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No Dia do Consumidor, Procon 
faz alerta contra as pegadinhas 

 
Nº: 11.805 -   R$ 2,50

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
15 e 16 de Março de 2020

ENCONTRO DE MULHERES - Centenas de mulheres 
participaram ontem do encontro das trabalhadoras 
rurais na Expo Umuarama. A primeira dama Dulce 
Pozzobom destacou a importância da presença 
feminina na feira. Página B1
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UMUARAMA

Direção da 
Paixão de 

Cristo convida 
voluntários 

UNIPAR AJUDA COOPERATIVAS - A Unipar firmou convênio com 
as cooperativas de leite Coopeler e Cooperu para extensão univer-
sitária. Na foto, reitor Carlos Eduardo observa assinatura. Pág. A4

INAUGURADO ASFALTO NA ESTRADA DIAS - O prefeito Celso Pozzobom e outras autoridades inauguraram na 
sexta-feira à noite a pavimentação asfáltica de parte da Estrada Dias, entre a cidade de Umuarama e as proximidades 
da antiga Lorenz. Obra foi feita com recursos da Prefeitura, num dos trechos mais críticos. Página A6 

Continua agitado o estande do Ilustrado e da 
Ilustrada FM na Expo Umuarama. O público 
ganha brindes e concorre a prêmios. Na foto, o 
presidente da Sicredi, Jaime Basso, o gerente 

regional Marcos Cesar Spessato e a gerente 
Cláudia Bonati, empresário Neto Feitosa com o 
diretor das empresas, Ilídio Coelho Sobrinho e a 
esposa  Maria Hirata. Página B1

Neste domingo se comemora o Dia do Consumidor, criado para pensar às relações de consumo e o endividamento da população. Entretanto, o comércio transformou a data em 
um mês de descontos, para promover as vendas nas lojas físicas e online. Sabendo da avalanche de ofertas que chegam ao consumidor, o Procon de Umuarama realizou uma 
série de orientação para a população não cair em pegadinhas na hora de ir às compras. Por exemplo, pagamento com cartão não exige valor mínimo. Veja outras dicas. Página A3

O estande mais atrativo da Expo Umuarama
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Morre o ex-ministro
Gustavo Bebianno

Morreu na madrugada de ontem(14) o ex-minis-
tro Gustavo Bebianno, de 56 anos. Ele estava em 
sua casa, em Teresópolis, na região serrana do Rio 
de Janeiro, quando passou mal.

A informação foi confirmada pelo empresário 
Paulo Marinho, amigo de Bebianno e atual pre-
sidentel do PSDB no Rio de Janeiro, partido pelo 
qual Bebianno pretendia disputar a prefeitura do 
Rio. A principal hipótese é que ele tenha sofrido um 
infarto. Bebianno foi ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República. Ele foi presidente 
do PSL, coordenando pessoalmente a campanha 
vitoriosa de Jair Bolsonaro à Presidência da 
República. Ficou pouco tempo no cargo, saindo 
após divergências internas. Bebianno conheceu 
Bolsonaro em 2017, quando se prontificou a atuar 
como advogado da campanha. Em sua página no 
Twitter, o PSDB lamentou a morte de Bebianno.

Joice Hasselmann diz que
 Bebianno foi “muito magoado”

Ex-colega de partido e amiga próxima do ex-
secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno, 
que morreu hoje aos 56 anos, a deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP) disse que o ex-ministro foi 
“muito magoado”.  “Eu vi esse homem de quase 
dois metros chorar como criança por tudo o que 
fizeram contra ele. Eu vi ele ter o coração dilace-
rado por ser tão injustiçado por quem amava ver-
dadeiramente”, disse a parlamentar se referindo 
ao processo que levou à demissão de Bebianno 
do governo de Jair Bolsonaro no começo do ano 
passado.

Bebianno, que atuou como coordenador da cam-
panha de Bolsonaro, morreu na madrugada deste 
sábado, 14, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. 
Segundo o presidente estadual do PSDB, Paulo Ma-
rinho, Bebianno estava em um sítio com seu filho 
quando se sentiu mal, por volta das 4h. Marinho 
ainda disse que teria sido um ‘infarto fulminante’. 

Ao Broadcast, Joice afirmou que Bebianno 
sempre foi um homem leal, amigo, decente. 
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São Paulo Apóstolo (5 - 67 d.C.), pensador, tecelão, e um 
dos maiores propagadores do cristianismo - autor de treze 
epístolas do Novo Testamento -, nasceu em Tarso, na Cilicia 
(atual Turquia). Tarso era um próspero centro mercantil e 
intelectual do mundo romano. Recebeu dois nomes, Saulo 
(hebreu) e Paulo (romano). Seus pais eram judeus, mas goza-
vam dos privilégios da cidadania romana.  Depois de várias 
viagens missionárias, foi preso e decapitado, acusado de 
ter incendiado Roma. É sua a frase: “Tudo é permitido, mas 
nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.”

Nas últimas semanas políticos do alto escalão da repú-
blica se mostraram ofendidos com declarações vazadas do 
Chefe de Gabinete da Casa Civil General Augusto Heleno. 
Na ocasião o General Heleno se queixava do caráter insa-
ciável dos parlamentares com o erário público. Dias antes, 
o Presidente Bolsonaro havia vetado alguns artigos da Lei 
do Orçamento de 2020 que beneficiavam os políticos, e, 
publicamente, os mesmos parlamentares afirmaram que 
derrubariam os vetos no Congresso. Felizmente, isso não 
aconteceu. Porém, se tivesse acontecido, o presidente seria 
obrigado a destinar trinta bilhões da sobra do orçamento que 
conseguiu enxugar em 2019, aos líderes das bancadas parla-
mentares para gastarem da forma como quisessem. Frise-se 
que já foi aprovada emenda ao orçamento que destina aos 
parlamentares, individualmente, o total de quinze bilhões. 
O rateio será feito seguindo critérios legais.

Mas os parlamentares querem mais. Para conseguir o que 
querem chantageiam o Governo Federal, não aprovando pro-
jetos de lei que beneficiam milhões de brasileiros. Prejudicam 
o país em nome do interesse próprio. Esse mecanismo exigi-
do pelos congressistas é chamado de “presidencialismo de 
coalisão”. Querem a continuidade da nomeação de partidos 
políticos para cuidarem dos ministérios e dos orçamentos 
que são destinados aos ministérios. Querem a velha política 
do “toma lá da cá”.

Nos últimos anos, em face de tais barganhas, tivemos os 
escândalos de corrupção intitulados “mensalinho”, “men-
salão” e “propinoduto”, todos com o objetivo de saquear o 
erário. O perigo ainda não passou. Os parlamentares querem 
a todo custo enfraquecer o Governo Federal e implantar o 
regime “parlamentarista branco”, ou seja, dividir com o 
Presidente da República parte do orçamento, através de 
apresentação de emendas impositivas. Lamentavelmente, 
a banda podre do congresso conta com o apoio maciço da 
imprensa que também faz oposição ao Governo Bolsonaro. 
A imprensa enaltece o Presidente da Câmara Rodrigo Maia 

(codinome botafogo na lista da odebrecht), elevando o mesmo 
a “primeiro ministro” com o bordão de que este representa 
parte da “resistência democrática.” O povo brasileiro merece 
respeito.

O General Heleno não reclamou da democracia, mas sim 
da chantagem, e, chantagem não é democrático. Nenhum 
político honesto que trata com respeito o dinheiro dos contri-
buintes esta bravo com o General Augusto Heleno. Os maus 
políticos, chantageadores, não perceberam, ainda, que o 
povo elegeu o Presidente Bolsonaro justamente para acabar 
com o ciclo da corrupção. No seu governo os ministérios são 
ocupados por pessoas qualificadas e comprometidas com o 
desenvolvimento da nação, e, o dinheiro público investido em 
projetos que beneficiam o povo. Todos aqueles que confundi-
ram o cargo com a política, foram afastados do poder. Amigos 
ou inimigos. O eleitor está vendo esse comportamento do 
Presidente, bem como, da sua equipe, e, até a presente data, 
manifestam apoio à sua administração.

São Paulo Apóstolo, na sua pedagogia, nos obriga a 
refletir sobre o maior impasse da humanidade, qual seja, 
“não fazer o BEM que gostaria e fazer o MAL que não quer.” 
Já passou da hora de eliminarmos os maus políticos. 

Por esta razão, é preciso sim ir às ruas, praças e avenidas 
neste domingo, numa demonstração de apoio ao Governo 
Federal, pois, novas emendas ao orçamento disfarçadas de 
“boas políticas” estão imiscuídas nas letras dos artigos e 
incisos dos projetos de leis. 

Ressalte-se, por fim, que a raposa saiu da toca, isto é, o 
falso “primeiro ministro”, assim tratado pela impressa mar-
rom, anunciou publicamente sua candidatura à presidência 
da república em 2022. Se não bastasse isto, na última quarta 
feira, os conspiradores da nação, liderados pessoalmente por 
Rodrigo Maia, votaram e aprovaram a derrubada do veto 
do Presidente no projeto de lei que prevê a ampliação do 
pagamento do BPC (Benefício de Progressão Continuada), 
que provocará um rombo de vinte bilhões, no já combalido 
caixa da previdência. Além de irresponsáveis, pois não 
comprovaram de onde virá a verba para o pagamento da nova 
despesa, Ignoraram por completo a crise econômica interna e 
mundial. As conspirações não tem limite. Fiquemos atentos. 

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

CHANTAGEM NÃO É DEMOCRACIA: O POVO BRASILEIRO MERECE RESPEITO

 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
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Presidente do PSL afirma que 
Bebianno teve tempo “para 
colaborar como cidadão”

O presidente do PSL, 
deputado Luciano Bivar 
(PE), também lamentou 
a morte de Gustavo Be-
bianno, ex-secretário-
geral da Presidência, 
aos 56 anos na madru-
gada deste sábado, 14, 
em Teresópolis, no Rio 
de Janeiro. Bebianno 
foi também dirigente 
do PSL quando o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
ingressou no partido. 
“Uma pena, muito jo-
vem. Bebianno nos dei-
xa hoje, mas teve tempo 

para colaborar com 
sua parcela de cidadão 
e patriota”, afirmou 
Bivar.

Bivar também divul-
gou uma nota sobre a 
morte do ex-ministro. 
“Chega de sentimentos 
conspiratórios entre 
homens e mulheres de 
bem. É nessas figuras 
de bem que encontrare-
mos o repouso de quem 
nos energiza pelo calor 
da paz, da confiança 
e da gratidão”, afirma 
na nota.

Coluna Ilustradas
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TSE teme atraso na entrega 
de urnas fabricadas na China

Brasília, (AE) - A pandemia de coronavírus au-
mentou a preocupação no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sobre a licitação que prevê a compra de até 
180 mil novas urnas para as eleições municipais, 
a um custo de R$ 696,5 milhões, informa o jornal O 
Estado de S. Paulo. Como algumas peças das urnas 
são fabricadas na China, onde se originou o vírus, 
técnicos do tribunal veem risco de haver atraso na 
entrega dos aparelhos.

Até agora, o tribunal não definiu a empresa ven-
cedora da licitação, alvo de uma guerra de recursos 
e contestações entre duas concorrentes: a Positivo 
e o consórcio formado pelas empresas Smartmatic 
e Diebold. 

Um ministro do tribunal ouvido sob reserva disse 
não haver riscos de mudança no cronograma das 
eleições de outubro. Um segundo magistrado, no 
entanto, afirmou que está “muito cedo para definir” 
isso e observou que a Corte Eleitoral terá de se curvar 
a um “dado da medicina”, já que o coronavírus é uma 
questão de saúde pública.

Em maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), assumirá o comando 
do TSE, substituindo a atual presidente, ministra 
Rosa Weber, e chefiará o tribunal durante as eleições. 

O TSE tem hoje cerca de 470 mil urnas - a compra 
mais recente de equipamentos ocorreu em 2015. 
Integrantes do tribunal já cogitam a possibilidade de 
haver menos urnas espalhadas para atender os mi-
lhões de eleitores brasileiros, o que, eventualmente, 
pode resultar em filas. 

Plano
A hipótese havia sido levantada em janeiro deste 

ano pelo secretário de Tecnologia da Informação do 
TSE, Giuseppe Janino. “Já temos um plano de con-
tingência para otimizar os recursos que temos hoje”, 
afirmou na época, diante do impasse com a licitação

A estratégia da otimização consiste em utilizar 
o máximo de cada equipamento e colocar o maior 
número possível de eleitores para votar em cada urna.

Apesar do imbróglio, porém, o TSE informou ao 
Estado que mantém o cronograma das eleições. O 
primeiro turno está marcado para 4 de outubro e 
o segundo para 25 daquele mês. “O cronograma 
eleitoral está sendo cumprido. O calendário elei-
toral não sofreu alterações”, afirmou a assessoria 
do TSE.

A expectativa no tribunal é de que a situação do 
coronavírus já esteja controlada até agosto, o que 
evitaria mudanças no cronograma das eleições. “O 
TSE possui um plano adequado para as eleições 
municipais de 2020, que consiste na utilização dos 
equipamentos já existentes em seu parque atual, 
sem prejuízo de acréscimo de novos equipamentos”, 
informou o tribunal. 

Na avaliação de técnicos do TSE, o fato de a cam-
panha deste ano ser municipal facilita um “plano B” 
porque os eleitores escolherão apenas dois candida-
tos, com um tempo de votação inferior ao das eleições 
gerais, quando os brasileiros elegem até seis nomes.

