impasse 
porque este é um ano de disputas municipais. Deputados e 
senadores usam as emendas para destinar recursos a seus 
redutos eleitorais. Pelo projeto aprovado no fim do ano 
passado, o Legislativo teria o controle de R$ 46 bilhões do 
Orçamento. A proposta também previa regras mais rígidas 
para os pagamentos, como prazo de 90 dias nos casos de 
emendas de relator e punição ao governo, quando não 
houvesse os repasses. No diagnóstico do Planalto, neste 
cenário o relator do Orçamento, Domingos Neto (PSD-CE), 
teria mais poder do que muitos ministros. 
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 IPREVENÇÃO 

Procura por repelentes sobe 500% 
nas farmácias, após surto de dengue 

Umuarama – Com o 
contínuo aumento nos 
números da dengue em 
Umuarama, o movimento 
de pessoas nas farmá-
cias da cidade em busca 
de repelente está mais 
intenso. São mais de 700 
casos e os umuaramenses 
buscam diversas formas 
de se proteger. Conforme 
farmacêuticos, se antes 
vendia dois repelentes no 
dia, hoje a média é de 10 
produtos vendidos.

Nas contas da farma-
cêutica Deise Tatiane, 
em janeiro começou au-
mentar o volume de busca 
por repelentes, mas nos 
últimos 20 dias a procura 
pelo produto explodiu. A 
farmacêutica contou que 
existe até dif iculdade 
para repor o produto nas 
prateleiras. “As pessoas 
estão bem preocupadas 
e com medo. Estão ten-
tando se proteger”, disse.

O medo de contrair a 
doença transmitida pelo 
mosquito Aedes Aegypt 
fez o estoque do produto 
ser reposto várias vezes 
durante os últimos dias, 
conforme informaram fun-
cionários das drogarias 
procuradas pela reporta-
gem do Umuarama Ilustra-
do. Em uma das drogarias 
consultadas, a estimativa 

Prestação de Contas da Saúde 
Municipal referentes ao último 
quadrimestre de 2019

Umuarama - Após a prestação de contas do 
Planejamento Orçamentário, ocorrida na manhã 
desta sexta-feira (28) no Plenário Germano Norberto 
Rudner, no período da tarde foi à vez da Secretaria 
Municipal de Saúde apresentar os dados relativos 
da pasta referentes aos últimos quatro meses do 
ano passado. Pela manhã, os números da Secretaria 
Municipal de Planejamento apontaram que a Saúde 
Municipal é a área com maior volume de recursos 
investidos, R$ 145.077.777,48, de orçamento global. 

Quanto aos números relativos ao ultimo quadri-
mestre de 2019, o volume de despesa liquidada na 
pasta é de R$ 55.827.328,00.  Deste total, a maior 
parte da verba foi destinada à Assistência Hospitalar 
Ambulatorial, R$ 38.279.675,53, enquanto a Atenção 
Básica em Saúde teve R$ 13.035.006,02. 

Dentre os dados apresentados, estavam também 
números que representam a quantidade de atendi-
mentos prestados, dentre eles o número de exames 
processados no período, que contabiliza 194.705, 
cerca de 10 mil a menos que o segundo quadrimestre, 
quando o número foi de 209.646.   

A Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) veda a distribuição 
gratuita de bens, valores, ou benefícios, emprestar, autori-
zar, ceder veículos (carros, caminhões, ônibus e utilitários), 
móveis ou imóveis a pessoas físicas ou jurídicas no ano 
eleitoral. Neste ano desde (01.01.2020 até 31.12.2020). 

 Em razão do princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular o Poder Público não pode con-
ceder benefícios a pessoas físicas ou jurídicas neste ano.

    
Ora, é notório que é vedado aos poderes públicos 

fazerem cortesias com o dinheiro do povo. Esses bene-
fícios devem objetivar, sempre, uma contraprestação de 
interesse público para toda a comunidade. 

Para se saber se a concessão de benefícios econômi-
cos para pessoas físicas ou entidades privadas atende 
ao interesse público, necessita-se desvendar quais os 
interesses atendidos e se tais interesses são gerais e de 
toda coletividade. 

O interesse particular não se coaduna com o interesse 
público. 

   É evidente que a concessão desses benefícios pura 
e simplesmente, afronta ainda, os princípios constitu-
cionais insertos no art. 37 da Carta Magna, qual sejam: 
“legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.”

É visível que qualquer concessão de benefícios a 
particulares representa verdadeira dilapidação do pa-
trimônio público.

Por seu turno, o § 10, do art. 73, da Lei 9.504/97 (Lei 
das Eleições), estabelece que “São proibidas aos agen-
tes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais: 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida 
a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
por parte da Administração Pública, exceto nos casos 
de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Mi-
nistério Público poderá promover o acompanhamento de 
sua execução financeira e administrativa.

 A violação desses princípios caracteriza, também, o 
delito de improbidade administrativa (art. 10, inciso II, da 
Lei 8.429/92), com as penalidades previstas no inciso II, 
do art. 12, da mesma lei, sujeito às seguintes cominações: 

 “ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou  
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer 
esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos, pagamento 

PROIBIÇÃO DE BENEFÍCIOS E/OU USO DE
 BENS PÚBLICOS NO ANO ELEITORAL.

JOSÉ PENTO NETO

ELEIÇÕES 2020  

de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;”

Acrescente-se, ademais, que as infringências do art. 
73 (Lei das Eleições), são puníveis com as seguintes 
consequências previstas no art. 22, da LC 64/90 (Lei de 
inelegibilidade).

 O sobredito art. 22 giza que: “Qualquer partido polí-
tico, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral 
poderá representar à Justiça Eleitoral,  relatando fatos 
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir 
abertura de investigação judicial para apurar uso inde-
vido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de 
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios 
de comunicação social, em benefício de candidato ou de 
partido político, obedecido o rito estabelecido no inciso 
XIV do artigo citado. In verbis:

“XIV - julgada procedente a representação, ainda 
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal decla-
rará a inelegibilidade do representado e de quantos 
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-
lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se 
realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição 
em que se verificou, além da cassação do registro ou 
diploma do candidato diretamente beneficiado pela 
interferência do poder econômico ou pelo desvio ou 
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comu-
nicação, determinando a remessa dos autos ao Minis-
tério Público Eleitoral, para instauração de processo 
disciplinar, se for o caso, e de ação penal...”        

Via de consequência, os candidatos a prefeito, vice
-prefeito e vereadores devem ficar atentos porque a Jus-
tiça Eleitoral, além de agir com celeridade, é impiedosa 
com os infratores da legislação eleitoral. 

É oportuno salientar, também, que o Código Eleitoral 
prevê nos seus artigos 289 a 354-A, penas de reclusão 
pelos crimes eleitorais, que será objeto de novo artigo a ser 
publicado por este Jornal. Os artigos 355 a 364 do Código 
Eleitoral definem como é o processo das infrações. 
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é que de cada 10 clientes 
atendidos 8 foram para 
adquirir o repelente.

Na empresa da far-
macêutica Caroline Tait, 
a procura começou em 
dezembro com as chuvas 
e o calor. Mas, como na 
outra farmácia citada 
na matéria, as compras 
in tens i f i caram com o 
agravamento da dengue 
em toda região. “Nesta 
semana o produto che-
gou de manhã e no fim 
da tarde já  não t inha 
mais. Aumentou muito a 
procura”, ressaltou. 

Pais comprado repe-
lente para os filhos le-
varem para as escolas, 
idosos adquirindo o pro-
duto para passar na hora 
da caminhar e grávidas 
preocupadas em contrair 
a doença, esses são al-
guns exemplos de público 
que está comprando o 
insetífugo na farmácia 
onde Caroline trabalha. 
“São pessoas de todas 
as idades preocupadas 
em se proteger contra a 
dengue”, explicou. 

Ministério da Saúde 
O Ministério da Saúde 

explica que os repelentes 
e inseticidas podem ser 
adotados na prevenção 
a doenças transmitidas 

pelo mosquito Aedes Ae-
gypti, desde que sejam 
registrados na Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e os 
cuidados e precauções 
descritas nos rótulos dos 
produtos obedecidas. 

Segundo Anvisa, todos 
os repelentes de uso tó-
pico à base de DEET, IR 
3535 e Icaridina, desde 
que devidamente regis-
trados no órgão, podem 
ser utilizados durante a 
gravidez e em crianças 
maiores de dois anos. 

CUIDADOS NO USO 
DE REPELENTES

Repelentes de uso tó-
pico devem ser aplica-
dos nas áreas expostas 
do corpo e por cima da 
roupa.

A reapl icação deve 
ser realizada de acordo 
com indicação de cada 
fabricante.

Para aplicação da for-
ma spray no rosto ou em 
crianças, o ideal é aplicar 
primeiro na mão e depois 
espalhar no corpo, lem-
brando sempre de lavar 
as mãos com água e sa-
bão depois da aplicação.

Em caso de contato 
com os olhos, é importan-
te lavar imediatamente a 
área com água corrente.

Devido alta 
procura, 
apenas 
uma ponta 
de gôndula 
tinha repe-
lentes em 
uma das 
farmácias 
visitadas

O Cidadania23 Paraná 
recordou nesta sexta-feira, 
28, a morte de dois líderes 
políticos da sua sigla. O vice
-prefeito de Mariluz, Ayres 
Domingues Cidadania23 
(então PPS) e o presidente 
do partido na cidade, Carlos 
Alberto de Carvalho. Am-
bos foram assassinados a 
mando do então prefeito de 
Mariluz, Adelino Gonçalves.

O crime que aconteceu 
em uma Quarta-Feira de 
Cinzas, comoveu toda a 
cidade e ganhou repercus-
são nacional. Durante o 
enterro do vice-prefeito, o 
presidente nacional do Ci-
dadania23, Roberto Freire, 
esteve presente dando suas 
condolências e reforçando a 
indignação com o crime.

Já uma das principais 
figuras que lutaram pela 
solução deste crime e prisão 
dos acusados, o deputado 
federal Rubens Bueno, des-
tacou que “a morte de Ayres 
e Carlinhos foi um crime 
político realizado de forma 
covarde. Estas duas impor-
tantes lideranças buscavam 
sempre o melhor para sua 

comunidade e merecem 
sempre serem lembradas 
para que tais fatos não vol-
tem a acontecer”, finalizou.

O Crime
Segundo dados do in-

quérito, as vítimas estavam 
conversando no escritório 
de uma delas quando fo-
ram surpreendidas por um 
indivíduo armado e que 
efetuou vários disparos 
contra os dois. O vice-pre-
feito Ayres morreu no local. 
Carlinhos, dias depois, em 2 
de março acabou por falecer 
no hospital em Umuarama.

Nas investigações da épo-
ca, fatos acusavam o padre 
Adelino Gonçalves de abusos 
sexuais no município. Após 
a ameaça, Adelino temeu 
ser denunciado e planejou 
o homicídio, mas quando o 
assassino chegou ao local se 
deparou com a outra vítima 
e assassinou os dois.

Padre Adelino foi conde-
nado a 18 anos e nove meses 
de prisão pelas mortes de 
dois políticos do PPS (hoje 
cidadania23). O autor do 
crime, um ex-policial militar, 
morreu na cadeia.

Partido lembra crime político
ocorrido em Mariluz há 19 anos
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Último trecho da Avenida Ivo Sooma
deve ser asfaltado na próxima semana
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Umuarama - A conver-
gência entre as avenidas 
Ivo Sooma, Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca e 
Guanabara, na saída para 
as rodovias PR-323 (Guaí-
ra) e PR-489 (Xambrê) 
receberá capa asfáltica 
e poderá ser liberada 
ao trânsito na próxima 
semana. Este é o último 
trecho a ser pavimentado 
na obra de implantação 
da Avenida Ivo Sooma 
sobre a parte municipali-
zada da PR-489, que liga a 
região do Conjunto Sonho 
Meu ao centro da cidade.

Recentemente a em-
preiteira contratada pelo 
município para o serviço 
executou recape asfáltico 
nas ruas Paulino Fontana 
e Tubarão, marginais à 
avenida, desde o Jardim 
Império do Sol até o en-
troncamento com a Dr. 
Ângelo Moreira. A obra 
melhorou as condições 
de tráfego aos usuários, 
restando apenas a sina-
lização – também já em 
fase de implantação.

“Estamos pratica-
mente finalizando essa 
importante obra estru-
turante, que vai fazer 
aquela região ser vista 
com outros olhos por 
potenciais investidores 
e empreendedores, sem 
falar no conforto e segu-

rança que ela proporcio-
nará aos moradores de 
uma das regiões mais 
populosas da cidade”, 
apontou o prefeito Celso 
Pozzobom.

O entroncamento está 
recebendo ampla sinali-
zação, com vários semáfo-
ros, e em breve faixas de 
pedestres e acessibilida-
de. Há algumas semanas 

Curso de Administração da Unipar prepara 
comemoração dos 40 anos de sua história

Melhorias do trevo, rodovia e avenida na saída para Xambrê entram na reta final

Umuarama - Nos anos 
de 1980,  Umuarama 
vivia um capítulo mar-
cante de sua trajetória. 
A região se recuperava 
de uma grave crise na 
sua agricultura, pro-
vocada pela geada fa-
tídica [a geada negra’, 
ocorrida em 1975] que 
dizimou as plantações 
de café, principal pro-
duto da economia do 
Paraná, à época. As 
lideranças daqui luta-
vam pela retomada do 
desenvolvimento. En-
quanto direcionavam, 
com sucesso, recursos 
para a recuperação da 
produtividade no cam-
po, diversificando as 
lavouras, brotavam, na 
cidade, novos negócios, 
o que fez Umuarama se 
reafirmar e logo pon-
tuar também como um 
importante polo empre-
sarial.

A Universidade Para-
naense participava, ati-
vamente, desta missão. 
Ainda como faculdade, 
ampliou os investimen-

tos para abrir novos 
cursos de graduação, 
com o objetivo de co-
laborar para acelerar 
desenvolvimento re-
gional. Neste contexto, 
fundou o curso de Ad-
ministração. Até então 
a Instituição só oferecia 
opções em licenciatura 
[cursos superiores para 
formação de professo-
res]. Administração [e 
Direito, que foi insta-
lado também em 1980] 
inauguraria esta nova 
fase da Unipar, a de 
formar gestores. Nes-
ses 40 anos, o curso 
de graduação em Ad-
ministração da Unipar, 
que sempre foi muito 
valorizado pela popu-
lação de Umuarama, 
formou cerca de 2,5 mil 
bacharéis nessa área. 
Entre eles estão nomes 
de peso da ala empre-
sarial. Só para citar 
alguns: Valdemir Zago, 
diretor-presidente da 
Zaeli; Ivanildo Coutinho 
e Joaquim Pereira, dire-
tores-proprietários da 

Uvel; Renilde Alvaren-
ga, administradora do 
Hospital Cemil; Osmar 
Della Valentina, presi-
dente do Grupo Gazin; e 
Paulo José dos Santos, 
diretor-proprietário da 
Casa das Bombas. Para 
o coordenador, profes-
sor João Codato, o cur-
so só tem a comemorar: 
“Sua trajetória é muito 
positiva, não só pelos 
bons profissionais que 
formou, mas também 
pelo conhecimento que 
produziu em pesquisas 
e pelos trabalhos so-
ciais que desenvolveu 
via extensão universitá-
ria. Estamos brindando 
tudo isso!”. 

Codato informa que o 
ponto alto das comemo-
rações será na semana 
de 9 de setembro, pela 
passagem do Dia do Ad-
ministrador. A progra-
mação terá palestras e 
um jantar festivo, que 
promete reunir muitos 
convidados. 

