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Isolamento social vai durar mais 
uma semana em Umuarama

 
Nº: 11.817  -   R$ 2,50

QUARENTENA

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira
29 e 30 de Março de 2020

“Ainda não podemos relaxar”, disse 
o prefeito Celso Pozzobom, ao  anun-
ciar ontem o decreto que mantém o 
comércio de Umuarama fechado por 
mais uma semana.  Segundo ele, o 
período é necessário para completar 
a quarentena e evitar o aumento no 
número de casos. É que as pessoas 
suspeitas e o contaminado na cidade 
tiveram contatos com outras pessoas 
e os sintomas podem aparecer nesta 
semana. Se alguém está contaminado 
e ficar nas ruas vai passar para mais 
gente.  Página A3
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NESTA SEMANA

Prefeitos da 
região definem 
decretos para 
abrir comércio
Enquanto Umuarama man-
terá o comércio fechado, 
as cidades deverão reabrir 
lojas, indústrias e outros es-
tabelecimentos comerciais 
nesta semana. Os prefeitos 
(foto) e associações comer-
ciais devem formatar até 
segunda-feira o decreto 
com os detalhes de como 
esse funcionamento se 
dará.  
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UMUARAMA 

Rapaz confirmado 
com Covid-19 
diz que sentiu 
sintomas leves
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AOS COLEGAS

Empresária líder 
diz que orienta pela 

não demissão
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POLÍCIA

Ladrões saem da 
quarentena para 
roubos e furtos
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ENTREVISTA

Especialistas 
alertam para a 

maior prevenção

MAIS VACINAS - A Prefeitura de Umuarama recebeu ontem mais 
um lote de vacinas, agora para quem tem mais de 60 anos. Mas é 
preciso ligar na UBS para agendar. E o Estado alerta os pais para 
vacinarem as crianças contra o sarampo. Página A5Página A4

Verduras e 
condimentos 
com mais 
tecnologia 
Construído em tempo 
recorde, projeto do curso 
de Engenharia Agronômi-
ca da Unipar, em Umuara-
ma, promete muita inte-
ração entre Universidade 
e comunidade. O Centro 
de Difusão de Tecnologia 
já produz alface, rúcula e 
condimentos e tem proje-
tos de ampliação. 

AMERIOS

• Na semana que passou, a avenida Paraná ficou quase sem movimento e cena deve se repetir nos próximos dias
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), foi 
um filósofo germânico. É unanimemente considerado 
um dos mais importantes e influentes filósofos da 
história. Ainda no seminário, escreveu em coautoria 
com outros filósofos, o que chamaram de “O Mais 
Antigo Programa de Sistema do Idealismo Alemão”. 
Posteriormente, escreveu, “O Idealismo Absoluto”, 
uma filosofia capaz de compreender discursiva-
mente o absoluto (de atingir um saber do absoluto). 
Apesar de ser crítica em relação ao iluminismo, a 
filosofia hegeliana é tida por muitos como “filosofia 
da modernidade por excelência”. É dele a frase: “A 
existência do homem tem o seu centro na cabeça, 
ou seja, na razão, sob cuja inspiração ele constrói o 
mundo da realidade.”

Explica Cláudio Toffolli que quem governa o 
mundo não são os presidentes eleitos, são os clubes 
de bilionários da terra. São quatro instituições 
básicas, quais sejam, Clube de Roma, Clube de 
Bilderberg, Comissão Trilateral e o Conselho de 
Relações Exteriores. Esses banqueiros já estão no 
alto do que chamamos de roda gigante do capita-
lismo. Essa roda está sempre em movimento, pois 
são os jovens empreendedores que oxigenam a 
economia e a impulsionam com produtos e serviços 
novos, como ocorreu com o criador das redes sociais 
Mark Zuckerberg. Em pouco tempo ele (e muitos 
outros) subiram ao topo da roda gigante. Esse 
fato - incontrolável pelos poderosos que à séculos 
estão no topo da roda gigante - gera inveja e ciúmes 
entre as dinastias de bilionários. Sendo assim, esses 
“donos do poder” querem travar a roda. Para os 
banqueiros não interessa mais que o capitalismo 
funcione direito. 

Logo, para não perder o “poder” os banqueiros 
compram os políticos de ideologia socialista (doam 
dinheiro para que esta chegue ao poder). Com esta 
estratégia passam a ser sócios dos políticos, sendo 
certo que, com eles nada de ruim acontece quando 
os socialistas chegam ao poder.

As coisas ruins acontecem com a classe média 
que é justamente aquela que tem o poder e a cria-
tividade de conseguir inventar coisas novas, para 
fazer a roda do capitalismo girar. Os miseráveis são 
ajudados com migalhas pelos políticos de ideologia 
socialista, e, a classe média, é oprimida (basta 
olhar para a situação da Venezuela). A missão do 
político de ideologia socialista, além de enriquecer 
ilicitamente, pois rouba o erário público, é ser sócio 
dos banqueiros. Perfeita união sórdida.

A sociedade não percebe que essa “associação 
criminosa” tem por objetivo impedir que as pessoas 
consigam melhorar seu nível de vida. Atingir o bem
-estar social desejado. Nesse casamento bizarro, os 
banqueiros lucram com taxas de juros altíssimas, e, 

para que isso aconteça, tem nas mãos, o poder de 
nomeação do Ministro da Fazenda e o Presidente 
do Banco Central (geralmente membros do clube de 
bilionários), que controlam toda política econômica 
do país. Por esta razão, o socialismo e/ou social de-
mocracia nunca deram certo, pois, são constituídos 
para “esmagar a classe média” e sempre manter os 
metacapitalistas no topo da roda gigante. 

Assim, quando o eleitor vota em político de ideolo-
gia socialista está elegendo o banqueiro. O político de 
ideologia socialista mente o tempo todo. Seu discurso 
é mera retórica. Alardeia que vai combater a justiça 
social. Para a classe média impõe pesados impostos 
e cria enormes burocracias para impedir o pleno 
desenvolvimento da iniciativa privada. Dificultam ao 
máximo todo progresso que as pessoas podem ter.

Abominam os políticos de direita. Pois, se a 
direita chegar ao poder vai atrapalhar os negócios 
da “associação criminosa”. A direita é nacionalista, 
quer ver o bem dos cidadãos, quer que os cidadãos 
progridam.

A razão da mídia, no Brasil, estar contra o atual 
governo de direita, está no fato, desta, pertencer aos 
metacapitalistas. O Presidente Jair Bolsonaro está 
atrapalhando os “negócios sórdidos” dos banqueiros 
em conluio com os políticos de ideologia socialista. 
Essa “nova ordem mundial”, como é chamado o “es-
quema”, pelos banqueiros, é recheado de patifaria, 
de pessoas infames e planos maquiavélicos.

Felizmente, hoje, os militares Ocidentais, parte da 
América do sul, a América do Norte, o Pentágono, as 
Forças Armadas Brasileiras e Canadenses, aliadas 
do governo de Israel, estão lutando nos bastidores 
contra esses banqueiros inescrupulosos. Através da 
Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da 
Justiça Federal, os militares de direita estão conse-
guindo identificar quem são e o que estão fazendo os 
agentes e informantes dos banqueiros e políticos de 
ideologia socialista. Dessa forma, estão conseguindo 
quebrar o elo da corrente que sustenta a corrupção 
no Brasil. Cabe a cada um de nós, cidadãos de bem, 
apoiar as iniciativas do Governo Federal.

Hegel ensina que “a educação é a arte de tornar 
o homem ético”. Acorda Brasil! Chega de querer 
levar vantagem em tudo. Vamos trabalhar para for-
talecer nossa economia, nosso sistema educacional 
e cultural, elegendo, nos próximos pleitos eleitorais, 
cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e 
o progresso da Nação Brasileira.

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

METACAPITALISTAS E SOCIALISTAS SE UNEM
PARA IMPEDIR O BEM-ESTAR DA HUMANIDADE 

 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
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‘Tenho feito pedidos aos empresários
 para que não demitam’, diz Luiza Trajano

São Paulo, (Agência Estado) - A empresária Luiza 
Trajano, presidente do conselho de administração do 
Maganize Luiza, tem feito um apelo aos empresários 
para que eles conservem os empregos e não fiquem 
em pânico. “Tenho dito que o pânico está tão grande 
que eles não estão conseguindo ver as medidas que 
o governo está tomando”, disse Luiza, que também 
preside o Grupo Mulheres do Brasil. 

A seguir, os principais trechos da entrevista: 

Pergunta - Há uma polêmica no governo sobre 
as formas de se fazer o confinamento. Como a sra. 
entende esta questão?

Luiza - Eu não consigo responder se o confina-
mento pode ser desta forma (isolamento) ou vertical. 
Proteger a vida é mais importante. Mas a economia 
também é importante porque ajuda combater o de-
semprego. O que tenho falado é que o confinamento 
é uma realidade. Se o governo junto com a área da 
Saúde não der previsibilidade, dificilmente você pode 
colocar todo mundo para fora para fazer compras na 
rua. As pessoas estão muito amedrontadas. A (área 
da) Saúde e os políticos têm de dar previsibilidade 
como alguns países deram. Acho que agora eles têm 
de se unir. 

Entre os empresários também há muitas dúvidas 
sobre fazer ou não paradas totais (lockdown)...

Luiza - Se não tiver uma segurança da área da 
Saúde, as pessoas podem até transitar, mas não 
vão sair comprando. Na semana passada, em alguns 
lugares onde a gente não tinha fechado (as lojas), as 
pessoas passaram a nos cobrar. Já tinha um pânico 
grande. As pessoas estão com medo de se encontrar. 

Como tem sido a conversa entre os empresários?

Luiza - Temos feito bastante conferência. Eu sou 
muito procurada pelos pequenos e médios empresá-
rios. Tenho dito que o pânico está tão grande que eles 
não estão conseguindo ver as medidas que o governo 

está tomando. Eles estão com medo de quebrar e 
com razão

O que a sra. tem falado aos empresários que te 
procuram?

Luiza - Tenho tentado acalmar e explicar que 
o governo está ajudando. Estou pedindo para eles 
darem férias e não provocarem desemprego  Por 
outro lado, (a crise) tem ajudado na venda digital. 
Muitos deles não acreditavam neste canal. Enquanto 
em São Paulo se investiu na venda digital, no interior 
do Estado ainda não. 

A sra. tocou numa questão importante. As vendas 
digitais são importante canal agora.

Luiza - Fazia muito tempo que nas minhas pales-
tras estava pregando que as lojas físicas não iriam 
acabar, mas entrar no digital é muito importante.

O que a gente vai tirar de lição desta pandemia?

Luiza - Acho que a gente vai ter de se reinventar 
e que a cooperação vai ser muito forte. Temos que 
remar juntos para chegar no mesmo caminho. Foi um 
dos aprendizados mais pesados que vivi na minha 
vida. O Magazine está se reinventando cada vez mais 
neste processo. 

Para a sra., as medidas da equipe econômica 
anunciadas esta semana serão suficientes?

Luiza  -Acho que elas vão ajudar a acalmar. 

Mas as incertezas ainda persistem...
É um momento difícil que a gente nunca passou. 

Mas acredito no nosso poder de se reinventar e 
também é um momento que o pânico não nos deixa 
ver as coisas que estão sendo anunciadas do próprio 
governo para que a gente possa economicamente 
sair do sufoco. Também temos defendido no comitê 
de saúde do Grupo Mulheres do Brasil o Sistema 
Único de Saúde. O SUS é o melhor sistema de saúde 
em países com mais de 100 milhões de habitantes

Prefeitura autoriza reabertura
do comércio de Cruzeiro
do Oeste a partir desta segunda

Cruzeiro do Oeste - Na manhã deste sábado (28), a prefeita 
Helena Bertoco realizou um pronunciamento oficial, onde 
informou que emitirá um novo Decreto autorizando a reaber-
tura do comércio de Cruzeiro do Oeste com normas rígidas de 
segurança sanitária para combate ao coronavírus.

Em suas palavras, a prefeita declarou que não aprova o 
retorno das atividades, tendo em vista às previsões médicas 
sobre a próxima semana ser o pico do contágio do COVID-19 
no Estado do Paraná, mas que está seguindo a decisão con-
junta tomada pelos municípios integrantes da AMERIOS, sem 
afrouxar as ações preventivas já realizadas pelo município.

“Se fosse seguir a minha vontade, eu colocaria em primeiro 
lugar a vida e não reabriria o comércio agora. Mas entendo 
à preocupação dos empresários. Só quero deixar claro que 
ainda não estamos livres da pandemia do coronavírus, por 
isso peço que continuem protegendo suas famílias”, disse a 
prefeita Helena Bertoco.

Ao lado da prefeita estavam o Chefe de Gabinete, José Carlos 
Gigante André, e o Chefe da Defesa Civil, Rogério Andrade, que 
ressaltaram o fortalecimento da barreira sanitária e restrição 
da entrada de pessoas de fora do município como forma de con-
tenção, bem como, a aplicação de multa e cassação do alvará dos 
comércios que descumprirem às regras impostas pelo Decreto.
O Decreto autorizará apenas o funcionamento do comércio, 
permanecendo fechadas escolas, Cemeis e demais órgãos 
públicos. As Unidades Básicas de Saúde também manterão o 
funcionamento à distância, via Call Center.

Contrato de trabalho
suspenso terá porcentual
de seguro-desemprego

Brasília, (AE) - Após 
a polêmica em torno da 
proposta de suspensão 
de contratos de trabalho 
durante a crise do novo 
coronavírus, o governo 
decidiu assegurar 100% 
da parcela do seguro-
desemprego para os tra-
balhadores que forem 
afetados por essa inter-
rupção, segundo apurou 
o Broadcast, sistema de 
notícias em tempo real 
do Grupo Estado. As em-
presas poderão oferecer 
vantagens adicionais na 
negociação com o empre-
gado, mostra reportagem 
da edição deste sábado, 
28, do jornal O Estado de 
S. Paulo. 

A suspensão dos con-
tratos - que pode chegar 
a dois meses, mas o pra-
zo máximo ainda não foi 
fechado - deve ser permi-
tida às pequenas empre-
sas e às companhias que 
tiverem de suspender 
atividades por conta de 
decretos de quarentena. 
Os detalhes ainda estão 
sendo fechados pelos téc-
nicos da área econômica. 
O valor cheio do seguro-
desemprego hoje vai de 
R$ 1.045 até R$ 1 813,03.

Para calcular o valor 
do seguro-desemprego, 
é considerada a média 
de salários dos últimos 
três meses anteriores à 
suspensão. O benefício 
não pode ser inferior ao 
salário mínimo.

A avaliação é de que 
as empresas poderão 
se sentir incentivadas 
a oferecer vantagens 
adicionais para que o 
trabalhador aceite a sus-
pensão, uma vez que a al-
ternativa seria demiti-lo 
pagando todas as verbas 
rescisórias (o que pode 
ser difícil numa situação 
de restrição de caixa). 

Nos casos de redução 
de jornada e salário, a 
equipe está fazendo ajus-
tes na proposta e pode 
elevar o limite máximo 
do corte a 70%  Antes, 
estava sendo cogitada 
uma redução máxima de 
65%. Segundo uma fonte 
que participa das nego-
ciações, trata-se de um 
“ajuste fino” no desenho 
da medida. 

O governo vai bancar 
uma compensação atra-
vés do seguro-desempre-
go. As empresas ainda 
poderão adotar reduções 
menos drásticas de jor-
nada e salário, de 25% e 
50%, de acordo com sua 
situação e necessidade. 
O governo ainda avalia 
prever uma quantidade 
máxima de funcionários 

que a empresa poderá 
colocar na maior faixa 
de redução de salário e 
jornada. 

Compensação
A compensação a ser 

paga pelo governo a es-
ses trabalhadores será 
no mesmo porcentual 
que a redução de jornada 
e salário. Se um traba-
lhador tiver redução de 
50%, o governo pagará 
o equivalente a 50% da 
parcela do seguro-de-
semprego a que o em-
pregado teria direito em 
caso de demissão. 

Nenhum trabalhador 
receberá menos que o sa-
lário mínimo (R$ 1.045) 
na soma das duas par-
celas, a da empresa e a 
do governo. 