Santos Cruz diz que Bebianno “viu a 
oportunidade de fazer um presidente de direita”

Brasília, (AE) - Ex-ministro da Secretaria de Governo 
de Jair Bolsonaro, Alberto Dias dos Santos Cruz lamen-
tou a morte de Gustavo Bebianno, ex-secretário-geral da 
Presidência, aos 56 anos na madrugada deste sábado, 14, 
em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os dois foram colegas 
no início do governo Bolsonaro, ficaram próximos nesse 
período em que dividiram os corredores do Palácio do 
Planalto e mantiveram o contato mesmo após ambos 
terem sido demitidos de suas funções. “Sempre conversei 
muito com ele. Bebianno era uma pessoa extremamente 
equilibrada”, disse Santos Cruz ao Broadcast.

“Foi um sujeito, não tenho dúvida nenhuma, fundamen-
tal para 2018  Foi quem enxergou ali a oportunidade de 
fazer um presidente de direita e substituir aquele bocado 

de coisas que vinha já por um longo tempo. É lastimável 
que ele tenha falecido com 56 anos”, disse.

Segundo o presidente do PSDB no Rio de Janeiro, 
Paulo Marinho, Bebianno estava em um sítio com seu 
filho quando se sentiu mal, por volta das 4h. Segundo 
o tucano, teria sido um ‘infarto fulminante’. Bebianno 
estava filiado ao partido e pretendia disputar a prefeitura 
carioca pela sigla. Bebianno foi coordenador da campanha 
de Jair Bolsonaro em 2018. O advogado se aproximou do 
presidente no início de 2017 e atuou como coordenador 
da campanha. Ele se tornou presidente nacional do PSL 
quando Bolsonaro ingressou no partido.

“Corajoso e leal, muita lealdade a quem ele se dedicou 
a auxiliar”, disse ainda Santos Cruz.

Após dois anos, caso
Marielle ainda tem lacunas

Dois anos depois do assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson 
Gomes, em 14 de março de 2018, no Rio, perguntas 
cruciais sobre o caso seguem sem respostas, infor-
ma o jornal O Estado de S. Paulo. O policial militar 
reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz 
foram presos há um ano, acusados de serem os 
executores do crime - eles negam -, mas os man-
dantes não foram identificados. Lessa e Queiroz 
devem ser submetidos a júri popular este ano.

As principais linhas de investigação foram 
sendo descartadas sem que outras tenham vindo 
a público. Como o caso é mantido sob segredo de 
Justiça, pontos básicos do crime, como a motivação 
do assassinato, continuam desconhecidos. Ainda 
nestes dois anos, acusações graves foram feitas à 
equipe de investigação da Polícia Civil - que recebe-
ria propina de milicianos - e uma “investigação da 
investigação” chegou a ser instaurada pela Polícia 
Federal. Os resultados das apurações nunca foram 
apresentados.
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 IDIA DO CONSUMIDOR

Procon de Umuarama orienta população
para não caírem em pegadinhas 

 Umuarama - O Dia do 
Consumidor, comemorado 
hoje, foi criado para pen-
sar às relações de consumo 
e o endividamento da po-
pulação. Entretanto,  o co-
mércio transformou a data 
em um mês de descontos, 
para promover as vendas 
nas lojas físicas e online. 
Sabendo da avalanche de 
ofertas que chegam ao 
consumidor, o Procon de 
Umuarama realizou uma 
série de orientação para 
a população não cair em 
pegadinhas. 

Segundo o secretário 
de Defesa do Consumidor 
de Umuarama, João Paulo 
Souza Oliveira, o consu-
midor paranaense possui 
um leque de ferramentas 
online que auxiliam na pro-
teção e defesa dos direitos 
previstos na Lei  8.078/90, 
que a grande maioria da 
população desconhece. 

Tais plataformas aju-
dam o consumidor a co-
nhecerem seus direitos, 
empresas maliciosas, como 
também realizar reclama-
ções e abrirem processos. 
O primeiro listado pelo 
secretário é o Consumidor.
gov. O site é um serviço 
público que permite a in-
terlocução direta entre 
consumidores e empresas 
para solução de conflitos 
de consumo pela internet. 

O Consumidor.gov pos-
sibilita a resolução de con-
flitos de consumo de forma 
rápida e desburocratizada 
e atualmente, 80% das 
reclamações registradas 
na plataforma são solucio-
nadas pelas empresas, que 
respondem as demandas 
dos consumidores em um 
prazo médio de 7 dias, res-
saltou o secretário. Site: 
www.consumidor.gov.br

O segundo é o PRO-
CON em números, que 
possibilita uma análise 
qualitativa e quantitativa 
sobre a conduta dos for-
necedores de produtos 
e serviços (empresas), 
permitindo ao consumidor 
selecionar a melhor opção 
para comprar. Site: www.
procon.pr.gov.br/modules/
consultas_externas/index.
php?cod=1;

Outra opção repassada 
por Oliveira foi o Agora é 

Umuarama - Foi apro-
vado na última sessão 
da Câmara, o Projeto de 
Resolução Nº 05/2019, 
da vereadora Maria Or-
nelas, que dispõe sobre 
a  criação da Procurado-
ria da Mulher no âmbito 
da Câmara Municipal de 
Umuarama. De grande 
relevância para o contexto 
social, a proposta objetiva 
proteger os direitos das 
mulheres, principalmente 
contra a violência e a 
discriminação. A matéria 
segue agora para promul-
gação do Presidente Noel 
do Pão para que se torne 
Lei no âmbito do Legisla-
tivo Municipal. 

A vereadora Maria Or-
nelas explica que a Procu-
radoria da Mulher não será 
vinculada a nenhum outro 
órgão da Câmara. A propos-
ta também determina que o 
cargo deve ser ocupado por 
uma vereadora eleita e, no 
caso de não haver mulheres 
eleitas em determinado 
pleito, uma servidora efe-
tiva da Casa poderá ser 

Projeto da vereadora Maria Ornelas que cria Procuradoria
da Mulher é aprovado na Câmara de Umuarama

designada Procuradora da 
Mulher. Em ambos os casos, 
o trabalho da procuradora 
contará com o suporte téc-

nico de toda a estrutura da 
Câmara Municipal.

A Procuradoria da Mu-
lher será constituída de 

uma Procuradora especial 
da mulher e uma Procura-
dora Adjunta, escolhidas 
por maioria simples dos 

vereadores, acompanhando 
a periocidade da eleição da 
mesa diretora. 

Outra atribuição é rece-

ber, examinar e encaminhar 
aos órgãos competentes de-
núncias de violências e dis-
criminação contra a mulher 
e fiscalizar a efetivação 
dos programas municipais 
voltados à mulher, além de 
promover pesquisas, semi-
nários, palestras e estudos 
sobre violência e discri-
minação contra a mulher, 
bem como acerca de seu 
défice de representação na 
política.

“Sabe-se que, embora 
mais da metade da popu-
lação brasileira e mais 
de 52% do eleitorado na-
cional sejam compostos 
por mulheres, o índice de 
representação política é 
ínfimo. A representação 
das mulheres nas casas 
legislativas de esferas fe-
derais, estaduais e muni-
cipais não passa de 7%. A 
Procuradoria da Mulher 
objetiva, também, mudar 
esse cenário no Brasil, 
lutando para garantir o 
espaço de mais mulheres 
na política”, reforça Maria 
Ornelas.

Vereadora Maria Ornelas diz que o projeto terá grande alcance 

lei PR. O site é uma fer-
ramenta de comunicação 
para ajudar o consumi-
dor a conhecer as leis e 
cobrar seus direitos. São 
mais de 270 leis estaduais 
para o consumidor, que 
tratam da compra e venda 
de produtos e prestação 
de serviços. “A pesquisa 
pode ser feita por palavra 
ou categorias (serviços, 
lazer, saúde, educação, 
segurança e meio ambien-
te). Com o Agora é Lei no 
Paraná, o consumidor pode 
fazer valer seus direitos 
em lojas, supermercados, 
shoppings, restaurantes, 
hospitais, bancos, escolas 
e companhias aéreas”, dis-
se. Site: http://www.assem-
bleia.pr.leg.br/agoraelei;

A lista de se opções 
para os consumidores me-
lhorarem sua relação de 
consumo segue com o Nota 
Paraná: http://www.nota-
parana.pr.gov.br/; o Menor 
preço: um aplicativo que 
permite ao usuário pes-
quisar o menor preço de 
um produto em qualquer 
estabelecimento localiza-
do no Estados do Paraná, 

site: https://menorpreco.
notaparana.pr.gov.br/; Con-
sumidor Vencedor Paraná: 
um site do Ministério Públi-
co (MP), que dá acesso aos 
cidadãos a informações 
sobre vitórias obtidas na 
defesa coletiva dos con-
sumidores, site: http://
pr.consumidorvencedor.
mp.br/ e a lista de sites a 
serem evitados do PRO-
CON-SP: nesta ferramenta, 
fornecedores que tiveram 
reclamações de consumi-
dores registrada no Procon
-SP, foram notificados, não 
responderam ou não foram 
encontrados, site: https://
sistemas.procon.sp.gov.br/
evitesite/list/evitesites.php

Os direitos básicos do 
consumidor:

•  D  i  r  e  i  t  o    à    i  n -
 f o r m a ç ã o   ( A r t .   6 º ,   I I I ) ; 
 “   D i  r e i  t  o   à   l  i  b e r d a d e  
 d e   e s c o l h a   ( A r t .   6 º ,   I I ) ; 
 “  D i r e i t o   à   p r o t e ç ã o   d a  
 v i d a ,   s a ú d e   e   s e g u r a n ç a  
 c o n t r a   r i s c o s   ( A r t .   6 º , I ) ; 
 “  D i r e i t o   à   p r o t e ç ã o   c o n-
 t  r a   p r á t i  c a s   a b u s i  v a s ,  
 i n c l u i n d o   a   p r o p a g a n d a  
 e n g a n o s a   ( A r t .   6 º ,   I V ) ; 

Segundo o secretário de Defesa do Consumidor de Umuarama, João Paulo Souza Oliveira, o consumidor paranaense possui 
um leque de ferramentas para auxiliam na proteção e defesa 

 n i a i s   e   m o r a i s   ( A r t .   6 º ,   V I ) ; 
 “   Direito de aces-
so à Justiça e de facili-
tação de sua defesa em 
Juízo ( Art.w 6º, VII, VIII);
 “   Direito  a servi -
ços públicos adequados 
e eficientes (Art. 6º, X)w
 
 

Direitos CDC
* Direito de arrependi-

mento: Em compras reali-
zadas fora do estabeleci-
mento comercial (telefone/
internet), o consumidor 
possui o prazo de sete 
dias para desistir do con-
trato - Art. 49, parágra-
fo único da Lei 8.078/90; 

* Pagamento com cartão: 
É proibido o fornecedor 
exigir valor mínimo para 
compras realizadas com 
cartão de crédito e débito 
- Lei Estadual 19.398/2017;

* Estender promoção para 
clientes pré-existentes: 
Obriga fornecedores de 
serviços prestados de for-
ma contínua a estender 
os benefícios de novas 
promoções a seus clientes 
preexistentes - Lei Esta-
dual 18./2016 e Resolução 
632 da ANATEL (art. 46);

 “  Direito a contratos em 
condições equilibradas, 
excluindo c láusulasw 

abusivas (Art .  6º ,  V);
 “   D i r e i t o   à   r e p a r a-
 ç ã o   d e   d a n o s   p a t r i m o-

O comércio transformou a data em um mês de descontos, para promover as vendas nas 
lojas físicas e online
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O curso de Engenharia Agronômica, junto 
com o de mestrado e doutorado em Biotecno-
logia aplicada à Agricultura, terá o Centro de 
Difusão de Tecnologia em Hidroponia [que está 
em fase final de construção] à disposição dos 
produtores; assistência na implantação de hor-
tas, análise de solo, reforma de pastagem e con-
trole biológico de pragas também fazem parte 
do acordo. Já o curso de Medicina Veterinária, 
em parceria com o de mestrado e doutorado 
em Ciência Animal, propõe ações voltadas ao 
manejo reprodutivo e clínico de bovinos e às téc-
nicas de produção de leite e derivados [queijos, 
principalmente]. Engenharia Civil e Arquitetura 
e Urbanismo vão trabalhar em conjunto na 
elaboração de projetos de salas de ordenha e 
para instalação de agroindústrias; Engenharia 
Mecânica se dispõe a desenvolver projetos 
para adaptação e melhoria das máquinas 
usadas pelos produtores; Engenharia Ambien-
tal, Ciências Biológicas e Química Industrial 
se encarregam de assessorar na criação de 
planos de controle de resíduos e documentos 
para licenciamentos; e aos de Engenharia 
de Software e Sistemas de Informação estão 
atribuídos estudos e desenvolvimento de pro-
gramas de computação adaptados à realidade 
das cooperativas [gestão, controle de estoque 
e análise de indicadores]. Também participam 
os cursos de Ciências Contábeis, Administra-
ção, Processos Gerenciais e o de Gestão do 
Agronegócio, em tarefas relacionadas a custos, 
controles gerenciais e capacitação de diretores, 
sócios e colaboradores das cooperativas; e o 
de Publicidade e Propaganda, que terá como 
objetivo criar rótulos e embalagens, campanhas 
de marketing e capacitação para vendas.