Metas cumpridas
Com projeto pedagó-

Professor João Codato, coordenador do curso de Administração: comemorações destacam a 
importância dos investimentos da Unipar no processo de capacitação de gestores para a sociedade

gico dinâmico e sempre 
sintonizado com as ten-
dências e expectativas 
do mundo corporativo, o 
curso de graduação em 
Administração da Uni-
par segue sua história 
formando líderes com 
habilidades para tomar 

decisões, promover mu-
danças e gerar resul-
tados às organizações. 
Abrange nos tópicos de 
ensino planejamento 
estratégico, simulação 
empresarial, adminis-
tração pública e negó-
cios agropecuários, en-

tre outros relacionados 
à gestão da pequena à 
grande empresa. Bons 
professores, a maio-
ria titulado [mestres e 
doutores] e com grande 
experiência no mercado 
de trabalho, também 
destacam o curso. 

as bocas de lobo e poços 
de visita da rede pluvial 
foram limpos e desobs-
truídos, bem como foi 
ampliada a capacidade 
de captação da água da 
chuva com o alargamento 
de 30 bocas de lobo.

Falta apenas concluir 
o novo traçado do entron-
camento de acesso, que 
também recebeu novas 

galerias pluviais e cantei-
ros gramados. “A maior 
parte da pavimentação já 
foi executada e o trânsito 
já flui pelo local. Com o 
asfalto no acesso pela 
Avenida Guanabara, que 
teve reforço nas galerias 
pluviais, a obra estará 
praticamente finalizada 
na próxima semana”, 
informou o prefeito.

SINALIZAÇÃO
O local terá um grande 

esquema de sinalização 
para orientar o tráfego 
de veículos que por ali 
acessam as rodovias PR-
323 (Maringá e Guaíra) e 
PR-489 (Xambrê e Mato 
Grosso do Sul), bem como 
ao centro e bairros. A 
Diretoria de Trânsito de 
Umuarama (Umutrans) 

está instalando os se-
máforos e a ativação ao 
final da pavimentação 
asfáltica.

A obra finaliza a im-
plantação da Ivo Sooma 
na antiga Praça Odete 
Mossurunga, até a en-
trada dos bairros Sonho 
Meu e Império do Sol, e 
a revitalização da Ânge-
lo Moreira, do trevo do 
Gauchão até a final da 
Avenida Brasil, no Colégio 
Estadual Bento Mossurun-
ga. Sinalização vertical, 
horizontal e iluminação 
com refletores em LED 
completam o serviço.

INVESTIMENTO
Nesta grande obra o 

município investe perto de 
R$ 9 milhões entre recur-
sos próprios e financiados 
junto ao governo do Esta-
do. “Esta obra traz uma 
melhoria significativa no 
acesso a Umuarama e na 
ligação de duas importan-
tes rodovias, melhorando 
o tráfego entre os par-
ques industriais e bairros 
que abrigam milhares de 
umuaramenses. A nova 
avenida e a Ângelo Morei-
ra revitalizada ajudarão 
a atrair investimentos, 
pois aquela região terá a 
mobilidade melhorada e 
acesso rápido e facilita-
do”, finalizou Pozzobom.
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Associação luta pelo crescimento de 
áreas irrigadas na agricultura do Paraná 
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Umuarama – Com ob-
jetivo de transformar a 
região do arenito Caiuá 
em um oásis de produti-
vidade, a Associação dos 
Produtores Irrigantes do 
Paraná (ASPIP) vem ba-
talhando para massificar 
o projeto de irrigação 
lançado pela Secretaria 
da Agricultura e do Abas-
tecimento (SEAB). Em vi-
sita ao jornal Umuarama 
Ilustrado, o presidente 
da ASPIP, Demerval Sil-
vestre, falou dos desafios 
do programa e dos frutos 
que já estão sendo colhi-
dos por produtores da 
região de Paranavaí. 

Segundo Demerval Sil-
vestre, no último dia 17, 
com o apoio do deputado 
estadual Luiz Cláudio Ro-
manelli (PSB), uma comis-
são falou na Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(ALEP) frisando a necessi-
dade de desburocratização 
de alguns pontos, que im-
pedem o desenvolvimento 
de áreas irrigadas no Para-
ná. Na fala também foram 
abordados temas, como 
o dos custos dos equipa-
mentos, criação de linhas 
de crédito, agilidade para 
a concessão de licença e 
outorga para o uso da água 
dos rios. 

Silvestre também res-
saltou que uma comissão 
técnica vistou Campos 
de Holambra, distrito de 
Paranapanema – SP, o 
local é conhecido como 
a Capital da Tecnologia 
Agrícola. “Lá podemos 
conhecer a tecnologia 
dos campos irrigados. O 
que vimos em Holambra 
é que queremos não só 
para o Noroeste, mas todo 
Paraná. Os agricultores 
de Holambra programam 
o plantio e a colheita, 
pois não dependem das 
chuvas e por isso fazem 
cinco colheitas em cada 
dois anos”, disse. 

O objetivo da asso-
ciação é vista com bons 
olhos pelo governo do 
estado. Segundo o secre-
tário Estadual da Agricul-
tura, Noberto Ortigara, 
o projeto é fundamental 
para as pretensões eco-
nômicas do Noroeste, 
devido as questões de 
solos mais frágeis e uma 
diversificação da agricul-
tura. “Entendemos que 
o ganho de eficiência e 
produtividade passa pelo 
uso racional do solo e da 
água e aqui na forma de 
irrigação. É um caminho 
para evolução econômica 

do Noroeste, que dispõe 
de conhecimento e água e 
por isso o Estado decidiu 
apoiar essa iniciativa”, 
ressaltou o secretário.

Ainda segundo o Orti-
gara, o governo entra no 
projeto com três linhas, 
sendo a primeira baixar 
a taxa de juros e o projeto 
de lei para isso foi enca-
minhado para ALEP. Se-
gundo, buscar qualificar a 

equipe técnica e o tercei-
ro é a possível revisão da 
tributação de equipamen-
tos para fazer o processo 
de irrigação. “Este último 
estamos em negociação 
com Conselho Nacional 
de Política Fazendária 
(Confaz). Também esta-
mos observando estudos 
de energia renovável para 
apoiar o setor”, explicou.  

O secretário de Desen-

volvimento Sustentável e 
Turismo, Márcio Nunes, 
também apoia o movi-
mento de irrigação e vem 
atuando frente a agilida-
de para a concessão de 
licença e outorga para o 
uso da água dos rios.

Dados de Irrigação 
O Brasil e o Paraná 

ainda estão abaixo da 

média mundial em áreas 
irrigadas. Enquanto no 
mundo o índice é de 40%, 
no Paraná é de 1,6%. No 
Brasil está em 7,7%. Os 
dados são do governo 
estadual. 

VOZ DA ESPECIALISTA
Na bancada da Alep, 

a engenheira Priscila 
Silvério Sleutjes, mem-

bro titular da Câmara 
Temática de Agricultura 
Sustentável e Irrigação 
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento e membro titular 
da Comissão Nacional 
de Irrigação da Confede-
ração da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), 
ressaltou que a irrigação 
é o caminho. 

Na visão da especia-
lista, a utilização da ir-
rigação para geração de 
alimentos permite o que 
ela chama de verticaliza-
ção da produção. “Com 
a mesma área, podemos 
produzir duas vezes e 
meia a mais. A cada dois 
anos, temos cinco safras. 
O desenvolvimento eco-
nômico é muito maior. A 
tecnologia para isso nós 
temos. Precisamos de 
apoio”, afirmou Priscila.

Entretanto, segundo 
Priscila, alguns pontos 
importantes travam o 
setor, como a falta de se-
gurança jurídica, hídrica 
e energética. “A energia 
ainda é cara para irri-
gar as plantações. Além 
disso, necessitamos de 
melhorias na concessão 
de licença ambiental. Por 
fim, os produtores preci-
sam de direitos de outor-
ga hídrica para utiliza-
ção da água. Precisamos 
desburocratizar estes 
processos”, explicou.

Uma comissão técnica vistou Campos de Holambra, distrito de Paranapanema – SP, para trazer a tecnologia de irrigação 

 Demerval Silvestre, a engenheira Priscila Silvério Sleutjes, e o deputado Luiz Claudio Romanelli na Assembleia Legislativa 
do Paraná

Na região de Paranavaí, região piloto, já são mais de R$ 15 milhões em projetos de irrigação implantados e a serem implantados
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pela justiça em Umuarama vão a leilão
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Umuarama e S.Paulo 
-  Dois imóveis em Umuara-
ma confiscados por tráfico 
de drogas “irão a leilão em 
breve’. Um é terreno loca-
lizado na ura José Duarte 
Lopes, no Jardim Alvorada. 
O segundo imóvel não foi 
disponibilizada a localiza-
ção.

A informação foi divul-
gada pelo ministro Sérgio 
Moro (Justiça e Segurança 
Pública) em sua página no 
Twitter. Os bens fazem par-
te de um lote de 612 imóveis 
confiscados do tráfico de 
drogas em todo o país. 

Moro destaca que a Se-
cretaria Nacional de Políti-
cas sobre Drogas (Senad), 
braço do Ministério que di-
rige, divulgou informações 
detalhadas sobre os imó-
veis, inclusive localização.

NO PARANÁ
No Paraná são 47 imó-

veis. Londrina concentra a 
maior parte deles com 16. 
Na região Noroeste, além 
de Umuarama, há imóveis 
em Campo Mourão (1) e 
Esperança Nova (1). Os 
demais são em Curitiba, 
litoral e Região Metropo-
litana (12); Guarapuava 
(3); Foz do Iguaçu (7); e 
Francisco Beltrão, Ampere, 
Cambé e Porecatu com um 
imóvel em cada.

São apartamentos, sí-
tios, terrenos, prédio, lotes, 
chácaras, fazendas, gal-
pões e muitos outros itens 
em todas as regiões do país, 
apreendidos em processos 
contra organizações crimi-
nosas.

Todo o patrimônio to-
mado do tráfico está apto 

à venda imediata pela Se-
cretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio 
da União (SCGPU).

ACELERAR
Moro disse à reportagem 

que ‘a estratégia do Minis-
tério da Justiça e Seguran-
ça Pública continua sendo 
a de acelerar a venda dos 
bens confiscados do tráfico 
de drogas’.

"O crime não pode com-
pensar. Para o cidadão, 
os leilões são uma boa 
oportunidade para comprar 
imóveis e produtos com 
descontos no preço", argu-
menta o ministro.

LOCALIZAÇÃO
Para facilitar o acesso 

dos interessados nesses 
bens, a Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas 
lançou um painel georrefe-
renciado com a localização 
exata e as informações 
detalhadas dos 612 imóveis.

No painel disponibiliza-
do pela Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas 
podem ser consultadas in-
formações dos imóveis per-
didos em favor do Fundo, 
de forma georreferenciada 
e desagregada por unidade 
da federação e cidade.

A Senad ressalta que, 
na prática, o painel reduz 
a burocracia e facilita que 
esses bens, perdidos em 
favor do Fundo Nacional 
Antidrogas (Funad), sejam 
alienados o quanto antes, 
gerando recursos para po-
líticas antidrogas.

O site torna as consultas 
acessíveis para qualquer 
cidadão interessado, apre-

Umuarama – Em três 
situações distintas a Polícia 
Militar registrou entre esta 
sexta-feira (28) e sábado 
(29), o furto de uma moto-
cicleta Honda CG-150, uma 
carteira com documentos 
e R$ 250 em dinheiro e de 
joias e objetos, em Umua-
rama.

Segundo a PM, por volta 
das 5 horas deste sábado 
um jovem de 25 anos, en-
trou em contato informando 
que sua moto Honda CG-
150 vermelha, placas ANN-

Dois imóveis de Umuarama aparecem no relatório do Senad como indicados a serem leiloados

sentando distribuição por 
Estado e cidade com alta 
precisão de coordenadas 
geográficas.

SENAD
"Disponibilizamos essa 

informação publicamente 
para reforçar a prioridade 
na gestão de ativos feita 
pela Senad. Estamos dando 
a máxima publicidade aos 
bens imóveis que estão sob 
a nossa administração e já 
estamos em tratativas com 
a SCGPU para proceder a 
venda da maioria deles bre-
vemente", diz o diretor de 
Gestão de Ativos da pasta, 
Igor Montezuma.

Ele acrescenta. "Já pas-

samos a relação de 143 
imóveis, nas mais diversas 
localidades, para que a Se-
cretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio 
da União venda ainda nesse 
ano, conforme acordado 
entre os dois órgãos."

DOCUMENTAÇÃO
No painel há informação 

sobre a documentação judi-
cial completa ou incompleta 
dos imóveis, indicando, 
assim, se há pendência com 
relação aos documentos en-
caminhados pelo Judiciário 
à Senad.

Quando a documentação 
está completa, o bem, do 
ponto de vista judicial, já 

pode ser leiloado, restando 
a necessidade de verifica-
ção dos requisitos e proce-
dimentos administrativos 
para efetivar sua alienação.

As informações do pai-
nel são dinâmicas, variando 
conforme a data de sua 
extração. Quando há novo 
perdimento de bens em 
favor do Fundo Nacional 
Antidrogas, por decisão 
judicial, o quantitativo de 
bens aumenta. Da mesma 
forma, quando da realiza-
ção dos leilões, esse quan-
titativo diminui.

PERDIMENTO
Os imóveis do Fundo têm 

origem no perdimento de 

bens apreendidos em pro-
cessos criminais relacio-
nados ao tráfico de drogas 
e demais crimes previstos 
na Lei 11.343/2006 (Lei de 
Drogas).

Seu registro é realizado 
no sistema Gfunad (sistema 
que promove a guarda e ge-
renciamento de dados dos 
bens do fundo) a partir das 
informações encaminhadas 
pelo Judiciário à Senad.

Esses bens têm como 
destinação principal a ven-
da, por meio de leilões, 
resultando na arrecadação 
de recursos a serem aplica-
dos em ações e projetos de 
enfrentamento e prevenção 
às drogas.

Veículo clonado é apreendido com
mais de 30 mil maços de cigarros

Poucas horas após 
a apreensão do Honda 
Civic em Mandagua-
ri, agentes da Polícia 
Rodoviária Federal em 
fiscalização no km 9 
da BR 376, contorno 
norte de Maringá, por 
volta das 22h40, desta 
sexta-feira, (28), deram 
ordem de parada a uma 
camionete Fiat Toro.

O condutor não obe-
deceu a ordem e em-
preendeu fuga em alta 
velocidade sentido PR 
317, em direção a cidade 
de Iguaraçu.

Contatado a equipe 
do posto da Polícia Ro-
doviária Estadual, poli-

ciais militares também 
tentaram interceptá-lo, 
porém sem sucesso, tal 
utilitário seguiu sentido 
Munhoz de Melo e poste-
riormente Astorga, pela 
PR 218, quando teve seu 
veículo imobilizado por 
agentes da PRF, momen-
to em que de forma brus-
ca, guinou-se para fora 
da pista e embrenhou-se 
no meio de mata densa.

Agentes da PRF ten-
taram localizá-lo, po-
rém o local não tinha 
iluminação, não sendo 
possível.

Dentro deste utilitá-
rio haviam aproximada-
mente 30 mil maços de 

cigarros contrabandea-
dos do Paraguai.

Em fiscalização pre-
liminar, descobriu-se 
também se tratar de 
veículo clonado.

Sua real identificação 
só não foi possível devi-
do a grande quantidade 
de cigarros espalhados 
por todo o veículo.

Ele foi apreendido e 
guinchado ao depósito 
da Receita Federal em 
Maringá e após a reti-
rada do contrabando, os 
agentes da PRF o enca-
minhará à Delegacia da 
Polícia Civil, também em 
Maringá, para a devida 
identificação veicular.