O repasse de parte 
do seguro-desemprego 
será feito a todos os 
trabalhadores que tive-
rem redução de jornada, 
independentemente de 
sua renda. Na prática, 
porém, o desenho da 
medida foi feito para que 
os trabalhadores com 
menores salários tenham 
uma perda proporcio-
nalmente menor em seu 
poder aquisitivo. 

Por  exemplo,  um 
trabalhador que hoje 
ganha R$ 2 mil teria 
direito a uma parcela de 
R$ 1.479,89 no seguro-
desemprego se fosse dis-
pensado. Em caso de re-
dução de 50% na jornada 
e no salário, ele manteria 
metade da remuneração 
(R$ 1 mil) mais metade 
da parcela do seguro (R$ 
739,95). Ou seja, esse 
trabalhador receberá R$ 
1.739,95, o equivalente 
a 87% do seu salário 
regular. Já um traba-
lhador que ganha R$ 3 
mil teria direito a uma 
parcela de R$ 1.813,03 no 
seguro-desemprego em 
caso de demissão. Se ele 
sofrer redução de 50% 
na jornada e no salário, 
ele receberia R$ 1,5 mil 
da empresa e metade 
do seguro-desemprego 
(R$ 906,52), somando 
R$ 2.406,52 (80,2% do 
salário).

O empregado que re-
cebe R$ 7 mil mensais 
também teria direito à 
parcela máxima do segu-
ro-desemprego em caso 
de dispensa. No caso 
de redução de jornada 
e salário em 50%, ele 
receberia R$ 3,5 mil do 
empregador e metade 
do seguro-desemprego 
(R$ 906,52), totalizando 
R$ 4.406,52, o equiva-
lente a 62,96% do salário 
regular.
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Prorrogado isolamento 
social no Rio de Janeiro 
por mais 15 dias

São Paulo, (AE) - O governador do Rio, 
Wilson Witzel (PSC), anunciou a prorroga-
ção do isolamento social no Estado por 15 
dias, a partir da próxima segunda-feira, 30, 
ante a pandemia de coronavírus. “Eu não 
serei responsável pela morte de milhares de 
pessoas”, afirmou na sexta-feira, 27, em uma 
transmissão ao vivo pelo Facebook. O governo 
não descarta estender a medida além do dia 
6 de abril.

Acompanhado do secretário de Estado de 
Saúde do Rio, Edmar Santos, Witzel anunciou 
o decreto e pediu que a população continue 
em casa e mantenha o distanciamento social, 
citando a explosão de mortes na Espanha e 
na Itália, além da manutenção das medidas 
restritivas nos Estados Unidos. “Daqui para 
frente, se não mantivermos as restrições que o 
mundo inteiro adotou, nós teremos graves pro-
blemas pra poder salvar a sua vida”, afirmou.

Witzel afirmou que está ciente das “dificul-
dades dos empresários” e da população que 
está sem trabalhar, mas citou o ex-presidente 
do Banco Central Armínio Fraga para defender 
a continuidade das medidas. “Uma economia 
doente é uma economia improdutiva”, disse. 

O secretário Edmar Santos ressaltou ainda 
a recessão que a Itália enfrenta após uma 
campanha publicitária do governo contra o 
isolamento. “O prejuízo lá, o desemprego e 
a fome, estão muito maiores do que se eles 
tivessem coragem de no primeiro momento 
acreditar no vírus e controlar a epidemia”, 
afirmou. 

Segundo especialistas, neste momento é 
importante manter o isolamento social porque 
nesta semana devem ser confirmados novos casos 
positivos em Umuarama e as pessoas que tiveram 
contato com esses casos, antes do isolamento, 
devem manifestar os sintomas nesta semana. “Há 
o risco de aumentar bastante o número de casos 
suspeitos e de confirmados, nos próximos dias. 
Por isso não devemos relaxar. Tenho visto o povo 
voltando às ruas, crianças e idosos passeando, 
saindo de casa, se expondo ao risco de contami-
nação”, lamentou o prefeito. “Ainda é muito cedo 
para achar que a situação está sob controle. Temos 
que nos cuidar”, completou Pozzobom. “Também 
estamos preocupados com a economia, os empre-
gos, as dificuldades que a população vai enfrentar, 
mas estamos fazendo o possível para minimizar 
os danos. Queremos chegar à Páscoa com uma 
situação melhor, para então podermos nos reunir e 
festeja com a família. Mas até lá precisamos seguir 
as orientações dos especialistas”, finalizou.
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Decreto estende fechamento do comércio;
“Ainda não podemos relaxar”, pede prefeito

Umuarama - A Prefeitu-
ra de Umuarama publica 
neste domingo, 29, no órgão 
oficial do município, decre-
to que prorroga o prazo de 
vigência das medidas de 
enfrentamento da epide-
mia do novo coronavírus 
(Civud-19). Em seu art. 
3º, o decreto define que 
as proibições de funciona-
mento e restrições de aber-
tura ao público, previstas 
no decreto 063/2020 (que 
estabeleceu situação de 
emergência) e no decreto 
069/2020, “ficam prorroga-
das até 5 de abril de 2020, 
devendo ser rigorosamente 
respeitadas até as 24 (vinte 
e quatro) horas de tal data”.

DECRETO
Desta forma, está pror-

rogado o fechamento do 
comércio, indústria e setor 
de serviços – desde que não 
sejam atividades essenciais 
– até o domingo, dia 5/04. A 
explicar a decisão, contudo, 
o prefeito  Celso Pozzobom 
disse que ao longo da se-
mana pode ocorrer a libe-
ração da abertura gradual 
de algumas atividades, 
conforme a evolução do co-
ronavírus em Umuarama. 
O último boletim trouxe o 
primeiro caso positivo na 
cidade – um homem, na 
faixa dos 30 anos –, além 
do aumento para 49 noti-
ficações (com 16 suspeitas 
descartadas e 32 pessoas 
em acompanhamento).

Em pronunciamento 
na manhã deste sábado, 
28, Pozzobom disse que o 
planejamento de 15 dias 
de isolamento social está 

Celso Pozzobom disse que ao longo da semana pode ocorrer a liberação da abertura gra-
dual de algumas atividades

mantido e que Umuarama 
já superou mais da metade 
desse período. “Não vamos 
relaxar agora, que esta-
mos conseguindo manter 
a infecção aparentemente 
sob controle. Precisamos 
que a população mantenha 
os cuidados, a higiene das 
mãos, evite aglomerações 
e não fique passeando pe-
las ruas, se expondo ao 
vírus que já está em nossa 
cidade. Crianças, jovens 
e principalmente idosos 
precisam permanecer em 
casa”, orientou.

EMBASAMENTO 
Antes de estender as 

medidas, o prefeito e a 
equipe que acompanha 

a evolução do coronaví-
rus ouviram especialistas 
do setor, representantes 
dos hospitais, o Ministério 
Público e diversas lide-
ranças empresariais e da 
sociedade durante reunião 
na última sexta-feira, 27. 
“Apesar das divergências, 
principalmente sobre o 
impacto econômico desse 
período de restrições ao 
funcionamento do comér-
cio, estamos seguindo as 
orientações da Organiza-
ção Mundial da Saúde, do 
Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, que acompanham 
o quadro mundial da Co-
vid-19 e definem as estra-
tégias necessárias para 

enfrentar essa situação”, 
reforçou Pozzobom.

O prefeito lembrou que a 
situação está se agravando 
em cidades próximas de 
Umuarama, como Cianorte 
– com 7 casos confirmados 
– e Maringá, que tem 110 
pessoas com coronavírus 
e registrou as primeiras 
mortes do Paraná na sex-
ta-feira. “Maringá tem 50 
pessoas internadas e 18 
ocupavam leitos de UTI na 
sexta, sendo 19 crianças 
(cinco em UTI). Diferen-
te do restante do mundo, 
a Covid-19 está afetando 
adultos jovens e também 
crianças em nosso Estado. 
Temos de reforçar os cuida-
dos”, recomendou.

Umuarama – Na sexta-
feira foram os empresá-
rios quem se reuniram e 
aprovaram a reabertura do 
comércio. Ontem os prefei-
tos receberam o apelo dos 
empresários e se reuniram 
para definir o que fazer.  Os 
decretos autorizando a rea-
bertura do comércio serão 
finalizados neste domingo 
ou segunda-feira. Mas é 
certo que a grande maioria 
das cidades pequenas vai 
voltar a funcionar com todo 
o comércio. 

Na reunião dos prefeitos 
ontem, Celso Pozzobom, de 
Umuarama, citou que além 
da pressão dos empresá-
rios pela reabertura em 
Umuarama tem também a 
recomendação médica em-
basada em dados científicos 
mundiais para não reabrir 
agora. Por isso, o prefeito 
pediu mais uma semana 
de isolamento social em 
Umuarama. 

Segundo Pozzobom, os 
infectologistas orientam 
que nesta semana que está 
começando devem apare-
cer os casos de quem teve 
contato com as pessoas 
já diagnosticadas com a 
doença. Entre eles, de um 
homem que teve contatos 
com centenas de pessoas 
na cidade. Os sintomas 

Na região de Umuarama, comércio
deve ser reaberto nesta semana

dessas centenas de pessoas 
podem aparecer até o meio 
de semana. Tem também o 
caso de dois moradores de 
rua que estão internados, 
possivelmente com a doen-
ça, e os resultados ainda 
não saíram. Mas antes de 
irem ao hospital, tiveram 
contatos com vários outros 
na rua. Nestes os sintomas 
também ainda não se mani-
festaram.

O presidente da Asso-
ciação dos Municípios de 

Prefeitos reunidos ontem na Amerios iniciaram a formatação do projeto que vai autorizar o 
comércio reabrir

Entre Rios (Amerios), Mar-
cio Marcolino, que também 
é prefeito de Brasilândia 
do Sul, informou que os 
prefeitos vão passar o fim de 
semana reunidos com a par-
te jurídica e autoridades da 
Saúde para definir o docu-
mento que garantirá ou não 
a reabertura do comércio. 
“Se for abrir, será dentro 
de critério e respeitando as 
orientações da Saúde  para 
a prevenção”, disse. 

A intenção na região é 

reabrir todos os estabeleci-
mentos comerciais, contro-
lando a entrada de pessoas 
e, nas fábricas, diminuindo 
o fluxo de funcionários com 
rodízios. Bares, lanchonetes 
e restaurantes terão de 
reduzir a 30% a quantida-
de de mesas e pessoas no 
ambiente. As entregas para 
consumo em casa serão 
estimuladas. 

Os decretos serão publi-
cados terça-feira no Ilus-
trado. 

MEI tem prazo prorrogado para pagamento de suas mensalidades
Umuarama - O Comitê 

Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) aprovou a Resolução 
CGSN nº 152, de 18 de março 
de 2020, que prorroga o prazo 
para pagamento dos tributos 
federais, medida que também 
se aplica aos Microempreen-
dedores Individuais (MEI) 

e faz parte do pacote para 
minimizar os impactos eco-
nômicos da pandemia do 
coronavírus.

Com isso, os tributos fe-
derais apurados no Progra-
ma Gerador do Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional – Declaratório (PG-

DAS-D) e Programa Gerador 
do DAS para o MEI (PGMEI) 
foram prorrogados da se-
guinte forma: o período de 
apuração março de 2020, com 
vencimento original em 20 de 
abril, fica com vencimento 
para 20 de outubro de 2020; 
o período de apuração abril 

de 2020, com vencimento 
original em 20 de maio, fica 
com vencimento para 20 
de novembro de 2020; e o 
período de apuração maio 
de 2020, com vencimento 
original em 22 de junho, fica 
com vencimento para 21 de 
dezembro de 2020.

O período de apuração 
fevereiro de 2020, com ven-
cimento em 20 de março, 
teve a data de vencimento 
mantida. A prorrogação do 
prazo a que se refere a re-
solução não implica direito 
à restituição de quantias 
eventualmente já recolhi-

das. Um ato declaratório 
executivo da Secretaria 
Especial da Receita Fede-
ral do Brasil orientará os 
procedimentos operacionais 
a serem adotados pelos 
contribuintes para cumpri-
mento do estabelecido na 
resolução.
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Centro de Difusão de Tecnologia da
Unipar já produz alface, rúcula e condimentos

Enquanto os plantios acontecem dentro 
das estufas, outras obras complementares 
estão em andamento, pois, além dessas horta-
liças, o CDT da Unipar tem planos de investir 
em experimentos com culturas de interesse 
regional, como soja, milho, amendoim, man-
dioca e cana-de-açúcar. Para isso o CDT terá 
vários outros laboratórios a céu aberto. A 
coordenadora do curso de Engenharia Agro-
nômica da Unipar, professora Lucimar Bonett, 
acompanha todo o trabalho. Ela informa que 
o espaço terá também “uma vitrine agrostoló-
gica”, que vai funcionar como uma mostra de 
forragens. “Desta forma, poderemos atender 
também produtores de leite, oferecendo tec-
nologia para cultivo de alimentos alternativos 
para vacas e bezerros”, arremata.

MAIS INVESTIMENTOUmuarama - Desde o 
início da semana passada, 
as aulas e outras atividades 
práticas presenciais na Uni-
versidade Paranaense foram 
canceladas. Dias antes, po-
rém, o curso de Engenharia 
Agronômica divulgou uma 
novidade: a realização do 
primeiro plantio no Centro 
de Difusão de Tecnologia, 
projeto que começou a ser 
instalado em dezembro, no 
Câmpus III. 

Alface, rúcula, salsinha, 
cebolinha e coentro foram 
as eleitas para a primeira 
experiência. Adotando a 
hidroponia, técnica que dis-
pensa o uso do solo, o CDT 
da Unipar tem por objetivo 
produzir conhecimento [já 
que tem caráter científico] e, 
na sequência, compartilhar 
com produtores da região.

Em aula prática multi-
disciplinar, o transplante 
de aproximadamente 1.600 
mudas foi feito no início de 
março por estagiários, su-
pervisionados pelo professor 
Renan Espessato e pelo RT 
(responsável técnico) do 
curso, engenheiro agrôno-
mo Estevão Melhorança. 
Também em aula prática, a 
equipe produziu as mudas, 
assim que as aulas começa-
ram, em fevereiro.

Instalada em uma área de 
aproximadamente 600m2, as 
estruturas de cultivo protegi-
do do CDT da Unipar é com-
posta por estufas agrícolas 
tipo em arco condicionadas, 
uma com seis bancadas 
hidropônicas e, estas, com 
66 canais de cultivo por onde 
a água circula com nutrien-
tes, e outra com sistema semi
-hidropônico para produzir 

Umuarama - Prefeitura 
de Umuarama distribuiu na 
última quarta-feira, 25, mais 
um lote de cestas verdes 
para famílias em situação 
de vulnerabilidade social ou 
com carências nutricionais. 
A entrega ocorreu no Banco 
de Alimentos, ao longo do 
dia, com todos os cuidados 
para evitar a disseminação 
do coronavírus, conforme as 
recomendações dos decretos 
municipais. Os alimentos são 
adquiridos com recursos do 
governo federal e distribuí-
dos para famílias indicadas 
pela Secretaria Municipal de 

hortaliças-fruto (tomate, 
pimentão, pepino e outras 
opções).

“A estufa é importante para 
manter as plantas em con-
dições ambientais ideais 
durante o processo de cres-
cimento e para protegê-las 
de pragas e outros fatores 
de risco, o que favorece a 
capacidade de produzir 
alimentos com maior pro-
dutividade e qualidade, as-
segurando ao produtor uma 
excelente safra”, aponta o 
professor.

Ele avisa que a equipe do 
CDT pretende, já neste ano, 
apresentar aos produtores 
da região, interessados em 
investir na hidroponia de 

hortaliças folhosas e no cul-
tivo de hortaliças-fruto em 
sistema semi-hidropônico, 
os resultados desse conjunto 
de trabalho acadêmico. O 
objetivo maior, segundo ele, é 
“incentivá-los a entrar nesta 
onda positiva de produção 
de alimentos saudáveis para 
atender as altas demandas 
da atualidade, vindas de 
consumidores conscientes e 
exigentes”. 

Espessato ainda observa 
que, para entrar neste mer-
cado e colher bons frutos, é 
preciso entender todo o pro-
cesso, desde a implantação: 
“O produtor tem que buscar 
assessoria técnica para obter 
todas as vantagens que o 
sistema oferece”.

Prefeitura de Umuarama distribui cestas verdes para famílias com insegurança nutricional
Assistência Social, por meio 
dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS).