 

Ações propostas

 ICOOPERU E COOPELER

Convênios entre Unipar e cooperativas
ampliam alcance da extensão universitária 

Umuarama - Há um 
mês do início das aulas, 
os cursos de gradua-
ção e de pós-graduação 
da Universidade Pa-
ranaense intensificam 
os trabalhos na for-
mulação ou readequa-
ção de seus projetos de 
extensão universitária. 
Neste rol estão os que 
vão atender duas im-
portantes entidades da 
região: a Cooperativa 
dos Produtores Rurais 
de Umuarama (Coope-
ru) e a Cooperativa de 
Produtores de Leite do 
Território de Entre Rios 
(Coopeler).

Os convênios [ou ter-
mos de cooperação], 
articulados pelas Di-
retorias de Instituto, 
Extensão, Pesquisa e 
Comunicação, foram as-
sinados no final do ano 
passado, pelo Reitor 
Carlos Eduardo Garcia 
e os presidentes Adalto 
Lazarin (Coopeler) e 
Ademir Ragazi (Coope-
ru). A proposta é pro-
mover interação para 
explorar possibilidades 
de estágio acadêmico, 
aulas de campo e ou-
tros trabalhos práticos, 
envolvendo professo-
res e estudantes dos 
cursos de graduação 
em Ciências Agrárias, 
Exatas, Tecnológicas, 
Engenharias e Arqui-
tetura, Gestão de Ne-
gócios e Publicidade, 
e os de pós-graduação 
dessas áreas. “Trata-
se de uma cooperação 
bilateral, sem repasses 
financeiros, que vai be-
neficiar as duas partes: 
as cooperativas terão à 
disposição pesquisas e 
o saber científico para 

Reitor e Lazarin: projetos contemplam produtores rurais de toda a região de Umuarama 

usar e alavancar os 
negócios e a Unipar o 
espaço para aplicá-los, 
abrindo chance para 
os acadêmicos amplia-
rem e aprimorarem os 
conhecimentos adqui-
ridos na universida-

de”, explica o Reitor da 
Unipar, Carlos Eduardo 
Garcia. 

Para ele, essa parce-
ria aponta o “prelúdio 
de um tempo bom, de 
muita produtividade e 
reciprocidade”. E diz 

ainda que, acima de 
tudo, ela representa 
um conjunto de ações 
altruístas: “A Unipar se 
desenvolve, os estudan-
tes se desenvolvem e os 
produtores, também, 
ou seja, é uma união de 

forças generosa, positi-
va, que promete muita 
inovação”. A diretora 
do Instituto de Ciên-
cias Exatas, Agrárias, 
Tecnológicas e Geociên-
cias, professora Giani 
Colauto, que coordena 
os trabalhos, aponta a 
vivência prática de alu-
nos e as oportunidades 
de novos estudos que es-
ses campos explorados 
pelas cooperativas ge-
ram como substancial. 
“Neste empreendimento 
estaremos transferindo 
não só conhecimento 

Construção do Restaurante Popular de Umuarama segue em ritmo acelerado
Umuarama - A constru-

ção do Restaurante Popular 
é um grande passo para 
ampliar o atendimento às 
pessoas que necessitam 
de apoio para ter acesso a 
alimentos saudáveis com 
preço acessível, de acordo 
com o prefeito Celso Pozzo-
bom. “Vamos investir quase 
R$ 4 milhões nessa obra, 
que prioriza o atendimento 
aos segmentos mais vulne-
ráveis, em termos nutricio-
nais, alinhado às diretrizes 
do Programa Paranaense 
de Apoio aos Restaurantes 
Populares”, disse.

 A obra segue em bom 
ritmo na Avenida Júlio 
Cesar Jarros, no Parque 
Danielle, ao lado do Banco 
de Alimentos. Ela é resul-
tado de convênio entre a 
Prefeitura e o governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Agri-
cultura e Abastecimento 
(Seab), com o investimento 
R$ 3,9 milhões – sendo R$ 

3,5 milhões provenientes 
do Estado e R$ 421 mil em 
contrapartida do município.

Apenas na construção, 
de 1.494,62 m², o investi-
mento será de R$ 2,6 mi-
lhões e o prazo de execução 
vai até maio deste ano. O 
projeto todo compreende 
a construção da cozinha, 
administração e refeitório, 
aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes e 
de consumo, para produzir 
e comercializar refeições 
de boa qualidade a preços 
acessíveis, fortalecendo a 
rede de proteção nutricional.

“Levaremos comida de 
qualidade com baixo custo 
aos trabalhadores, idosos, 
desempregados, estudan-
tes, aposentados, coletores 
de recicláveis, vendedores 
ambulantes e moradores 
de rua, entre outros públi-
cos”, explicou Pozzobom. 
O objetivo é ofertar refei-
ções saudáveis e reduzir 
o número de pessoas em 

insegurança alimentar e 
risco nutricional.

O restaurante popular 
também deve firmar par-
cerias com empresas que 
tenham grande número 
de empregados no parque 
industrial, para servir ali-
mentação no local de traba-
lho, dando mais tempo aos 
trabalhadores e reduzindo 
os custos.

Pozzobom lembrou que o 
Restaurante Popular é uma 
ferramenta que se soma às 
estratégias do município 
para combater a fome e 
melhorar a qualidade na 
alimentação distribuída à 
população, que reúne pro-
gramas como o Banco de 
Alimentos, Lixo que Vale, 
Compra Direta, Sacolão do 
Produtor, distribuição de 
cestas verdes e repasses 
de alimentos a diversas 
entidades que atendem 
famílias necessitadas e 
servem refeições prontas 
gratuitamente à população.

A obra segue em bom ritmo na Avenida Júlio Cesar Jarros, no Parque Danielle, ao lado do 
Banco de Alimentos

técnico-científico, mas 
também o ferecendo 
nossas recomendações, 
nossa orientação”, rei-
tera. “Temos deman-
das em várias linhas 
de atuação, tanto na 
agricultura quanto na 
pecuária, por isso esta 
parceria será muito 
bem-vinda”, diz Laza-
rin. “Também serão de 
grande importância o 
apoio que receberemos 
nas áreas da Engenharia 
Civil e Engenharia Mecâ-
nica e na de marketing”, 
acrescenta Ragazi.

Reitor e Ragazi, que representa os produtores de leite da região: todos serão beneficiados 
com os projetos do convênio
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 IQUARESMA 

Direção da Paixão de Cristo convoca
voluntários para a encenação em Umuarama
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NOTÍCIAS DAUNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

Campanha da Unipar está na retal final, com vários 
cursos, em várias áreas do conhecimento
A Unipar investe em opções em todas as áreas 

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

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

SAIBA MAIS EM POS.UNIPAR.BR

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

Cardiovascular
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana
• Manejo da Fertilidade do Solo e 
Nutrição de Plantas
• MBA em Finanças, Controladoria e 
Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas, Carreira 
e Liderança
• MBA em Perícia, Auditoria e Gestão 
Tributária
• MBA Executivo em Gestão 
Empresarial
• MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação
• Medicina de Felídeos

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

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

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

tradicional, ainda pode. O 
Módulo II Continuado [para vagas 

remanescentes] está com inscrições 
abertas. Acesse vestibular.unipar.

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

confira lá também o Programa de 
Bolsas da Unipar. Porque a Unipar 

tem muito espaço para o seu talento!

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

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

CURSOS OFERECIDOS 

Reitor Carlos Eduardo Garcia: 
investimentos em cursos de pós-
graduação elevam o conceito da Unipar

Umuarama – O Grupo 
Teatral São Francisco 
de Assis iniciou no últi-
mo domingo no morro da 
Sanepar os ensaios para 
a encenação da  Paixão 
de Cristo. Com previsão 
de mais de 200 artistas, 
equipe técnica, figurantes 
e assistentes o grupo está 
convidando pessoas que 
queiram participar da 
peça, que conta os eventos 
e os sofrimentos de Jesus 
nas horas que antecede-
ram seu julgamento e sua 
execução.

Segundo o ator que 
faz o papel de Jesus, De-
navir Rissato, os ensaios 
estão sendo realizados às 
16 horas, aos domingos, 
no morro da Sanepar. A 
pessoa interessada em 
participar da encenação 
pode procurar a equipe no 
dia dos ensaios. “Precisa-
mos de pessoas para fala, 
figurantes, auxiliares, 
na troca de roupa, para 
montar o palco. São vários 
setores dentro da peça. 
Quem tiver interesse pode 
escolher o que faze, basta 
procurar a gente”, disse. 

Ainda segundo Rissato, 
os interessados em ajudar 
a montar o palco e os 
preparativos da estrutura 
podem procurar o João 
Paulo, na secretária da 
Paróquia São Francisco 
de Assis. “Precisamos 
pessoas para fazer tudo e 
levar esse lindo espetácu-

ser preciso como as falas, 
como está na Bíblia. É 
uma interpretação que 
não tem como descrever, 
preciso proporcionar emo-
ção, mas eu também fico 
emocionando, mesmo com 
toda a Concentração”, 
contou.

O maior espetáculo a céu aberto de Umuarama, A Paixão de Cristo, será realizado neste ano no dia 10 (Sexta-feira Santa) às 19h30

lo para os umuaramenses 
e moradores da região”, 
ressaltou. 

 O maior espetáculo a 
céu aberto de Umuarama, 
A Paixão de Cristo, será 
realizado neste ano no 
dia 10 (Sexta-feira Santa) 
às 19h30.

Historia de emoção
A interpretação da 

Paixão de Cristo da pa-
róquia São Francisco de 
Assis, em Umuarama, 
começou nos anos 80, 
mas em 2003 foi criado 
o grupo teatral, que está 
a frente do espetáculo. 

“Quando começamos era 
na escadaria da igreja, 
fazíamos a Via Crúcis 
seguindo para Sanepar 
e no moro a Crucificação 
e ressurreição. Mas em 
2006 decidimos fazer 
tudo na Sanepar, tem um 
cenário bonito, especifico 

para isso e também é me-
lhor para as pessoas que 
vão assistir”, lembrou.

Desde de o início inter-
pretando o papel de Jesus, 
Devanir Rissato conta que 
a responsabilidade é mui-
to grande. “Eu não posso 
fazer arranjos, tenho que 
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Inaugurado asfalto da Estrada Dias , mais 
uma estrada rural pavimentada pela Prefeitura

 IUMUARAMA 
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Umuarama - Uma gran-
de festa popular marcou a 
entrega da pavimentação 
da Estrada Dias, importan-
te estrada rural que serve 
a diversas propriedades 
de pequenos agricultores 
entre o final da Avenida 
Presidente Castelo Branco 
e as estradas Pavão e Moe-
ma, no final da tarde de sex-
ta-feira, 13. Depois de uma 
espera de 30 anos e muitas 
promessas não cumpridas, 
a obra foi construída pela 
administração municipal 
em 60 dias, trazendo espe-
rança de desenvolvimento e 
uma vida mais confortável 
às dezenas de famílias be-
neficiadas, além de mais 
segurança ao transporte 
e deslocamento até a área 
urbana de Umuarama.

Na inauguração, inter-
rompido várias vezes por 
aplausos, o prefeito Celso 
Pozzobom anunciou que 
outras estradas rurais se-
rão pavimentadas em breve 
– uma delas é a Canelinha, 
partindo da subestação da 
Copel no Jardim São Cris-
tóvão – e também está nos 
planos da administração 
asfaltar a Estrada Pioneiro, 
entre a rodovia para Maria 
Helena e a Estrada Juvenal, 
que liga à PR-323.

“Já asfaltamos a Jabo-
randi, entre a Avenida 
Portugal e a estação de 
captação da Sanepar, e pla-
nejamos asfaltar a Jurupo-

Prefeito Celso Pozzobom e outras autoridades na inauguração da obra 

ca, que fica na rodovia para 
Serra dos Dourados – atrás 
do Jabuticabeiras e Sete 
Alqueires. Com estas obras 
estruturantes, a comuni-
dade rural terá melhores 
condições de produzir, es-
coar os seus produtos e se 
deslocar até a cidade com 
mais conforto e segurança. 
Isso é investir na qualidade 
de vida das famílias da zona 
rural e no desenvolvimento 
agropecuário do município, 
estimulando a permanência 
do homem no campo e o au-
mento da produtividade”, 
destacou Pozzobom.

A inauguração contou 
com a presença do vice
-prefeito Hermes Pimentel 
da Silva, dos vereadores 
Noel do Pão, presidente da 
Câmara, Newton Soares, 
Júnior Ceranto, Ronaldo 
Cardoso, Toninho Compar-
si e de representante da 
vereadora Maria Ornelas, 
do assessor do deputado 
Toninho Wandscheer, Sidnei 
Santos, da representante da 
associação de moradores e 
produtores rurais, Lucilene 
Maria Silva, a Lu, do secre-
tário municipal de Serviços 
Rodoviários, Mauro Liutti, 
de secretários e diretores 
municipais e diversas lide-
ranças da comunidade.