Veículo foi apreendido com 30 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai (foto 
divulgação PRF) 

Moto, dinheiro e joias são
 furtados em Umuarama 

1795 foi furtada na avenida 
Maringá, nas proximidades 
com a rua Aricanduva. 
Segundo a PM, a vítima 
contou que deixou a moto 
no local por volta da 0 hora 
e quando retornou por volta 
das 5 horas o veículo havia 
desaparecido.

Por volta das 15h45 des-
ta sexta-feira um homem 
acionou a Polícia Militar 
e relatou que sua carteira 
com todos os seus docu-
mentos e R$ 250 em dinhei-
ro foram furtados de dentro 

de seu veículo. De acordo 
com a PM, a vítima contou 
que deixou o carro estacio-
nado na avenida Flórida, 
com os vidros abertos por 
cerca de uma hora e meia e 
quando retornou, a carteira 
havia desaparecido.

Já no Parque Bandei-
rantes ladrões arrombaram 
uma residência e furtaram 
joias e outros objetos. Se-
gundo a PM, o furto só foi 
notado na manhã de sexta-
feira quando os moradores 
chegaram de viagem. 

Brasília, (AE) - Detalhes 
sobre as circunstâncias da 
morte do ex-policial militar 
Adriano Magalhães da Nó-
brega, o “capitão Adriano”, 
devem ser revelados na pró-
xima semana, com conclusão 
de laudos periciais solicitados 
pela defesa dele e pelo Minis-
tério Público da Bahia.

Uma nova necropsia foi 
realizada antes do Carnaval, 
na quinta-feira, dia 20, por 
peritos da Bahia enviados ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
do Rio, onde o cadáver era 
conservado numa câmara 
refrigerada. Um dia depois, o 
corpo foi sepultado em ceri-
mônia discreta num cemitério 
do Rio.

O prazo de 15 dias para 
o laudo complementar ser 
oficialmente enviado à Justiça 
da Bahia vence na próxima 
semana. O exame ocorreu 
com ordem judicial, a pedido 
de promotores de Justiça que 
atuam em Esplanada (BA), 
zona rural em que “capitão 

Circunstâncias da morte de ‘capitão
Adriano’ devem sair na próxima semana

Adriano” morreu fuzilado no 
dia 9 de fevereiro, após su-
postamente revidar com tiros 
uma operação para prendê-lo.

Além disso, peritos con-
tratados pela família do ex
-policial receberam 10 dias 
para apresentar um laudo de 
exame cadavérico particular. 
A defesa não quer usar todo 
o prazo, mas só pretende 
apresentar suas conclusões 
após analisar o novo laudo 
requisitado pelo MP baiano.

O advogado Paulo Emílio 
Catta Preta, defensor de “ca-
pitão Adriano” na ação penal 
da Operação Os Intocáveis, 
contra a milícia da favela de 
Rio das Pedras, na Zona Oeste 
do Rio, também aguarda que 
a Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia anexe a um 
procedimento de apuração 
da Polícia Civil as gravações 
de diálogos feitos por rádios 
transmissores usados pelos 
policiais a cargo da operação 
policial e um exame papilos-
cópico (coleta de impressões 

digitais) nas munições não 
deflagradas encontradas na 
pistola 9 mm cuja posse é 
atribuída a Adriano.

Ex-PM do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
do Rio, ele é suspeito de che-
fiar a milícia Escritório do 
Crime, investigada pela exe-
cução da vereadora Marielle 
Franco (PSOL), em 2018. O 
ex-policial militar teve a mãe 
e uma ex-mulher empregadas 
no gabinete de deputado esta-
dual do atual senador Flávio 
Bolsonaro (sem partido-RJ), 
filho mais velho do presidente 
da República, Jair Bolsonaro. 
Elas aparecem na investi-
gação sobre apropriação de 
salários de funcionários no 
antigo gabinete do senador.

O presidente já se referiu 
ao “capitão Adriano” como 
“herói”. O clã Bolsonaro 
cobrou investigação inde-
pendente do caso e lançou 
suspeitas de que ele tenha 
sido torturado e morto como 
“queima de arquivo”.
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Álcool gel é eficaz na prevenção ao 
coronavírus, afirma Conselho de Química

 I ESSA NÃO É FAKE!!!

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 1º e 2 de Março de 2020 Cotidiano A7

O uso de álcool gel para 
higiene das mãos como pre-
venção ao coronavírus é 
eficaz. Em nota, o Conselho 
Federal de Química (CFQ) 
criticou a disseminação de 
fake news por meio de um 
vídeo, com informações equi-
vocadas e incorretas a respei-
to do emprego do álcool gel, 
divulgado por um “químico 
autodidata”.

Assinada pelo presidente 
da entidade, José de Ribamar 
Oliveira Filho, a nota do con-
selho esclarece que o álcool 
etílico (etanol) é um eficiente 
desinfetante de superfícies/
objetos e antisséptico de 
pele. “Para este propósito, o 
grau alcoólico recomendado 
é 70%, condição que propicia 
a desnaturação de proteí-
nas e de estruturas lipídicas 
da membrana celular, e a 
consequente destruição do 
microrganismo.”

Segundo a entidade, o 
etanol age rapidamente sobre 
bactérias vegetativas (inclu-
sive microbactérias), vírus e 
fungos, sendo a higienização 
equivalente e até superior à 
lavagem de mãos com sabão 
comum ou alguns tipos de 
antissépticos.

O conselho lembra que a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) tornou 
obrigatória a disponibiliza-
ção de preparação alcoólica 
(ou sua versão em gel) para 
fricção antisséptica das mãos 
pelos serviços de saúde do 
país.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O Ministério da Saúde recomenda como medidas de prevenção ao novo coronavírus:
- lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante 

para as mãos à base de álcool quando a primeira opção não for possível;
- evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- evitar contato próximo com pessoas doentes;
- ficar em casa quando estiver doente;
- usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso; 
- não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;
- limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
Outros cuidados importantes são manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
O ministério explica que não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina 

que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus.

O uso de álcool gel para higiene das mãos como prevenção ao coronavírus é eficaz

A entidade lembra que 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) emitiu uma 
orientação sobre a eficácia 
da utilização de álcool gel 
como medida preventiva e 
mitigatória ao Covid-19, tanto 
nos setores da saúde quanto 
para a comunidade em geral.

“Tão importante quanto 
proteger a população no 
que diz respeito ao contá-
gio do novo vírus é evitar o 
alarmismo e a viralização 
de conteúdos sem a devida 
verificação”, afirmou o pre-
sidente do CFQ, apelando 
para que a sociedade busque 
informações válidas e de fon-
tes confiáveis, em especial as 
emitidas pelas autoridades 
de Saúde.

Denúncia ao MP
O CFQ afirmou ainda que 

não reconhece como válida 
a denominação de “químico 
autodidata” ou a de pessoas 
que atuem nas atividades da 
química sem o devido registro 
profissional.

Segundo a entidade, a 
falta do registro configura 
infração tipificada no artigo 
47 da Lei de Contravenções 
Penais (3.688/41) como exer-
cício ilegal da profissão – sem 
prejuízo de enquadramento 
em outras normas legais.

Constatadas irregulari-
dades no que tange à qualifi-
cação e ao registro profissio-
nal, o conselho vai oferecer 
denúncia junto ao Ministério 
Público, observando a devida 
proteção à população.

(AE) - A notícia de que 
o presidente Jair Bolso-
naro compartilhou em 
seu WhatsApp pessoal ví-
deo no qual convoca pes-
soas a comparecerem ao 
ato marcado para 15 de 
março em favor do gover-
no - cujas pautas incluem 
teor anti-Congresso e Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) - fez multiplicar 
o número de menções e 
compartilhamentos so-
bre a manifestação nas 
redes sociais, informa 
o jornal O Estado de S. 
Paulo. A ação de Bolsona-
ro também intensificou 
o foco do movimento, 
antes mais difuso, para 
a defesa da figura do 
presidente. A informação 
do endosso presidencial 
foi publicada pelo jornal 
na terça-feira passada. 

No Twitter, houve um 
aumento de 550% no 
número de menções ao 
assunto em 48 horas, se-
gundo levantamento feito 
pela Diretoria de Análise 
de Políticas Públicas, da 
FGV (DAPP-FGV), a pe-
dido do Estado. Até o dia 
24 de fevereiro, 127 mil 
menções ao protesto do 
dia 15 haviam sido regis-
tradas. No dia seguinte, 
quase dobrou, saltando 
para 231 mil. Em 26 de 
fevereiro, dia seguinte 
à publicação da notícia 
do compartilhamento de 
Bolsonaro, as menções 
ao tema chegaram a 830 
mil. 

Já no Facebook, o 
aumento do volume da 
mobilização, registrado 
pela DAPP, foi ainda mais 
expressivo. No mesmo 
período, as interações 

Menções a ato do dia 15 crescem 
1.400% nas redes sociais 

(soma de reações, co-
mentários e comparti-
lhamentos) sobre o tema 
saltaram de 490 mil para 
7,4 milhões - mais de 1 
400% em 48 horas.

O coordenador de lin-
guística da DAPP, Lucas 
Calil, um dos responsá-
veis pelo estudo, diz que 
os números englobam 
tanto postagens favorá-
veis como contrárias aos 
protestos. “O estudo mos-
tra que o debate sobre o 
assunto se intensificou 
de forma significativa, 
sempre de forma polari-
zada”, afirmou. Ele res-
salta que a notícia sobre 
o compartilhamento de 
Bolsonaro foi o ponto de 
virada nas discussões. 
“A notícia dada pela Vera 
Magalhães (colunista do 
Estado e editora do BR 
Político) foi determinante 
no aumento de engaja-
mento do assunto nas 
diferentes redes”.

Temas
Marcado desde o final 

de janeiro, o ato inicial-
mente trazia defesa de 
pautas como a aprovação 
da prisão em segunda 
instância e o pacote an-
ticrime. A partir do dia 
19, no entanto, após de-
claração do ministro do 
Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), gene-
ral Augusto Heleno, em 
que chama os congressis-
tas de “chantagistas”, o 
alvo preferencial passou 
a ser o Congresso Nacio-
nal e os presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM
-AP). Heleno se referia à 

negociação entre gover-
no e líderes do Congresso 
sobre vetos de Bolsonaro 
a pontos da Lei Orçamen-
tária que aumentariam 
o controle de fatias do 
orçamento pelos parla-
mentares. 

O tom de “salvador da 
Pátria” dado a Bolsonaro 
no vídeo que comparti-
lhou fez com que a mobi-
lização nas redes sobre a 
data mudasse de tom, se-
gundo a DAPP. Até terça, 
25, a principal hashtag 
era #dia15pelobrasil, 
com 63 mil menções. A 
partir de quarta, a ênfase 
converteu-se à hashtag 
#euapoiobolsonaro, com 
188 mil menções. 

Outro dado constatado 
pelo levantamento mostra 
que discussões sobre a 
imprensa, jornalistas e 
a cobertura do governo 
federal, que antes eram 
pouco associadas ao as-
sunto, chegaram a 173 mil 
menções na quarta-feira, 
quando mais de uma a 
cada cinco postagens so-
bre o 15 de março eram 
relacionadas à imprensa 
(21% do total).

A metodologia em-
pregada na análise da 
DAPP identifica temas, 
atores e instituições, a 
partir de dados de Twit-
ter, Facebook, YouTube, 
WhatsApp e Instagram, 
para o monitoramento 
do debate público no 
ambiente digital. Segun-
do o grupo, coordenado 
pelo professor da FGV 
Marco Aurélio Ruediger, 
a pesquisa utiliza fontes 
primárias (APIs) e secun-
dárias para obtenção de 
dados.
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São Paulo (AE) - Já são 
dezenas de eventos espor-
tivos cancelados ao redor 
do mundo por causa do co-
ronavírus e a lista aumenta 
a cada dia. Faltando menos 
de cinco meses para os 
Jogos de Tóquio, principal 
competição da temporada, 
a preocupação agora é ten-
tar controlar a proliferação 
da doença e por isso as 
aglomerações de torcedo-
res não são bem-vindas.

Só que cada torneio 
adiado, transferido de local 
ou cancelado mexe bas-
tante com a preparação 
dos atletas. Muitos ainda 
buscam pontos no ranking, 
índices ou classificação 
para a Olimpíada e a Para-
limpíada. Por causa disso, o 
coronavírus tem atrapalha-
do os competidores de elite, 
que precisam repensar 
agenda, alterar viagens 
e vivem a ansiedade de 
possíveis mudanças no 
calendário internacional.

O nadador Guilherme 
Costa, mais conhecido 
como Cachorrão, partici-
paria neste fim de semana 
do Troféu Cidade de Milão. 
A competição seria o pri-
meiro passo da preparação 
especial na altitude italia-
na, quando ele passaria 21 
dias treinando em Livigno, 
a 1.816 metros acima do 
nível do mar. Mas após os 
inúmeros casos de corona-
vírus na Europa, a missão 
foi abortada. “A competição 
foi cancelada”, contou o 
atleta, que como opção vai 
adaptar em sua casa um 
equipamento do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) 
para simular a altitude em 
seu quarto.

O equipamento pode 
ser programado para si-
mular até 2.800 metros de 
altitude. O aparelho conta 
com uma bomba, que tem 
um tubo para sugar o ar 
do quarto. Com esse meca-
nismo, o ar vai se tornando 
cada vez mais rarefeito, até 
chegar à “altitude deseja-
da” - Cachorrão vai esta-
belecer 2.500 metros como 
referência. É como se todo 
o quarto se tornasse uma 
bolha, com característica 
única em comparação aos 
demais cômodos da casa. 

“Tenho de ficar o má-
ximo de tempo possível 
dentro do quarto pelos pró-
ximos 20 dias, para fazer 
mais efeito e simular a al-
titude. Vou ficar no mínimo 
12 horas por dia assim. E 
vou aproveitar este tempo, 
já que não vou viajar, para 
fazer uma análise técnica 
para acertar minha virada 
nas provas.”

Quem também teve de 
mudar seus planos foi Ala-
na Maldonado, que dispu-
taria entre 6 e 17 de março 
um evento em Tóquio pre-
paratório para os Jogos 

Paralímpicos. A competição 
foi cancelada e a delegação 
de nove pessoas não viajou. 
“É uma pena porque seria 
um evento-teste para a 
Paralimpíada e a gente 
iria ficar 10 dias depois lá 
treinando”, afirmou a judo-
ca, que é líder do ranking 
em sua categoria. “Temos 
mais duas competições que 
valem pontos, na Inglaterra 
e no Azerbaijão.”

A situação foi pior para 
20 nadadores paralímpicos, 
que competiriam em Lig-
nano em um das etapas do 
circuito mundial. O evento 
foi cancelado e quando os 
atletas chegaram na Itália, 
incluindo o multicampeão 
Daniel Dias, receberam a 
notícia e tiveram de voltar 
para o Brasil.

Quem também vive uma 
situação inusitada é Hugo 
Calderano, do tênis de 
mesa. Ele precisa somar 
pontos no ranking mundial 
para tentar chegar em uma 
situação boa no evento 
olímpico para evitar cru-
zamentos precoces contra 
atletas chineses. As três 
próximas competições im-

portantes são no Catar, na 
semana que vem, e depois 
no Japão e China. Apesar 
de não ter nada oficial, é 
possível que esses eventos 
sejam cancelados e, com 
isso, ele não poderia somar 
mais pontos.

“Estamos preocupados 
com as consequências para 
os eventos e principalmente 
para os Jogos de Tóquio. 
Mas confiantes de que o COI 
e o Comitê Organizador vão 
tomar as melhores decisões 
conforme as orientações da 
Organização Mundial da 
Saúde. O mais importante é 
preservar a segurança dos 
atletas, torcedores e todos 
os envolvidos”, comentou 
Calderano.