A cesta verde é distribuí-
da semanalmente pelo mu-
nicípio. “Ela é composta por 
verduras, legumes, tubércu-
los, pães e ovos, entre outros 
itens, para complementar 
a alimentação das famílias 
que fazem parte do Cadastro 
Único e são encaminhadas 
pelos CRAS. A prioridade é 
famílias com idosos, doen-
tes crônicos acamados e 
pessoas com deficiência”, 
explicou a secretária de 
Assistência Social, Izamara 

Amado de Moura.
No total são 630 famílias, 

divididas em três grupos 
de aproximadamente 210 
cada, que recebe a ces-
ta a cada período de 20 
dias, totalizando mais de 3 
mil pessoas beneficiadas. 
Além disso, o programa 
atende ainda 15 entidades 
assistenciais – das quais 
nove estão funcionando 
normalmente, enquanto as 
demais tiveram as ativida-
des paralisadas por ques-
tões de segurança sanitária 
(medidas preventivas ao 
coronavírus). A entrega dos 

Professores Lucimar e Renan: Estrutura do Centro de Di-
fusão de Tecnologia da Unipar se destaca pela modernidade 
e funcionalidade

APOIO IMPORTANTE
Segundo o diretor de Agricultura 

e Pecuária do município, Vinícius 
Chimenez, o projeto tem o apoio da 
Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, que faz a ponte 
entre o programa e os produtores 
rurais, além da gestão do Banco de 
Alimentos. “As cestas contam com 
alimentos de qualidade que fazem a 
diferença na alimentação dessas fa-
mílias. E para a entrega nós tomamos 
todos os cuidados para minimizar os 
riscos de contágio do coronavírus”, 

explicou. A distribuição teve filas com 
distanciamento de dois metros entre 
os beneficiários. “Orientamos que 
apenas uma pessoa de cada família 
viesse buscar a cesta verde, fizemos 
marcações de distância no local da fila 
e o acesso para a entrega foi indivi-
dual, com álcool gel para higienização 
das mãos”, informou. “Também reco-
mendamos que não viessem pessoas 
idosas e que não trouxessem crianças, 
pois o momento exige todo o cuidado 
possível”, completou.

alimentos às entidades é 
feita toda a segunda-feira.

O prefeito Celso Poz-
zobom lembrou que esse 
auxílio vem num momento 
importante, quando mui-
tas pessoas estão em iso-
lamento social e alguns 
trabalhadores estão com 
a renda reduzida. “Existe 
a vulnerabilidade social, 
a insegurança alimentar 
e também a necessidade 
momentânea. O município 
tem feito todo o possível 
para atenuar as consequên-
cias desse momento crítico 
para a saúde da população 
e essa alimentação chega 
em boa hora. Além disso, 
as entidades também estão 
distribuindo comida pronta 
para desempregados, pes-
soas em situação de rua ou 
de passagem pela cidade”, 
completou o prefeito.

Cestas preparadas para entrega aos moradores de Umuarama 

Alface foi uma das hortaliças eleitas para as primeiras experiências práticas no Centro de 
Difusão de Tecnologia da Unipar
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Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza
mais um lote de vacina contra a gripe

Vacina contra 
o sarampo é 
importante
mesmo com 
isolamento

ATENÇÃO

Curitiba - O bole-
tim epidemiológico 
do sarampo publicado 
na quinta-feira (26) 
confirma mais qua-
tro casos da doença 
nesta última semana. 
Desde agosto de 2019, 
são 934 pessoas que 
já tiveram ou ainda 
estão com sarampo 
no Estado. A maior 
incidência ocorre no 
grupo de adultos jo-
vens com idade entre 
20 e 29 anos, seguido 
de pessoas entre 10 e 
19 anos.

“Nossa preocupa-
ção de hoje é o en-
frentamento ao coro-
navírus. Mas temos 
outros vírus circulan-
do e doenças em nos-
so Estado. Por isso, 
alerto que a vacina é 
a melhor prevenção. 
Mesmo neste período 
de isolamento e dis-
tanciamento social, 
busque algum local 
com pouca circulação 
e vacine-se”, ressalta 
o secretário estadual 
da Saúde, Beto Preto.

Pessoas de cinco 
até 59 anos devem 
ser imunizadas. O 
público mais afetado 
pela doença, a popu-
lação com idade entre 
20 a 29 anos, deve 
atualizar a carteira de 
vacinação ou fazer um 
reforço da proteção 
com uma dose a mais 
da vacina.

Nas faixas etárias 
de cinco A 19 anos e 
de 30 até 59 anos a va-
cinação é para quem 
precisa atualizar a 
carteira. Crianças que 
têm entre seis meses 
e 11 meses e 29 dias 
também devem ser va-
cinadas. A população 
com idade entre um a 
29 anos deve receber 
duas doses da vacina 
tríplice viral e de 30 a 
59 anos, uma dose.
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Umuarama - A Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu 
o segundo lote de vacinas 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza 
na última sexta-feira, 27. 
As doses já foram distri-
buídas às unidades básicas 
de saúde (UBS) e estarão a 
disposição do público-alvo 
na segunda-feira, 30. Mas é 
importante que as pessoas 
entrem em contato com os 
postos de saúde antes de se 
deslocarem. A quantidade 
é pequena e o atendimento 
precisa ser agendado, para 
não ocorrer aglomeração de 
pessoas.

 A secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividi-
ni, informou que até o mo-
mento Umuarama recebeu 
pouco mais de 8.400 doses. 
“Tivemos 5.800 vacinas na 
primeira remessa e 2.600 na 
última semana. O número é 
bem pequeno frente a meta 
que temos, de vacinar 36.817 
umuaramenses das 14 faixas 
de público-alvo”, explicou. 
De acordo com a 12ª Regio-
nal de Saúde, a previsão de 
nova distribuição de vacinas 
contra a gripe, por parte do 
Ministério da Saúde, é dia 
2 de abril, porém não há 
estimativa da quantidade 
de doses.

O maior grupo é o dos 

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e 
do Laboratório Nacional 
de Computação Científica 
(LNCC) avançaram no se-
quenciamento genético do 
covid-19 que circula no Bra-
sil. Em tempo recorde de 48 
horas, o estudo sequenciou 
no último fim de semana 
19 amostras de pacientes 
do Rio, Minas, Goiás, Rio 
Grande do Sul e São Pau-
lo, ampliando a vigilância 
sobre as características 
genéticas do causador da 
pandemia de coronavírus.

O sequenciamento gené-
tico é importante para, en-
tre outras respostas, iden-
tificar possíveis mutações, 
cadeias de transmissão e 
origem da chegada do vírus 
a uma região específica. O 
estudo realizado no LNCC 
pôde confirmar que a maio-
ria das amostras é descen-
dente de vírus que vieram 
da Europa, enquanto uma 
pequena parte chegou ao 
país diretamente da China.

TRANSMISSÃO CO-
MUNITÁRIA 

A coordenadora do La-
boratório de Bioinformá-
tica do LNCC, Ana Tereza 
Vasconcelos, explicou que a 
principal conclusão obtida 
é a confirmação da trans-
missão comunitária, o que 
se deu com a constatação 
de que o vírus coletado no 
Brasil já apresenta carac-
terísticas próprias que o 
diferenciam geneticamente 

CURITIBA - O Governo 
do Estado iniciou nesta 
semana a entrega de ál-
cool líquido 70% que será 
distribuído a entidades 
dos 399 municípios do Pa-
raná. Inicialmente, serão 
atendidas 254 instituições 
que abrigam idosos para 

idosos com 60 anos ou mais 
(12.760 pessoas), seguido 
pelo grupo das crianças, 
que estão divididas em fai-
xas etárias e somam 7.178 
doses. Para pessoas com 
comorbidades (doentes 
crônicos) o Ministério da 
Saúde destinará 6.189 do-
ses e os adultos de 55 a 59 
anos devem receber 4.948 

vacinas. Para os trabalha-
dores da área de saúde são 
3.021 doses, para gestantes 
e puérperas são mais 1.284 
vacinas e para professores, 
outras 1.192 doses. Fecham 
os grupos pessoas privadas 
de liberdade, adolescentes 
e jovens sob medida socioe-
ducativa (133) e funcioná-
rios do sistema prisional 

(112).

Calendário
O calendário de vacinação 

estabelecido pelo Ministério 
da Saúde prioriza, na primei-
ra fase, a vacinação de idosos 
(60 anos e mais), trabalhado-
res da saúde e crianças de 6 
meses a menores de 6 anos. 
Na segunda fase, a partir 

dos casos na Europa e Ásia.
“O vírus, por onde vai 

passando, vai mudando na-
turalmente. É normal que 
tenha saído da Ásia com uma 
característica, chegado na 
Europa e mudado”, explica 
ela, que afirma que o mesmo 
já ocorreu no Brasil. “Não é 
mais um vírus que está vindo 
de fora. Agora é transmissão 
comunitária, passando de 
um para o outro. Por isso o 
isolamento social é um fator 
importante nesse momento. 
Não é mais necessário que 
venha alguém de fora para 
trazer o vírus”.

MUTAÇÃO
A coordenadora do la-

boratório explica que con-
firmar a mutação do vírus 
não indica que a doença 
causada por ele pode ter 
se tornado mais ou menos 
perigosa. “Não há nenhu-

assepsia destes locais. O 
produto está sendo dis-
tribuído pela Defesa Ci-
vil aos Cras e Creas das 
cidades, com apoio dos 
22 escritórios regionais 
da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho.

“Atenderemos primei-

ramente as instituições 
que  abr igam o  grupo 
considerado de risco ao 
coronavírus, os idosos. 
Na  sequência ,  outras 
instituições também re-
ceberão uma remessa 
da doação”, disse o se-
cretário da Justiça, Ney 

Leprevost.
Nessa primeira remes-

sa serão entregues 52 
mil litros do produto, do 
total de 250 mil litros que 
serão distribuídos tam-
bém para as instituições 
que atendem crianças 
e adolescentes, além de 

hospitais, sistema socioe-
ducativo e outros órgãos.

O álcool 70% foi doado 
pela Associação de Pro-
dutores de Álcool e Açú-
car do Paraná (Alcoopar) 
e processado e embalado 
de forma voluntária pela 
empresa Refriko.

Governo inicia entrega de álcool 70% a entidades de todo o Estado

Pesquisadores brasileiros avançam
no sequenciamento do coronavírus

ma conclusão em relação 
a isso. Ele está mudando 
como era de se esperar”, 
diz ela, que prevê que a 
continuidade do trabalho 
de sequenciamento vai po-
der identificar futuramente 
o impacto de condições 
geográficas nessa mutação.

PESQUISA
O  s e q u e n c i a m e n t o 

contou com a capacida-
de de processamento do 
supercomputador Santos 
Dumont e também com a 
colaboração de estudantes 
de pós-graduação. “Muito 
dessa força-tarefa que está 
nos laboratórios trabalhan-
do é de alunos de pós gra-
duação e de pós-doutores. 
Eles são o braço da gente 
para dar conta de tantos 
projetos e tantas análises”, 
destaca ela.

A pesquisa util izou 

amostras coletadas de 
pacientes atendidos pela 
UFRJ e pelos laboratórios 
privados Hermes Pardini e 
Símile, com unidades em di-
ferentes estados brasileiros. 
O trabalho se deu também 
com a colaboração da equi-
pe que realizou o primeiro 
sequenciamento do covid-19 
no país, em São Paulo. A 
pesquisadora Ester Sabino 
foi uma das coordenadoras 
do trabalho pioneiro no país 
e comemora que a pesquisa 
esteja se descentralizando.

“Acho que o principal 
avanço foi começar a já 
montar redes e as pessoas 
trabalharem em vários 
locais, e não ficar cen-
tralizado só em um único 
laboratório”, disse ela, que 
explicou que os pesqui-
sadores devem juntar um 
número maior de amostras 
sequenciadas para fazer 

uma análise mais detalha-
da da história genética do 
vírus no país.

Esse trabalho nacional 
de sequenciamento será 
articulado pela Corona-ô-
mica BR, uma iniciativa 
do comitê de especialistas 
Rede Vírus, que foi formado 
pelo Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. Professor 
da Feevale e presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Virologia, Fernando Spilki 
é coordenador da Corona
-ômica BR, que já reúne 
16 instituições nas cinco 
regiões do país.

SEQUENCIAMENTO
O pesquisador expli-

ca que o sequenciamento 
em larga escala permitirá 
acompanhar a circulação 
do vírus e identificar se 
haverá mutações. “Isso tem 
aplicações que vão além da 
epidemiologia molecular, e 
podem auxiliar no manejo 
da prevenção da infecção, 
no diagnóstico e na tera-
pêutica”, conta ele, que 
acrescenta que a estrutu-
ração dessa rede deixará o 
país mais preparado para 
epidemias futuras e con-
tribuirá com a formação 
de jovens pesquisadores 
que estarão envolvidos no 
projeto. “Temos o plano 
de sequenciar centenas de 
amostras no Brasil inteiro 
e, mais que isso, fazer no-
vos esforços ao longo do 
tempo, acompanhando se 
com o avançar da pandemia 
vamos encontrar alterações 
no genoma viral ou não”.

de 16 de abril, será a vez de 
professores das escolas públi-
cas e privadas, profissionais 
das forças de segurança e 
salvamento e portadores de 
doenças crônicas não trans-
missíveis e outras condições 
clínicas especiais.

Por fim, a terceira fase (a 
partir de 9 de maio) contem-
plará gestantes e puérperas, 

povos indígenas, adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas, po-
pulação privada de liberdade, 
funcionários do sistema pri-
sional, adultos de 55 a 59 anos 
e pessoas com deficiência.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a campanha 
deste ano foi antecipada 
para facilitar o diagnóstico 
da Covid-19 e evitar que o 
sistema de saúde fique so-
brecarregado. A vacina não 
protege contra o novo coro-
navírus, mas contra tipos de 
influenza (incluindo o H1N1). 
Por isso, pode ajudar no diag-
nóstico (por eliminação) dos 
profissionais de saúde com 
suspeita de Covid-19.

Outro fato é que sem a 
antecipação o número de 
pessoas com síndromes gri-
pais seria muito maior sem a 
campanha de vacinação, com 
muito mais pacientes ocupan-
do leitos no sistema de saúde.

Ligue no seu posto
Antes de realizar aglome-

ração na Unidade Básica de 
Saúde é importante que as 
pessoas entrem em contato 
com os postos de saúde. 
A quantidade de vacina é 
pequena e o atendimento 
precisa ser agendado, segun-
do assessoria da Prefeitura 
de Umuarama. 

A secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, informou que até o momento Umuarama recebeu pouco mais de 8.400 doses
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Ladrões saem da quarentena e roubam 
família e furtam residências em Umuarama

 IMÃOS LEVES

editoria@ilustrado.com.br
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Jovem fica 
ferido ao ser 
esfaqueado no 
Jardim Itália 

CIDADE

Umuarama – Um 
jovem de 25 anos 
ficou ferido após ser 
atingido com golpes 
de faca na noite des-
ta sexta-feira (27), 
no Jardim Itália, em 
Umuarama, segundo 
a Polícia Militar.