A obra foi possível gra-
ças a uma parceria entre o 
município e os moradores. 
Do custo total, R$ 500 mil 
são provenientes de emen-

da do deputado federal 
Toninho Wandscheer, R$ 
489.209,19 serão custeados 
pelos proprietários rurais 
atendidos com a obra e os 
R$ 498 mil restantes são a 
contrapartida da Prefeitu-
ra, com o aval dos vereado-
res da bancada de apoio do 
prefeito na Câmara,

Além da pavimentação, 
a obra inclui ainda ga-
lerias pluviais, bocas de 
lobo, gramado nas faixas 
laterais e sinalização de 
trânsito. Além do asfalto, a 
Prefeitura implantou uma 
tubulação para passagem 
da água das chuvas após a 
ponte do ribeirão Tucuruvi, 
onde ocorriam alagamentos 
em dias de chuva pesada. 
Outro ramal foi implantado 
para escoamento pluvial 
no “pé” da serrinha, dire-
cionando a água para uma 
área de nascentes.

“Também estamos aten-
dendo várias estradas com 
readequação, cascalhamen-
to e aplicação de dynabse, 
um agregante que aumenta 
a resistência do solo e serve 
de base para pavimentação, 
como fizemos nas estradas 
Diacuí e Pioneiro”, lembrou 

A Estrada Dias recebeu 14.415 m² de asfalto 
em cerca de 2.400 metros de extensão, além de 
um projeto completo de drenagem pluvial com 
galerias, bocas de lobo, poços de visita, descida 
de água em degraus e plantio de grama nas la-
terais de todo o trajeto. A inauguração terminou 
com uma grande confraternização promovida 
pela própria comunidade rural.

A OBRA Moradores agradeceram à 
Prefeitura pela pavimentação

Pozzobom. O secretário 
Mauro Liutti informou que 
na próxima semana será 
iniciada a readequação e 
depois o cascalhamento de 
toda a extensão da Estrada 
Pavão, que encontra com a 
Dias na antiga farinheira.
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Adolescente 
morreu 
após ser  
esfaqueado 
as margens 
da PR-323

POLÍCIA

Cruzeiro do Oeste – 
Um adolescente de 14 
anos morreu no início 
da manhã deste sába-
do após ser esfaqueado 
durante a madrugada 
às margens da PR-323, 
em Cruzeiro do Oeste, 
segundo a Polícia Mili-
tar. O menino chegou 
a ser socorrido até o 
Hospital Municipal, 
mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu 
cerca de cinco horas 
após ser atendido. O 
corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umua-
rama.

Segundo a PM, por 
volta das 2h20 um 
popular passou pela 
rodovia, avistou a víti-
ma e acionou a Polícia 
Militar, que acionou 
socorro médico e foi 
até o local. De acordo 
com a PM, o adolescen-
te estava consciente 
quando foi socorrido. 
Ele entrou em óbito 
às 7 horas desde sá-
bado. As polícias Civil 
e Militar trabalham 
para elucidar o crime e 
identificar o autor.

Ainda segundo a 
PM, as circunstâncias 
do crime ainda estão 
sendo apuradas. O 
adolescente teria en-
volvimento em furtos 
e roubos em Cruzeiro 
do Oeste e teria re-
tornado recentemente 
para a cidade, após 
internação no Cense 
de Maringá em 2019.

editoria@ilustrado.com.br

Dia Mundial da Tuberculose terá 
ações preventivas em escola e entidades

 ISAÚDE/UMUARAMA
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Umuarama - O Ambu-
latório de Infectologia da 
Secretaria Municipal de 
Saúde preparou uma série 
de ações para a Semana 
Nacional de Mobilização 
contra a Tuberculose, em 
alusão ao dia mundial de 
luta contra a doença – 24 
de março. “Teremos várias 
palestras com o médico 
Celso José Gomes, com 
o objetivo de fortalecer a 
educação e a conscientiza-
ção sobre a tuberculose”, 
explicou a coordenadora 
do ambulatório, Maria de 
Lourdes Gianini.

 A programação abre 
no dia 23, segunda-feira, 
com palestra às 8h25 para 
os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio no Colégio 
Estadual Pedro II. No dia 
24 o tema será abordado 
com funcionários da Clínica 
Psiquiátrica Santa Cruz, a 
partir das 13h30, e às 19h30 
os adolescentes da Guarda 
Mirim e seus familiares 
receberão as orientações 
do médico Celso Gomes.

Internos do Centro de 
Recuperação Viva com 
Deus (Crevd), dependen-
tes químicos e alcoólatras, 
terão palestra sobre tuber-
culose no próximo dia 25, 
às 8h; no dia 26 será a vez 
dos internos da Apromo, 
também às 8h, e fechando 

São Paulo, (AE) - Em 
razão do coronavírus, a 
Polícia Federal decidiu, 
neste sábado, 14, suspen-
der a matrícula e reali-
zação da segunda turma 
do Curso de Formação 
Profissional (CFP), refe-
rente ao concurso público 
para provimento de vagas 
nos cargos de Delegado 
de Polícia Federal, Perito 
Criminal Federal, Agente 
de Polícia Federal, Escri-

Filas grandes, descon-
fortáveis, poucos atenden-
tes disponíveis e urgência 
para solicitar um serviço 
público. Vários idosos já 
passaram por essa situa-
ção. Mesmo com atendi-
mento prioritário, alguns 
serviços públicos não são 
tão eficientes quanto a 
internet. 

Para facilitar e agilizar 
o atendimento à população 
com mais de 60 anos, o 
governo federal  ampliou 
a rede de atendimento de 
alguns serviços essenciais 
- solicitação de aposenta-
doria, perícia do Instituto 

São Paulo, (AE) - A Com-
panhia Docas do Estado de 
São Paulo (Codesp) anulou 
concurso aberto em 2017 
para novas vagas na estatal, 
que reconheceu irregulari-
dades durante o certame. 
A decisão foi tomada após 
encontro com representan-
tes do Ministério Público 
Federal, que já havia se 
manifestado na Justiça pela 
suspensão do processo se-
letivo em ação civil pública.

A Codesp afirmou tam-
bém que irá devolver os 
valores de inscrições pagos 

a programação a palestra 
será realizada novamente 
na Clínica Santa Cruz, no 
doa 27 às 14h, desta vez 
volta aos pacientes.

A TB, como é chamada, 
é uma doença bacteriana 
infecciosa que afeta prin-

cipalmente os pulmões e 
pode ser grave, embora 
tenha cura com tratamento 
adequado. As bactérias que 
causam a tuberculose são 
espalhadas quando uma 
pessoa infectada tosse ou 
espirra (gotículas respira-

Opções de Imóveis em Curitiba

TERRENO COM 6 CASAS EM CONDOMINIO-R$349.900,00

Terreno no bairro Pilarzinho-Zoneamento: UC-SETOR DE TRANSIÇÃO PARQUE NATURAL MUN TAN-
GUA-Testada de 30,00MTS para Rua Agostinho Grubba X 27,00 ambos lados - ÁREA TOTAL 668,00m2- 
No local tem seis casas em condominio, não averbadas e necessitando de reparos. 

Locação sala/consultorio-DOC Batel-R$4.940,00
DOC Castelo Batel foi criado para profissionais da área de saúde e seus pacientes.
Temos um consultório premiun para voce, profissional da área de saúde, no prédio com a 
localização mais cobiçada e valorizada de Curitiba-terreno compartilhado com o Castelo 
do Batel, construído em conformidade com a RDC50 da ANVISA, inclusive em suas áreas 
comuns. Veja imagens do empreendimento em vídeo 3D no LINK abaixo:
PERMITIMOS QUE A SALA SEJA DE USO COMPARTILHADO- MAIS DE UM MÉDI-
CO OCUPANDO O MESMO ESPAÇO EM HORÁRIOS DIFERENTES PARA DILUIR AS 
DESPESAS DA LOCAÇÃO E TAXAS.

Corredores: Com 2 metros de largura de acordo com a 
RDC50 da Anvisa;
Portas dos consultórios em folha dupla: Largura das por-
tas de 1,3 metros;
Área de descarte de lixos especiais: Área especial para 
descarte de lixo hospitalar em todos os pavimentos;
Segundo ponto de água: Ponto de água extra para área 
de atendimento e ponto de água para copa;
Elevadores: Dois elevadores sendo um com capacidade 
para maca;
Geradores: Para áreas comuns e elevadores de emergên-
cia.
DOC oferece Port Cochère. Acesso ao estacionamen-
to pela Avenida Visconde de Guarapuava. Vaga de em-
barque e desembarque de ambulância.
**Diferenciais DOC Batel: *Segurança: Pacientes e acom-
panhantes terão acesso aos consultórios somente após 
identificação;
*Serviços de Diagnóstico: Integração entre consultórios e 
serviços de diagnóstico localizados no térreo;
*Infraestrutura: Auditório, 2 salas de reuniões, copa, foyer, 
lobby e valet park, fitness e bicicletário;
*Smartservices: Mão de obra temporária, suporte ao TI, 
eletricista, hidráulico, chaveiro;
*Smartparking: Espaço de estacionamento aos propri-
etários e visitantes através do sistema rotativo.
Haverá cobrança de IPTU e CONDOMÌNIO a parte. Agen-
de já sua visita  Maiores informações consultem nossos 
corretores!

pelos candidatos e cancelar 
vínculos funcionais que 
possam ter sido firmados 
com os aprovados do con-
curso. O MPF afirma já ter 
encaminhado petição à 1ª 
Vara Federal de Santos so-
licitando que a anulação do 
certame seja homologada.

De acordo com a Procu-
radoria, o processo seletivo 
utilizou de critérios ilegais 
de comissão verificadora 
dos perfis raciais autode-
clarados levaram à desclas-
sificação de candidatos co-
tistas  Ao menos 56 pessoas 

teriam sido prejudicados.
Inicialmente, a Codesp 

negou as falhas no concur-
so e obteve decisão judicial 
para remeter a ação para a 
Justiça Estadual, alegan-
do ausência de interesse 
da União no caso. O pro-
cesso acabou no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
após recurso do Ministério 
Público Federal, e foi reme-
tido à Vara de Santos após 
mudanças no estatuto da 
companhia reconhecessem 
a justiça federal como com-
petente para avaliar o caso.

Nacional do Seguro Social 
(INSS), atualização de da-
dos cadastrais, solicitação 
de pensão por morte, entre 
outros - para a web.  

Para homens ou mulhe-
res que contribuíram du-
rante o período mínimo - 35 
e 30 anos, respectivamente 
- exigido pelo INSS, a soli-
citação de aposentadoria 
pode ser facilmente preen-
chida na nova plataforma. 
“Buscamos a transforma-
ção digital dos serviços pú-
blicos e a oferta em canais 
digitais simples e unifica-
dos. O cidadão, em especial 
o de mais idade, pode agora 

acessar o portal Gov.br e 
realizar diversos serviços 
sem sair de casa. Isso é bom 
para todos, ainda mais em 
um momento delicado para 
a saúde dessas pessoas”, 
ressalta o secretário de Go-
verno Digital do Ministério 
da Economia, Luis Felipe 
Monteiro.

De acordo com os núme-
ros apresentados no portal 
Gov.br, 1.836 serviços estão 
disponíveis no site. O núme-
ro representa 54% de todos 
os serviços oferecidos pelo 
governo. Destes, oito servi-
ços apesentam mais de 500 
mil solicitações anuais. 

tórias no ar) ou por meio 
da saliva (beijos ou bebidas 
compartilhadas). A maioria 
dos infectados não apre-
senta sintomas – quando 
ocorrem, geralmente in-
cluem tosse (às vezes com 
sangue), perda de peso, 
sudorese noturna e febre.

ORIENTAÇÃO 
Os pacientes com sinto-

mas manifestos precisam 
de um longo tratamento 

com vários antibióticos. A 
doença tem cerca de 150 
mil casos por ano no Brasil 
e pode ser parcialmente 
evitada com vacina. O tra-
tamento é feito com auxílio 
médico e ela propaga-se 
facilmente, por isso requer 
diagnóstico médico e exa-
mes laboratoriais ou de 
imagem. A cura é obtida 
com tratamento de médio 
prazo (meses).

A programação abre no dia 23, segunda-feira, com palestra às 8h25 para os alunos do 3º ano do Ensino Médio no Colégio 
Estadual Pedro II

Codesp anula concurso que excluiu
pardos, negros e pessoas com deficiência

Plataforma digital beneficia idosos 
que utilizam serviços públicos

PF suspende curso de Formação 
Profissional devido ao coronavírus

vão de Polícia Federal e 
Papiloscopista Policial 
Federal. O curso seria 
realizado em Brasília e 
formaria quase 600 poli-
ciais federais.

O Brasil tem 98 casos 
confirmados que estão 
distribuídos por 12 Esta-
dos e o Distrito Federal, 
a maioria em São Paulo. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, o País tem 1.485 
casos suspeitos e 1.344 

análises foram descar-
tadas.

De acordo com o co-
municado, assinado pelo 
diretor de Gestão Pessoal 
da PF, Delano Cerqueira 
Bunn, o curso permane-
cerá suspenso ‘enquanto 
perdurar  o  estado de 
emergênc ia  de  saúde 
pública de importância 
internacional decorren-
te do coronavírus (CO-
VID-19)’
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Sem vencer há 5 rodadas do Paulista, 
Corinthians faz duelo decisivo hoje

 ICONTRA O ITUANO 

editoria@ilustrado.com.br
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Com cifras 
bilionárias, 
COI terá 
trabalho para 
cancelar 
Olimpíada

EPIDEMIA

São Paulo,  (AE) - 
Com cifras bilionárias 
envolvidas, não será fá-
cil para o Comitê Olímpi-
co Internacional (COI) e 
Comitê Organizador do 
Jogos de Tóquio cance-
lar a edição programada 
para começar em 24 
de julho (Olimpíada) e 
25 de agosto (Paralim-
píada)  As duas partes 
ainda argumentam que 
as datas estão mantidas, 
apesar do cancelamento 
de centenas de eventos 
esportivos no mundo 
todo por causa da pan-
demia de coronavírus.