As últimas chances de 
classificação olímpica para 
brasileiros dos saltos or-
namentais e nado artístico 
para os Jogos de Tóquio 
serão em dois eventos mar-
cados para abril no Japão. 
Por enquanto não houve 
qualquer sinalização de 
cancelamento das compe-
tições, dada a importân-
cia delas, mas os atletas 
nacionais estão cientes 
dos problemas que podem 
ocorrer.

“Seguimos observando 
e nos planejando para as 
certezas e eventuais in-
certezas, mas até que seja 
confirmada uma mudança, 
nosso planejamento de 
treinamento segue igual. 
Estamos monitorando de 
perto este assunto, mas, 
por enquanto, vida normal, 
com cautela e seguindo 
todas as precauções”, ex-
plicou Tammy Galera, que 
vai tentar buscar sua vaga 
olímpica.

Real Madrid e Barcelona disputam “decisão” pelo Espanhol no Santiago Bernabéu
Madri, (AE) - A impor-

tância do clássico entre 
Real Madrid e Barcelona 
será ainda maior neste 
domingo, quando os rivais 
se enfrentam no Santiago 
Bernabéu, às 17h. É quase 
uma decisão antecipada, 
principalmente para os do-
nos da casa. O time catalão 
pode abrir cinco pontos na 
liderança em caso de vitó-
ria, uma vantagem consi-
derável diante do equilíbrio 
entre eles na atual edição 
do Campeonato Espanhol.

A equipe do técnico Qui-
que Setién soma 55 pontos 
contra 53 da de Zinedine 
Zidane. O Barcelona pulou 
na ponta na última rodada, 
quando goleou o Eibar por 5 
a 0, na quarta vitória conse-
cutiva, e viu o Real Madrid 
perder para o Levante por 
1 a 0. O time de Madri já 
havia tropeçado um jogo 
antes, no empate com o 
Celta de Vigo.

“Ganhar o clássico sig-
nifica muito. Queremos ser 
campeões e já teríamos isso 

em nossas mãos novamente 
com uma vitória”, afirmou 
o goleiro Ter Stegen. “O 
clássico é sempre algo mui-
to especial para todos nós. 
Estamos sempre ansiosos 
por isso e é algo realmente 
único”, reforçou o alemão.

O Barcelona terá pelo 
menos três estreantes 
em clássicos no Santiago 
Bernabéu entre os titula-
res. De Jong, Griezmann 
e Braithwaite, que foi con-
tratado recentemente do 
Leganés e deve encarar 

o Real Madrid. “É o jogo 
mais importante do mundo. 
Será muito intenso e sei 
que haverá tensão. Estou 
ansioso”, afirmou o dina-
marquês. Piqué, que era 
dúvida, está confirmado 
para o clássico. O zagueiro 
estava reclamando de um 
desconforto no tornozelo 
direito desde o jogo contra 
o Napoli, terça-feira, pelas 
oitavas de final da Liga 
dos Campeões da Europa. 
A presença do jogador é 
importante porque o Bar-

celona não terá Jordi Alba 
e Sergi Roberto, lesionados, 
no setor defensivo.

Pelo lado do Real Ma-
drid, Zidane tem problemas 
no setor ofensivo, onde não 
poderá contar com Hazard 
e Asensio, lesionados, e Ro-
drygo, suspenso. A equipe 
merengue sabe da impor-
tância da vitória contra o 
rival para recuperar o pri-
meiro lugar, principalmente 
após o tropeço na Liga dos 
Campeões.

A equipe de Zidane per-

deu para o Manchester 
City, em casa, no jogo de 
ida, e terá uma missão 
complicada para reverter 
na Inglaterra, no dia 17 
de março. “Depois de uma 
noite muito difícil, vejo duas 
opções: podemos pensar 
na derrota de ontem ou 
trabalhar pela vitória de 
amanhã. Escolho a segun-
da. Cabeça e coração já 
estão no clássico”, avisou 
o zagueiro e capitão Sergio 
Ramos, após o confronto de 
quarta.

Em último teste antes da Libertadores, 
São Paulo encara a Ponte Preta

São Paulo, (AE) - O 
São Paulo faz diante 
da Ponte Preta, neste 
domingo, às 16h, no 
Morumbi, pelo Cam-
peonato Paulista, o 
último teste antes da 
estreia na Copa Li-
bertadores. A equipe 
do técnico Fernando 
Diniz almeja mais 
uma atuação con-
vincente antes de 
enfrentar o Binacio-
nal, do Peru, quin-
ta-feira, no estádio 
Guillermo Briceño 
Rosamedina, na ci-
dade de Juliaca, pelo 
Grupo D

Bastante critica-
do pela ineficiência 
ofensiva, o São Paulo 
respondeu positiva-
mente no último jogo, 
quando superou o 
Oeste por 4 a 0, em 
Barueri. Antes disso, 

o desempenho era 
muito ruim. Apesar 
de criar inúmeras 
oportunidades, o 
time havia anotado 
apenas seis gols em 
seis jogos no Paulis-
tão.

O resultado ex-
pressivo deu mais 
tranquilidade para 
o elenco trabalhar, 
já que colocou o São 
Paulo na liderança 
no Grupo C. A equipe 
ocupava apenas o 
terceiro lugar antes 
de golear o Oeste. 
Agora soma 12 pon-
tos contra dez do 
Mirassol e nove da 
Inter de Limeira. 

A partida diante 
da Ponte Preta serve 
para ampliar o mo-
mento de confiança e 
também, claro, apro-
ximar o São Paulo 

da classificação às 
quartas de final do 
Estadual. Tudo isso 
antes de entrar em 
campo na principal 
competição para o 
clube nesta tempo-
rada.

“Está todo mundo 
com muita vonta-
de de começar a Li-
bertadores. A gente 
ainda tem o jogo no 
Paulistão. Temos de 
nos concentrar ao 
máximo no que te-
mos de fazer diante 
da Ponte Preta, mas 
lógico pensando que 
semana que vem é 
um grande compro-
misso”, afirmou o 
goleiro Tiago Volpi.

“Neste momento, 
a gente está pensan-
do na Ponte Preta, 
em fazer um grande 
jogo, manter a lide-

rança do grupo e nos 
aproximar cada vez 
mais da liderança 
geral do campeona-
to. Então por mais 
que exista essa an-
siedade pela Liberta-
dores, a gente como 
profissional sabe 
dividir muito bem as 
competições”, refor-
çou o jogador.

A equipe de Campi-
nas não vive um bom 
momento no Paulis-
tão. São quatro jogos 
sem vencer, sendo 
três derrotas e um 
empate. O ambiente, 
no entanto, ficou um 
pouco mais leve após 
o time superar o Vila 
Nova nos pênaltis 
e avançar na Copa 
do Brasil. A partida 
na quinta-feira, no 
entanto, vai cobrar 
um preço. 

Rio, (AE) - O Fluminense 
quer manter o entusiasmo 
adquirido após a vitória 
de virada, por 4 a 2, sobre 
o Moto Club, na Copa do 
Brasil, na quarta-feira, em 
São Luís, no Maranhão, 
neste domingo, às 16 horas, 
na abertura da Taça Rio, 
frente ao Madureira, no 
Maracanã.

Semifinalista da Taça 
Guanabara, o primeiro tur-
no do Campeonato Carioca, 
a equipe do técnico Odair 
Hellmann vem acumulando 
bons resultados e pode en-
trar em campo de forma um 
pouco mais agressiva, com 
Nenê concentrado na ar-
mação das jogadas e Ganso 
próximo à área adversária.

Para melhorar ainda 
mais o ambiente, a dire-
toria anunciou no início 
da noite de sexta-feira a 
quitação da dívida do mês 
de dezembro e mais metade 
do salário de janeiro.  

Do lado do Madureira, 
o entusiasmo não é menor. 
“É partida boa de se jogar, 
contra uma equipe de muita 
expressão no futebol brasi-
leiro. Vamos voltar ao Mara-
canã, que é um estádio onde 
todo mundo quer estar, com 
muito foco para dar nosso 
máximo, sair com a vitória 
e começar o segundo turno 
com o pé direito”, disse o 
volante André Luiz.

O técnico Toninho An-
drade aproveitou o tempo 
parado desde a eliminação 
na Taça Guanabara para 
treinamentos e espera ter 
uma equipe mais equilibra-
da. “Fizemos um primeiro 
turno bom e não consegui-
mos a classificação para a 
semifinal por detalhes. Com 
os jogos, o tempo de trei-
namento estava curto, mas 
agora com esse período 
maior, estamos acertando 
os detalhes para fazer uma 
excelente Taça Rio.”

O nadador Cachorrão participaria de um evento preparativo 
na Itália que foi cancelado por causa do coronavírus

Coronavírus atrapalha planejamento
de atletas brasileiros para Olimpíada

 IINDECISÃO 
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Embalado, Fluminense 
promete ser agressivo
diante do Madureira

SALTOS E SKATE
O Brasil vai enviar cinco atletas de saltos or-

namentais e o dueto de nado artístico para tentar 
a classificação. Segundo o técnico Oscar Urrea, a 
Federação Internacional de Natação ainda não se 
pronunciou. “Estamos acompanhando as notícias, 
mas o nosso planejamento segue igual até que algo 
mude oficialmente”, diz.

A situação no skate é semelhante. O Mundial de 
Park, competição que dá o maior número de pontos 
para o ranking olímpico, será em Nanquim, na Chi-
na, de 26 a 31 de maio. Dois eventos importantes 
da modalidade em abril, que seriam no país, foram 
suspensos. “Estamos atentos e em diálogo direto 
com a World Skate, inclusive para ajudar a encontrar 
soluções para o calendário”, explicou Eduardo Musa, 
presidente da Confederação Brasileira de Skate 
(CBSk).

Ele lembra que o mais importante é tranquili-
zar os atletas. “Ajustar a rotina de treinos não é o 
mais complexo. Certamente todo esse momento de 
expectativas e indefinições é o que requer nossa 
maior atenção. Entendemos que é um trabalho de 
preparação muito mais emocional que físico. Temos 
mantido um diálogo transparente e transmitindo 
as informações que recebemos sempre que há nova 
atualização. Mas, realmente, precisamos esperar o 
desdobramento das coisas.”

PRECAUÇÃO DO COB
O Departamento Médico do Comitê Olímpico do 

Brasil (COB) orientou os atletas e comissões técnicas 
a evitar viagens para China e Coreia do Sul. “São 
totalmente contraindicadas”, disse. A medida é mais 
rigorosa que as recomendações do Ministério da 
Saúde, que não inclui a Coreia como um destino a ser 
evitado. A equipe médica da entidade elaborou um 
documento apresentando como se dá a transmissão 
do coronavírus e quais as formas de prevenir. O COB 
avisou que “seguirá as orientações das Federações 
Internacionais e definirá a participação em compe-
tições e treinos realizados em áreas de risco junto 
às Confederações Brasileiras Olímpicas.” O COB 
também garante que dará todo suporte aos atletas 
para não terem prejuízo em sua preparação.
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CMEIs recebem cadeiras que tornam a 
alimentação das crianças mais confortável

 IUMUARAMA 
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Umuarama - Um re-
curso muito útil para as 
equipes que trabalham com 
crianças nos centros de 
educação infantil (CMEIs) 
da rede municipal de ensi-
no já está disponível para 
a “hora do lanche” dos 
pequenos. A Secretaria 
Municipal de Educação 
adquiriu 123 cadeirões 
para alimentação (do tipo 
“premium”), para crianças 
de até 15 quilos, que serão 
distribuídas conforme a 
demanda das instituições.

As cadeiras possuem 
assento e encosto acolchoa-
dos em plástico laminado, o 
que facilita a limpeza. Além 
disso, são fáceis de montar 
e desmontar. “Para a segu-
rança da criança, possuem 
cinto com cinco pontos e 
regulagem de altura, além 
de design moderno e colorido 
para que a hora da papinha 
seja também um momento de 
diversão e alegria”, definiu a 
secretária municipal de Edu-
cação, Mauriza Gonçalves de 
Lima Menegasso.

A secretária e o prefeito 
Celso Pozzobom realiza-
ram uma entrega simbólica 
à coordenadora do CMEI 
Cora Coralina, Sara Lígia de 
Oliveira Sarmento, na ma-
nhã desta sexta-feira, 28. A 
unidade atende crianças de 
0 a 3 anos no Jardim Pano-
rama. “Esse era um pedido 
das coordenadoras para 
melhorar o atendimento às 
crianças e facilitar o traba-
lho das equipes responsáveis 
pelos cuidados. A cadeira 

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

Gestão, saúde, tecnologias, engenharias, 
tudo com a excelência científica que o mundo 
contemporâneo pede

A graduação semipresencial da 
Universidade Paranaense é um investimento 
que deu muito certo. Foi criada em 2017 
para ser uma opção a mais no portifólio de 
cursos da Instituição.

Por mesclar aulas presenciais e a distância, 
torna-se mais acessível em termos 
financeiros quando comparada à graduação 
presencial. 

A flexibilidade de horários para quem tem 
pouco tempo, mas quer ingressar num curso 
superior, é outra vantagem que valoriza a 
modalidade. O aluno tem aulas presenciais 
na Unipar uma ou duas vezes por semana, 
quando participa de debates, trabalhos em 
equipe e atividades práticas [em laboratórios 
ou outros espaços especiais de estudos]. 
O restante da carga horária ele cumpre a 
distância [pela internet], em ambientes 
virtuais do Google for Education.

Com trinta cursos autorizados pelo 
Ministério da Educação, a Unipar segue em 
campanha do seu vestibular continuado 
[módulo II, para vagas remanescentes]. O 
interessado pode concorrer com a pontuação 
do Enem [desde que não tenha zerado na 
redação] ou com o histórico escolar.

Unipar tem opção em todas 
as áreas do conhecimento

GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL 

Na graduação semipresencial o 
processo ensino-aprendizagem é mediado 
pela tecnologia e por metodologias ativas. 

É considerada uma excelente opção 
porque estimula o aluno a gerenciar a 

busca e a assimilação do conhecimento. É 
por isso que dizem que no semipresencial 
o aluno é o protagonista de sua trajetória 

acadêmica. O professor aponta e abre 
caminhos; o aluno, ouve, reflete e constrói 
o saber. Para isso, a Unipar oferece ótimos 
professores e tutores, moderna estrutura 
e a importante parceria com Google for 
Education. Com o objetivo de facilitar 

essa rotina, a Unipar desenvolveu a trilha 
da aprendizagem, um esquema semanal 
dinâmico e instigante que vem surtido 

resultados bastante positivos.

Unipar e Google Saúde, bem-estar e afins
Biomedicina
Ciências Biológicas
Estética e Cosmética
Educação Física
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Química Industrial
Terapia Ocupacional
Engenharias
Agronômica
Ambiental
Civil
Computação
Software
Elétrica
Mecânica
Mecatrônica
Química

Gestão, 
tecnologia e afins

Administração
Análise e 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Ciências Contábeis
Sistemas de Informação
Gestão do Agronegócio

Jogos Digitais
Processos Gerenciais

Produção Audiovisual
Publicidade e 

Propaganda
Arte, construção 

e afins
Arquitetura e 

Urbanismo 
Design de Interiores

Design de Moda

CONFIRA AS OPÇÕES POR ÁREA

Vestibular continuado módulo II – semipresencial – saiba mais em unipar.br 

Professor 
Patrik Lopes 
e seu aluno 
Iago Bodevan, 
recém-
diplomado em 
Engenharia 
Mecânica: 
cursos de 
engenharia 
da Unipar se 
destacam pelo 
alto nível do 
corpo docente, 
da estrutura 
laboratorial 
e do projeto 
pedagógico que 
seguem

realmente torna a hora da 
papinha uma diversão, alivia 
o estresse e deixa a ali-
mentação mais prazerosa”, 
acrescentou Mauriza.