Segundo a PM, a 
mãe da vítima acio-
nou o socorro e a 
Polícia Militar após 
o filho chegar em 
casa, na rua Manoel 
Lopes dos Santos, 
correndo e com fe-
rimentos. O jovem 
foi encaminhado ao 
hospital para tra-
tamento. De acordo 
com a PM, a vítima 
indicou quem seria 
o autor da agressão, 
um rapaz de 23 anos, 
morador do Parque 
Danielle. O agressor 
foi procurado, mas 
não foi encontrado. 
O caso agora será 
investigado pela Po-
lícia Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
DECRETO Nº 073/2020
Prorroga o prazo de vigência das medidas de enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Umuarama e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de 
que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020,  que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória 
nº 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO os Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, 
de 22 de maço de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 148 e 149 da Lei 
Municipal nº 439, de 06 de julho de 2017 (Código de Postura), bem como a Súmula Vinculante nº 38 do 
Superemo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e ado-
ção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à saúde 
pública;
CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento até então adotadas no Município de Umuarama têm 
auxiliado, em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e o seu combate, bem como a oferta do 
tratamento de saúde adequado aos infectados;
CONSIDERANDO que se faz necessário evitar o pico da doença, uma vez que a Administração Pública 
ainda se encontra em busca de implementar medidas tendentes a preservar a saúde pública para o caso 
de haver o aumento da contaminação pelo COVID-19;
CONSIDERANDO os pareceres da comunidade médica local;
D E C R E T A:
Art. 1º Este decreto visa estender as restrições impostas no Decreto Municipal nº 063, de 19 de março 
de 2020, no Decreto Municipal nº 066, de 20 de março de 2020, e no Decreto Municipal nº 069, de 23 de 
março de 2020, para o enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
no Município de Umuarama.
§1º As normas aqui estabelecidas são complementares a todas as demais expedidas para o combate e 
prevenção ao COVID-19.
§2º As regras previstas neste decreto deverão prevalecer em relação às dos Decretos Municipais nº 063, 
064 e 065, de 19 de março de 2020, no Decreto Municipal nº 066, de 20 de março de 2020, e no Decreto 
Municipal nº 069, de 23 de março de 2020, no que com estas conflitarem.
Art. 2º As proibições de funcionamento e restrições de abertura ao público previstas nos incisos III, V e VII 
do artigo 3º do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020, e nos artigos 2º, 5º, 6º e 8º do Decreto 
Municipal nº 069, de 23 de março de 2020, ficam prorrogadas até 05 de abril de 2020, devendo ser rigoro-
samente respeitadas até as 24 (vinte e quatro) horas de tal data.
Art. 3º Fica revogado o artigo 10 do Decreto Municipal nº 069, de 23 de março de 2020, permanecendo 
vigentes suas demais disposições.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de março de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Parana
PORTARIA Nº 445/2020 DE 28 DE MARÇO DE 2020
SÚMULA: Nomeia Comissão que fará parte do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus (COVID-19) do 
Município de Cruzeiro do Oeste no âmbito da Administração Direta.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelos incisos XXI e XXV do parágrafo 1º do artigo 76 e alínea “c” e “d” do inciso II do artigo 83, 
ambos constantes da Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear nos termos do artigo 18 do Decreto nº 86/2020 de 18 de março de 2020 os servidores e múnicipes abai-
xo relacionadas para compor o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus (COVID-19) pelo prazo em que estiver 
em vigor e perdurar a Situação de Emergência causada pelo Coronavírus (COVID-19):
I – Maria Helena Bertoco Rodrigues – Prefeita Municipal;
II – José Carlos Gigante André – Chefe de Gabinete;
IV – Creagair Aparecida de Oliveira – Secretária de Saúde;
V – Rogério Ferreira de Andrade – Coordenador Defesa Civil;
VI – Carlos Roberto Pereira – Clube de Serviços Rotary;
VII – Cláudio Roberto Longo Silva – Capitão Polícia Militar;
VIII – Andressa de Carvalho Ribeiro Pontes – Enfermeira Coordenadora da Epidemologia;
IX – Ister Calixto Ribeiro – Presidente do Conselho Municipal de Saúde;
X – Marina Pereira da Silva Bocchio Barbosa – Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde;
XI – Josafá Fabrício dos Santos – Médico;
XII – Marielso Staudt – Cirurgião Dentista;
XIII – Audrey Haruko Nonose – Médica Veterinária Coordenadora da Vigilância Sanitária;
XIV – Maria Madalena Gimenes Souza – Enfermeira.
Art. 2º - A Comissão integrante de todas as áreas envolvidas, públicas e privadas nomeada no Art. 1º, deverá realizar 
as atribuições e atividades descritas no artigo 18, incisos e parágrafo único do Decreto de nº 86/2020 de 18 de março 
de 2020, que têm por objetivo coordenar as ações contra a propagação do Covid-19, no âmbito do Município na forma 
a seguir descrita:
I - orientar as decisões e dirimir dúvidas dos órgãos e entidades municipais acerca da extensão das medidas adota-
das e sua repercussão nos serviços e rotinas internas, valendo-se, para tanto, dos meios tecnológicos disponíveis;
II - instruir os casos omissos nos decretos de que trata o enfrentamento ao COVID-19 e a editar atos orientativos 
suplementares;
III - definir as prioridades de aquisição de produtos e serviços emergenciais para
enfrentamento da pandemia, no âmbito do Município de Cruzeiro do Oeste;
IV - informar oficialmente à imprensa acerca das medidas adotadas pelo Município.
Parágrafo único. Para exercer plenamente as competências descritas, o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus 
poderá requisitar o apoio dos Secretários Municipais, Presidentes de Autarquias e Empresas Públicas do Município, 
bem como dos servidores que integram esses órgãos.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) 
DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Umuarama – Até mes-
mo os criminosos estão 
quebrando a quarentena 
imposta por conta da cir-
culação do coronavírus e 
voltando a delinquir. De-
pois de uma semana rela-
tivamente calma, a Polícia 
Militar voltou a registrar 
o roubo a uma família no 
Jardim Metropolitano e 
dois arrombamentos a 
residências, sendo um na 
rua Mandaguari, na área 
central e outro no Jardim 

Trianon. Todas as ações 
foram durante o dia. Nin-
guém foi preso.

Segundo a PM, a vitima 
contou que por volta das 
15h40 estava em sua casa 
com os filhos e mais um 
amigo da família quan-
do dois ladrões armados 
com revólver e pistola e 
encapuzados invadiram o 
local e renderam a todos. 
Durante o roubo a vítima 
chegou a ser agredida com 
uma coronhada na cabeça. 

Os criminosos fugiram 
levando dinheiro e apa-
relhos celulares. O valor 
roubado não foi divulgado. 
Os ladrões teriam fugido 
em uma moto Honda CG 
125 vermelha.

De acordo com relatos 
da vítima, um dos ladrões 
era um homem moreno, 
magro, estatura baixa, 
trajando calça jeans, blu-
sa vermelha, de chapéu e 
usando uma máscara de 
cor azul; o outro de pele 

clara, estatura mediana 
trajando calça cinza e blu-
sa preta com capuz.

Pouco antes, entre às 
12h30 e às 13 horas, a 
Polícia Militar foi acionada 
para atender dois casos 
de arrombamentos a resi-
dências. 

O primeiro foi um furto 
na Rua Nelson Marandola, 
no Jardim Trianon. Segun-
do a PM, a vítima contou 
que a residência está em 
construção e durante a noi-

te de quinta-feira (26) fo-
ram subtraídos alguns ob-
jetos do interior do imóvel 
inacabado. Ainda segundo 
a PM, a vitima afirmou que 
também que teria passado 
pela construção durante a 
noite do furto, mas que não 
percebeu nada de anormal 
e na manhã de sexta-feira 
(27) seu vizinho notou o 
furto e o avisou. Não foi 
informado o que foi furtado 
pelos criminosos.

Cerca de 30 minutos 

após, a Polícia Militar foi 
novamente acionada para 
atender mais um arromba-
mento na Rua Mandaguari, 
Zona I. Segundo a PM, 
a vítima contou que sua 
casa teve a porta da sala 
arrombada. Os ladrões le-
varam uma televisor de 32 
polegadas. Segundo a PM, 
a vítima contou que saiu de 
sua casa na noite de quin-
ta-feira e quando retornou 
na sexta-feira encontrou a 
porta arrombada.

Homem é 
detido após 
usar facão 
para ameaçar 
pessoas

JD. PANORAMA

Umuarama – Um 
homem de 37 anos foi 
detido na madrugada 
deste sábado após reali-
zar uma série de amea-
ças contra pessoas no 
Jardim Panorama, em 
Umuarama, segundo a 
Polícia Militar. O homem 
foi levado para a sede 
do 25º Batalhão da PM, 
onde foi lavrado termo 
circunstanciado pelo 
crime de ameaça e na 
sequência liberado.

Segundo a PM, por 
volta das 0h a equipe 
foi solicitada a compa-
recer a um frigorífico 
localizado no Jd. Pano-
rama, onde o vigilante 
da empresa contou que 
o agressor tentou entrar 
no local e estaria com 
um facão e um pedaço de 
madeira o ameaçando. 

Outros moradores 
das proximidades con-
taram aos policiais que 
o mesmo homem estaria 
passando pelas casas e 
batendo o facão nos por-
tões e grades e fazendo 
ameaças. O agressor foi 
localizado pouco depois 
e detido.

Umuarama – Um homem 
de 29 anos precisou ser con-
tido pela Polícia Militar para 
que uma equipe do Samu 
pudesse prestar atendimen-
to médico durante a manhã 
desta sexta-feira (27), no 
Parque das Jaboticabeiras, 
em Umuarama. O homem 
estava em um surto psicóti-
co e acabou se armando com 
um pedaço de pau com pre-
gos e uma garrafa quebrada 
e passou a ameaçar pessoas 
que estavam no local.

Homem é 
preso após 
agredir com 
socos e tapas 
no rosto a ex-
companheira

QUARENTENA

Umuarama – Um 
homem de 45 anos foi 
preso em flagrante 
por lesão corporal 
após agredir com so-
cos e tapas no rosto a 
ex-companheira, uma 
mulher de 43 anos, 
segundo a Polícia Mi-
litar. O caso ocorreu 
na noite de sexta-feira 
(27), na rua Walter 
Kreiser, após o ho-
mem invadir a casa 
da vítima.

Segundo a PM, a 
mulher contou que 
seu ex-convivente es-
taria embriagado e 
ido até a sua residên-
cia, onde a agrediu, 
batendo em rosto com 
tapas e socos. Para 
se defender a vítima 
contou que conseguiu 
pegar um cabide de 
madeira e golpeou o 
agressor na cabeça e 
no rosto com o intuito 
de se desvencilhar 
das agressões.

De acordo com a 
PM, a mulher estava 
com hematomas e ver-
melhidão no rosto. O 
agressor fugiu antes 
da chegada da Polícia 
Militar. Entretanto, 
enquanto os policiais 
realizavam rondas 
com o intuito de en-
contrar o homem, ele 
retornou até a casa 
da vítima, que de ime-
diato pediu socorro 
para a PM, quando 
o agressor terminou 
preso em flagrante e 
conduzido até a dele-
gacia da Polícia Civil.

Homem se arma de pau e garrafa durante
surto psicótico no Parque das Jaboticabeiras

Segundo a PM, o homem 
estaria em visível estado 
de perturbação mental, 
dizendo várias palavras 
desconexas e proferindo 
ameaças, portando ainda 
em suas mãos dois pedaços 
de madeira, sendo um deles 
com pregos. Após tentativas 
de diálogo, sem sucesso, o 
homem se apossou de uma 
garrafa de vidro, quebrando
-a em uma parede, ficando 
assim com uma parte pon-
teaguda em uma das mãos. 

Os policiais tentaram 
então conter o homem 
com uso de dispositivo in-
capacitante elétrico, mas 
sem sucesso. Os disparos 
não t iveram efeito no 
homem. Em nova rodada 
de negociações, o homem 
acabou jogando a garrafa 
de vidro no chão e neste 
momento os policiais con-
seguiram contê-lo. Após 
ser medicado, o homem 
foi conduzido pelo Samu 
até o hospital.

Ladrões com máscaras cirúrgicas
roubam caminhonete em Guaíra

Guaíra – Até os crimi-
nosos estão se precavendo 
contra o coronavírus na hora 
de realizar um crime. Dois 
homens, usando máscaras 
cirúrgicas, renderam uma 
família e roubaram uma 
caminhonete Chevrolet S10 
cinza durante a noite des-
ta sexta-feira (27), na rua 
Balduíno Pot, no centro de 
Guaíra segundo a Polícia 
Militar. 

As vítimas ainda per-
maneceram em poder dos 
criminosos por cerca de 
30 minutos, até o veículo 
ser atravessado pela ponte 
Ayrton Senna, em direção ao 
Paraguai. Registro da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
aponta que a caminhonete 
passou pela ponte às 20h57.

Segundo a PM, as vítimas 
contaram que estavam guar-
dando a caminhonete, com 

placas de Guaíra, quando 
foram surpreendidas por 
dois homens usando masca-
ra de proteção cirúrgica, que 
anunciaram o roubo. 

Segundo a PM, as vítimas 
contaram que os ladrões 
eram: um trajava calça jeans 
azul e camiseta branca, 
magro, alto, moreno claro; 
o segundo criminoso usa-
va uma camiseta branca, 
shorts, baixo e magro. 

Casal e preso com 13 kg 
de haxixe grudado ao corpo

Mandaguari – Um casal 
foi preso com 13 quilos de 
haxixe grudados no corpo, 
durante uma abordagem da 
Polícia Rodoviária Federal 
na noite desta sexta-feira 
(27), em frente ao posto de 
fiscalização na BR-376 em 
Mandaguari. A droga estava 
envolta em bolhas e coladas 
no corpo da dupla.

Segundo a PRF ao solici-
tar o desembarque do casal 
foram visualizados volumes 
anormais nas regiões das 

cinturas e pernas de ambos, 
e após busca pessoal, foram 
encontrados em tais regiões 
e também nas costas Haxixe 
dentro de bolhas.

Aproximadamente cada 
ocupante carregava consi-
go, colada em seus corpos, 
6,5 kg, totalizando 13 kg da 
droga.

O condutor, um homem 
de 36 anos e a passageira, 
uma mulher de 32 anos, 
afirmaram aos agentes da 
PRF terem assumidos a dro-

ga na cidade de Guaíra-PR, 
e a levaria para cidade de 
Saquarema/RJ. Disseram 
também que pelo transporte 
receberiam determinada 
quantia em dinheiro.

Tanto o condutor como a 
passageira foram presos em 
flagrante e encaminhados, 
juntamente com o veículo 
e a droga, à Delegacia da 
Polícia Civil de Mandaguari. 
A pena para o tráfico de 
drogas pode chegar a 15 
anos de reclusão.
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A meio de rede Fabiana Claudino está reavaliando a sua situação

São Paulo, (AE) - O 
adiamento dos Jogos de 
Tóquio também trouxe dor 
de cabeça para os atletas. 
Os veteranos são os que 
terão maior problema para 
reajustar calendário e até 
os planos de vida, princi-
palmente em razão da pro-
ximidade da aposentadoria  
O caso mais emblemático é 
o do velocista Justin Gatlin.

O norte-americano pre-
tendia se aposentar neste 
ano, após disputar uma 
Olimpíada pela quarta vez 
na carreira. Agora terá que 
adiar seu plano de despedi-
da para 2021, quando terá 
39 anos. Mas a mudança 
na data dos Jogos não pa-
rece desanimar o campeão 
olímpico dos 100 metros em 
Atenas-2004.

“O objetivo é competir 
nas Olimpíadas de 2021. Eu 
acho que muita gente pensa 
que o tempo está contra 
mim ou os atletas mais 
velhos nessa situação e isso 
está longe da verdade. Eu 
acredito que sim que posso 
vencer uma medalha de 
ouro em 2021”, diz o ame-
ricano, medalhista de prata 
nos 100m no Rio-2016. 

Allyson Felix, outra re-
presentante do atletismo 
dos EUA, tem problema 
semelhante. Após dar a luz 
a sua filha em dezembro 
de 2018, ela estabeleceu os 
Jogos de Tóquio, até então 

marcados para 2020, como 
sua competição final. Em 
2021, ela terá 35 anos e, 
mantido os planos de dispu-
tar sua quinta Olimpíada, 
terá que enfrentar mais 
uma temporada de vida 
dupla, de mãe e de atleta.

Outra mamãe que ten-
ta estender sua carreira 
como esportista é Serena 
Williams. Ela evita apontar 
uma data para sua despedi-
da das quadras. Porém, aos 
38 anos, sabe que precisará 
manter o alto nível por 
mais tempo para chegar 
com chances de brilhar em 
Tóquio. E, como já tem um 
ouro olímpico no currículo, 
obtido em Londres-2012, 
a busca não será apenas 
pelo pódio, mas pelo degrau 
mais alto. 

Com futuros indefinidos 
também estão Tiger Woods 
e Pau Gasol. Lenda do gol-
fe, o primeiro busca sua 
primeira participação nos 
Jogos Olímpicos. Neste ano, 
chegou a estar na disputa-
da zona de classificação 
olímpica, mas uma lesão 
nas costas vinha atrapa-
lhando seu rendimento. O 
adiamento, portanto, pode 
significar tanto mais tempo 
de recuperação quanto a 
possibilidade do crescimen-
to dos rivais do seu próprio 
país. Em 2021, Woods terá 
45 anos.