Cancelar os Jogos de 
Tóquio seria a medida 
mais extrema. O evento 
conta com o número 
recorde de 14 patrocina-
dores globais, 15 parcei-
ros “ouro”, 32 parceiros 
oficiais e 19 apoiadores 
oficiais. Ou seja, um 
total de 80 empresas. 
Excluindo as 14 marcas 
que são vinculadas ao 
COI, as empresas locais 
desembolsaram cerca de 
US$ 3,3 bilhões (R$ 15,9 
bilhões), cifras que são 
o triplo do recorde an-
terior, de Londres-2012.

Os patrocinadores 
estão demonstrando 
apoio às decisões do 
COI e comitê local. “A 
P&G esclarece que segue 
como um dos patrocina-
dores dos Jogos Olímpi-
cos e mantém todo o seu 
planejamento. Muitos 
mercados nos quais a 
companhia atua e mar-
cas de seu portfólio estão 
trabalhando ativamente 
para Tóquio-2020”, disse 
a empresa.

Outro parceiro do 
COI é a Visa, que garan-
tiu ter plena confian-
ça nos organizadores. 
“Como parceiro global 
dos movimentos olím-
picos e paralímpicos, a 
Visa está monitorando 
a situação do corona-
vírus de perto, seguin-
do as orientações da 
Organização Mundial 
de Saúde, autoridades 
governamentais e outros 
especialistas e stakehol-
ders, incluindo o Comitê 
Olímpico Internacional, 
o Comitê Paralímpico 
Internacional e o Co-
mitê Organizador Tó-
quio-2020”, explicou.

  

Vasco e Fluminense fazem no 
Maracanã um clássico com 
treinadores sob pressão

Rio, (AE) - Sem público, por causa da pandemia 
do coronavírus, o Maracanã vai receber neste 
domingo, às 18h, um clássico com dois treinadores 
sob pressão. Do lado do Vasco, Abel Braga está 
pendurado por um fio e provavelmente vai cair em 
caso de mais uma derrota. Do lado do Fluminense, 
a situação de Odair Hellmann não é tão dramática, 
mas uma derrota na Copa do Brasil deixou o técnico 
em posição desconfortável no clube.

Na noite de quinta-feira, o Vasco foi batido pelo 
Goiás por 1 a 0, em São Januário, também pela 
Copa do Brasil, e a queda de Abel chegou a ser dada 
como certa - o próprio treinador, após a partida, 
não descartou a possibilidade de pedir demissão. 
Contrariando as expectativas, porém, o veterano 
profissional foi mantido no cargo.

Além da derrota no torneio nacional - o Vasco 
será obrigado a vencer os goianos fora de casa para 
não sair precocemente da Copa -, pesa contra Abel a 
fraca campanha no Campeonato Carioca. O time não 
foi às semifinais da Taça Guanabara (primeiro turno 
do Estadual) e empatou as duas partidas disputadas 
na Taça Rio (segundo turno). O treinador admite 
que não está conseguindo fazer a sua equipe jogar 
bem e a paciência da torcida está muito perto do 
fim. Uma derrota no clássico deverá significar o fim 
da linha para Abel, até porque, nesse caso, o Vasco 
ficará bem próximo da eliminação na Taça Rio, uma 
vez que faltarão apenas duas rodadas para o fim da 
fase de classificação.

O Fluminense, por sua vez, vai bem no torneio 
estadual. O time venceu por goleada nas duas pri-
meiras rodadas do segundo turno e é pouco provável 
que fique fora da semifinal. O problema é que a 
derrota por 1 a 0 diante do Figueirense teve um peso 
enorme, já que a Copa do Brasil é bem mais valiosa 
do que o Carioca. Tanto que o presidente Mário 
Bittencourt, em entrevista coletiva concedida na 
sexta-feira, teve de se pronunciar sobre a situação 
de Odair Hellmann, sinal de que a pressão sobre o 
treinador não é pequena - o dirigente garantiu que 
não pensa em trocar de técnico em caso de elimina-
ção na competição nacional.

Odair não vai poder contar no clássico com o 
lateral-direito Gilberto, que tem uma lesão muscular 
e será substituído por Igor Julião. Existe a possibili-
dade de o treinador poupar o meia Nenê, artilheiro 
do Fluminense no Carioca, porque o jogador de 38 
anos teve pouco descanso nas últimas semanas. Se 
for esse o caso, Paulo Henrique Ganso será escalado 
para enfrentar o Vasco

Apesar do pouco tempo de recuperação após a 
derrota para o Goiás, Abel Braga deverá escalar sua 
formação principal no clássico. A necessidade de 
vencer o rival é grande, o que torna o cenário pouco 
convidativo para a prática de poupar jogadores.

Técnico do Vasco está pendurado por um fio 

São Paulo, (AE) - Há 
mais de um mês sem vencer 
no Campeonato Paulista, o 
Corinthians está contra as 
cordas. A possibilidade de 
eliminação na primeira fase 
do Estadual, o que seria 
bastante constrangedor 
para o atual tricampeão, 
cresce a cada rodada e o 
time alvinegro precisa rea-
gir. A começar pela partida 
deste domingo contra o 
Ituano, às 16h, em Itaque-
ra, um compromisso que 
assumiu ares de decisão 
para os corintianos. E uma 
“decisão” sem torcida, por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus.

A última vitória do Co-
rinthians no Paulista ocor-
reu no dia 2 de fevereiro, 
quando a equipe comanda-
da por Tiago Nunes ganhou 
o clássico contra o Santos 
por 2 a 0. De lá para cá, 
foram cinco rodadas con-
secutivas sem um único 
triunfo - nesse período, a 
única vitória corintiana 

foi sobre o Guaraní, do 
Paraguai, pela Copa Liber-
tadores, resultado ainda 
assim insuficiente para que 
o clube se mantivesse vivo 
no torneio continental.

Por causa dessa seca 
de bons resultados, o Co-
rinthians está na lanterna 
do Grupo D da competição 
estadual, com dez pontos. 
A situação não é desespe-
radora, já que o Guarani, 
segundo colocado da chave, 
está apenas três pontos 
à frente, mas uma derro-
ta e uma combinação de 
resultados pode deixar 
a equipe de Tiago Nunes 
praticamente sem chances 
de classificação para o 
mata-mata.

Como a necessidade de 
ganhar é enorme, Tiago 
Nunes deverá colocar o 
Corinthians para atacar o 
Ituano desde o começo do 
jogo. É grande a possibili-
dade de o volante Camacho 
retornar à equipe, no lugar 
de Gabriel. No sistema 

Torcida já reclama do time mais neste jogo de domingo será de portões fechados

ofensivo, Pedrinho e Yony 
González, jogadores que fi-
caram fora do empate com 
o Novorizontino, na rodada 
passada, deverão jogar. O 
jovem atacante não atuou 

porque foi a Portugal para 
assinar seu contrato com 
o Benfica e o colombiano, 
porque estava machucado.

Recuperado de uma le-
são muscular na coxa es-

querda, Yony diz que agora 
está em melhores condições 
físicas do que nas três par-
tidas que disputou com 
a camisa do Corinthians 
(contra São Paulo, Água 

Santa e Santo André). O 
ex-jogador do Fluminense 
reconhece que ainda não 
conseguiu jogar o que pode 
no clube alvinegro.

Além das cinco rodadas 
sem vitória no Paulista, há 
outro forte motivo para o 
Corinthians lutar por um 
triunfo sobre o Ituano: o 
próximo jogo será o clás-
sico contra o Palmeiras e a 
turma de Tiago Nunes sabe 
que não será bom negócio 
depender de um resultado 
contra o maior rival para 
continuar com chances de 
classificação.

Do outro lado, o Ituano 
precisa se reabilitar para 
não correr riscos de rebai-
xamento. O técnico Vinícius 
Bergantin sabe que a fase 
complicada das duas equi-
pes mexe com o psicológico 
dos atletas e que o Ituano 
precisa acreditar que pode 
surpreender o adversário. 

Para esse confronto, o 
treinador não conta com 
o experiente meia Corrêa. 

São Paulo, (AE) - Quarta-
feira, 4 de março, 9h15 da 
manhã, o cidadão brasileiro 
naturalizado paraguaio Ronal-
do de Assis Moreira apresenta 
às autoridades de controle 
migratório do Aeroporto Sil-
vio Pettirossi, em Luque, no 
Paraguai, o passaporte n° 
Q568928. Às 9h18, o também 
cidadão brasileiro naturaliza-
do paraguaio Roberto de Assis 
Moreira entrega o passaporte 
Q569753 aos fiscais.

Ronaldo é Ronaldinho Gaú-
cho, enquanto Roberto é Assis, 
irmão do ex-jogador. Ambos 
tiveram a entrada no país 
liberada em questão de poucos 
segundos, mas não passaram 
despercebidos para um grupo 
de promotores do Ministério 
Público. Afinal, momentos 
depois foi descoberto que o 
passaporte Q568928 havia sido 
emitido cerca de dois meses 
antes em nome de María Isabel 
Gayoso, e não de Ronaldinho. 
Já o documento Q569753 era 
da senhora Esperanza Apo-
lonia Caballero Coronil, mas 
estava com o nome de Assis. 
Ou seja, eram passaportes 
fraudulentos (originais, mas 
com conteúdo falso).

Se em um primeiro momen-
to chegou a se considerar a 
possibilidade de que tudo não 
havia passado de um mal-en-
tendido e, por isso, não era ne-
cessário abrir processo contra 
os dois irmãos, o caso sofreu 
grande reviravolta dois dias 
depois, quando a Justiça de-
cretou a prisão de ambos e de-

Caso Ronaldinho envolve policiais, 
fiscais e até banco estatal

terminou que eles precisavam 
permanecer detidos durante a 
investigação. A suspeita do MP 
é de que Ronaldinho Gaúcho e 
seu irmão façam parte de um 
amplo esquema estruturado 
para desenvolver documentos 
falsos. A quadrilha contaria 
com a participação de empre-
sários e funcionários públicos 
para facilitar a operação de 
negócios ilegais no país. Mas, 
para o MP, o objetivo final seria, 
na verdade, lavagem de dinhei-
ro.A defesa de Ronaldinho e 
seu irmão alega que os dois 
foram enganados e não sabiam 
que os passaportes tinham 
sido adulterados. Por enquan-
to, não conseguiram convencer 
as autoridades paraguaias 
e têm acumulado sucessivas 
derrotas na tentativa de tirar 
os seus clientes da cadeia. 

De acordo com promotores, 
advogados, empresários e 
brasileiros que trabalham no 
Paraguai ouvidos pelo Estado 
na última semana, entre os 
envolvidos no esquema de 
falsificação de documentos 
estão servidores da Polícia, do 
Banco Nacional de Fomento, 
da Direção Nacional de Ae-
ronáutica Civil e da Direção 
Geral de Imigração.

A trama começa quando 
criminosos negociam com 
investidores estrangeiros a 
obtenção da nacionalidade 
paraguaia para facilitar a aber-
tura de empresas ilegais no 
país. O passo seguinte é ter 
uma conta corrente no Banco 
Nacional de Fomento em nome 

do estrangeiro interessado no 
passaporte falso. Um depósito 
de US$ 5 mil (cerca de R$ 25 
mil) é usado como garantia 
para iniciar o processo de 
produção dos documentos 
e demonstrar vínculo com o 
país. Funcionários do banco 
ganham acesso ilegal para 
operar a conta. 

Outra parte desse grupo 
de criminosos é escalada para 
cooptar cidadãos paraguaios. 
Cabe a essas pessoas solicitar 
passaportes legais nos órgãos 
oficiais. Após a emissão, es-
ses documentos, então, são 
levados para funcionários 
corruptos do Departamento 
de Informática da Polícia Na-
cional, que adulteram os dados 
e incluem as informações dos 
estrangeiros. Os passaportes 
são entregues aos empresá-
rios, que repassam para os 
destinatários no exterior.

O passo seguinte é comu-
nicar os agentes da Direção 
de Migrações e da Direção 
Nacional de Aeronáutica Ci-
vil, responsáveis pelo con-
trole de entrada e saída de 
estrangeiros no país, que eles 
devem permitir o ingresso 
ilegal desses estrangeiros com 
nacionalidade paraguaia sem 
avisar as autoridades. No caso 
de Ronaldinho, foi enviada 
uma carta à administração do 
aeroporto de Luque pedindo 
celeridade na liberação do 
ex-jogador a fim de evitar que 
a aglomeração de curiosos 
pudesse provocar transtornos 
aos demais passageiros.
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Presidente da Sicredi, Jaime Basso, ao lado do gerente regional Marcos Cesar Spessatto, 
em entrevista aos radialistas Claudiney Moraes e o diretor da rádio, Ilídio Coelho Sobrinho 

Estande Ilustrada FM e do Ilustrado está bastante agitado na Expo 

Touro mecânico atrai crianças e adultos para brincar de graça 
O casal Ilídio Coelho Sobrinho e Maria Hirata recepcionou o presidente da 

Sicredi, Jaime Basso, o gerente regional Marcos Cesar Spessato e a gerente 
de Desenvolvimento da Sicredi, Cláudia Bonati

Parte da equipe da Ilustrada FM com a diretora Maria Hirata CoelhoA queda de braço é uma das atrações gratuitas para o público 

Centenas de mulheres participaram do encontro

Umuarama – Quem pas-
sa pelo estande do jornal 
Umuarama Ilustrado e da 
rádio Ilustrada FM, na Expo 
Umuarama, tem a opção de 
brincar no touro mecânico, 
fazer tatuagem, se embele-
zar ainda mais no espaço 
Quem Disse, Berenice?, brin-
car de queda de braço, curtir 
a boa música e concorrer ao 
prêmio de R$ 1.000,00. Tudo 
isso de graça. 