O prefeito Celso Pozzo-
bom lembrou que as ca-
deiras foram adquiridas 
com recursos do Programa 
Finisa (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Sanea-

mento) da Caixa Econômica 
Federal. “Podemos utilizar 
uma parte dos recursos 
na aquisição de materiais, 
como as cadeiras e também 
as caminhas para descanso 
das crianças, que serão en-
tregues em breve. Logo elas 
não terão mais de dormir 
nos colchonetes”, lembrou.

O total de investimentos 

em infraestrutura no setor 
educacional já se aproxima 
dos R$ 15 milhões nos úl-
timos três anos. “Além dis-
so, proporcionamos muitos 
momentos de qualificação 
profissional, capacitação e 
treinamentos aos professores 
e equipe pedagógica. Prio-
rizamos o investimento nas 
pessoas, com a finalidade de 

melhorar constantemente a 
qualidade da educação ofe-
recida pelo município e temos 
registrado muitos avanços”, 
avaliou o prefeito.

Pozzobom lembrou que 
ainda existe deficit na edu-
cação infantil, porém o 
município tem reduzido 
a fila de espera por va-
gas com o Sistema Fila 

Única e investimentos em 
ampliação das unidades. 
“Temos uma supercreche 
cadastrada junto ao gover-
no federal, aguardando a 
liberação dos recursos para 
a implantação e estamos 
ampliando várias escolas 
e CMEIs. Essa realidade 
está mudando para melhor 
rapidamente”, completou.

Prefeito Celso e secretária Mauriza fizeram a entregam simbólica do material
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1) Como se chamava 
a personagem da atriz 
Christiane Torloni na 
novela “O Tempo Não 
Para”? 
a) Marocas
b) Zelda
d) Miss Celine
d) Carmen

2) Qual dessas duplas 
protagonizou a novela “Brega & Chi-
que” que está sendo reprisada no Canal Viva?
a) Betty Faria e Marília Pêra
b) Glória Menezes e Betty Faria
c) Renata Sorrah e Marília Pêra 
d) Glória Menezes e Marília Pêra

3) Qual dessas atrizes interpretou a fisioterapeuta do 
filho de Miguel (Tony Ramos) na novela “Laços de 
Família”?
a) Julia Feldens
b) Cyntia Benini 
c) Deborah Secco
d) Thaís Araújo 

4) Que atriz e jurada famosa foi casada com o saudo-
so apresentador Wagner Montes?
a) Sônia Abrahão
b) Claudete Troiano
c) Sônia Lima 
d) Olga Bongiovanni

5) Como se chamava a personagem vivida por Jandi-
ra Martini na novela “O Clone”?
a) Zoraíde 
b) Lattifa 
c) Noêmia
d) Zuleika 

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

Namoro sério
Quem convive com José 

Loreto conta que é mesmo 
sério o romance do ator 
com a DJ Bruna Lennon. 
Ele estava solteiro desde 
que terminou o casamento 
com Débora Nascimento no 
início do ano passado. Aque-
la época foi um momento 
bem conturbado na vida do 
ator, mas desde então ele se 
manteve longe dos holofotes 
e também atualmente, não 
expondo a sua vida pessoal. 

Data marcada
Sílvio Santos bateu o 

martelo e no dia 23 de abril 
será a agravação da edi-
ção deste ano do “Troféu 
Imprensa”. A atração será 
exibida no domingo, dia 26 
de abril.

Moço de sorte
Tiago Leifert, o apresen-

tador do “BBB”, costuma 
dizer que não faz exercícios 
e tampouco regula a sua 
alimentação. Ele se diz fã 
de refrigerantes e come 
muito carboidrato, mesmo 
assim tem o corpo magro e 
elegante. Moço sortudo. 

Sentindo a areia da 
praia

O passatempo predileto 
de Eriberto Leão é passear 
pela orla da praia. O ator 
costuma dizer que admira a 
natureza e que adora o mar. 

Mantenha os olhos abertos, pois 
poderá conhecer alguém que vai 
mexer muito com o seu coração. Bom 
momento para efetuar investimentos. 
A saúde vai melhorar ainda mais. 
Aproveite!

Deve dispersar as suas atenções para 
mais de que uma pessoa. Todos os 
dados estão lançados; pode aproveitá
-los o melhor possível. Só depende de 
você para ter uma vida feliz e alegre.

Melhore o seu desempenho nas 
amizades. Precisa se aprofundar 
mais em alguns temas para melhorar 
a qualidade das suas atuações. Você 
nasceu para ser feliz.

Não deve alimentar falsas questões. 
Contenha estados de ansiedade; para 
se aventurar em novos projetos terá 
de se preparar melhor. Nada melhor 
que estudar e se atualizar.

Pode não ser o melhor momento para 
fazer grandes investimentos. Pense 
bem no que você pretende investir 
seu rico e suado dinheirinho. Analise 
bem a conjuntura e depois tome uma 
decisão.

Use a intensidade dos sentimentos 
para manter a harmonia da relação. 
Conseguirá bons resultados, mas é 
necessário que se esforce mais. Não 
tome nenhuma atitude precipitada. 

O bem-estar é a tônica do dia; vai con-
seguir superar dúvidas. Pode sentir-se 
desconfortável perante alguns fatos, 
mas hoje nada o poderá afetar seu 
bom estado de espírito.

Tudo indica que está num bom ca-
minho. Pode haver algum desafeto, 
mas conseguirá marcar pontos. Pense 
sempre no melhor para você e para 
seu semelhante.

Vai sentir-se um pouco só. Algumas 
situações não são tão imaginárias 
como pensava. Terá de aceitar duras 
realidades para começar a colocar a 
sua vida em ordem.

Dia de afirmação sentimental. Poderá 
ter de adaptar outras estratégias de 
atuação para contornar os obstácu-
los profissionais. Vá com calma que 
tudo se resolverá antes do que você 
imagina.

Faça um esforço para melhorar os 
seus comportamentos. Alguns amigos 
são fundamentais para ultrapassar 
dificuldades. Seja sempre amável e 
cortês e verá que sua vida melhorará 
bastante.

Aproveite o período para esclarecer 
alguns equívocos. Encontrará a 
melhor forma de superar todos os 
problemas. Aja sempre com amor e 
naturalidade diante os desafetos que 
conquistou na vida.

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

Filipe decide procurar Tadeu. Lara se recusa a aju-
dar Lígia a encontrar Rita. Raíssa tem a ideia de usar 
sua fama com Nanda para divulgar o desaparecimento 
de Rita. Beto tenta fazer com que Filipe se alimente, 
mas o menino acaba passando mal. Jaqueline inves-
tiga Rui, e acaba presa em seu bar. Carla e Anjinha 
estranham a intimidade de Marco com Rugieri. Thiago 
estranha a ausência de notícias de Jaqueline e sai à 
procura da namorada. Filipe e Beto vão atrás de Tadeu. 
Rui chega à casa de Tadeu.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 
Afonso é tratado por médicos, que afirmam não 

terem pistas da identidade do paciente. Almeida e 
Natália não conseguem se entender. Clotilde confessa 
a Olga que se arrependeu de ter lhe dado Chiquinho. 
Lúcio repreende Alfredo por seu comportamento com 
as mulheres. Zulmira finge interesse pelos doces de 
Lola e investiga sua casa. Maria conversa com Clo-
tilde sobre Chiquinho. Inês fica aflita com o sumiço 
de Afonso. Isabel alerta Felício sobre a presença de 
Zulmira em sua casa. 

 
SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo 

Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara fingirá 
psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a 
Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela 
se relacionar com alguém. Rafael lê a suposta carta 
psicografada por Kyra e tem a impressão de que a 
moça ainda está viva. Téo pensa em seguir as sessões 
de fisioterapia com  Luna/Fiona. Vicky percebe o clima 
entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocu-
pam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa 
a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, 
Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.
 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 

SBT
Antônio leva Branca até Violeta. Samuel faz de tudo, 

mas é contra o namoro do filho com Sophie. Ruth resol-
ve que Feijão fique do lado externo de casa. Filipa fica 
sabendo que Eric foi visitar Poliana e se revolta. João 
fica ao lado de Feijão e conta que ele não arrebentou 
a almofada. Iuri encara o pai e conta que vai admitir 
que ele falte com respeito com sua namorada. Ester 
revela a Poliana que Pendleton beijou Luisa. Marcelo 
recorre a Nadine para arrumar mais provas contra o 
pai de Poliana. 

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Danilo e Camila decidem adiar a conversa com 

Thelma, por conta da gravidez. Lurdes e Camila co-
mentam com Magno, Érica e Danilo sobre o surgimento 
de Rita. Vitória pede desculpas a Raul. Érica e Sandro 
se aproximam, mas temem a reação de Raul. Sabrina 
se declara namorada de Ryan. Raul deduz que Sandro 
está apaixonado. Raul e Sandro cuidam de Tiago. Leila 
investiga Vitória, a mando de Penha.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Lurdinha interrompe a reunião diz que a filha dela 
está na recepção. Todos estranham e Otávio pergunta: 
– Filha?. Safira diz que a garota é apenas uma afilhada 
e sai da sala. Frederico pensa que ela escondeu isso de 
todos durante esses anos. Otávio pede uma limusine 
para levar Rebeca para uma surpresa. Sabrina amarra 
Manteiguinha longe e coloca uma fita de cabelo para 
culpar Manuela. Frederico assume para Lurdinha que 
estava saindo com Taísa apenas para fazer ciúme com 
ela. Otávio leva Rebeca para ficar hospedada no Sofitel 
Jequitimar, no Guarujá, e explica que depois ainda irão 
para as praias de São Vicente e Santos. Isabela ajuda 
Priscila com conselhos confortantes.

Voltando com tudo
Marília Mendonça está retomando a sua rotina no 

palco. A cantora curtiu licença-maternidade depois do 
nascimento de seu filho Léo, com o músico Murilo Huff. 
Dias atrás, ela compartilhou vídeo no qual sua mãe, Dona 
Ruth, aparece ninando o netinho. 

Série britânica
Está disponível na plataforma do Globoplay a série 

britânica “Em Prantos” que tem quatro episódios. A 
obra é baseada no romance homônimo da escritora 
Helen Fitzgerald e acompanha o drama de Joanna 
(Jenna Coleman) e Alistair (Ewen Leslie) em busca 
do recém-nascido. Eles são pais de Noah e viajam 
para a Austrália para visitar a família e lutar pela 
custódia de Chloe, a filha do primeiro casamento dele. 
Uma noite, enquanto estão em um posto de gasolina, 
Noah desaparece misteriosamente. A partir de então, 
o relacionamento do casal entra em colapso, enquanto 
o estado psicológico de Joanna fica extremamente 
abalado. 

Desmentido
Tanto Gabigol como Bruna 

Griphao desmentiram os boa-
tos de romance. Tudo come-
çou depois que foram vistos 
juntos no Carnaval do Rio de 
Janeiro, mas a atriz garante 
que está solteira. Enquanto 
isso, Gabigol foi visto num 
dos camarotes acompanhado 
apenas de amigos. 

Flagrados
Lucas Viana e Hariany 

Almeida foram flagrados 
aos beijos durante Carnaval 
em Salvador, na Bahia. Mas 
o vencedor do “A Fazenda 
11” explicou que eles ainda 
não decidiram nada sobre 
possível romance e pediu 
que ninguém “criasse his-
tórias”. E está dito. 

O inesperado

A novela “Amor de Mãe” promete grande revira-
volta nos próximos capítulos. Thelma (Adriana Este-
ves) sempre se mostrou um tanto insensata quando 
o assunto é o filho Danilo (Chay Suede). E ela irá às 
últimas consequências quando entende que Danilo 
está prestes a descobrir que Lurdes (Regina Casé) é 
sua mãe biológica através de Camila (Jéssica Ellen) 
que descobre a origem verdadeira de Danilo. Thelma 
vai assassinar Rita (Mariana Nunes), mãe biológica 
de Camila. Thelma pensa que eliminando Rita evitará 
que seu segredo chegue ao conhecimento de Lurdes. 
Para entender melhor essa trama, só mesmo acompa-
nhando o desenrolar do folhetim. 

Surpresa para a amada
Manu Gavassi continua confinada no “BBB 20” e terá 

uma surpresa quando deixar a atração. O namorado da 
artista, Igor Carvalho, está organizando a sua mudança 
para São Paulo e assim ficar mais perto da amada. 
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REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE TERRA ROXA-PR 
 

MARCELO ANTÔNIO CAVALLI 
OFICIAL DE REGISTRO 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Terra Roxa/PR, nos termos do art. 26 da Lei nº 
9.514/97, INTIMA MATUZALEM DA COSTA OLIVEIRA (CPF 031.493.459-60), a comparecer na 
Serventia, na Rua Engenheiro Azauri Guedes Pereira, 595, Sala A, Centro, entre 8:30 as 11:00 e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, a contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em 
atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, no valor de R$28.261,30 (vinte e oito 
mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos), posicionado em 27/02/2020, e as despesas 
de intimação e emolumentos, referente ao contrato de financiamento com alienação fiduciária 
155551074237-2, firmado com o Credor  CAIXA ECONOMICA FEDERAL, registrado na matrícula nº 
289, desta Serventia, tendo como garantia o imóvel situado na RUA GAL. HENRIQUE GEISEL, Nº 
944, CENTRO, TERRA ROXA-PR, CEP 85990-000, sob pena de vencimento antecipado de toda a 
dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor e imediata execução da dívida 
através de leilão extrajudicial do imóvel. O referido é verdade. Dou Fé. Terra Roxa/PR, 27 de fevereiro 
de 2020. Marcelo Antônio Cavalli, Oficial de Registro. 