Assim como Woods, 

Gasol conquistou quase 
tudo em sua carreira. Falta 
apenas o ouro olímpico 
para completar a coleção, 
que já tem duas pratas e 
um bronze com a seleção 
espanhola. Convivendo com 

lesões e processos de recu-
peração física, o atleta de 
39 anos está cada vez mais 
perto da aposentadoria. 
Agora terá um incentivo 
extra para disputar ao me-
nos mais uma temporada 
na NBA

BRASILEIROS
O adiamento também 

afetou o planejamento dos 
atletas nacionais. Uma das 
mais atingidas diretamente 
foi a meio de rede Fabiana 
Claudino. Seu objetivo para 
este ano era se afastar 
das quadras após os Jo-
gos para realizar o sonho 
de se tornar mãe. O pla-
no está sendo reavaliado 

no momento. “Eu estava 
pensando que esse seria 
meu último ano olímpico. 
Até porque tenho o gran-
de sonho de ser de mãe. 
Querendo ou não, preciso 
sentar para me organizar, 
preciso conversar com a 
minha família, com o meu 
esposo, para a gente tomar 
a melhor decisão”, disse a 
atleta da seleção brasileira 
de vôlei, em entrevista 
à TV Globo.O velejador 
Robert Scheidt, referência 
do Brasil na modalidade, 
também precisou ajustar 
seus planos de vida. O 
dono de cinco medalhas 
olímpicas parou após o Rio-
2016. Mas decidiu retomar 
os treinos e competições 
em 2019 justamente para 
disputar sua sétima Olim-
píada. Nos Jogos de 2021, 
terá 47 anos e competindo 
novamente na classe Laser, 
que exige melhor preparo 
físico.  Apesar da mudança 
de planos de disputar a 
sua última Olimpíada em 
2020, Scheidt disse encarar 
positivamente o adiamento.

O ciclista Henrique 
Avancini, especialista no 
mountain bike, não ficou 
muito feliz com o adia-
mento dos Jogos, mas não 
por conta de uma possível 
aposentadoria. O atleta de 
30 anos queria que o es-
porte exercesse seu “papel 
social” para inspirar as 
pessoas em meio à pande-
mia do novo coronavírus. 

editoria@ilustrado.com.br

Mudança nos Jogos de Tóquio atrapalha
planos e adia aposentadoria de veteranos
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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!

Desde o início da crise provocada 
pela pandemia do novo coronaví-
rus/Covid-19, o Sistema Fiep tem se 
mobilizado para auxiliar a indústria 
paranaense. Além de orientações so-
bre ações que podem ser adotadas 
pelas empresas, a entidade vem dia-
logando com o poder público para 
buscar soluções que garantam a se-
quência das atividades industriais e 
minimizem os impactos para o setor.

“É fundamental que cada cidadão 
ou empresa faça sua parte para cola-
borar com os esforços para a conten-
ção da pandemia e preservação da 
saúde”, afirma o presidente do Siste-
ma Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. 
“Mas também são necessárias medi-
das que minimizem o impacto eco-
nômico, garantindo a sobrevivência 
das empresas e a manutenção dos 
empregos”, acrescenta.

Por isso, a entidade buscou articu-

lação com o governo estadual para 
discutir medidas que possam aliviar 
as consequências para as empresas. 
Entre elas, pediu a prorrogação dos 
prazos para recolhimento de tribu-
tos, além de ações que permitam 
que cadeias produtivas continuem 
funcionando, principalmente as es-
senciais, como a de alimentos, pro-
dutos de higiene e limpeza, medica-
mentos e equipamentos de saúde, 
entre outras.

O corpo técnico do Sistema Fiep 
também vem produzindo informa-
tivos com orientações sobre medi-
das que podem ser adotadas pelas 
indústrias. Elas estão ligadas tanto 
a ações de prevenção ao coronaví-
rus quanto a alternativas de gestão. 
Também estão sendo informadas 
medidas que vêm sendo implanta-
das pelos governos. Os informativos 
estão disponíveis em fiepr.org.br.

Sistema Fiep orienta 
indústrias durante crise 
do coronavírus
Por Sistema Fiep

Indústria de alimentos está entre as atividades essenciais que devem continuar operando
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Neymar promove campanha de doação 
em favelas no Brasil contra o coronavírus

 IBOA AÇÃO 

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

Considerando as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do 
Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo novo Covid-19 (Coronavírus), 
no meio escolar, a Universidade Paranaense 
suspendeu as aulas na forma presencial, porém 
elas continuam no formato on-line.
 Em casa, com todo apoio dos professores e 

com ferramentas de última geração, estudantes 
de todos os cursos da Instituição desenvolvem 

suas atividades com tranquilidade. Aulas ao vivo 
permitem interação como se fossem na sala de 
aula convencional.
A Unipar é uma das universidades pioneiras 

no Brasil a adotar as tecnologias Google for 
Education. E este é um dos grandes diferenciais 
da Instituição, neste momento de afastamento 
social, já que evita prejuízos no processo de 
ensino-aprendizagem.
Em seus 48 anos de história, a Unipar sempre 

investiu em treinamento para professores, mas, 
desde 2017, aumentou as verbas para, também, 
favorecer projetos de capacitação tecnológica, 
dedicados à atualização e ampliação dos 
conhecimentos nessa área. A parceria com o 
Google foi um dos grandes passos, nesse sentido.

Acadêmicos contam com as ferramentas inovadoras 
do Google for Education para não parar os estudos

UNIPAR NA ERA DIGITAL
O Google for Education é um braço do Google que 
trabalha com escolas e universidades, oferecendo 

ferramentas para a interação entre ensino 
presencial e virtual. Uma das mais importantes é 

o Classroom. Nessa sala de aula virtual o professor 
ministra os conteúdos pautados e os alunos 

assistem e, via aplicativo, também respondem a 
perguntas e fazem exercícios. Cada professor no 

seu dia e horário de aula, entra ao vivo por meio do 
Hangouts (plataforma de interação) 

ou pelo canal do youtube.

Durante o período de afastamento presencial, as aulas teóricas acontecem pelos 
meios digitais, com tranquilidade e eficiência

“Com acesso às ferramentas on-line, o aluno 
pode continuar realizando suas atividades 
educacionais teóricas sem risco à saúde ou 

prejuízo acadêmico.” – Professor Prandi 

O coordenador do Pró-Magíster (Programa 
Institucional da Valorização do Magistério 
Superior) da Unipar, professor Luiz Roberto 
Prandi, acompanha, também pela internet, 
o trabalho dos professores. “Sabemos 
que, por meios virtuais, o ensino já venceu 
diversas barreiras geográficas no mundo todo, 
democratizando o conhecimento, portanto 
estamos fazendo uso inteligente desta inovação 
ao mesmo tempo em que zelamos pela nossa 
comunidade estudantil”, diz Prandi, que é doutor 

em Ciências da Educação.
Nesta rotina mediada pela internet estão todos 

os câmpus da Unipar, que, em seus mais de 
cem cursos de graduação e pós-graduação 
[especialização, mestrado e doutorado], recebem 
cerca de vinte mil alunos. 

Professor Prandi, 
coordenador do 
Pró-Magíster: 
“Estamos zelando 
pela nossa 
comunidade 
estudantil”

Paris, (AE) - Neymar, 
atacante do Paris Saint-
Germain, se juntou a ou-
tras celebridades em uma 
campanha contra o coro-
navírus. O astro brasileiro 
vai doar cestas básicas e 
produtos de higiene para 
famílias que moram nas 
favelas de São Paulo, uma 
das áreas mais vulneráveis 
durante a pandemia de 
covid-19.

“A solidariedade deve 
ser mais contagiosa que o 
vírus”, disse Neymar em 
sua conta suas redes so-
ciais. Além dele, o surfista 
Gabriel Medina, o jogador 
de vôlei Bruninho, Luciano 
Huck, Thiaguinho e Rafael 
Zulu fazem parte da cam-
panha.

Várias associações se 

organizaram para criar a 
iniciativa “UniaoSP” com o 
objetivo de prevenir “uma 
crise humanitária nas co-
munidades mais vulnerá-
veis do estado de São Pau-
lo como consequência da 
expansão do coronavírus”. 
São Paulo é a região mais 
atingida no Brasil, com 68 
dos 92 mortos no País por 
covid-19 e 1.223 dos quase 
3.500 que testaram positivo 
para o vírus em apenas 
um mês, de acordo com 
os dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde nesta 
sexta-feira.

“Mais do que nunca pre-
cisamos se preocupar com 
todos”, disse o surfista Ga-
briel Medina no Instagram. 
“Que as pessoas pensem 
mais nos outros em um 

momento de tanta angústia, 
incerteza e sofrimento. Nós 
não estamos capturando 
estamos doando nossos 
próprios recursos e mobi-
lizando amigos e família “, 
comentou o apresentador 
Huck.

As favelas brasileiras 
se tornaram uma das mais 
vulnerável ao coronavírus 
devido à alta densidade 
populacional e à falta de 
infraestrutura nas comuni-
dades. Algumas sequer têm 
água corrente  Além disso, 
uma parte significativa 
de sua população traba-
lha no mercado informal, 
seriamente afetado por 
quarentenas decretadas 
em alguns estados do Brasil 
para tentar conter a disse-
minação do coronavírus. O astro brasileiro vai doar cestas básicas e produtos de higiene

Equipes da F-1 vão produzir respiradores 
para ajudar no combate ao coronavírus

Londres, (AE) - O go-
verno britânico confirmou 
nesta sexta-feira que sete 
equipes  da  Fórmula  1 
vão usar sua estrutura e 
tecnologia para atuar na 
produção e entrega de res-
piradores para ajudar no 
atendimento aos pacientes 
do novo coronavírus. O 
chamado “Projeto Pitlane” 
será formado por Mercedes, 
Red Bull, McLaren, Racing 
Point, Renault, Haas e Wil-
liams, todas com sedes ou 
fábricas em solo britânico.  

As conversas entre os 
times e a cúpula do governo 
nacional teve início há duas 
semanas, mas o acordo de 
colaboração da F-1 só foi 
formalizado nesta sexta. 
“O foco do Projeto Pitlane 
agora será em coordenar e 
responder aos desafios de 
metas que foram traçados. 
Os sete times permanecem 
prontos para apoiar em ou-
tras áreas que necessitam 
de tecnologias rápidas e 
inovadoras para os desa-
fios únicos impostos pela 

pandemia de covid-19”, 
anunciou a F-1, em comu-
nicado oficial.

Segundo a direção da ca-
tegoria, os sete times vão 
trabalhar juntos em apoio à 
indústria britânica. As equi-
pes vão atuar na engenharia 
reversa de aparelhos médicos 
já existentes, apoiar na produ-
ção em escala de ventiladores, 
como parte do consórcio “Ven-
tilatorChallengeUK, e auxiliar 
no desenho e projeto de um 
novo aparelho para produção 
de novos ventiladores. 

Rio, (AE) - A diretoria do 
Flamengo decidiu dar férias 
coletivas aos jogadores do 
time profissional, segundo 
anunciou o clube na noite 
desta segunda-feira. O elen-
co ficará afastado dos traba-
lhos entre o dia 1º e o dia 20 
de abril. O objetivo do clube 
carioca é reduzir o prejuízo 
em razão da paralisação do 
futebol brasileiro. 

A decisão acontece dois 
dias depois de a Federação 
de Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro (Ferj) anunciar 

Flamengo dá férias coletivas 
aos jogadores até 20 de abril

que o Campeonato Carioca 
não voltaria a ser disputado 
antes do dia 30 de abril - a 
paralisação inicial era de 
apenas duas semanas. A 
entidade não descartara 
ampliar a interrupção do 
Estadual.

Além disso, a CBF ainda 
não definiu quando retoma-
rá a Copa do Brasil e nem 
aventou ainda novas datas 
para o início do Brasileirão. 
A Conmebol, responsável 
pela Copa Libertadores, que 
conta com a participação do 

Fla, também segue com seu 
planejamento indefinido em 
razão da pandemia. 

Com a decisão pelas fé-
rias coletivas, o Flamengo 
segue a orientação do que 
foi discutido em reunião dos 
clubes com a CBF, na quinta-
feira, por videoconferência. 
No encontro, os clubes acor-
daram que dariam 20 dias 
de férias aos seus elencos 
e descartaram qualquer 
negociação coletiva entre os 
times e os representantes 
dos jogadores. 
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Médica Fabiana Balbino explicou o que 
o vírus tem alto poder de transmissão entre 
as pessoas

Em video disponibilizado na internet 
infectologista Ricardo Perci tenta combater 
fake news

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou no sexta-feira (27) o primeiro caso de corona-
vírus em Umuarama

Umuarama – Cuidar de 
você e o próximo, essa é a 
mensagem que o coronaví-
rus deixa para a população 
mundial. O vírus tem alto 
poder de transmissão entre 
as pessoas e por isso cabe 
a cada um fazer sua parte, 
no sentido de minimizar a 
disseminação do Covid-19. 
Para isso, lave sempre e 
muito bem as mãos, se 
estiver tossindo ou espir-
rando use mascara e fique 
em casa.

Segundo o médico in-
fectologista de Umuarama, 
Ricardo Delfini Perci, em 
vídeo disponibilizado na in-
ternet, o coronavírus causa 
a doença Covid-19, que tem 
sua transmissão por meio 
respiratório com as gotícu-
las dos espiro ou tosse, mas 
também, é transmissível 
ao toque ou contato, com 
superfícies contaminadas 
pelo vírus. “O vírus fica no 

ar cerca de duas horas, por 
isso temos que nos preocu-
par com o ambiente, com 
as mãos, com os espirros, 
tosse, tocar a mão na boca 
e olho. Temos que lavar as 
mãos sempre”, alertou.

Ainda segundo o profis-
sional, a primeira recomen-
dação dos órgãos de saúde 
é ficar em casa, principal-
mente quem tem mais de 
60 anos de idade ou estão 
dentro do grupo de risco. 

“Se você  está com tosse 
e espirros use a máscara, 
pois reduzirá a possibilida-
de de disseminar o vírus e o 
mais importante, higienizar 
as mãos. Um alerta, na 
hora de lavar as mãos tire 

a aliança e anéis. A mão 
deve ser lavada por com-
pleto inclusive as unhas”, 
esclareceu. 

A médica intensivista e 
responsável pelo serviço de 
infecção do Hospital Cemil, 
Fabiana Balbino Sant Ana 
Fuck, explicou o que o vírus 
tem alto poder de transmis-
são de uma pessoa para ou-
tra. Além disso, pode levar 
complicações respiratórias 
para a população com mais 
de 60 anos, ou aqueles com 
doenças respiratórias, car-
díacas, renal crônico, com 
tuberculose, hanseníases, 
transplantados, diabéticos 
e ou que usam imunossu-
pressores.

A médica também en-
fatizou a necessidade de 
prevenção. “Temos que 
priorizar a prevenção. É 
preciso lavar as mãos o 
punho, a palma da mão, 
costas, meio dos dedos 

e unhas. O tempo todo é 
necessário vigiar seus mo-
vimentos e se não tem uma 
torneira para lavar, passe 
álcool em gel 70%”, disse.

Quando tenho que  
procurar um médico?

Conforme o infectolo-
gista Ricardo Delfini Perci, 
a pessoa deve procurar o 
médico quando apresentar 
mais de um dia com febre 
alta ou se estava com tos-
se seca e começou a sair 
secreção com catarro e no 
caso de dificuldade respi-
ratória. “Neste momento 
tenha em mente que deve 
proteger as pessoas, pois 
uma pessoa contaminada 
pode contaminar até três 
a sua volta. Siga as orien-
tações do Ministério da 
Saúde, não de fake news”, 
finalizou.