As atrações acima são al-
gumas das que estão atraindo 
grande público e tornando o 
estande um dos mais visita-
dos da exposição. Nas duas 
primeiras noites, sexta-feira e 
sábado, o estande ficou lotado 
e a expectativa do diretor do 
jornal e da rádio, Ilídio Coelho 
Sobrinho, é de que a movimen-
tação intensa continue assim 
até o próximo domingo, no 
último dia da Expo. 

Além das atrações para o 
público em geral, o estande 
também está recebendo 
visitas de políticos, empresá-
rios e profissionais liberais 
locais, regionais e de outras 
partes do Paraná e do Brasil. 
Na sexta-feira, por exemplo, 
o presidente da Cooperativa 
Sicredi Vale do Piquiri ABCD 
PR SP, Jaime Basso, esteve 
no estande e concedeu en-
trevista ao vivo na Ilustrada 
FM. 

Programação de domingo 
Para este domingo a pro-

gramação no estande da 

Ilustrada FM e do Ilustrado 
inclui a Roleta da Sorte com 
sorteio de prêmios, tatua-
gens, peãozinho no touro 

mecânico, tem a presença 
de palhaços, queda de braço, 
espaço Quem Disse, Bereni-
ce? Capitão América e Touro 

Mecânico. 
No estande e em entradas 

do parque de exposições 
estão sendo distribuídos 

panfletos premiados da 
Ilustrada FM 102.3, onde o 
visitante pode preencher e 
depositar na urna que fica 

no estande para concorrer 
ao prêmio de R$ 1.000,00 em 
dinheiro. O sorteio será no 
domingo dia 22. 

Umuarama - O recinto Pe-
dro Lino Gaiari ficou tomado 
na manhã deste sábado (14) 
pelas 330 mulheres vindas de 
22 municípios das regiões de 
Umuarama e Cianorte. Foi o 
18o Encontro da Mulher Tra-
balhadora Rural. “O encontro 
é sempre um grande sucesso 
e se tornou uma tradição na 
Expo Umuarama. Tivemos 
que fazer uma força tarefa 
para organizar tudo devi-
do a grande quantidade de 
mulheres que apresentaram 
interesse em virem para cá”, 
disse José Antônio Duarte, 
chefe do núcleo regional da 
Seab (Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abaste-
cimento).

Umuarama se destaca 
dentro do agronegócio. O 
município é um dos maiores 
produtores de carne bovina 
do Paraná. “Hoje nos senti-
mos honradas por receber 
tantas mulheres fortes que 
movem a produção no cam-
po”, ressaltou a primeira 
dama Dulce Maria Pozzo-
bom. O empoderamento da 
mulher e o seu papel no cam-
po diante dos desafios do dia 
a dia foi assunto principal 
das anfitriãs do encontro, a 
exemplo de Madalena Viotto 

Gaiari, esposa do presidente 
da Sociedade Rural, Milton 
Gaiari. Na palestra do en-
contro o tema foi a produ-
ção de café especial com o 
projeto “Mulheres do Café”, 
desenvolvido pela Emater. 
Segundo a palestrante Cintia 
Mara, do setor de expansão 
da Emater, a produção do 
grão especial cresceu 30% no 
norte pioneiro do Paraná e 

vem se despontando com ex-
celente potencial de negócio. 
No Paraná são 11 municípios 
com 12 grupos e mais de 360 
cafeicultoras atendidas pelo 
projeto.

Segundo o presidente 
da Sociedade Rural de 
Umuarama, Milton Gaia-
ri, o Encontro da Mulher 
Trabalhadora Rural é um 
momento especial dentro 

da Expo por reunir cente-
nas de mulheres levando 
conhecimento e entrete-
nimento. “Reconhecemos 
a força e a importância 
da mulher do campo e 
nos sentimos felizes em 
ter essa oportunidade de 
realizar o encontro com 
nossos parceiros”, disse, 
enaltecendo o apoio da 
Emater e da Prefeitura. 

Shows de Toy Story
e Destroy Car agitam
o domingo na Expo Umuarama

Umuarama - O domin-
go será integralmente da 
família na Expo Umuara-
ma 2020. Os portões do 
parque Dario Pimenta da 
Nóbrega serão abertos às 
11h, para o almoço nos 
restaurantes. Quem já 
quiser, poderá emendar 
a tarde e esperar para 
o show de Toy Story, às 
18h, e a apresentação do 
Destroy Car, às 20h. 

A entrada só começa-
rá a ser cobrada após o 
almoço e mesmo assim 
os preços são popula-
res. Ingresso grátis para 
crianças de até 2 anos, 
R$ 5 para os pequenos de 
2 a 10 anos e R$ 10 para 
os visitantes acima de 10 
anos. Esse valor será úni-
co e já vale para o parque 
e a arena de shows. 

O show musical de Toy 
Story é inspirado no filme 
de animação, aventura 
e comédia lançado em 
1995. É conhecido por 
ser o primeiro longa da 
história do cinema a ser 
compilado inteiramente 
por ferramentas de com-
putação gráfica. Em Toy 
Story conhecemos Andy, 
cujo brinquedo preferido é 
o xerife Woody, cowboy de 

pano que é uma espécie de 
chefe dos brinquedos. Até 
que o garoto ganha Buzz, 
um astronauta que, em 
sua modernidade, ameaça 
seu posto. A trama (para 
as crianças) mostra as 
aventuras em que eles se 
envolvem até se torna-
rem amigos. Já os adultos 
veem como é duro perder 
a arrogância da juventu-
de. Primeiro porque nin-
guém é insubstituível e os 
afetos não são estáticos, 
e sim dinâmicos. Além 
do quê, é a fase em que 
descobrimos que não po-
demos tudo como sempre 
pensamos.

Destroy Car
Trinta e dois veículos 

entrarão na arena para 
uma competição para lá 
de inusitada. Em pelo 
menos cinco baterias, os 
motoristas farão mano-
bras radicais como num 
tromba-tromba de parque 
de diversões. O carro que 
se manter funcionando, 
em movimento, será o 
ganhador. No final, um 
motociclista fará um salto 
sobre o que restar das 
carcaças.

editoria@ilustrado.com.br

Estande do Ilustrado  e da Ilustrada FM 
é o mais atrativo da Expo Umuarama

 IPRÊMIOS E SERVIÇOS GRÁTIS 

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 15 e 16 de Março de 2020 Cidade B1

Mulheres assumem protagonismo
em encontro rural na Expo Umuarama
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1) Como se chamava as 
personagens de Kéfera 
Buchmann em “Espe-
lho da Vida”? 
a) Maria do Carmo / 
Gertrude
b) Ana / Piedade
c) Mariane / Brigite
d) Cris / Julia

2) Como se chamava 
o personagem vivido 
pelo ator Eduardo 
Pires na novela “Começar de 
Novo”?
a) Mário
b) Betinho
c) Moacir
d) Abel

3) Na minissérie “Mad Maria”, Luiza (Priscila Fantin) 
era cuidada por uma governanta muito amorosa. Qual 
dessas atrizes deu vida à bondosa mulher?
a) Cláudia Raia
b) Eliana Gutmann
c) Cássia Kiss
d) Laura Cardoso

4) A novela “Esmeralda” foi exibida pelo SBT. Qual 
desses atores interpretou o personagem Lúcio?
a) Cláudio Lins
b) Paulo César Grande
c) Daniel Andrade
d) Delano Avelar

5) No final de “O Rei do Gado” Lurdinha se apaixona 
por Saracura. Quais dessas duplas viveram estes 
dois personagens na novela?
a) Lavínia Vlasak e Almir Satter
b) Lavínia Vlasak e Sérgio Reis
c) Fábio Assunção e Mariane Lima
d) Iara Jamra e Sérgio Reis

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

O aniversário de 
Thiaguinho

O cantor Thiaguinho foi 
comemorar o seu aniversá-
rio de 37 anos em Miami, 
nos Estados Unidos. O ar-
tista foi muito festejado nas 
redes sociais. Ele merece.

Abriu o 
coração

Camila Queiroz abriu 
seu coração e compartilhou 
que ela e Klebber Toledo 
têm sido pressionados a te-
rem filhos logo e que os fãs 
de modo geral estão criando 
“expectativa de uma coisa 
que nem existe”, como ela 
mesma disse.  E mais, a 
bela não esconde que o ca-
sal está trabalhando muito 
neste momento.

Notícia 
de novo

Apesar de sempre tenta-
rem se manterem longe dos 
holofotes, Grazi Massafera 
e Caio Castro sempre aca-
bam virando notícia. Depois 
de ter sido noticiado que 
eles dividem o mesmo teto 
quando o ator está no Rio de 
Janeiro – ele mora em São 
Paulo – a fofoca fermentou 
ainda mais quando Grazi 
foi flagrada saindo de uma 
loja num badalado shopping 
carregando sacolas com uti-
lidades para o lar, tais como 
toalhas de banho, chinelos 
de pelúcia e faqueiro.

Poderá ter muito sucesso nos em-
preendimentos que já estão encami-
nhados. Vai conseguir emplacá-los, 
graças apenas a seu esforço pessoal. 
No amor, tome a inciativa e seja feliz.

Bom período para você. Procure cui-
dar de seus afazeres e não se envolva 
em questões que possa prejudicá-lo 
de uma forma ou de outra. Êxito social 
e tranquilidade na vida romântica.

A vida profissional está sob forte 
impulso. O resto, inclusive o romance, 
poderá ficar em segundo plano hoje. 
Tome cuidado para não se empolgar 
demais e cometer extravagancias. 

Nessa maré de sorte, poderá realizar 
seus antigos sonhos. No romance, a 
paixão também estará a mil. Retribua 
o amor recebido com franqueza e 
promessas para o futuro.

Dê vazão ao seu otimismo. Tome as 
iniciativas que julgar indispensáveis. 
Evite magoar-se. Tudo o que arquite-
tar nesta fase, deverá ser feito com 
intuição. Terá um ótimo período!

Você estará muito mais disposto 
à vida social e à convivência com 
pessoas novas. Isso vai trazer gran-
des vantagens às suas atividades 
profissionais. Busque conforto junto 
à pessoa amada.

O momento harmonioso e alegre vai 
estar em quase todas as áreas de sua 
vida. Até a criatividade será desperta-
da. Sua vida sentimental será a sua 
fonte de alegrias. 

A alegria e a facilidade de se comuni-
car com os amigos podem despertar 
ciúmes de pessoas invejosas. Cuidado 
como que diz mesmo de brincadeira, 
para evitar equívocos. 

Lute com tenacidade e perseverança, 
por tudo que pretenda realizar nesta 
fase, pois, esforçando-se, conseguirá 
resultados surpreendentes. Sua ca-
pacidade pessoal será reconhecida.

O dia poderá estar muito agitado e 
você terá que controlar a sua falta de 
atenção para não desperdiçar energia. 
À noite, para aliviar-se do estresse, 
tome um banho relaxante.

Nada de timidez hoje, quando você 
conhecer pessoas influentes. É uma 
boa hora para exibir seus dons e 
qualidades. Poderá impressioná-los 
favoravelmente. Cuidado ao partilhar 
seus segredos.

Todas as suas inciativas estarão fa-
vorecidas hoje. Ótimo momento para 
tratar de seus interesses. Descobrirá 
mais vantagens no serviço. Terá muita 
inspiração e prazer ao lado da pessoa 
amada.

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

Rui comemora e Filipe tenta acalmar Lígia. Rui agra-
dece Leila pelas provas contra Lara. Andressa conta a 
Nanda que Marquinhos inventou que namorava com ela. 
Nanda confronta Marquinhos. Madureira apoia Lígia. 
Cléber e Anjinha não conseguem ficar juntos. Max de-
sabafa sobre Regina, e Serginho afirma que o ajudará 
a reconquistar a mulher. Neide e Celso conversam so-
bre a campanha de abstinência sexual promovida por 
Diana. Beto conforta Filipe, que sofre por Rita. Rugieri 
confidencia a Marco que acredita que foi Joaquim quem 
sequestrou Rita. Lígia confronta Joaquim.

 
ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo 

Inês recusa a proposta de Lúcio. Shirley adoece e 
Afonso cuida da mulher. Osório e Gusmões tramam 
contra Alfredo. Afonso avisa a Inês sobre o estado de 
Shirley. Zeca e Olga partem para São Paulo. Justina 
pede que Selma ajude Emília. Isabel sugere a Clotilde 
que Felício a ajude a se casar com Almeida no Uru-
guai. Inês sente mágoa ao ver Alfredo com Adelaide. 
Lili aconselha Lúcio. Lola decide ir até o hospital em 
que está Afonso e Genu afirma que acompanhará a 
amiga. Karine descobre que Assad voltou a apostar 
no cassino, com a ajuda de Julinho. 