MARCELO ANTONIO CAVALLI:73196010104
Assinado de forma digital por MARCELO ANTONIO 
CAVALLI:73196010104 
Dados: 2020.02.27 15:21:24 -03'00'

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
Processo: 0007061-90.2019.8.16.0173

Classe Processual: Procedimento Comum
Assunto Principal: Nulidade / Inexigibilidade do Título

Valor da Causa: R$ 9.500,00
Autor(s): ALIMENTOS ZAELI LTDA

Réu(s): CONECTE SISTEMA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

 
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) , inscritoCITA Conecte Sistema e Comércio de Produtos de Informática Eireli
no CNPJ nº 32.357.520/0001-42, 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 Procedimento Comum

, onde é requerente  e requerido(a) 0010912-40.2019.8.16.0173 - Projudi Alimentos Zaeli Ltda Conecte
, nos termos da inicial a seguir transcritaSistema e Comércio de Produtos de Informática Eireli

resumidamente:

RESUMO DA INICIAL: Em 24/04/2019, a Requerente recebeu notificação que estaria sendo
inscrita no Serasa em virtude de uma suposta dívida com a requerida. Nesta carta constava um telefone para
contato com a Requerida, porém, a requerente ligou por diversas vezes para informar que não havia
celebrado qualquer negociação com referida empresa e para noticiar que referida inscrição era indevida, mas
suas tentativas restaram infrutíferas, visto que a atendente da Requerida não aceitou o contato, se recusando
a prestar esclarecimentos. Ocorre, que de fato não foi celebrada qualquer negociação/contratação com a
empresa Requerida, inexistindo nota fiscal, canhoto, aceite ou qualquer documento comprobatório de
prestação de serviço ou entrega de produtos, o que não poderia ser diferente, pois nenhuma negociação
ocorreu entre as partes. Assim, diante da inexistência de relação jurídica entre partes, mormente do suposto
débito, a negativação promovida pela requerida junto ao SERASA se mostra infundada e totalmente indevida,
não havendo outra opção à requerente senão buscar a tutela do Poder Judiciário para resguardar o seu
direito com ao reconhecimento da inexistência do suposto débito e consequente baixa de referida restrição
em seu CNPJ, o que está trazendo presumíveis transtornos nas negociações diárias realizadas pela
requerente com o uso de crédito a prazo, merecendo ainda, ser reparada pela negativação indevida à
imagem da empresa perante seus clientes e credores, do que decorre também seu pedido de reparação por
dano moral. 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 30 de maio de 2019, 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, 31 de janeiro de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ESTOFADOS JJ LTDA (CNPJ N?04.187.200/0001-56) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para 
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA (FABRICAÇÃO DE SOFÁ) a ser implantada Rua 
Naga (Rua B) n°1567, Parque Industrial III, Umuarama-PR. 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE PEROBAL
ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 1044
De 28 de fevereiro de 2020
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar, Categoria Econômica, e Dotação Orçamentária, dando outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou  e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro, dentro da Secretaria de Obras, Fonte de 
Recursos e Dotação Orçamentária destinada à execução do Convenio Nº. 109/2019, firmando com o Governo do Estado através da Secretaria 
de Estado da Agricultura - SEAB para  a aquisição de 02 carretas basculantes visando o fortalecimento de políticas publicas voltadas ao 
desenvolvimento rural sustentável do agricultor familiar nesse município.
05.00 Secretaria de Obras, Agric. e Serv. Públicos
05.03 Divisão de Fomento Agrop. e Meio Ambiente
26660617502.024 Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário
44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 822
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Credito Adicional Especial  no valor de 
R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
05.00 Secretaria de Obras, Agric. e Serv. Públicos
05.03 Divisão de Fomento Agrop. e Meio Ambiente
26660617502.024 Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário
44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00
Fonte 822
TOTAL................................................................................................       44.000,00
Art. 3º. Como recursos para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, ficam utilizados o excesso de arrecadação na Fonte  de Recursos 
822 – SEAB - CARRETAS BASCULANTES ...........................................................................R$ 44.000,00, conforme o contido no parágrafo 3º. Do 
Art. 43 da Lei Federal 4.320/64.
TOTAL..........................................................................................R$  44.000,00
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, no PPA – Plano 
Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 916/2017 com vigência de 2018 a 2021 e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela lei 
Nº. 1003 com vigência para 2020.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA  MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 28  de fevereiro de  2020.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA  MUNICIPAL DE PEROBAL
ESTADO DO PARANÁ   
LEI Nº1043
De 28 de fevereiro de 2020
Autoriza a Abertura de Crédito Especial, Projeto Atividade, Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária   dando outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro, dentro da Secretaria de Obras, Fonte de 
Recursos e Dotação Orçamentária destinada à execução do Convenio Nº. 246/2019, firmando com o Governo do Estado através da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST  visando a implantação de um parque urbano como um instrumento eficaz na 
conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL.
05.02 Divisão de Fiscalização de Obras
1545115511.010 Construção, Ampliação e Ref. de Próp. Municipais
 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÃO
Fonte 821 – Parque das Águas
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. JURIDICA
Fonte 00 – Recursos Ordinários Livres
                          Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Crédito Especial no valor de R$ 
955.042,06(novecentos e cinqüenta e cinco mil quarenta e dois reais e seis centavos).
05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL.
05.02 Divisão de Fiscalização de Obras
1545115511.010 Construção, Ampliação e Ref. de Próp. Municipais
 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 935.941,22  4.4.90.51.00
Fonte 821 – Parque das Águas
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. JURIDICA 19.100,84
Fonte 00 – Recursos Ordinários Livres
TOTAL ................................................................................. 955.042,06
Art. 3º. Como recursos para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior ficam utilizados:
a) o provável  excesso de arrecadação na Fonte de Recurso 821 –  Parque das Águas, conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei 
Federal 4.320/64.............R$ 935.941,22
b) redução parcial da seguintes dotações orçamentarias:
05.00 SECRETARIA DE OBRAS, AGRIC E SERV. PUBLICOS
05.02 Divisão de Fiscalização de Obras
1545215502.017 Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos e Planej.
108/3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. FISICA 19.100,84
Fonte 00
TOTAL ........................................................................................... 19.100,84
TOTAL....................................................................................................................R$ 955.941,22
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, no PPA – Plano 
Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 916 com vigência de 2018 a 2021 e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei 
Municipal nº. 1003 com vigência para 2020
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de fevereiro  de 2020.
ALMIR DE ALMEIDA
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 28 de fevereiro de 2020. 
 

JOSE ROBERTO PAZETTO 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1520 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668900 

OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1506 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 688800 

OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1498 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668750 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1492 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668700 

CLEISIANE DE ANDRADE FANECO 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1486 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668650 

RENATO LUIS DE OLIVEIRA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1480 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668600 

RENATO LUIS DE OLIVEIRA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1474 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668550 

GESLER FLAVIO FANECO E OUTROS 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1468 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668500 

VALDENICE DE OLIVEIRA FANECO 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1462 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668450 

KARINA ZARDO 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1456 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668400 

KARINA ZARDO 
RUA ELVIRA MANZOLI DA SILVA, 195 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668300 

SPECIAL NUTRI IND. E COM. DE RACOES LTDA 
RUA ELVIRA MANZOLI DA SILVA, 215 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668200 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA ELVIRA MANZOLI DA SILVA, 231 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668100 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1595 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 668000 

RELAIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1603  
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667900 

REALIZAR IND. COMERCIO E COSNTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1611 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667800 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1619 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667700 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1627 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667600 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1635 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667500 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1643 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667400 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1651 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667300 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1659 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 667200 

SPECIAL NUTRI IND. E COM. DE RACOES LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1567 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660200 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1559 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660300 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1551 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660400 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1543 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660500 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1535 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660600 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1527 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660700 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1519 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660800 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1511 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 660900 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1501 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661000 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1491 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661100 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1481 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661200 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1471 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661300 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA FRANCISCO MULEZINI, 1461 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661400 

ISMAEL GARBELOTTO DE FREITAS 
RUA ALMIRANTE BARROSO, 281 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661650 

OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1314 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661700 

ROSELI DE OLIVEIRA FABRINI 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1320 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661750 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1328 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661800 

JOSE APARECIDO SANCHES BISCUOLA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1334 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661850 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1340 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661900 

SILVANA PEREIRA DE AZEVEDO JANEIRO 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1348 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 661950 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1356 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662000 

PERFILGLASS COM. DE VIDROS E ALUMINIOS EIRELI 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1364 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662050 

OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1374 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662100 

OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1382 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662150 

NELSON CORREA DE OLIVEIRA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1390 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662200 

OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1396 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662250 
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RUA JOAQUIM ANTIGO, 1402 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662300 

RUA JOAQUIM ANTIGO, 1410 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC:662350 

RUA JOAQUIM ANTIGO, 1416 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662400 

SERGIO CARRASCO E OUTRA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1424 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662450 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1440 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 662500 

JOSE MARIA NUNES 
RUA ARNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, 123 
BAIRRO: RESIDENCIAL PEROLA II 
INSC: 387360 

CALEB MORONA NAZARIO 
RUA ANTENOR BETINELLI, 251 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 427300 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
AVENIDA OPPNUS, 1176 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 436700 

PAULO DIAS CORREA 
AVENIDA OPPNUS, 1459 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 446500 

REALIZAR IND. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 
AVENIDA OPPNUS, 1164 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 436600 

LUCIANO SCARDELATO CABRAL 
AVENIDA OPPNUS, 1361 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 444600 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AVENIDA OPPNUS, 1295 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 442400 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AVENIDA OPPNUS, 1319 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 442200 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AVENIDA OPPNUS, 1307 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 442300 

ROSALINA LOPES BARBOSA 
AVENIDA OPPNUS, 1397 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 444300 

ROSALINA LOPES BARBOSA 
AVENIDA OPPNUS, 1383 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 444400 

ROZALINA LOPES BARBOSA 
AVENIDA OPPNUS, 1373 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 444500 

ALEX RODRIGUES DE SOUZA 
AVENIDA COSTA E SILVA, 911 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 436300 

HONORATA ALVES CANOFF PILEGI 
AVENIDA OPPNUS, 1200 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 436900 

ALESSANDRO MORAES DE OLIVEIRA 
AVENIDA COSTA E SILVA, 891 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 436500 

ALESANDRO MORAES DE OLIVEIRA 
AVENIDA COSTA E SILVA, 901 
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA 
INSC: 436400 

SEBNASTIAO JOSE DIAS 
RUA JOAO CATOSSO, 328 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 722200 

SEBASTIAO JOSE DIAS 
AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 540 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 718400 

SEBASTIAO JOSE DIAS 
AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 550 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 718500 

HUMBERTO BOVO 
RUA JOAO CATOSSO, 570 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 723800 

SEBASTIAO JOSE DIAS 
RUA JOAO CATOSSO, 562 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 723900 

HERALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
RUA JOAO CATOSSO, 532 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 724300 

JOSE APARECIDO SANTIAGO 
RUA JOAO CATOSSO, 318 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 722300 

MATIAS GONSALES SOARES 
AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 570 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 722000 

JOSE SANTANA DO PRADO 
RUA JOAO CATOSSO, 533 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 720200 

SEBASTIAO JOSE DIAS 
RUA JOAO CATOSSO, 540 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO  
INSC: 724200 

SEBASTIAO JOSE DIAS 
RUA JOAO CATOSSO, 548 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 724100 

SEBASTIAO JOSE DIAS 
RUA JOAO CATOSSO, 525 
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO 
INSC: 720300 

ADAO GABALDO BANHEZA 
RUA ARLINDO PERTOLIANO DOS SANTOS, 334 
BAIRRO: RESIDENCIAL SAN DIEGO 
INSC: 474300 

MARCIA ROSA DE MENDONCA FRANCO 
RUA JOSE BORGES, 52 
BAIRRO: JARDIM MARIA ROSA MENDES 
INSC: 398530 

MARCIA ROSA DE MENDONCA FRANCO 
RUA OSVALDO CRUZ, 513 
BAIRRO: JARDIM MARIA ROSA MENDES 
INSC: 398730 

JOAO GUILHERME PRETO SOUZA 
RUA NAPOLEAO GIROTTO, 157 
BAIRRO: JARDIM MARIA ROSA MENDES 
INSC: 397330 

NELSON CORREA DE OLIVEIRA 
RUA MILAO, 961 
BAIRRO: RESIDENCIAL BELLA ITALIA 
INSC: 592300 

PATRICIA MARCELINO DE OLIVEIRA 
RUA SEBASTIAO MEDEIROS, 126 
BAIRRO: JARDIM PARIS 
INSC: 728400 

KAMILA CRISTIAN ANTUNES LOPES 
RUA SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, 117 
BAIRRO: JARDIM PARIS 
INSC: 727860 

DIRCE MEDEIROS LOPES 
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 83 
BAIRRO: JARDIM PARIS 
INSC: 725350 

SIDNEI APARECIDO NASCIBENI JUNIOR 
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 259 
BAIRRO: JARDIM PARIS 
INSC: 726300 

BORGES LOTEAMENTOS LTDA 
RUA PAULINO BUENO, 74 
BAIRRO: JARDIM PARIS II 
INSC: 806000 

ALINNY CHRISTIANNE BARCELAR 
RUA PAULINO BUENO, 84 
BAIRRO: JARDIM PARIS II 
INSC: 806100 

BORGES LOTEAMENTOS LTDA 
RUA PAULINO BUENO, 94 
BAIRRO: JARDIM PARIS II 
INSC: 806200 

JOSE FAUSTO PICOLI 
RUA DAS ORQUIDEAS, 580 
BAIRRO: JARDIM PORTO SEGURO 
INSC: 483300 

LUIZ CARLOS BOTARI 
RUA BEIJA FLOR, 575 
BAIRRO: JARDIM PORTO SEGURO 
INSC: 485700 

JOSE FAUSTO PICOLI 
RUA BEIJA FLOR, 585  
BAIRRO: JARDIM PORTO SEGURO 
INSC: 485800 

MURIEL PADOVANI GIOLO 
RUA DOS IPES, 547 
BAIRRO: JARDIM PORTO SEGURO 
INSC: 484200 

WALTER NOTORIO OTINO 
RUA RAPOSO TAVARES, 901 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 286900 

ANTONIO JARI CASINI 
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 61 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 270600 

ELIAS CALORY 
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1287 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 252700 

JOSE RIBEIRO DE ANDRADE 
RUA ANTONIO GONZAGA, 1312 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 180200 

JOSE RIBEIRO DE ANDRADE 
RUA ANTONIO GONZAGA, 1312 
BAIRRO: CENTRO 
INSC:180100 

JOSE RIBEIRO DE ANDRADE 
RUA ANTONIO GONZAGA, 1294 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 180400 

ESPOLIO DE ELIO DE OLIVEIRA 
RUA OLAVO BILAC, 1291 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 180700 

GERVASIO BORTOLATO 
RUA OLAVO BILAC, 1295 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 180600 

REGINALDO LOPES RODRIGUES 
TRAVESSA ABOLICAO, 278 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 29500 

VEANDERLEI FERREIRA DE SOUZA 
RUA RAPOSO TAVARES, 800 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 261700 

ANTONIO CARLOS SOBRINHO 
RUA CARLOS GOMES, 672 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 283800 
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ESPOLIO DE JAYME ROMERO AMAIS 
AVENIDA DONA PEROLA BYINGTON, 171 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 204200 

ESPOLIO DE JAYME ROMERO AMAIS 
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 876 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 58900 

JOSE ALBERTO MARQUES SALGUEIRO 
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 860 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 58800 

FERNANDO BERNARDINELLI 
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 962 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 223400 

SIRLEI ALVS SARTORI 
RUA RAPOSO TAVARES, 151 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 272700 

ESPOLIO DE ANTONIO MELIN DE SOUZA 
RUA NAMOEL RIBAS, 569 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 99100 

MARILDA RAMOS LUZ 
RUA NEY BRAGA, 241 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 92350 

MARIA ROSA OCHMAN 
AVENIDA DONA PEROLA BYINGTON, 919 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 221100 

ESPOLIO DE ELIO DE OLIVEIRA 
RUA ANTONIO GONZAGA, 1619 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 123700 

LUISMAR DA SILVA 
RUA PEROBA, 19 
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE 
INSC: 361550  

GENIVALDO CANDIDO 
RUA GURUCAIA, 254 
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE 
INSC: 370000 

LOURDES BERNADETE TOTH 
RUA CANELA, 58 
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE 
INSC: 359100 

BORGES LOTEAMENTOS LTDA 
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL, 449 
BAIRRO: JARDIM IPE 
INSC: 698100 

ESPOLIO DE JOSE PEDRO DE CARVALHO 
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 330 
BAIRRO: JARDIM IPE II 
INSC: 731300 

ABDON E CABRELI EMPREEND. IMOB. LTDA 
RUA MANOEL RIBAS, 1570 
BAIRRO: JARDIM ESMERALDA 
INSC: 415100 

JOSE DE ALMEIDA ROCHA 
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 730 
BAIRRO: JARDIM UNIAO II 
INSC: 452140 

COOHAPE COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE 
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 767 
BAIRRO: JARDIM UNIAO II 
INSC: 451280 

CLAUDINO MARTINS LAMAZALE 
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 256 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 453430 

CARLOS ROBERTO DA SILVA 
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 757 
BAIRRO: JARDIM UNIAO II 
INSC: 451300 