Umuarama – A Secreta-
ria de Estado da Saúde con-
firmou no sexta-feira (27) o 
primeiro caso de coronavírus 
em Umuarama, este seria um 
homem de 30 anos e que pos-
sivelmente contraiu a doença 
em uma viagem recente ao 
exterior (Estados Unidos, 
México e no Paraguai). Em 
entrevista ao jornal Umuara-
ma Ilustrado o umuaramense 
ressaltou que não teve sinto-
mas fortes.  O caso do rapaz 
foi diagnosticado, pois estava 
dentro do protocolo de exa-
mes para pessoas que viajam 
para fora do país. Conforme 
o entrevistado, que preferiu 
não ser identificado, ele res-
saltou que passa bem e está 
há 11 dias em isolamento 
social. “Estou bem, não tive 
nenhum sintoma muito forte, 
além da diarreia, graças a 
Deus. Agora é cuidar para 

loga estar bem”, ressaltou. 
Segundo informações da 

assessoria de imprensa da 
Prefeitura de Umuarama, o 
caso foi notificado no último 
dia 22 em um hospital parti-
cular de Umuarama. Ainda 
segundo a assessoria, todas 
as pessoas com suspeita de 
coronavírus em Umuarama 
estiveram em outros Esta-
dos e países que registram 
alto índice de contaminação.

Casos de Coronavírus
No início da semana o 

Centro para Modelagem 
Matemática de Doenças In-
fecciosas da London School 
of Tropical Medicine, do 
Reino Unido calculou que o 
Brasil teria 11 vezes mais 
casos do que registrado. O 
levantamento mostra que no 
Brasil apenas 11% do total de 

casos foram diagnosticados.

Saúde adota nova     
metodologia 

A Secretaria de Saúde 

adotou neste domingo (22) 
uma nova metodologia 
para análise de casos de 
Covid-19. Até então pre-
valecia o município de 
notificação, mas agora é 

considerada a residência. 
A mudança facilita o mo-
nitoramento e assegura 
maior capacidade de ve-
rificação e circulação do 
coronavírus pelas equipes 

de saúde.
Outra alteração é que 

todas as notificações de 
síndromes respiratórias 
pelos serviços de saúde 
passaram a constar no 
boletim oficial do Estado 
como casos em investiga-
ção. A medida cumpre a 
Portaria nº 454/2020, do 
Ministério da Saúde, que 
estabelece novos critérios 
e procedimentos a partir 
da constatação de “estado 
de transmissão comunitá-
ria do novo coronavírus em 
todo o Brasil”.

O Paraná adotou esse 
modelo mesmo sem ter 
identificado transmissão 
comunitária. Dessa forma, 
a Secretaria da Saúde 
garante mais transpa-
rência e efetividade de 
informação, e evita dados 
desencontrados.
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Especialistas falam sobre o coronavírus e 
alertam para a importância da prevenção

 IEM UMUARAMA 
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Primeiro umuaramense confirmado com coronavírus sentiu sintomas leves
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Foto: Pabllo Vittar / Ernna Cost

Sucesso
O novo álbum de Pabllo Vittar, “111”, lançado na última terça tem alcança-

do excelente repercussão nas plataformas de streaming e nas redes sociais 
pelo Brasil a fora. Assim que foi disponibilizado, o álbum já atingiu o topo 
dos trends topics do Twitter, sendo o assunto mais comentado do País e um 
dos mais comentados no mundo nas primeiras horas de lançamento. A faixa 
“Rajadão” também ganhou o ouvido das pessoas e figurou entre os tópicos 
mais comentados na lista Brasil do Twitter.

Futuro
Fofoqueiros de plantão contam que a mudança no acordo de trabalho en-

tre a Globo e Angélica pode ser sido motivada pela possibilidade de Luciano 
Huck candidatar-se à presidência da República. A apresentadora agora tem 
contrato por obra, não pertence mais ao casting fixo da emissora. Vale dizer 
que não existe nenhum pronunciamento oficial sobre esse assunto.  

Na cozinha
Ivete Sangalo postou vídeo no qual ela aparece com o marido, Daniel Cady, 

e Marcelo, o filho mais velho do casal. Pai e filho aparecem fazendo bagunça 
na cozinha, inclusive batendo panelas, e levando bronca da mãe que pede 
silêncio porque as gêmeas, Marina e Helena estão dormindo. 

Para os fãs
Atendendo aos pedidos dos fãs, Zé Neto & Cristiano lançam o álbum com-

pleto do projeto “Por Mais Beijos Ao Vivo”. As 25 faixas gravadas ao vivo em 
Belo Horizonte estão disponíveis em todas as plataformas de música.

Insegura
Giovanna Ewbank não esconde que está insegura e com medo; ela está 

grávida de cinco meses. A mulher de Bruno Gagliasso contou também que, 
como todos os brasileiros, ela precisou cancelar coisas importantes, inclusive 
consultas médicas. 

Teste da TV – 30/03/2020

Horóscopo – 30/03/2020
By Geremy Altins

Novelas – 30/03/2020
(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDAN-

ÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)

Filmes – 30/03/2020
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM O 

PRÉVIO AVISO)

Pai em Dose Dupla
(Daddy’s Home) 15h00, na Globo, EUA, 2015. Direção de Sean Anders. Com 

Will Ferell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Thomas Haden Church, Scarlett 
Estevez, Owen Vaccaro. Brad se esforça para ser o melhor padrasto possível 
para os dois filhos de sua namorada, mas precisa disputar a atenção deles 
quando o pai desbocado reaparece.

Doutor Estranho
(Doctor Strange) 23h15, na Globo, EUA, 2016. Direção de Scott Derrickson. 

Com Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Tilda Swinton. 
A vida do neurocirurgião Stephen Strange muda quando ele sofre um acidente 
e fica com as mãos debilitadas. Ele descobre um local onde adquire poderes.

A Estranha Perfeita
(Perfect Stranger) 02h30, na Globo, EUA, 2007. Direção de James Foley. Com 

Bruce Willis, Halle Berry, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan, Richard Portnow, 
Patti D’arbanville. Uma repórter descobre que o assassinato de sua amiga 
pode estar relacionado com o executivo Harrison Hill. Ela decide mudar de 
identidade para investigar.

1) Em qual dessas 
atrações a chef Paola 
Carosella atua como 
jurada?
a) “MasterChef”
b) “Pesadelo na Cozi-
nha”
c) “Cozinheiros em 
Ação”
d) “Mais Você”

2) Em qual dessas 
produções, a atriz Zezé Polessa interpretou 
a personagem Magnólia?
a) “A Lua Me Disse”
b) “Império”
c) “Salve, Jorge”
d) “Beleza Pura”

3) Joana Fomm esteve em “Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz”. A atriz aparecia na novelinha na pele de qual 
dessas personagens?
a) Dona Cecília
b) Dona Filó
c) Dona Cleonice
d) Dona Cleo

4) A novela é “Poder Paralelo”, exibida pela Record 
nos anos de 2009 e 2010. Qual desses atores inter-
pretou Don Caló?
a) Gabriel Braga Nunes
b) Gracindo Junior
c) Tuca Andrada
d) Cecil Thiré

5) Qual foi o personagem vivido pelo ator Thiago 
Lacerda na novela “A Vida da Gente”, exibida pela 
Globo em 2011?
a) Otávio
b) Jorge
c) Lúcio
d) Conrado

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

Filme
O Canal Brasil exibe 

hoje, às 20 horas o longa 
“Amor no Divã”, longa 
dirigido por Alexandre 
Reinecke e estrelado por 
Fernanda Paes Leme e 
Paulo Vilhena, interpre-
tando o casal Roberta e 
Miguel. Seja nas conver-
sas pós-trabalho ou sob 
os lençóis, marido e mu-
lher vivem em desacordo 
permanente. Vale a pena 
conferir!

Homenagem
Oswaldo Massaini, um 

dos mais ativos produto-
res do cinema brasilei-
ro entre as décadas de 
1950 e 1970, completaria 
100 anos em 3 de abril. 
Fundador da produtora 
Cinedistri, Massaini pro-
duziu mais de 60 títulos, 
entre eles “O Pagador de 
Promessas”, dirigido por 
Anselmo Duarte e, até 
hoje, o único filme lati-
no-americano a ganhar a 
Palma de Ouro no Festival 
de Cannes. Para celebrar 
seu centenário, o Canal 
Brasil preparou uma pro-
gramação especial com 
cinco longas que marca-
ram a carreira do cineas-
ta. De hoje até 3 de abril, 
sempre às 16 horas, se-
rão exibidos “Quem Rou-
bou Meu Samba?”, “Chico 
Fumaça”, “Beto Rockfel-
ler”, “Independência ou 
Morte” e “Rio, Verão e 
Amor”.

Sem intenção alguma, sentimentos 
provocarão alterações. Por esta 
razão, podem ocorrer tempestades 
ao seu redor. Mas tenha calma e pa-
ciência que tudo se resolverá na paz.

O importante agora é o que o faz pul-
sar, vibrar e sentir-se vivo. Aproveite 
esta semana para se divertir bastante, 
mas com moderação. Lembre-se de 
cuidar de sua saúde.

O lar será o ponto importante hoje. O 
relacionamento com os entes queri-
dos se baseará na descontração e na 
familiaridade. Este aspecto pode lhe 
trazer oportunidades de crescimento.

Terá mil ideias na cabeça e conseguirá 
realizar muitas delas. Sendo assim, 
passa o dia com muitos pensamen-
tos agradáveis. Vá com calma que 
conseguirá seus objetivos.

O dia pode ser produtivo desde 
que você esteja afeito a realizar e 
deixar a preguiça de lado. Sendo 
assim, procure aproveitar seu tempo 
da melhor maneira possível, não o 
desperdiçando.

Uma sensação boa de esperança e 
bem-estar se estabelece com natura-
lidade. É um dia muito bom para não 
pensar em coisas sérias ou neces-
sárias. Aproveite e relaxe um pouco.

Cuidado, hoje pode querer gastar um 
pouco mais do que o habitual e não vai 
ligar para suas novas contas. O que vai 
realmente importar é sua satisfação 
em adquirir algo que há muito deseja.

Pode tomar uma decisão muito clara 
e levar a sério todas as suas imperfei-
ções, em vez de ser condescendente 
por pura preguiça. Assim, poderá cres-
cer e libertar-se para coisas novas.

O dia o leva a estar instável emocio-
nalmente, sensível e impulsivo. Em 
seus contatos com os outros buscará 
excitação e estímulo. Lembre-se que 
o distanciamento social é importante.

Dia bom para curtir sua casa à von-
tade. O dia tende a modificações ou 
mesmo novidades, por isso, aproveite 
a boa maré. Pense nas boas coisas 
da vida e esqueça um pouco dos 
problemas.

Vai rejeitar todos os modelos pré-con-
cebidos e querer novidade e tecnolo-
gia. Vai querer sofisticar tecnologica-
mente o que é obsoleto e gerar mais 
rapidez na maneira como trabalha.

O dia o leva a uma comunicação fácil, 
mas ao mesmo tempo, não vai dar 
para agir sem visar algo. Poderá ser 
bem ardiloso, disfarçando suas reais 
intenções. Cuidado para não mentir!

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

Rui ganha a guarda de Nina, e Lígia se desespera. 
Marquinhos fala mal de Marco, e Anjinha se incomo-
da. Rui exige que Leila continue cuidando de Nina. 
Joaquim acusa Lígia pelo afastamento de Nina. Lígia 
revela a Filipe que Joaquim perdeu seu bebê com Ali-
ne. Marquinhos regula a roupa de Nanda, e Raíssa se 
preocupa. Rui vai buscar Nina e afirma a Lígia e Filipe 
que os dois jamais verão a criança novamente.

 
NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 

Carlota e Dom João repreendem o comportamento 
de Dom Pedro, e alertam sobre a chegada de Leopoldi-
na ao Rio de Janeiro. A companhia teatral de Joaquim 
chega ao Palácio Ducale.  Elvira furta uma barra de 
ouro e esconde no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna 
se encantam um pelo outro. Joaquim e Elvira fogem dos 
guardas do palácio e se escondem em baús. Thomas 
garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã se 
incomoda. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro. 
Dom Pedro beija Noémie. Joaquim embarca no navio 
que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e se disfarça 
de marujo. Joaquim encontra Anna no navio.   

 
TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 

Gilda tenta convencer Eliza de que seu pai faleceu. 
Arthur ganha a competição de caiaque e é saudado 
por Daniele. Carolina comunica que irá para Austrália 
participar de um editorial de moda. Pietro informa que 
a modelo do editorial será Daniele Lieb Dich. Dorinha 
e Zé Pedro se hospedam com as crianças na casa de 
Carolina. Pietro e Lu insinuam para Carolina que 
Germano está interessado na executiva. Lili decide 
acompanhar Germano na viagem à Austrália com 
Carolina. O carro de Arthur quebra na estrada e ele 
encontra Eliza na oficina de Dino.

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Mesmo após o jantar, Violeta continua relutante 
para aceitar o namoro do pai. Mosquito diz a Gleyce 
que está saindo da comunidade. Joana e Sérgio revi-
sam as finanças da família. Poliana entra no labora-
tório e vê Ester deitada, Pendleton diz que a menina 
está dormindo. Gleyce incentiva Mosquito a ir atrás de 
seus pais. A muleta de Bento quebra, e o menino cai 
na sala. Ruth o obriga a ir de cadeira de rodas para a 
escola. Pendleton permite que Durval e Luisa visitem 
Poliana. Pendleton consegue controlar as acusações 
contra ele, e Nadine furiosa, planeja outra armadilha.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Antenor faz mudanças em seu plano com Mirna. 

Íris liga para Paulo e pede que ele dê um recado para 
Tereza Cristina. Vanessa começa a trabalhar no Le 
Velmont. Griselda recebe flores de Renê. Letícia é avi-
sada de que encontraram o táxi de Vilma. Rafael diz a 
Griselda quais são suas intenções com Amália.  Tereza 
Cristina sofre alucinações. Vanessa faz perguntas so-
bre Renê para Severino. Guaracy conforta Dagmar, e 
fica perturbado com sua proximidade. Tereza Cristina 
implora para que Renê nunca a abandone. 

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no 

SBT
Isabela e Manuela se encontram para trocarem de 

lugar para o show. Laura aparece e vê as duas. Ofélio 
diz: “Agora desafinou”. Priscila vai até a casa dos ir-
mãos Vaz para passar informações para Regina. Pedro 
diz que está feliz com o namoro com Helena. Laura 
descobre toda a verdade sobre Isabela e Manuela, 
e Ofélio pede para que ela guarde segredo. Priscila 
encontra a carta de abandono que Flora deixou pros 
irmãos Vaz. Meire desconfia e faz Dinho pegar os restos 
de papel. Priscila não conta a verdade para Regina, 
diz que estava tudo certo no apartamento dos Vaz.

Filho cantor
Não é de se estranhar. 

A cantora Sandy partici-
pou de uma live com Fábio 
Porchat e num determinado 
momento o menino Theo 
apareceu cantando um 
trecho da música do filme 
“Frozen 2”. Ele é filho de 
Sandy e do músico Lucas 
Lima. É natural que ele te-
nha um pezinho na música.

Usando a 
tecnologia

Luciano Huck e Angélica 
decidiram usar a tecnologia 
para minimizar os efeitos 
do isolamento. O casal tem 
falado com os familiares 
através de chamadas de ví-
deo e assim matar a sauda-
de. “O amor nos conecta”, 
escreveu a apresentadora.

Vontade
Zilu Godoi mostrou foto na qual ela aparece usando 

um vestido de noiva. E a socialite aproveitou para dizer 
que não desistiu de um novo casamento. No post, Zilu 
relembrou um desfile de casamento realizado em 2019 no 
qual ela foi modelo. O ator e cineasta britânico Idris Elba, famoso por 

seu papel na série “Luther”, compartilhou o seu exame 
positivo para o coronavírus e fez um desabafo contra 
mensagem que circula na Internet afirmando que 
celebridades estariam sendo pagas para dizerem que 
foram infectadas. “As pessoas querem espalhar isso 
como se fosse uma notícia. Essa ideia de que alguém 
como eu será pago para dizer ‘eu tenho Coronavírus’, 
isso é uma besteira, uma maldade”, afirmou o artista. 

Desabafo

Sem data para retornar
A Globo não definiu data para o retorno de suas 

atividades normais. Especula-se que a novela “Amor 
de Mãe”, protagonizada por Taís Araújo, Regina 
Casé e Adriana Esteves retorne somente em agosto. 
Lembrando que são especulações, por enquanto nada 
confirmado. E assim, seria empurrada para o final do 
ano a estreia da nova novela de Lícia Manzo, progra-
mada para suceder “Amor de Mãe”. Atualmente, as 
três atrizes continuam cumprindo as determinações 
da quarentena, assim como todo o elenco e equipe de 
produção. 
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Toda a chamada Terra Santa situa-se hoje 
no território de Israel, país criado em 1948 e 
que, desde então, vem enfrentando sucessivas 
guerras com seus vizinhos árabes: Egito ao sul; 
Jordânia a leste; e Líbano e Síria ao norte. 