 
SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo 

Vicky fica assustada ao ver Luna/Fiona sendo des-
tratada por Úrsula. Téo fica indignado ao saber que 
Helena investigou Luna/Fiona. Micaela se encanta por 
Bruno. Vicky alerta Micaela para o mau desempenho 
de Bruno no restaurante. Dominique planeja tirar to-
dos os clientes da Labrador. Helena repreende Úrsula 
e percebe que ela voltou a tomar os calmantes. Renzo 
leva Lúcia para conhecer a Labrador. Téo impede 
que Luna/Fiona seja demitida do restaurante. Mário 
incentiva Juan a namorar Gabi. Kyra/Cleyde fica sem 
graça com o olhar de Alan. 

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Gleyce não acredira que Mosquito tenha voltado 
para o mundo do crime. Guilherme se declara para 
Raquel e os dois se beijam. Fernanda convida Pen-
dleton para jantar em sua casa. Glória flagra Violeta 
experimentando suas jóias. Eric se afasta de Poliana, 
e a menina fica chateada. Helô informa aos alunos que 
a apresentação da companhia de dança não irá mais 
acontecer, mas sugere que os alunos se apresentem no 
sarau. Waldisney avisa Pendleton que Roger irá lançar 
um robô semelhante a Sara no mercado. 

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo 
Lurdes pensa em sua busca por Domênico. Jane 

aconselha Thelma a dar uma chance para Durval. Camila 
afirma a Jane que não desistirá de amamentar Caio. Dur-
val marca um jantar com Thelma, e Danilo e Jane come-
moram. Betina e Sandro se aproximam. Lurdes teme sua 
cirurgia, e Camila apoia a mãe. Carol dá dicas para Durval 
conquistar Thelma. Sandro chega ao hospital para visitar 
Lurdes. Vitória e Raul brigam com Miranda e Matias por 
causa das crianças. Raul pede para adotar Tiago.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Meire e Dinho se disfarçam para ir na gravadora 
saber mais informações dos irmãos Vaz. Os dois aca-
bam numa sala de audição para cantar a música “Você 
é Doida Demais”. Marina vai embora da mansão com 
seu disfarce após matar saudade de Ofélio. Vicente 
reconhece Meire e Dinho e os dois dizem que foram 
até lá para investigar o fato dos Vaz estarem mirando 
sozinhos. Pedro e Helena começam a namorar. Otávio 
encontra os dois e deseja alegria para os dois. Omar vai 
até o centro do Vilarejo toca berrante durante a noite, 
mas foge quando todos aparecem, deixando parecer 
que foi Sabrina quem aprontou.

Filmão em maio
Baseado no livro autobiográfico de Abby Johnson, “40 

Dias: O Milagre da Vida” chega aos cinemas nacionais em 
14 de maio e traz relatos reais de uma ex-funcionária da 
Paternidade Planejada, organização responsável por me-
tade dos abortos realizados nos Estados Unidos. Abby re-
nunciou ao cargo de diretora de uma das clínicas em 2009 
e, desde então, atua como ativista pró-vida na luta contra 
o aborto. “Eu queria que as pessoas vissem aquilo que eu 
vi. Eu queria que elas sentissem o mesmo sentimento de 
urgência que eu sinto todos os dias”, afirma a escritora e 
ativista. Com título em alusão ao movimento pró-vida “40 
Dias Pela Vida”, “40 Dias: O Milagre da Vida” foi escrito e 
dirigido por Chuck Konzelman e Cary Solomon. Estrelado 
por Ashley Bratcher e Brooks Ryan, o longa teve uma ótima 
recepção internacional, arrecadando o dobro do previsto 
durante sua semana de estreia nos Estados Unidos. 

Livro
O sobrinho-neto do pintor Candido Portinari, João 

Pedro Portinari Leão, lançou o livro “A Isca – Uma His-
tória Real”, na livraria Argumento, no Leblon, famoso 
bairro do Rio de Janeiro. A autobiografia, publicada 
pela editora Edite, conta o episódio que marcou para 
sempre a vida do windsurfista, sobrevivente ao ata-
que de um tubarão-branco. Na foto aparecem o neto 
de Portinari, João Portinari, Maria Edina, João Pedro 
Portinari Leão e o poeta Alexei Bueno. 

Ator apaixonado  
Kayky Brito engatou um romance com a jornalista 

paranaense Tamara Dalcanale. Discretos, o casal prefere 
não comentar sobre o relacionamento que é recente. 

Zé Felipe traz uma surpresa para os fãs. O ro-
mântico sertanejo está de volta, mas quem gosta de 
pop também pode se animar. O cantor acaba de lan-
çar “Amiga Nada”. A faixa retrata uma relação entre 
amigos, que se apaixonam e trazem questionamentos 
sobre o amor à tona. A produção ganhou um clipe 
carregado de influências pop gravado no Deserto do 
Atacama, no Chile.

Nova música

Visual novo
Viviane Araújo está com novo visual. Os cabelos ganha-

ram tons mais claros. Ela está mais linda do que antes. A 
atriz vive excelente fase, tanto pessoal como profissional. 
Ela merece. 

Mais um casamento à vista
A cantora Vanessa da Mata e o Ministro do Tribunal 

de Contas, Bruno Dantas, oficializarão a união no dia 12 
de abril, Domingo de Páscoa. A cerimônia e festa serão 
realizadas na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, 
o Estado natal da artista. 
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Saiba tudo sobre o novo coronavírus
e a doença que ele provoca nas pessoas

 ITIRA DÚVIDAS
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Em um momento onde 
todos têm dúvidas sobre o 
que pode ou não pode sobre 
o novo coronavírus, o Ilus-
trado reuniu as principais 
dúvidas e perguntas sobre a 
Covid-19. Veja o que se sabe 
sobre a pandemia e sobre o 
vírus até agora:

O que é o novo corona-
vírus?

Coronavírus é uma fa-
mília de vírus que pode 
causar danos em animais 
e em humanos. Em pes-
soas, pode resultar em 
infecções respiratórias que 
vão desde um resfriado até 
síndromes respiratórias 
agudas severas. O novo 
coronavírus (SARS-Cov-2) 
causa a doença denomina-
da Covid-19, que teve início 
na China, em dezembro de 
2019.

Quais são os sintomas?
Os sintomas do Covid-19 

envolvem febre, cansaço 
e tosse seca. Parte dos 
pacientes pode apresentar 
dores, congestão nasal, 
coriza, tosse e diarreia. 
Alguns pacientes podem 
ser assintomáticos, ou seja, 
estarem infectados pelo 
vírus, mas não apresenta-
rem sintomas. O Ministério 
da Saúde estima que os 
pacientes mais jovens são 
os mais passíveis de não 
apresentar qualquer sinal 
da doença.

Qual o período de incu-
bação do vírus?

De acordo com a OMS, a 
estimativa é que o período 
de incubação seja de 1 a 
14 dias. Ou seja, o vírus 
teria esse tempo para se 
manifestar. O mais comum 
é a manifestação por volta 
de cinco dias. Mas há pes-
soas que não apresentam 
sintomas.

Quais são os maiores 
problemas e os públicos 
mais vulneráveis?

A OMS calcula que 1 
em cada 6 pacientes pode 
ter um agravamento do 
quadro, com dificuldades 
respiratórias sérias. Os 
públicos mais vulneráveis 
são idosos e pessoas com 
doenças crônicas (diabetes, 
pressão alta e doenças 
cardiovasculares).

Como ocorre a trans-
missão?

O contágio ocorre a partir 
de pessoas infectadas. A 
doença pode se espalhar 
desde que alguém esteja a 
menos de 2 metros de dis-
tância de uma pessoa com a 
doença. A transmissão pode 
ocorrer por gotículas de sali-
va, espirro, tosse ou catarro, 
que podem ser repassados 
por toque ou aperto de mão, 
objetos ou superfícies conta-
minadas pelo infectado.

O novo coronavírus 
pode ser transmitido pelo 
ar?

O novo coronavírus não é 
transmitido pelo ar a menos 
que um indivíduo chegue 
próximo a um paciente in-
fectado a ponto de as formas 
de contaminação serem pos-
síveis.

É possível pegar o Co-
vid-19 de alguém sem 
sintomas?

De acordo com a OMS, 
as chances são pequenas, 
pois o vírus é transmitido 
por saliva, espirro, tosse 

ou catarro, elementos mais 
presentes quando uma pes-
soa está com gripe.

Animais de estimação 
podem transmitir o novo 
coronavírus?

Não. Não há evidência de 
que animais de estimação 
como gatos e cachorros 
tenham sido infectados ou 
possam espalhar o vírus 
que causa a Covid-19.

Quanto tempo o vírus 
pode durar em uma su-
perfície?

A OMS informa que não 
há um tempo determinado, 
podendo ser de algumas 
horas a alguns dias. Pode 
haver diferença também em 
razão de condições como a 
temperatura. Por isso, caso 
alguém suspeite da conta-
minação de uma superfície 
ou objeto, a orientação é 
aplicar desinfetante.

Quais são as medidas 
de prevenção ao Covid-19?

O Ministério da Saúde 
explica que não há medica-
mento, substância, vitami-
na, alimento específico ou 
vacina que possa prevenir a 
infecção pelo novo corona-
vírus e indica as seguintes 
medidas de prevenção:

- lavar as mãos frequen-
temente com água e sa-
bonete por pelo menos 20 
segundos, ou usar desinfe-
tante 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 descar-
tá-lo no lixo após o uso;

- não compartilhar co-
pos, talheres e objetos de 
uso pessoal;

- limpar e desinfetar ob-

jetos e superfícies tocados 
com frequência.

- manter ambientes bem 
ventilados e higienizar as 
mãos após tossir ou espir-
rar.

O uso de álcool gel 
para prevenção ao coro-
navírus é eficaz?

Sim. De acordo com o 
Conselho Federal de Quími-
ca, o álcool gel é “eficiente 
desinfetante de superfícies/
objetos e antisséptico para 
a pele”. O grau alcóolico 
recomendado para o efeito 
é de pelo menos 70%.

Preciso usar máscara 
para me proteger?

A máscara não tem efeito 
algum para pessoas sem o 
vírus. Ela deve ser utilizada 
por quem apresenta sinto-
mas da doença, pois previne 
que alguém infectado espalhe 
o vírus e venha a contaminar 
outras pessoas. O uso tam-
bém é recomendado para 
pessoas que tenham contato 
com indivíduos com suspeita 
ou confirmação do novo co-
ronavírus. Máscaras também 
devem ser usadas por profis-
sionais de saúde que atuem 
em locais com pacientes 
com suspeitas ou sintomas. 
Após o uso, a orientação é 
descartar a máscara em local 
adequado e lavar as mãos.

Estou com tosse, febre 
e dores. Preciso fazer 
exames para detectar se 
estou com Covid-19?

Pessoas que apresentem 
sintomas da doença devem 
procurar orientação médi-
ca, em especial, os postos 
de saúde. De acordo com o 
Ministério da Saúde, mais de 
42 mil postos de saúde espa-
lhados pelo país são capazes 
de atender 90% dos casos 
de coronavírus. Estudos in-
dicam que a grande maioria 
dos casos de Covid-19 são 
mais leves e poderiam ser 
atendidos nesse nível de 
atenção. 

A população pode buscar 
os serviços quando apre-
sentar os sintomas iniciais 
do vírus, como febre baixa, 
tosse, dor de garganta e 
coriza. A partir do relato 
do paciente é que o médico 
decidirá sobre a necessida-
de de se fazer o teste para 
Covid-19. Atualmente, a 
recomendação das auto-
ridades sanitárias é que 
sejam testados apenas os 
pacientes com sintomas 
respiratórios e que tenham 
tido contato com alguém in-
fectado ou que tenham via-
jado para uma região onde 
há transmissão da doença. 
O exame só pode ser feito 
com solicitação médica. Ele 
é feito por hospitais públicos 
e privados e confirmado por 
laboratórios de referência 
espalhados pelo Brasil. 

Que instituições podem 
realizar os testes para Co-
vid-19?

O teste é realizado após 
avaliação clínica do médico 
e a pedido dele. A pessoa 
deve procurar os postos 
de saúde mais próximos. 
No Paraná o Laboratório 
Central (Lacen) em Curi-
tiba está habilitado pelo 
Ministério da Saúde.

Existe tratamento 
para a doença?

Segundo a OMS, 80% 
das pessoas se recuperam 
sem precisar de tratamento 
especial. Não há uma medi-
cação que elimine o vírus. 
Mas há tratamento para 
mitigar o avanço da doença 
e diminuir o desconforto.

Antibióticos ou vitami-
na D previnem ou curam 
o novo coronavírus?

Não. Antibióticos não 
atuam contra o vírus. Da 
mesma forma, não há evi-
dências científicas que 
atestem qualquer impacto 
sobre o vírus de doses de 
vitamina D.

Voltei de uma viagem 
internacional e visitei 
um país com casos de co-
ronavírus. O que preciso 
fazer?

Caso apresente sinto-
mas, procure uma uni-
dade de saúde e informe 
a situação para receber 
orientação médica. A reco-
mendação do Ministério da 
Saúde é esperar pelo menos 
14 dias para avaliar a evo-
lução do quadro de saúde.

O álcool gel é mais 
eficiente do que lavar as 
mãos?

Segundo o Ministério 
da Saúde, o álcool gel tem 
a vantagem de não apenas 
higienizar as mãos, mas 

também objetos com o qual 
a pessoa teve contato. Isso 
é especialmente importante 
para objetos e superfícies 
compartilhadas por várias 
pessoas, como em locais de 
trabalho. 