GEOVANI VAROLLI PARRO 
RUA DO GIRASSOL, 240 
BAIRRO: JARDIM UNIAO II 
INSC: 453820 

CLEBER PEREIRA DE ALMEIDA 
RUA DAS HORTENSIAS, 705 
BAIRRO: JARDIM UNIAO II 
INSC: 453040 

LUIZ EDUARDO TOTH ALVES 
RUA DAS ORQUIDEAS, 640 
BAIRRO: JARDIM UNIAO I 
INSC: 450580 

MAYCON WILLIAN VEDOVELLI 
RUA DAS ORQUIDEAS, 610 
BAIRRO: JARDIM UNIAO I 
INSC: 450540 

NILTON MIYAMOTO 
RUA DOS IPES, 648 
BAIRRO: JARDIM UNIAO I 
INSC: 450420 

ANDERSON TORRECILHAS MARTINS 
RUA DOS IPES, 638 
BAIRRO: JARDIM UNIAO I 
INSC: 450400 

SIDNEI APARECDIDO PROVIDELO 
RUA DOS IPES, 637 
BAIRRO: JARDIM UNIAO I 
INSC: 450260 

NERMI TIAGO SANTANA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 424 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493100 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 404 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492900 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 394 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492800 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 354 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492400 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 344 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492300 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 334 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492200 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 464 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493500 

EVERTON POLETINE BORGES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 444 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493300 

MARIA SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 434 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493200 

ANDRE RICARDO PALACIO 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 364 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492500 

ADMINISTRADORA DE BENS SUNGARDEN LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 494 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493800 

ADMINISTRADORA DE BENS SUNGARDEN 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 484 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC:493700 

ADMINISTRADORA DE BENS SUNGARDEN 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 474 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493600 

ERICA AURELIO LIMA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 454 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493400 

RENAM VILA NOVA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 453 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 513600 

CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 333 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 499300 

NAYARA DOS SANTOS DE FARIAS 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 454 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 506100 

ZIVANILDO BILK DOS SANTOS 
RUA HERMINIO SCALCO, 483 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 505100 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 494 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 509300 

JOSE PERCILIANO DE LIMA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 334 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 512000 

EVELINO ROCHA 
AVENIDA DONA PEROLA BYINGTON, 1450 
BAIRRO: CENTRO 
INSC: 176000 

RICARDO JOANA DOS SANTOS 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 393 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 495200 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 374 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 511600 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 394 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 511400 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 404 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 511300 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 414 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 511200 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 424 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 511100 

ROZIANE BEZERRA DE LIMA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 423 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 511000 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 393 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 510700 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 383 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 510600 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 373 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 510500 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 343 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC:  510200 

G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 323 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 510000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 313 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 509900 
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G FERDINANDI CONSTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 393 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC:  513100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 373 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 512900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 353 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 512700 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 513 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 514200 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 443 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 513500 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 323 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 499200 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 353 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 499500 

GESSY MARIA PEREIRA 
RUA HERMINIO SCALCO, 334 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 501200 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 314 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 504600 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 334 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 504400 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 373 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO, 373 
INSC: 502100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 364 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 503300 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 414 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 502800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 424 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 502700 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 383 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 502200 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 334 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 504400 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 364 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 503300 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA  
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 384 
BAIRRO: RESICENCIAL TOPAZIO 
INSC: 503100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 394 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 503000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBBAINA, 414 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 502800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 323 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 501600 

SONIA DA SILVA GOMES 
RUA HERMINIO SCALCO, 343 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 501800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 333 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 501700 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 373 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 502100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 474 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 505900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 484 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 505800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 473 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 505000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 463 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 504900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 453 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 504800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 514 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 505500 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA OSVALDO LINO DOS SANTOS, 31 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 506500 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA OSVALDO LINO DOS SANTOS, 41 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 506600 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA OSVALDO LINO DOS SANTOS, 141 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 507600 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA OSVALDO LINO DOS SANTOS, 181 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 508000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA OSVALDO LINO DOS SANTOS, 21 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 506400 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 444 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 509800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 484 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 509400 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 514 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 509100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA LUIZ FUENTES ROBAINA, 513 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 509000 

WILSON DONIZETE PRATES 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 314 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 492000 

DENISE TAVARES DOS SANTOS 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 414  
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493000 

CAREN RODRIGUES DE OLIVEIRA 
RUA HERMINIO SCALCO, 454 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 498900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 464 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 498800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 514 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 498300 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 354 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 501000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 394 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 500600 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA  
RUA HERMINIO SCALCO, 424 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 500300 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 374 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 500800 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 504 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 493900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 514 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 524 
BAIRRO: RESIDNCIAL TOPAZIO 
INSC: 494100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 534 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494200 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 544 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494300 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 423 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 500200 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 403 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 500000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 393 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 499900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA OSVALDO LINO DOS SANTOS, 11 
BAIRRO: RESIDNCIAL TOPAZIO 
INSC: 506300 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 493 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 497100 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 473 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 496900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 463 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 496800 

MUNICÍPIO DE PÉROLA 
Estado do Paraná 

 

 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 413 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 495400 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 383 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 495100 

CASSIANI BATISTA DE BRITO 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 373 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 495000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 363 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494900 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 343 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494700 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMINO RODRIGUES MIRANDA, 323 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494500 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA BELARMIRO RODRIGUES MIRANDA, 313 
BAIRRO: RSIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 494400 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA, 364 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 496000 

G FERDINANDI CONTR. E INCORP. LTDA 
RUA HERMINIO SCALCO, 444 
BAIRRO: RESIDENCIAL TOPAZIO 
INSC: 499000 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019 

PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ 

 

EDITAL N° 002/2020 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO: 
 

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019 

do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2019, nos termos deste edital. 

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 02/03/2020 a 
06/03/2020, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 

87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e 

agendamento de exame admissional: 

 
22º REGIONAL DE IVAIPORÃ 

 
Class. Insc. Nome Cargo Base 

1º 050 Igor Augusto Baqueta Técnico de Enfermagem Socorrista Ivaiporã/PR 

 
 

3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo 

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais 

necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e 

exame. 

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição 

estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem 

comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o 

emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP. 

5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este 

Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames 

complementares. 

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado 

do original, dos seguintes documentos: 

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal; 

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG; 

c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral; 
CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
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e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber); 

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

i) Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo; 

j) Comprovante de registro no respectivo conselho de classe e comprovante de regularidade do registro 

(quitação da anuidade), quando cabível; 

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como 

percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência 

social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso 

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de 

horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF; 

l) Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da 

Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992); 

m) Comprovante de Residência atualizado; 

n) Carteira de Vacinação atualizada; 

o) 01 Foto 3x4 recente; 

p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil; 

q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90 

(noventa) dia da data da posse; 

r) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou 

respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão 

expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos, 

emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor); 

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou 

respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve 

domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse. 

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens 

poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP. 

Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda 

na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade. 

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do 

Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.  

 
Umuarama/PR, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Almir de Almeida 
Presidente do CIUENP 
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EDITAL n.º 031/2020 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e 

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais e,  

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do 

ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de 

Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº 

001/2016 – Instruções Especiais, de 16.11.2016, 

 

R E S O L V E 
Convocar o candidato adiante relacionado, aprovado e 

classificado em Concurso Público para o provimento de emprego efetivo, conforme quadro 

abaixo, a comparecer na Sede do Consórcio CIUENP - localizada à R. Dr. Paulo Pedrosa de 

Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em Umuarama-Pr, de segunda a sexta-feira no horário 

das 08:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

se manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público.  

 

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor 

de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta) 

horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no 

SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.  

 

12ª REGIONAL DE UMUARAMA 
MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 HORAS SEMANAIS 

BASE DE UMUARAMA - PR 
(Provimento de 01 Vaga) 

CLASS. NOME INSCR. R.G. nº 
003 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 01188 68215811 SESP/PR 

 
Umuarama - PR, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 

_________________________ 
ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP  
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EDITAL n.º 032/2020 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e 

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais e,  

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do 

ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de 

Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº 

001/2015 – Instruções Especiais, de 25.11.2015, 

 

R E S O L V E 
Convocar os candidatos adiante relacionados, aprovados e 

classificados em Concurso Público para o provimento de emprego efetivo, conforme quadro 

abaixo, a comparecer na Sede do Consórcio CIUENP - localizada à R. Dr. Paulo Pedrosa de 

Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em Umuarama-Pr, de segunda a sexta-feira no horário 

das 08:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

se manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público.  

 

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor 

de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta) 

horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no 

SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.  

 

14ª REGIONAL - PARANAVAÍ 
 

MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 HORAS SEMANAIS 
BASE DE TRABALHO DE PARANAVAÍ - PR 

(Provimento de 01 Vaga) 
CLASS. NOME INSCR. R.G. nº 

010 MARCOS VINÍCIUS MASTELARO 03310 318328424 SSP/SP 

 
Umuarama - PR, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 

_________________________ 
ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP  



Ford amplia liderança mundial em 
picapes com crescimento da Ranger

 IMERCADO

Em 2019, a Ford Série F registrou pelo ter-
ceiro ano consecutivo vendas superiores a 1 
milhão de unidades. Além de líder das picapes, 
ela se manteve como o segundo veículo mais 
vendido do mundo desde 2017. Nos Estados 
Unidos – maior mercado global de picapes – a 
Série F ampliou seu retrospecto de sucesso, 
como picape mais vendida pelo 43º ano conse-
cutivo e veículo mais vendido da indústria pelo 
38º ano consecutivo.

Série F

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 1º e 2 de Março de 2020

VeículosVeículos

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

04/03
QUARTA

10:00
HORAS

LEILÃO DE VEÍCULOS

PRESENCIAL

E ONLINE
LANCES  SIMULTÂNEOS 

300 VEÍCULOS
APROXIMADAMENTE

AUTOMÓVEIS

UTILITÁRIOS

MOTOS

CAMINHÕES

E SUCATAS

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

Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 03/03

A Ford ampliou sua 
liderança global em pi-
capes em 2019, período 
em que somou a venda 
de mais de 1,44 milhão 
de unidades dos modelos 
Série F e Ranger. A Ford 
Série F continuou a ser 
a picape mais vendida 
do mundo, com 1.070.234 
unidades, segundo a 
consultoria Focus2Mo-
ve. A Ranger teve um 
crescimento de mais de 
21% e também deu uma 
contribuição importante 
para reforçar o domínio 
da marca no segmento, 
com mais de 373.000 uni-
dades.

No Brasil, onde in-
troduziu equipamentos 
exclusivos com o lança-
mento da linha 2020, a 
Ranger vendeu 8% mais 
– comparado a um avanço 
de 3,6% do segmento – e 
somou 22.228 unidades, 
seu melhor resultado dos 
últimos cinco anos. Ela 
é a única da categoria a 
oferecer sistema de fre-
nagem autônoma com 
detecção de pedestres, 
reconhecimento de sinais 

de trânsito, piloto automá-
tico adaptativo e sistema 
de permanência em faixa, 
entre outros itens.

“Em 2019, a Ranger foi 
a única entre as quatro 
líderes a ganhar parti-
cipação no segmento, 
chegando a 16,8%”, diz 
Fabrizzia Borsari, geren-
te de Produto da Ford. 
“Além de consolidar a 
versão XLS como líder 
da faixa intermediária, 
ela duplicou o volume 
de vendas da topo de 
linha Limited e avançou 
em todos os índices de 
qualidade do produto e 
satisfação do cliente.”

Com esse desempe-

nho, o Brasil ficou em 
quinto lugar entre os 
190 mercados mundiais 
da Ranger, atrás apenas 
do EUA – onde voltou a 
ser vendida no final de 
2018, depois de oito anos 
–, Tailândia, Austrália e 
África do Sul.

 A Ranger 2020 ofere-
ce a opção de dois mo-
tores diesel da família 
Duratorq, o 3.2 de cinco 
cilindros, com 200 cv, e 
o 2.2 de 160 cv. Toda a 
linha vem de série com o 
AdvanceTrac, composto 
por controle eletrônico 
de estabilidade e tra-
ção, assistente de parti-
da em rampa, controle 

automático de descida, 
assistência de frenagem 
de emergência, luzes de 
emergência em frena-
gens bruscas e controle 
de oscilação de reboque, 
além de sistema anti-
capotamento e controle 
adaptativo de carga, ex-
clusivos no segmento.

A Ranger 2020 oferece a opção de dois motores diesel da família Duratorq, o 3.2 de cinco 
cilindros, com 200 cv, e o 2.2 de 160 cv
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R E S I D E N C I A S / S O B R A D O S

RURAL

T E R R E N O S

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

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

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Excelente
localização, um empreendimento com toda a infraestrutura, pensando na qualidade de vida para você e sua família. Com
brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos, área gourmet, piscina e salão de festas. Serão 16 pavimentos planta 02 com
131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de lançamento a partir de R$ 270.000,00 – R$ 73.500,00
+ 48 parcelas de R$ 1.500,00 (corrigidos a 0,80% ao mês) e R$ 109.500,00 para a entrega da chave (CUB-PR).

LANÇAMENTO

Edifício Residencial Malibu.

MAIS DE 75%VENDIDO

Edifício Residencial Malibu, na Avenida Parigot de Souza, ao lado do Condomínio Residencial Mont Blanc. Excelente
localização, um empreendimento com toda a infraestrutura, pensando na qualidade de vida para você e sua família. Com
brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos, área gourmet, piscina e salão de festas. Serão 16 pavimentos planta 02 com
131,50 m² de área total e 76,00 m² de área privativa, sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, lavanderia e 01 vaga de garagem com o preço de lançamento a partir de R$ 270.000,00 – R$ 73.500,00
+ 48 parcelas de R$ 1.500,00 (corrigidos a 0,80% ao mês) e R$ 109.500,00 para a entrega da chave (CUB-PR).

LANÇAMENTO

Edifício Residencial Malibu.

MAIS DE 75%VENDIDO

AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$ 
6.500.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 V E N D A S

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

R$ 120.000,00

Edifício
 Bela Vida

Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no

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

de areá comum totalizando
52,3283. 

Em Xambrê-Pr

²

R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

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

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

ORION RESIDENCE. SITUADO 
NA AV. MARINGÁ

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

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

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

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

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

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

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

03 sobrados no
Condomínio

“POUSADAS DO
PARANÁ”

PORTO
RICO-PR

área de terreno
de 

817,50 m²



FIAT                                         
FIORINO 

FURGÃO 1.5
Flex, 11/12.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

PALIO ELX 1.3 
04/04

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

STRADA HARD 
WORKING  

18/19
Branca, completo. R$ 
42.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$ 
15.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0 94/95

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

UNO WAY 1.4 
13/13

Vidro, trava, 04 portas.   
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

FORD                                         
FIESTA SEDAN  

1.6 10/11
Cinza metálico, completo. 
R$ 23.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  (44) 99976-0563

MONDEO CLX 
97/97

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

IMPORTAD
OS                                   

CIVIC LXS 1.8 
07/07

Automático, R$ 32.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

CIVIC LXS  
12/13

Preto, completo, automático. 
R$ 48.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

COROLLA ALTIS 
10/11

Prata, R$ 47.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563.