Para visitar Israel, prefira as meias-estações 
(de março a maio e de setembro a novembro), 
quando as temperaturas são mais amenas. O 
verão (julho e agosto) é literalmente escaldante. 
O inverno, especialmente em dezembro e janei-
ro, é relativamente rigoroso. 

Israel tem um pequeno território - apenas 
20 770 km2, dez vezes menor que o Estado de 
São Paulo - e uma ótima rede de estradas: um 
destino perfeito, portanto, para se conhecer 
de carro. A situação política, porém, desacon-
selha dirigir sozinho pelo país. Caso pretenda 
visitar outras cidades que não Jerusalém, o 
ideal é acertar com sua operadora, ainda aqui 
no Brasil, o aluguel de um veículo com guia-
motorista. O hebraico, idioma oficial de Israel, 
é bem impenetrável. Mas sem drama, já que 
boa parte da população (mesmo nos territórios 
palestinos) fala inglês ou ao menos compreende 
seus fundamentos.

Agora é só esperar a crise mundial passar 
e começar a planejar suas férias e conhecer os 
lugares por onde Jesus passou. Da Redação/ 
GB Edições

EM ISRAEL A CASA DE PEDRO 
A casa de Pedro, o pescador hu-

milde que se tornou um dos primei-
ros discípulos de Jesus encontra-se 
em Cafarnaum. Suas fundações 
ainda podem ser vistas, cobertas por 
uma igreja modernista que imita a 
forma de um barco. 

Depois e mais alguns aconteci-
mentos Jesus iniciou sua derradeira 
viagem a Jerusalém. Há pouca cer-
teza sobre esse seu último roteiro. 
Em Jericó, a mais antiga cidade do 
mundo, fica o Monte da Tentação, 
que, tempos antes, retirara-se, só e 
confuso, após ter recebido o batis-
mo, e jejuara por 40 dias. 

De Jericó, subiu em direção a 
Jerusalém, parando em Betânia, 
já quase à chegada, na casa de pa-
rentes. Nesse vilarejo, hoje também 
situado em território palestino, Je-
sus perpetrou um de seus milagres 
mais impressionantes. Ressuscitou 
Lázaro, que morrera havia dias. O 
túmulo, real ou simulacro, está lá 
até hoje.

Depois, à medida que se apro-
ximava de Jerusalém, abateu-se a 
vertigem sobre seus dias: a entrada 

triunfal na cidade, as pregações 
cada vez mais inflamadas no templo, 
o barulho nas ruas, os judeus e ro-
manos indóceis... Os Evangelhos nos 
mostram Jesus então às voltas com 
dúvidas atrozes. Suas naturezas, 
humana e divina digladiavam-se. A 
segunda prevaleceu. Na Última Ceia, 
que teria sido celebrada exatamente 
sobre o túmulo de Davi, no Monte 
Sião, no local hoje conhecido como 
Cenáculo.

Nas primeiras horas dessa noite 
duríssima, dando momentanea-
mente as costas para Jerusalém, 
ele galga o Monte das Oliveiras até 
atingir o jardim chamado Getsêma-
ni. Ali, angustiado, Jesus afasta-se 
dos apóstolos e faz uma súplica co-
movente aos céus. “Se possível, Pai, 
afasta de mim esse cálice; contudo, 
não seja o que eu quero, mas sim o 
que Tu queres” (Marcos 14.35). Pela 
primeira e única vez, Jesus pediu 
ao Pai por sua própria vida. Não foi 
atendido. Era preciso que morresse 
como homem - a fim de que, para 
muitos, pudesse sobreviver como 
Deus.

editoria@ilustrado.com.br

Os Caminhos por onde Jesus passou, 
uma dica para a sua próxima viagem
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Muitos brasileiros es-
tão vivendo o momento de 
quarentena para o enfren-
tamento à proliferação do 
coronavírus e por isso nem 
pensar em sair de casa. 
Também para os cristãos 
é época de Quaresma. É 
tradição na Igreja Católica 
e em algumas Igrejas Pro-
testantes históricas lem-
brar a data com várias pro-
gramações neste período, 
mas, infelizmente, na crise 
em que estamos vivendo a 
participação dos fiéis está 
terminantemente proibida. 

Para conhecer os cená-
rios reais por onde Jesus 
passou, os turistas costu-
mam iniciar sua visita a 
Jerusalém pelo Monte das 
Oliveiras. Boa parte dos 
episódios decisivos da vida 
de Jesus teve por cenário 
essa elevação não muito 
íngreme - na verdade, mais 
uma colina que propria-
mente um monte. Foi de seu 
topo que, de acordo com 
os Evangelhos, ele subiu 
aos céus, desaparecendo 
entre as nuvens. A Igreja 
da Ascensão, um pequenino 
templo octogonal bizantino, 
assinala o local provável da 
cena; cem metros adiante, 
numa parada igualmente 

inspiradora, fica a Igreja 
do Pai-Nosso. Suas paredes 
abrigam, num show de azu-
lejos coloridos, a principal 

oração cristã escrita em 240 
idiomas diferentes. Pouco 
mais abaixo, outro marco: 
a Igreja de Dominus Flevit 
(a Lágrima do Senhor). 
Quase aos pés do monte, 
encontra-se o Getsêmani 
(o Horto das Oliveiras). No 
lugar ergue-se hoje a Igreja 
de Todas as Nações, sob 
cujo altar repousa a Rocha 
da Agonia de Jesus. No 
modesto jardim adjacente, 
algumas oliveiras com mais 
de 2 mil anos de idade ainda 
exibem brotos em meio aos 
galhos retorcidos. Numa 
gruta vizinha, a da Traição, 
Jesus foi delatado por Judas 
e preso. Teve então início, 
ali, sua derradeira jornada; 
aquela em que, pela última 
vez, cruzaria as muralhas 
de Jerusalém, rumo ao Cal-
vário e à morte. A mítica Via 
Dolorosa demarca os últi-
mos passos de Jesus neste 
mundo. Foram pouco mais 
de mil metros de um aclive 
ligeiro até que ele chegasse 
ao Santo Sepulcro - capítulo 
final de uma história cujo 
mistério e dramaticidade, 
21 séculos mais tarde, ainda 
fascinam a humanidade.

Uma saga que teve seu 
primeiro ato um pouco mais 
ao sul, do outro lado do 
Monte das Oliveiras. Mais 
exatamente em Belém - 
hoje, na prática, um subúr-
bio de Jerusalém. Conhecer 
a Basílica da Natividade, 
onde Jesus nasceu, não tem 
preço. O templo abriga três 
igrejas (católica, grega orto-
doxa e armênia) e inúmeras 
grutas. Como no Santo Se-
pulcro, suas relíquias são 
criteriosamente partilhadas 
pelas três denominações. 

Um pulo na história e 
Jesus já pré-adolescen-
te vivendo em Nazaré, na 
Galileia, 150 quilômetros 
ao norte de Jerusalém. A 
Basílica da Anunciação é 
o seu epicentro turístico. 
A suntuosidade interna da 
Basílica da Anunciação 
contrasta com a atmosfera 
singela da gruta em seu 
subsolo, que, supostamente, 
serviu de morada para a sa-
grada família. Embora bem 
menos majestosa, a vizinha 
Igreja de São José exala um 
delicado aconchego. Ruínas 
daquela que teria sido sua 
carpintaria são hoje objeto 
de devoção.

Jesus também teria vivi-
do em Cafarnaum, no extre-
mo norte do Mar da Galileia 
(também chamado de Mar 
de Tiberíades). Uma hora de 
carro basta para percorrer 
a pequena distância (cerca 
de 60 quilômetros) que se-
para Nazaré dessa cidade. 
O intenso rastro místico dei-

xado por Jesus, no entanto, 
torna obrigatórias algumas 
paradas pelo caminho. O 
Monte Tabor, cerca de 30 
quilômetros a sudeste, é 
a primeira. No seu cume, 
de onde se avista toda a 
planície da Baixa Galileia, 
teria ocorrido a “transfigu-
ração”, um dos mistérios 
mais instigantes do Novo 
Testamento. Noutro acorde 
de um dueto que se repete 
por toda a Terra Santa, uma 
linda basílica franciscana e 
uma igreja grega ortodoxa 

O Monte das Oliveiras, com a Igreja de Todas as Nações em primeiro plano, cenário dos últimos dias da vida terrena de 
Jesus / GB Imagem

celebram lado a lado mais 
essa passagem. 

Pertinho dali fica o kibutz 
Kinneret, próximo ao ponto 
em que o lendário Rio Jordão 
deixa o Mar da Galileia (na 
verdade, um lago) e segue 
seu curso sinuoso rumo ao 
Mar Morto. Eis o local do ba-
tismo de Jesus. Um plácido 
jardim junto às águas calmas 
do rio (pouco mais que um 
riacho) recebe os turistas. 

A jornada prossegue 
rumo ao norte, costeando o 
Mar da Galileia. Nas diver-

sas aldeias de pescadores 
desse território em que hoje 
se concentra a maioria dos 
270 kibutzim israelenses, 
Jesus encontrou seus pri-
meiros seguidores. Nessa 
região encantadora, ele fez 
mais sermões e realizou 
mais milagres que em qual-
quer outro lugar. Pouco após 
Tiberíades, hoje um balneá-
rio famoso por suas águas 
termais, é como se as pá-
ginas do Novo Testamento 
desfilassem pelo para-brisa. 
Primeiro vem Magdala (hoje 
chamada Migdal), cidade 
natal de Maria Madalena, 
a pecadora de cujo corpo 
Jesus teria expulsado sete 
demônios. 

Menos de 2 quilômetros ao 
norte, no kibutz Ginnosar, ou-
tro milagre - esse de natureza 
arqueológica. Trata-se de um 
barco, retirado das águas do 
lago em 1986, durante uma 
seca. Exames com carbono 
14 atestam que ele data do 
Século I - podendo ser do 
mesmo tipo dos usados pelos 
discípulos de Jesus. 

Ao avançar pelo Vale de 
Gennesareth, nos arredores 
de Tabga, desponta a Igreja 
do Heptágono. É esse, segun-
do a tradição, o local em que 
se deu a primeira multipli-
cação, milagre em que cinco 
pães e dois peixes bastaram 
para saciar a fome de 5 mil 
pessoas. O Monte das Bem
-Aventuranças, cenário do 
Sermão da Montanha, é, de 
longe, um dos recantos mais 
inspiradores de toda a Terra 
Santa: uma pequena e linda 
igreja em arcos, cercada por 
jardins de impressionante 
quietude. 

O altar da Basílica da Natividade, em Belém, celebra o local 
onde Jesus nasceu / GB Imagem Em Nazaré, na Galileia, 150 quilômetros ao norte de Jerusalém fica a Basílica da Anuncia-

ção, o seu epicentro turístico / GB Imagem



Em época de 
coronavírus, não se 
esqueça do carro
parado na garagem

 IDICA
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VeículosVeículos

Enquanto as pessoas 
estão cumprindo período 
de quarentena ou traba-
lhando em casa, o carro 
fica parado na garagem, 
sem uso. O lado positivo 
é que o trânsito na cidade 
diminuiu muito, assim 
como os índices de po-
luição.

Mas, apesar disso, o 
carro não deve ser com-
pletamente esquecido, 
principalmente se o pe-
ríodo de inatividade ex-
ceder os 15 dias. De acor-
do com o mecânico Pedro 
Scopino, dono da oficina 
mecânica que leva seu 
sobrenome, localizada 
na zona norte da cidade, 
ligar o motor a cada 15 
dias é suficiente numa 
situação como a atual. 
“Quando a pessoa viaja 
de férias e deixa o carro 
na garagem por 30 dias, 
não há nenhum proble-
ma. Basta ligar quando 
voltar”, exemplifica.

Acionar o motor a 
cada 15 ou 20 dias, se-
gundo Scopino, é uma 
providência suficiente 
para evitar que a bateria 
se descarregue. Isso por-
que é o funcionamento do 
propulsor que faz com 
que ela mantenha a carga 
em níveis saudáveis, por 
meio do alternador. Se a 
operação de ligar o veí-
culo for feita em um dia 
mais frio, é recomendá-
vel acionar embreagem 
em carros com câmbio 
manual. Isso faz com 
que a transmissão seja 
desconectada do motor, e 
facilita o trabalho do mo-

tor de arranque, respon-
sável por fazer o motor 
principal funcionar.

Scopino diz que não 
é necessário sair com 
o carro na rua, e cinco 
minutos com o motor 
funcionando já são sufi-
cientes. No entanto, caso 
a garagem seja fechada 
(em prédios, por exem-
plo), é recomendável sair 
com o veículo para dar 
uma pequena volta, para 
facilitar a dispersão de 
gases.

COMBUSTÍVEL 
Outra dica dada pelo 

mecânico nessas situa-
ções é que o carro seja 
guardado com o tanque 
cheio de combustível, 
para evitar entrada de 
oxigênio no reservatório, 
o que poderia causar 
oxidação interna por pe-
ríodos mais prolongados 
de falta de uso.

Além disso, os pneus 
devem ser calibrados. Es-
ses componentes perdem 
mais pressão com a falta 
de uso do que quando o 
carro está se movimen-
tando. E, se eles estive-
rem com baixa pressão 
e ficarem muito tempo 

no mesmo local, o peso 
do veículo pode causar 
deformação na borracha.

Caso o período de ina-
tividade ultrapasse os 
30 dias, pode-se ligar 
também o ar-condiciona-
do por alguns minutos, 
juntamente com o motor. 
Isso evita ressecamento 
das borrachas do sistema.

ÓLEO DO MOTOR
Quanto ao óleo do mo-

tor, é importante pres-
tar atenção na data da 
troca. Normalmente, os 
fabricantes recomendam 
substituição a cada 12 
meses ou 10 mil km, o 
que ocorrer primeiro. 
As indicações estão no 
manual do veículo. Na 
fase atual, mesmo sem 
o carro andar, pode ser 
necessário fazer a troca 
pelo tempo transcorrido 
desde a última troca. Por 
fim, se o automóvel esti-
ver precisando de alguma 
manutenção, esse pode 
ser o momento ideal, já 
que a necessidade de 
uso diminuiu bastante, e 
as oficinas permanecem 
funcionamento normal-
mente, como atividade 
essencial. 

Acionar o motor a cada 15 ou 20 dias é uma providência suficiente para evitar que a bateria 
se descarregue
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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.

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

07/08
Cinza, flex, completo. R$ 
24.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

FIAT                                         
FIORINO 

FURGÃO 1.5
Flex, 11/12.  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                                         
MONDEO CLX 

97/97
Prata, completo, 04 portas, 
R$ 7.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 / 9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   
COROLLA ALTIS 

10/11
Prata, completo. R$ 
44.000,00. 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 99/99
Verde, completo, ar, direção. 
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.

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.

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Irineu Fernando de 
Oliveira, n° 2343, Parque 
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de 
área construída, 220m² 
de área total, possuindo 
1 suíte, 2 quartos, 1quarto 
adicional,  banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
despensa, área de serviço, 
cozinha planejada, academia, 
churrasqueira, espaço gourmet 
com ambiente fechado, piscina, 
ar condicionado, moveis 
planejados e garagem. 
Valor R$ 560.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Thelmo Galvão 
Moreira, n° 2436, Jardim 
Laguna, Umuarama/PR. 