Contudo, na higieniza-
ção das mãos, o ato de 
lavá-las corretamente (por 
bastante tempo e de forma 
detalhada, entre os dedos 
e debaixo das unhas) é 
suficiente. A orientação do 
ministério é que esse pro-
cedimento ocorra diversas 
vezes ao dia. Quem desejar 
aplicar também o álcool gel 
ganha um reforço a mais na 
proteção, mas esta não é 
uma condição para a higie-
nização das mãos.

Homens invadem casa, disparam tiros e fogem levando R$ 150 mil joias e dinheiro
Umuarama – Uma si-

tuação ao menos inusitada 
ocorreu entre sexta-feira 
(8) e sábado (9) em Umua-
rama. A funcionária de um 
hospital teve a motoneta 

Honda Biz vermelha furta-
da do estacionamento do 
estabelecimento na noite 
de sexta-feira (8).

Ao verificar as imagens 
das câmeras de segurança 

da casa de saúde a mulher viu 
que uma colega de trabalho 
ajudou no furto de sua moto. 
Sem pestanejar no sábado 
(9), por volta das 12 horas 
ela foi até a casa da colega 

de trabalho, no Jardim Inde-
pendência, onde avistou seu 
veículo no quintal.

Indignada a vítima acio-
nou a Polícia Militar que fez 
contato com o morador da 

residência, um homem de 
38 anos, que afirmou aos 
policiais que a moto não era 
dele e que sua irmã deixou a 
motoneta no local. O veículo, 
a vítima e o homem foram 

levados para a delegacia da 
Polícia Civil. No local fami-
liares do homem contaram 
que o furto foi cometido pela 
irmã dele com a ajuda do 
ex-marido da mulher.



Postos oferecem diversos tipos de 
combustíveis, você conhece a diferença?

 IGasolina
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VeículosVeículos

Podium, comum, V-Po-
wer, aditivada, Octapro… 
Os postos de serviços ofe-
recem gasolina com diver-
sos nomes, que procuram 
transmitir a sensação de 
que, após o abastecimento 
com uma delas, seu carro 
vai sair batendo recordes 
de desempenho e economia.

Mas, na verdade, nem 
sempre - ou melhor, quase 
nunca - é assim. Atualmen-
te, a gasolina recebe nomes 
genéricos, caso da gasolina 
comum, e também denomi-
nações específicas de cada 
distribuidora.

A gasolina mais comum 
é exatamente a chamada 
de… comum. Ela é a gaso-
lina tecnicamente identifi-
cada como “tipo C”, vendida 
em todos os postos. Trata-
se da gasolina comercial, 
que leva adição de 27% de 
etanol anidro (sem água). 
Essa gasolina é obtida a 
partir do combustível do 
“tipo A”, que não tem adição 
de etanol, e não é vendida 
em postos.

A gasolina comum não 
recebe nenhum aditivo 
além do etanol, e por isso 
tem coloração amarelada. 
Tanto que, antigamente, 
era conhecida como “ga-
solina amarela”. Isso nos 
anos 70 e 80, quando a 
gasolina mais nobre (e 
mais cara) tinha coloração 
azulada.

A gasolina comum tem 
octanagem mínima de 87 
IAD (índice antidetonante). 
Esse número determina a 
resistência do combustível à 
detonação antes da centelha.

Acima da gasolina co-
mum aparecem os com-
bustíveis aditivados. Além 

da adição de etanol, essa 
gasolina recebe também 
detergentes e dispersan-
tes em sua composição. 
Teoricamente, esses com-
ponentes têm a função de 
limpar o interior do motor, 
como formações de carvão 
em válvulas e câmaras de 
combustão. Geralmente, ela 
tem a mesma octanagem 
da comum, mas pode haver 
alguma diferença, depen-
dendo da distribuidora.

PREMIUM
Depois da gasolina aditi-

vada estão os combustíveis 
conhecidos genericamen-
te como “premium”. Sua 
principal característica é 
a maior octanagem. Ela 
é indicada para motores 
mais avançados. A gasolina 
“premium” não aumenta 
a potência do motor nem 
melhora o desempenho. 
Mas extrai o melhor do 
propulsor.

Deve ser utilizada em 
automóveis que foram de-
senvolvidos para funcionar 
com ela, especialmente 
os esportivos importados. 
Essa orientação costuma 
estar no manual do veículo 
e na tampa do reservatório.

Utilizar combustível 
comum ou aditivado em 
automóvel feito para traba-
lhar com gasolina de maior 
octanagem pode resultar 
em piora de desempenho. 
Mas o inverso não ocorre. 
Carro desenvolvido para 
funcionar com gasolina 
comum não vai andar mais 
com a premium. Além de 
custar bem mais, ela não 
trará benefícios ao veículo.

Cada distribuidora tem 
um nome próprio para a ga-

solina especial. Na rede BR, 
por exemplo, esse produto é 
chamado de Podium, e tem 
97 IAD. Na rede Ipiranga, 
essa gasolina é batizado 
de Octapro, em alusão à 
octanagem (96 IAD). A 
Shell batiza a sua gasolina 
premium de V-Power Ra-
cing, e informa que o IAD 
é de 91.

DIRIGINDO 
COM ECONOMIA
A economia de combus-

tível está muito mais asso-
ciada à forma de dirigir do 
que ao tipo de gasolina es-

A gasolina comum não recebe nenhum aditivo além do etanol

colhido. Seguindo algumas 
dicas simples, é possível 
obter bons resultados.

Um dos geradores de 
aumento de consumo é a 
pressão dos pneus. Quanto 
mais murchos, maior o atri-
to com o piso, e, portanto, é 

necessário mais esforço do 
motor. Verifique a pressão 
ao menos uma vez por se-
mana, com os pneus frios.

Não descuide da manu-
tenção preventiva. Filtro de 
ar sujo reduz a admissão de 
ar no motor. Cabos e velas 

de ignição que não estejam 
em ordem comprometem a 
qualidade da faísca. Como 
consequência, a má queima 
resulta em desperdício de 
combustível. Evite levar 
coisas que não sejam ne-
cessárias no porta-malas.
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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

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

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

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

EDIFÍCIO MONTANA, 
NA RUA MATO GROSSO

R$ 490.000,00 - Apartamento nº 101-tipo, locali-
zado no 1º pavimento, tendo uma area privativa 
de 108,14m², uma area comum de 34,38872m² 
e duas vagas simples de garagem, localizados 
no sub-solo, com area de 43,38143m², com 
area total de 185,91014m², garagem nº 13 com 
deposito contiguo e nº 14, situados no Edifício 
Montana, na Rua Mato Grosso, 1830, em 
Cascavel - Pr, conf. matricula 49.471 do CRI 1º 
oficio dessa comarca

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

RUA FRANCISCO BUOSI
R$ 315.000,00 Lote 05 da quadra 12 medindo 275,00m², 
contendo uma residencia de aproximadamente 130,00m², 
situado na Rua Francisco Buosi, 2182, Parque alto da Paraná

MUNICIPIO DE MARIA HELENA
R$200.000,00 Lote 15 da Gleba Figueira, da Colônia Serra dos 
Dourados, medindo 20.000m², situado no Municipio de Maria 
Helena, na estrada 03 placas, conforme matricula 10.314 do 
CRI 2º oficio

03 sobrados no
Condomínio

“POUSADAS DO
PARANÁ”

PORTO
RICO-PR

área de terreno
de 

817,50 m²



S10 DUPLA 
TORNADO 07/08

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

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

FORD                                         
FOCUS SEDAN 
SE PLUS 14/15

Branco, automático,  2.0. 
R$ 46.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

MONDEO CLX 
97/97

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

IMPORTAD
OS                                   
CIVIC LXS 1.8 07/07
Automático, R$ 32.000,00. 
Fones: (44) 3622-3292 / 
99976-0563.

CIVIC LXS 12/13
Preto, completo, automático. 
R$ 48.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

COROLLA ALTIS 
10/11

Prata, completo. R$ 
44.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

COROLLA GLI 
11/11

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

COROLLA XEI 11/11
Branco. R$ 42.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

HILLUX SRV 
12/12

Flex, 4x2, automático, prata. 
R$ 66.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

LOGAN  
EXPRESSION 1.0  

15/16
Prata, completo. R$ 
27.000,00.Fones: (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.

GOL 1.6 RALLY 
15/15

Branco, completo, 04 portas. 
R$ 40.000,00. Fones: (44) 
3622 -3292  / 99976-0563.

JETTA  VARIANT 
2010

Branco, bco de couro caramelo, 
teto, completo, kit sportivo. 
Fone: (44) 9 8427-7232

SAVEIRO 
SUMMER 01/02

Prata, completo, R$ 
16.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

SAVEIRO SUPER 
SURF 1.6 06/07

Preta, completa. R$ 
20.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS                                        
BROS 2017

Preta, com partida, R$ 
10.300,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

EMPREG
OS                                     

VAGA DE 
TRABALHO

Representante comercial 
autônomo, empresa: Orion 
Distribuidora, área de 
atuação: Umuarama e 
Região. Visitar lojas de 
matérias de construção, mat. 
elétricos e agropecuarias, 
carteira de clientes já formada 
com oportunidade para 
buscar novos clientes. 
Enviar Curriculos para 
orionparana@hotmail.
com / (45) 9 9989-0042

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente residência 
localizada no condomínio 
Paysage Essenza, Próximo 

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$ 48.900,00

CRuZE sEdAN 1.8 LT 15/15 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 54.900,00

CRuZE sEdAN LT TuRBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 74.900,00

CRuZE sEdAN LT TuRBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 76.900,00 

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

CRuZE sEdAN LTZ 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$ 89.900,00

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

hARLEy dAvidsON v-ROd 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 37.900,00

hB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00 

MALiBu LTZ 13/13 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 63.900,00

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

PRisMA 1.0 LT 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 35.900,00

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

s10 2.5 LT FLEX 4X2 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT R$ 94.900,00

sPiN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AuT R$ 59.900,00

TOyOTA sw4 sRv 4X4 13/13 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 124.900,00

TRACkER 1.8 LT AT 15/16 PRATA COMPLETO, AuT R$ 57.900,00

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

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

CASAS                                       

EMPREGOS    

MOTOS

CHEVROL
ET                                    

ASTRA SEDAN 
ADVANTAGE

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

CAPTIVA SPORT 
08/08 3.6 V6

4X4, Automática. R$ 
35.000,00. Fones: (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.

CRUZE LTZ 
16/17

Branco, completo. 40.000kM. 
R$ 82.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 
18/18

Branco, completo, 40.000Km. 
R$ 83.000,00. 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 DUPLA LTZ  
2018/2018

Preto, flex, 4x4, 18.000kM. 
R$ 110.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CHEVROLET

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

SALA - ED. CENTRO COMERCIAL
R$750,00 + Condomínio - Sala 702. Localizado próximo a Prefei-

tura - TODO MOBILIADO

APARTAMENTO- VILLAGIO DI ROMA
R$ 290.000 - Localizado na Rua Santa 
Catarina, 3585 - Apartamento 404, 
Bloco 1, SEMI-MOBILIADO,   com 01 
Suíte, 02 quartos, BWC  Social, Sala, 
Sala de Jantar, Cozinha, Saca com 
churrasqueira e *2 VAGAS DE GARAGEM*. 

RESIDÊNCIA – AV. ROTARY 
R$ 690.000 - Localizada à 120m    
da Avenida Tirandentes. Com 
364,47m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
185,96m². Em fase de reforma total.

RUA ANTONIO ZANOLO
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$140.000 - Com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso em ótima localização.

SALA COMERCIAL 
ED. BURLE MARX

R$220.000 - Sala comercial nº 18 
com área total de 64,8m², contendo 
um banheiro privativo, localizada no 
Ed. Res. Burle Marx, em frente à praça 
Miguel Rossafa. Ótimo ponto comercial, 
no centro de Umuarama. Retorno 
em aluguel sala já está alugada.

SALA COMERCIAL - TÉRREO 
HIGIENÓPOLIS

R$1.300.000 - Sala Comercial nº 05 , 
com 03 vagas de garagem e área total 
de 291,80m². Localizado na Av. Paraná, 
6588-6632 - Zona III. Ideal para sua 
empresa ou investimento.

COBERTURA ED. PALLADIUM
R$795.000 - Com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - 
Defronte Justiça Federal. Piso inferior: 
sala de estar/jantar, cozinha planejada, 
lavanderia, 01 suíte e 02 dormitórios, 
BWC social, todos mobiliados. Piso 
Superior: ampla suíte, salão de festas/ 
jogos, cozinha/churrasqueira, terraço 
descoberto com pergolado e deck em 
madeira. Localização privilegiada, no 
Centro da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com 
conforto e sofisticação. Para mais 
informações, ligue e agende uma visita. 

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.

RESIDÊNCIA - AV. DUQUE DE CAXIAS
R$1.350.000 - À 200m do Supermercado 
Cidade Canção e Centro Cívico. Terreno 
com 547,50m², contendo uma residência 
em alvenaria com aprox. 275m², sendo 01 
suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, ampla 
espaço gourmet com churrasqueira e 
lavabo, piscina, depósito, lavanderia e 
garagem para 04 veículos. Em construção. 
Conheça o moderno projeto arquitetônico.

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, 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.

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

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!

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

ALUGA-SE. Sala comercial

APARTAMENTOS  
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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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