COROLLA GLI 
11/11

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

COROLLA XEI 
11/11

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

LOGAN  
EXPRESSION 1.0  

15/16
Prata, completo. R$ 
27.000,00.Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

RARIDADE 
NISSAN 

FRONTIER SL 
14/14

Automático, cinza,  c/ 72 
mil km rodados, revisões 
feitas na concessionária, 
2º dono, placa A, particular. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 9 9962-6620

SANDERO 
STEPWAY1.6 12/13
Prata, couro, automático. 
R$ 32.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 HILUX 
13/13

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

VOLKSWA
GEN                                   

GOL  G4 1.0 
13/13

Cinza, 04 portas, ar, direção, 
trava. Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo, 
ar, direção, vidro. R$ 
13.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 
SUMMER 01/02

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

SAVEIRO SUPER 
SURF 1.6 06/07

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

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
COBALT 1.4 LTZ 12/13 BRANCO COMPLETO R$ 32.900,00

CRuZE sPORT6 1.8 LT 13/14 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 49.900,00

CRuZE sEDAN LT TuRBO 17/18 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 76.900,00

CRuZE sEDAN LTZ ii TuRBO 16/17 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 79.900,00

CRuZE sEDAN LTZ i TuRBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 84.900,00

CRuZE sEDAN LTZ i TuRBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 94.900,00

CRuZE sEDAN LTZ ii TuRBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 79.900,00

fusiON TiTANiuM AwD 16/17 PRETO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 99.900,00

hARLEy DAviDsON v-ROD 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 41.900,00

hB20X 1.6 fLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 39.900,00 

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

ONiX 1.4 LTZ  15/16 BRANCO COMPLETO R$ 42.900.00

ONiX 1.4 LT  16/17 PRATA COMPLETO R$ 41.900.00

ONiX 1.4 LT 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 46.900.00

ONiX 1.4 LTZ AT 16/17 PRATA COMPLETO, AuT R$ 49.900.00

OMEGA fiTTiPALDi 3.6 v6 10/11 PRETO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 48.900,00

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

PRisMA 1.4 LTZ AT. 16/17 vERMELhO COMPLETO, AuT R$ 53.900,00

PRisMA 1.4 LTZ AT. 18/19 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 62.900,00

sPiN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AuT R$ 62.900,00

TRACkER 1.8 LT AT 15/16 PRATA COMPLETO, AuT R$ 59.900,00

TRACkER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AuT, Ts R$ 62.900.00

TRACkER PREMiER TuRBO 18/18 BRANCO COMPLETO, AuT, Ts, kM 6.465 R$ 84.900,00

TRAiLBLAZER v6 LTZ  12/13 CiNZA COMPLETO, AuT, COuRO, 7L R$ 79.900,00

TRAiLBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DiEsEL 14/15 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO, 7L R$ 124.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

CHEVROL
ET                                    

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

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

CAPTIVA SPORT 
08/08 3.6 V6

4X4, Automática. R$ 
35.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

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

MONTANA 
SPORT 07/07

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

PRISMA LTZ 
16/17

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

S10 99/00 4X4 
DUPLA

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

S10 DUPLA 
TORNADO 07/08

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

VECTRA GLS 
2001

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

CHEVROLET

MOTOS                                        
BIZ 19/19

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

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

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente residência localizada 
no condomínio Paysage 
Essenza, Próximo ao Palladium 
Shopping de Umuarama-PR, 
contendo 148m² de área 
construída, 252m² de área 
total, possuindo 3 suítes,  
Banheiro Social, Sala, 
Cozinha com Churrasqueira, 
Lavanderia e 2 vagas de 
garagem. O condomínio possui 
Piscina, Playground, Quadra 
Poliesportiva, Academia, 
Salão de Festas e Portaria 
24hs. Valor R$ 680.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44)99122-8210.

MOTOS

CASAS                                       
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AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno com 

1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, depósito de mate-

riais de construção e outros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

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

cobertas.

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

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

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

ESPAÇO NA TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena INTERNET/RÁ-

DIO E TV - ED. BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

APARTAMENTO - NOVO HORIZONTE
R$680,00 + Condomínio - Apto 03, térreo, bloco 3. Localizado na 

Av. Londrina, 3340 - Zona II. Área privativa de 58,57m². Ótima 
localização, ao lado do Campus III da Unipar.

ESPAÇO NA TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena de INTERNET/

RÁDIO E TV - ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sala Comercial apropriado 
para qualquer ramo, 
localizada na Avenida 
Londrina, 4147, Zona I, 
Umuarama-PR, Antigo Dog 

King sendo uma ótima 
localização, contendo 
475m² de área construída 
e 516.26m² de área total, 
possuindo 2 Cozinhas, 
02 Banheiros adaptados 
para defi cientes físicos e 
Escritório com banheiro. 
Valor R$ 2.250.000,00 e 
Aluga-se por R$ 6.500,00+ 
Seguro. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou 
(44)99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Residência localizada 
na Rua José Honório 
Ramos, 3589, Zona II, 

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

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

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

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

APARTAM
ENTOS                                 

VENDE-SE 
APTO. NO ED. 

ALVORADA, EM 
UMUARAMA

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

PONTOS COME
RCIAIS                            

VENDE-SE 
ÓTICA

Ótima localização, Completa 
com Maquinários e Armações 
Solares e Receituários 
com Carteira de Clientes 
formado com 5 anos de 
funcionamento. Valor: 
R$ 60.000,00 Aceta-se 
negociação! Tel: (44) 9 
9958-5779.

LOTES RURAIS                                 
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara com área de 3 
hectares contendo casa 
nova de 100m² de área 
construída, possuindo moveis 
novos e com garantia, 
eletricidade própria, 5 
vacas leiteria Jersey, 
com água encanada e 
eletricidade, pastagem 
reformada em Março 
de 2019, dividida em 
piquetes com cerca de 
choque, com 6 caixas 
de água e pomar jovem 
com grande variedade de 
frutas. Pomar de enxerto já 
produzindo, terreno plano, 
está localizada há 4 km do 
asfalto, sendo 24 minutos 
da chácara até o centro de 
Umuarama.R$ 360.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou  (44) 99122-8210.

 

APARTAMENTOS  

PONTOS 
COMERCIAIS                           

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

VENDAS
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO

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

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

SOBRADOS

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

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

TERRENOS

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

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS
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Residencias R$ 850,00 + seguro
Residência em madeira, 
contendo 03 quartos, sala, 

cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo. 
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01 
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua 
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII 
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

KITNET R$ 450,00 (cada) + seguro
QUITINETE PARA HOMENS 
e MULHERES. centro, quarto, 

banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro 
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório 
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322. 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
Rua Ministro Oliveira Salazar, 
4966 – Piso Superior/Sobreloja. 

Salão aprox. 250m² de área const., recepção, 
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por 
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro
Sala Comercial – Localizada 
no Centro Médico 

Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com 
área total de aprox. 98m², contendo 03 
bwc, sendo um para deficiente físico e 01 
vaga de garagem. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Sala Comercial – EM 
CONSTRUÇÃO Localizada 

na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos 
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m². 
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Ed. Ravel Tower, 1° Andar, Última 
Sala. Sala N° 31, com aprox. 

131m2. Localizada na Avenida Maringá. Sala 
Contem Recepção e 3 Salas, uma das salas tem 
uma cozinha 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
EM CONSTRUÇÃO Localiza-
da na Rua Nicanor dos Santos 

Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com 
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua 

Desembargador Munhoz de Melo, próximo 
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um 
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Sala 
Comercial, com área aprox. de 

100m².  Localizada na Rua Ministro Oliveira 
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro
Salão Comercial- Localizado 
na Avenida Flórida, esquina 

com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área 
construída de aprox. 300m², ponto comercial 
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox. 
500,00m², localizada na Av. Presidente 
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 8.000,00 + seguro
localizado na Av. Apucarana nº 
3640, econtendo 09 salas, sendo 

algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor 
Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

Sala  03 e 05 comercial Alvorada, Rua 
Governador Ney Braga, 5040, cada uma 
contém  coz. Bwc. Área total: 60m². Prox. 
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 390.000,00
Edifício Liberty -  Apartamento 
1103, 11º Andar, contendo 01 

suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e 
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui 
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx - contém 01 suíte, 
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/

jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636, 
Zona III. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 1.000.000,00
Sobrado em alvenaria, localizado 
no Parque Cidade Jardim. Par-

celamento em até 100x direto com o proprietário. 
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 330.000,00
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

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

vENdAS

Apartamentos R$ 260.000,00
Edifício Green Park - Apartamen-
to n° 33, Bloco A, com área total 

aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localiza-
do na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 200.000,00
Ed. Porto Madero. Pronto para 
morar, entrada de 30% direto com 

o proprietário, parcelamento em até 100x, com 
CUB + poupança. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 180.000,00
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar, 
contendo 02 quartos, sala (com 

sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e gara-
gem. Corretor: Otávio.

vENdAS

Apartamentos R$ 190.000,00 
Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-
tém 03 quartos, sala, cozinha, área 

de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Cata-
rina, nº 3740, Jd. dos Príncipes.  Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro
Edifício Residencial Villagio Di 
Roma - apartamento 704, blo-

co 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585, 
Jardim dos Príncipes. Contendo:  01 Suíte, 02 
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada 
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro
Edifício Ouro Verde 1 Aparta-
mento nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01 
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond. 
+ Cond – Edifício Vitória Régia – 
Apto 301 – Contendo 01 Quarto, 

Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond. 
Edifício Los Angeles – Apto 201 - 
Contendo      03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00
Ed. Villagio di Roma - apto 202 
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala 

com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social, 
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apar-
tamento de frente para rua, com sol da manhã * 
Condomínio com salão de festa, piscina, playgrou-
nd e quadra de esportes.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.
Edifício Porto Seguro – Apto 21 - 
Contendo       03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.450,00 + seguro
Residência  em alvenaria- Lo-
calizado á Avenida Duque de 

Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Sobrado contendo  piso superior: 
03 suites. Piso térreo: sala, cozi-

nha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Ed. Solar das Palmeiras II - Apto 
802, com área total de 126,00 m², 

e área privativa de aproximadamente 90,00 m², 
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, 
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e 
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e 
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de 
garagem

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200.00
Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte 
com armário planejado, sala com 

painel para tv, sacada, cozinha com móveis plane-
jados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01 
vaga na garagem. Condomínio com playground, 
academia e sauna.

LOCAÇÃO

BARRACÃO R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox. 
490m², contendo um barracão com área construída 
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camar-
go (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 310.000,00
Localizado no condomínio residencial 

Ecoville, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da 
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente 
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 295.000,00 
Terreno- Lote 20, quadra 02, 

com área total de 364m², sendo 14m x 26m. 
Localizado Condomínio residencial portal 
das águas. Corretor Caetano . 

vENdAS

Terrenos: R$ 225.000,00
Terreno – Localizado no Residencial 
Royal Garden Lote n° 16, Quadra 

n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano. 

vENdAS

Terrenos: R$ 160.000,00
Terreno – Lote de terra nº 01, quadra 

nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua 
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano 

vENdAS

Apartamentos R$ 850.000,00
Edifício Uirapuru, apartamento 
semi mobiliado n°11, com área 

total de aprox. 325m², e área privativa de aprox. 
268m².  Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala 
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc 
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia, 
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas. 
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 
n° 4585, Zona I.  Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 580.000,00
Edifício Pedra Branca, apartamento 

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs: 
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório 
Ramos), Corretor Otávio  . 

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Residência em Alvenaria - com área total 
de aprox. 126m², e área de construção 

de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e 
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no 
Cond. Resid. Belo Monte. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Resid. com área total de aprox. 126m², e 
área de const. de aprox. 60m², contém 03 

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem, localizada Rua Palmira 
Delmonico, Cond. Resid. Belo Monte. Corretor: Caetano.

vENdAS

Residência R$ 270.000,00
Residência em Alvenaria, localizada na 
Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 3851, 

Jardim Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviços, garagem para 02 carros. Corretor Sandro

vENdAS

Residência R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e 
área total de terreno de aprox. 291,69m², 

contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e 
área de serviços. Localizado á Avenida Duque de Caxias, n° 5131, 
da, Zona n° 04.  Corretor Otávio

vENdAS

Residência  R$450.000,00 
Residência em Alvenaria- Localizada 
na Rua Aquidaban, 4415, com área 

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

vENdAS

Residência R$ 500.000,00
Residência em alvenaria – Localizada no 
Pq. das Grevilhas, casa nº 249, com área 

aprox. de terreno de 706,08m² e aprox. 250m² de construção, 
contendo 03 suítes, sala de tv, cozinha, copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano

vENdAS

vENdAS
R$ 1.500.000,00Residência

Residência em alvenaria- Locali-
zada na Av. Flórida nº4505,  . Lote 

nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de 
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.

vENdAS
Residência R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada 
na Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, 

Parque Bandeirantes. Com área de total de 252m² e área 
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

SEMI-MOBILIADA

Residência R$ 850.000,00

Residência- com área construída 
de aprox. 225,00m², e área total de 

terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de servi-
ços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na 
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 850.000,00

Residência em Alvenaria Semi 
mobiliada – Localizada na ZONA 

II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno 
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m². 
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de 
serviços, edícula e garagem.  Corretor Caetano

ZONA II
vENdAS

Residência R$ 680.000,00
Residência em Alvenaria Semi mobiliada 
– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da 

Catedral). Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo 
220m² de área construída. Contendo: 01 suíte, 03 quartos, bwc 
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e, 
edícula, bwc, dispensa, canil, duas piscinas. Corretor Caetano

vENdAS

Residência R$750.000,00

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 – 
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de 
construção de aproximadamente 160m², sendo 
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC 
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e 
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para 
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em 
02 suítes, cozinha e sala

vENdAS

SOBRAdO R$ 1.300.000,00
Sobrado em Alvenaria, com área 
total de aprox. 496m², sendo 

305m² de área construída, Contendo Piso superior 
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV 
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n° 
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

vENdAS

SOBRAdO R$ 550.000,00
Sobrado em alvenaria - Locali-

zado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan 
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área 
construída de aprox. 180m², contendo piso supe-
rior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha 
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços 
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em 
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01 
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de gara-
gem sendo uma coberta. Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial- Localizado na 
Av. Angelo Moreira da Fonseca 

(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², 
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

vENdAS

Terrenos: R$ 1.200.000,00 
- Terreno localizado na rua Santa 
Barbara (Antiga rua Abraão Viotto 

) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

vENdAS

Terrenos: R$ 975.600,00
Terreno comercial - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes com correção

vENdAS

Terrenos: R$ 900.000,00
Terreno- Localizado no 
Condomínio Residencial Portal 

das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada 
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra 
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.     

vENdAS

Terrenos: R$ 400.000,00
Terreno- Localizado no Parque 

Residencial Interlagos, com área total aprox.mada 
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11, 
terreno de esquina, em frente ao Condomínio 
Europark, Corretor Caetano .

vENdAS

Terrenos: R$ 450.000,00
Terreno- lote de terra sob nº 07, 

da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal 
Garden. Corretor Caetano.

vENdAS

SOBRAdO R$700.000,00

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo 
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc 
social com armários, cozinha, piso superior - 01 
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02 
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos – 
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc 
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569, 
Zona II. CORRETOR – Otávio

vENdAS
ZONA II

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panifica-
dora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno 
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída 
de aprox. 900m². Corretor Caetano

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

R$13.000,00 + seguro 
Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo 
do Cemil, com área construída aprox.mada 
de 300m², todo reformado, pronto para 
alugar. Contém várias salas de atendimento 
sendo algumas com bwc, garagem e  demais 
dependências. Corretor Caetano.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de 
construção, contendo: 02 salas com bwc cada 
uma. Corretor Caetano.

R$ 980.000,00

OPORTUNIDADE

Residência

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo 
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de 
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m². 
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte 
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo 
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e 
bwc. Corretor Caetano

vENdAS

 Quer comprar ou alu-
gar imóvel em Balneário 

Camboriú-SC ? 

Entre em contato conosco: 
Solicite uma visita e mais 
informações pelo fone: 

(44) 9.9976-0102

ATENÇÃO

CRECI J 05991

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

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

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

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

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

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