Contendo 153m² de área 
construída e 200m² de área 
total, possuindo 1 suíte, 
2 quartos, banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
cozinha, área de serviço,  
churrasqueira, piscina e 
2 vagas de garagem. 
Valor R$ 590.000,00, para 
pagamentos a vista R$ 
550.000,00! Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na 
Avenida Olinda, Jardim 
Yoshii, Umuarama/PR. 
Contendo 100m² de área 
construída, 195.96m² de 
área total,  possuindo  1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social, sala, cozinha e 2 
vagas de garagem. Valor 
R$ 330.000,00

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
cruze sport6 1.8 Lt 13/14 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 48.900,00

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

oNiX 1.4 Ltz 16/16 BrANco compLeto r$ 43.900,00

oNiX 1.4 Ltz At 18/19 prAtA compLeto, Aut, couro r$ 59.900,00

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                                       

CHEVROL
ET                                    
CAPTIVA SPORT 

08/08 3.6 V6
4X4, Automática. R$ 
35.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 
16/17

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

CRUZE LTZ 
18/18

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

MONTANA 
SPORT 07/07

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

ONIX 19/20
Vendo Onix 19/20 novo, 4 
portas, completo. R$ 5.800,00 
assume R$ 498,00 mensal 

financiado direto dono. Venda 
motivos financeiros Fone: 
(44) 98446-7472

PRISMA LTZ 
16/17

Automático, 50.000Km, R$ 
64.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ  
2018/2018

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

CHEVROLET
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ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Mimosa, n° 2920, Jardim 
Tangará, Umuarama/PR. 
Contendo 142.50m² de 
área construída, 182.32m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social,  sala de TV, sala 
de estar, cozinha, área de 
serviço, hall, e 2 vagas de 
garagem. Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente Residência de 
alto padrão, localizada 
no condomínio Paysage 
Essenza, próximo ao Palladium 
Shopping de Umuarama/
PR. Contendo 148m² de 
área construída, 252m² 
de área total, possuindo 3 
suítes, banheiro social, sala, 
cozinha com churrasqueira, 
lavanderia e 2 vagas de 
garagem. O condomínio 
possui piscina, playground, 
quadra poliesportiva, 
academia, salão de festa 
e portaria 24hs. Valor R$ 
680.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa de alvenaria, construção 
antiga, localizada na Rua 
Nicanor dos Santos Silva, n° 
4964, Zona I, Umuarama/PR. 
Sendo 576.30m² de área 
total.  Valor R$ 360.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Djean Garcia de Lima, n° 
4131, Parque Residencial 
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de 
área construída, 245m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos,  banheiro 
social, sala de TV, sala, 
área de serviço, cozinha e 
garagem. Valor R$380.000,00. 
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.

LOTES RURAIS                                 
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara localizada em Porto 
Camargo, com vista para 
o Rio Paraná. Com área 
de 2.000m² com matricula 
individualizada de 1.396m², 
contendo uma casa de 
Madeira (perfeita) com área 
de aproximadamente de 
80m² sendo  01 Suíte, 01 
Quarto, cozinha, despensa e 
varanda, todos os ambientes 
amplos. (construção perfeita) 
Quiosque com churrasqueira, 
despensa e lavado. Pomar 
e Piscina, casa mobiliada 
e com ar condicionado. 
Valor R$400.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 

ou (44) 99122-8210.

VENDO OU 
TROCO POR 

CASA
Em Umuarama chácara 
de 01 alqueire, com casa 
de alvenaria, 02 quartos, 
lavanderia, churrasqueira, 
barracão, garagem, 
mangueira, galinheiro, 
xiqueiro, pomar, horta 
e outros benfeitorias, no 
asfalto perto de Serra. 
Fones: (44) 9 8413-4414 
/ 9 9865-1644

APARTAMENTOS  

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

VENDAS
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

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

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

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

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

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

KITNET

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO

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

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

SOBRADOS

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

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

TERRENOS

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

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 8.000,00 + seguro
localizado na Av. Apucarana nº 
3640, econtendo 09 salas, sendo 

algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor 
Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

Sala  03 e 05 comercial Alvorada, Rua 
Governador Ney Braga, 5040, cada uma 
contém  coz. Bwc. Área total: 60m². Prox. 
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 390.000,00
Edifício Liberty -  Apartamento 
1103, 11º Andar, contendo 01 

suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e 
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui 
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx - contém 01 suíte, 
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/

jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636, 
Zona III. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 1.000.000,00
Sobrado em alvenaria, localizado 
no Parque Cidade Jardim. Par-

celamento em até 100x direto com o proprietário. 
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 330.000,00
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

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

vENdAS

Apartamentos R$ 260.000,00
Edifício Green Park - Apartamen-
to n° 33, Bloco A, com área total 

aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localiza-
do na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 200.000,00
Ed. Porto Madero. Pronto para 
morar, entrada de 30% direto com 

o proprietário, parcelamento em até 100x, com 
CUB + poupança. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 180.000,00
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar, 
contendo 02 quartos, sala (com 

sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e gara-
gem. Corretor: Otávio.

vENdAS

Apartamentos R$ 190.000,00 
Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-
tém 03 quartos, sala, cozinha, área 

de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Cata-
rina, nº 3740, Jd. dos Príncipes.  Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro
Edifício Residencial Villagio Di 
Roma - apartamento 704, blo-

co 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585, 
Jardim dos Príncipes. Contendo:  01 Suíte, 02 
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada 
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro
Edifício Ouro Verde 1 Aparta-
mento nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01 
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond. 
+ Cond – Edifício Vitória Régia – 
Apto 301 – Contendo 01 Quarto, 

Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond. 
Edifício Los Angeles – Apto 201 - 
Contendo      03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00
Ed. Villagio di Roma - apto 202 
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala 

com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social, 
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apar-
tamento de frente para rua, com sol da manhã * 
Condomínio com salão de festa, piscina, playgrou-
nd e quadra de esportes.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.
Edifício Porto Seguro – Apto 21 - 
Contendo       03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.450,00 + seguro
Residência  em alvenaria- Lo-
calizado á Avenida Duque de 

Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Sobrado contendo  piso superior: 
03 suites. Piso térreo: sala, cozi-

nha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Ed. Solar das Palmeiras II - Apto 
802, com área total de 126,00 m², 

e área privativa de aproximadamente 90,00 m², 
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, 
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e 
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e 
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de 
garagem

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200.00
Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte 
com armário planejado, sala com 

painel para tv, sacada, cozinha com móveis plane-
jados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01 
vaga na garagem. Condomínio com playground, 
academia e sauna.

LOCAÇÃO

BARRACÃO R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox. 
490m², contendo um barracão com área construída 
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camar-
go (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 310.000,00
Localizado no condomínio residencial 

Ecoville, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da 
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente 
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 295.000,00 
Terreno- Lote 20, quadra 02, 

com área total de 364m², sendo 14m x 26m. 
Localizado Condomínio residencial portal 
das águas. Corretor Caetano . 

vENdAS

Terrenos: R$ 225.000,00
Terreno – Localizado no Residencial 
Royal Garden Lote n° 16, Quadra 

n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano. 

vENdAS

Terrenos: R$ 160.000,00
Terreno – Lote de terra nº 01, quadra 

nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua 
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano 

vENdAS

Apartamentos R$ 850.000,00
Edifício Uirapuru, apartamento 
semi mobiliado n°11, com área 

total de aprox. 325m², e área privativa de aprox. 
268m².  Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala 
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc 
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia, 
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas. 
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 
n° 4585, Zona I.  Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 580.000,00
Edifício Pedra Branca, apartamento 

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs: 
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório 
Ramos), Corretor Otávio  . 

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Residência em Alvenaria - com área total 
de aprox. 126m², e área de construção 

de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e 
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no 
Cond. Resid. Belo Monte. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Resid. com área total de aprox. 126m², e 
área de const. de aprox. 60m², contém 03 

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem, localizada Rua Palmira 
Delmonico, Cond. Resid. Belo Monte. Corretor: Caetano.

vENdAS

Residência R$ 270.000,00
Residência em Alvenaria, localizada na 
Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 3851, 

Jardim Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviços, garagem para 02 carros. Corretor Sandro

vENdAS

Residência R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e 
área total de terreno de aprox. 291,69m², 

contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e 
área de serviços. Localizado á Avenida Duque de Caxias, n° 5131, 
da, Zona n° 04.  Corretor Otávio

vENdAS

Residência  R$450.000,00 
Residência em Alvenaria- Localizada 
na Rua Aquidaban, 4415, com área 

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

vENdAS

Residência R$ 500.000,00
Residência em alvenaria – Localizada no 
Pq. das Grevilhas, casa nº 249, com área 

aprox. de terreno de 706,08m² e aprox. 250m² de construção, 
contendo 03 suítes, sala de tv, cozinha, copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano

vENdAS

vENdAS
R$ 1.500.000,00Residência

Residência em alvenaria- Locali-
zada na Av. Flórida nº4505,  . Lote 

nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de 
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.

vENdAS
Residência R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada 
na Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, 

Parque Bandeirantes. Com área de total de 252m² e área 
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

SEMI-MOBILIADA

Residência R$ 850.000,00

Residência- com área construída 
de aprox. 225,00m², e área total de 

terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de servi-
ços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na 
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 850.000,00

Residência em Alvenaria Semi 
mobiliada – Localizada na ZONA 

II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno 
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m². 
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de 
serviços, edícula e garagem.  Corretor Caetano

ZONA II
vENdAS

Residência R$ 680.000,00
Residência em Alvenaria Semi mobiliada 
– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da 

Catedral). Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo 
220m² de área construída. Contendo: 01 suíte, 03 quartos, bwc 
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e, 
edícula, bwc, dispensa, canil, duas piscinas. Corretor Caetano

vENdAS

Residência R$750.000,00

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 – 
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de 
construção de aproximadamente 160m², sendo 
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC 
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e 
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para 
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em 
02 suítes, cozinha e sala

vENdAS

SOBRAdO R$ 1.300.000,00
Sobrado em Alvenaria, com área 
total de aprox. 496m², sendo 

305m² de área construída, Contendo Piso superior 
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV 
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n° 
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

vENdAS

SOBRAdO R$ 550.000,00
Sobrado em alvenaria - Locali-

zado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan 
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área 
construída de aprox. 180m², contendo piso supe-
rior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha 
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços 
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em 
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01 
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de gara-
gem sendo uma coberta. Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial- Localizado na 
Av. Angelo Moreira da Fonseca 

(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², 
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

vENdAS

Terrenos: R$ 1.200.000,00 
- Terreno localizado na rua Santa 
Barbara (Antiga rua Abraão Viotto 

) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

vENdAS

Terrenos: R$ 975.600,00
Terreno comercial - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes com correção

vENdAS

Terrenos: R$ 900.000,00
Terreno- Localizado no 
Condomínio Residencial Portal 

das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada 
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra 
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.     

vENdAS

Terrenos: R$ 400.000,00
Terreno- Localizado no Parque 

Residencial Interlagos, com área total aprox.mada 
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11, 
terreno de esquina, em frente ao Condomínio 
Europark, Corretor Caetano .

vENdAS

Terrenos: R$ 450.000,00
Terreno- lote de terra sob nº 07, 

da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal 
Garden. Corretor Caetano.

vENdAS

SOBRAdO R$700.000,00

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo 
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc 
social com armários, cozinha, piso superior - 01 
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02 
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos – 
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc 
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569, 
Zona II. CORRETOR – Otávio

vENdAS
ZONA II

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panifica-
dora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno 
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída 
de aprox. 900m². Corretor Caetano

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

R$13.000,00 + seguro 
Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo 
do Cemil, com área construída aprox.mada 
de 300m², todo reformado, pronto para 
alugar. Contém várias salas de atendimento 
sendo algumas com bwc, garagem e  demais 
dependências. Corretor Caetano.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de 
construção, contendo: 02 salas com bwc cada 
uma. Corretor Caetano.

R$ 980.000,00

OPORTUNIDADE

Residência

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo 
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de 
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m². 
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte 
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo 
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e 
bwc. Corretor Caetano

vENdAS

 Quer comprar ou alu-
gar imóvel em Balneário 

Camboriú-SC ? 

Entre em contato conosco: 
Solicite uma visita e mais 
informações pelo fone: 

(44) 9.9976-0102

ATENÇÃO
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PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao 
Shopping Palladium e nova rodoviária.

R$ 53.000 - Qda 29-B, Lote 2/3-A - 160m²
R$ 59.400 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m² 

         Excelente ponto comercial.

PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo  ao 
Shopping Palladium e nova rodoviária.

R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²

PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao 
Shopping Palladium e nova rodoviária.

R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² 
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²

INTERLAGOS
R$ 784.512 - Lote 3, quadra 8. Terreno comer-
cial com área total de 653,76m² (13,62x48,00). 
Região de alta valorização e ótima localização.  
Defronte a Nova Rodoviária.

JD. TRIANON
R$ 300.700 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 509.248 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 487.760 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

ED. PALLADIUM - COBERTURA
Com 310m², localizado na Rua José Tei-
xeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Fe-
deral. Piso inferior: sala de estar/jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e 
02 dormitórios, BWC social, todos mobi-
liados. 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 
sofi sticação. Para mais informações, ligue 
e agende uma visita.

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na 
Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto São Francis-
co. Terreno com 240,00m². Casa nova, em 
alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 
espaço gourmet c/ churrasqueira, área de 
serviço coberta e garagem. Residência re-
cém-reformada, pronta para morar.

Jardim Irani. Residência com 63m², com 
01 suíte e 01 quarto, e demais depen-
dências. Terreno com 175,00m². Novís-
sima, sem uso em ótima localização.

AV. DUQUE DE CAXIAS

APARTAMENTO - VILLAGIO DI ROMA

RUA FELÍCIO CONCEIÇÃO

Residência localizada na Av. Duque de 
Caxias, à 200m do Supermercado Cidade 
Canção e Centro Cívico (área nobre). Terre-
no com 547,50m², contendo uma residên-
cia 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.

AV. ROTARY

PREÇO ESPECIAL IMPERDÍVEL OPORTUNIDADE

PRONTA PARA MORAR

ÁREA NOBRE

NOVÍSSIMA

������������������
����������������������

Residência localizada na Av. Rotary, 
2468 - Com 364,47m² de área total, 
contendo uma residência em alvena-
ria com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar e 
cozinha integrados, BWC social, gara-
gem para 02 carros, edícula com chur-
rasqueira, pia e lavandeira. Em fase de 
reforma total.

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*. Ótima oportunidade para 

adquirir o seu apartamento. 

Jardim Alphavile - com 252m² de área 
total, com 113m² construídos, sendo 
01 suíte, 02 quartos, sala de estar e 
cozinha integrados, BWC social e la-
vandeira coberta. Ótima localização.

�������
���

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

TERRENOS

�	��������
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografi a.
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
������������������������ ����48X

�	������������
Próx. Sonho Meu
Excelente topografi a.
Com 147m² (7,00x21,00)
��������� - Qda 5, Lote 04
��������� - Qda 5, Lote 12
��������� - Qda 5, Lote 17
��������� - Qda 5, Lote 21

PREÇO 
IMPERDÍVEL!

PREÇO 
IMPERDÍVEL!

FALE COM 
NOSSOS CORRETORES!

CONSULTE PELO
WHATSAPP (44)99172-6911

CONSULTE PELO
WHATSAPP (44)99172-6911

OPORTUNIDADE ÚNICA!

ÓTIMO PREÇO!

����	������
Localizado na Av. Valdomiro Frederico em frente 
a Uopeccan, com ótima topografi a.
�������������Qda 3, Lote 6 - 327m²
�������������Qda 3, Lote 7 - 327m²

�	����������������
Atrás da Havan. Ótima localização.                         

������������Lote 11/12-B, Quadra 22 - 133,40m² 
(6,67x20,00) 

������������Lote 29/30-A, Quadra 10 - 133,40m² 
(6,67x20,00)

�	������������

������������Lote 8-B, Quadra 04 - 150,30m² 
(6,00x21,00) - Próximo a Sorvetes Guri.

����������
R$492.488 - Lotes 1-2-3-A, Quadra nº 13, com 
615,61 m², confrontando-se com a Rodovia que 

liga Maria Helena a Umuarama.W

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES

R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²

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 materias de contrução e 

outros.

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

próximo a Prefeitura - TODO MOBILIADO

ESPAÇO NA 
TORRE ED. BURLE MARX

R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para 
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED. 

BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

ESPAÇO NA 
TORRE ED. RENOIR

R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para 
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV 
- ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de 

Bombeiros.

GARAGEM NO ED. MANUEL BANDEIRA
R$200,00 (mensal) - Garagem EXCLUSIVA nº 15 - 

Térreo - Ed. Manuel Bandeira.

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 Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com 

vista para  Av. Valdomiro Frederico.

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

Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, 
com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol 

da Manhã.

Jardim Irani. Residência com 63m², com 
01 suíte e 01 quarto, e demais depen-
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