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SÉRGIO MORO - Alvo de ataque cibernético, o ministro da Justiça, Sérgio
Moro, diz em entrevista especial que não vai deixar o cargo. Ele não vê riscos
para a Lava Jato e garante que o crime contra ele é investigado. Página A7

MELHORIAS NO AMÁRIO VIEIRA - O Ginásio de Esportes Amário Vieira, de Umuarama, está recebendo várias melhorias. E o complexo ao redor também vai ganhar cerca
semelhante a do bosque Uirapuru para reforçar a segurança. Página A8

Prefeitura de Umuarama antecipa
o 13º salário ao funcionalismo
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A coleção Vire a Página, da escritora Ângela Russi completou 10
anos de criação agora em maio
último. Pensada para crianças em
tratamento de câncer, os cinco
livros retratam de uma forma bem
lúdica como funciona a quimioterapia, a importância de fazer a
cirurgia quando necessário, como
lidar com a queda dos cabelos,
em uma linguagem que permite
a criança se identificar com a
história e saber como lidar com
o que está acontecendo com seu
corpo em um momento tão difícil.
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O prefeito de Umuarama,
Celso Pozzobom, anunciou
ontem que a Prefeitura vai
antecipar, nesta semana, a
metade do 13º salário aos
servidores do município. A
medida terá grande impacto
na economia local, já que a
previsão é injetar em torno de
R$ 5 milhões na movimentação. O restante do 13º é pago
no fim de ano. Página A3
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GOVERNO FEDERAL

General Ramos entra com a missão de mudar
rumo da Secom e melhorar relação com a imprensa

Ilustradas

Bolsonaro pede que população cobre senadores sobre
decreto de armas
O presidente da República, Jair Bolsonaro, compartilhou
neste sábado (15) mensagem no Twitter na qual comenta
que o Plenário do Senado Federal deverá votar na próxima
terça-feira (18) o Projeto de Decreto Legislativo que susta
o Decreto nº 9.785/2019, que trata da aquisição, o cadastro,
o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas
de fogo e de munição e dos sistemas Nacional de Armas e
Nacional de Gerenciamento Militar de Armas.
“A CCJ [Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania]
do Senado decidiu revogar nossos decretos sobre CACs
[caçadores, atiradores e colecionadores], e posse de armas
de fogo. Na terça (18), o PL será votado no plenário. Caso
aprovado, perdem os CACs e os bons cidadãos, que dificilmente terão direito de comprar legalmente suas armas.
Cobrem os senadores do seu Estado”, escreveu o presidente.
Bolsonaro já havia criticado durante a transmissão ao
vivo em sua página no Facebook a decisão da CCJ de rejeitar
a iniciativa do Executivo. “Quem está perdendo não sou eu
não. Eu tenho porte de arma porque eu sou capitão do Exército. Quem está perdendo é o povo que quer arma”, assinalou.

Governo edita MP
que muda lei florestal
Passados 16 dias que o Senado fez um acordo para não
votar uma medida provisória (MP) que alterava o Código
Florestal, o presidente Jair Bolsonaro editou ontem uma MP
alterando a lei ambiental de 2012. Pelo texto proposto agora
pelo governo, deixa de existir um prazo para os proprietários
de terra fazerem o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
A MP 884, publicada em edição extraordinária no Diário
Oficial da União de ontem, altera só o parágrafo 3 do artigo
29 do Código Florestal (Lei 12.651), que estabelecia o prazo
de 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais um ano,
para todos os donos de terra fazerem o CAR.No novo texto,
desaparece qualquer menção a prazo e fica escrito somente
que o cadastro é obrigatório para todas as propriedades e
posses rurais.
Sem uma data-limite, o CAR se torna perene e, desse
modo, os produtores que ainda estiverem sem registro não
poderão ser multados ou sofrer sanções, como a de não
conseguir crédito rural, uma das punições previstas para
incentivar os produtores. Não fica claro agora como se
darão as outras etapas previstas no Código Florestal para
que os produtores que tenham déficit de vegetação nativa
se regularizem. Para aderir ao Programa de Regularização
Ambiental (PRA), o proprietário precisa ter feito o cadastro.
Sem prazo para o CAR, o PRA também fica sem data para
ocorrer.
A nova MP surge como uma alternativa do governo à derrota sofrida no Senado no final de maio, quando o presidente
da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu não colocar em
votação outra MP, apresentada em dezembro de 2018 pelo
ex-presidente Michel Temer, que prorrogava justamente o
prazo do PRA até 31 de dezembro deste ano.

Cientistas criam macacos
com autismo para testar
novos medicamentos
Macacos programados geneticamente para expressar um
gene ligado ao autismo acabam de ser criados em laboratório
por pesquisadores americanos e chineses. Os animais apresentam traços comportamentais e padrões de conectividade
cerebral similares aos registrados em humanos e poderão
ser usados para testar novas drogas e tratamentos contra
o autismo e outros transtornos neurológicos. “O nosso
objetivo era criar um modelo que nos permitisse entender
melhor o mecanismo biológico do autismo e testar opções
de tratamento que possam ser eficientes em humanos”,
explicou um dos principais autores do estudo, Guoping
Feng, do Instituto McGovern para Pesquisa do Cérebro, do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA.
Até agora, muitos testes de novos tratamentos e drogas eram
feitos em camundongos geneticamente modificados, mas
nenhum deles foi bem sucedido. Como os macacos são mais
parecidos com os humanos, cientistas esperam que serão
um modelo de testagem mais eficiente. “Nós precisamos
urgentemente de opções de tratamento para desordens do
espectro do autismo, e os tratamentos desenvolvidos com
camundongos não foram bem sucedidos”, disse o diretor do
Instituto do Cérebro do MIT, Robert Desimone, que também
é autor do estudo.

Brasília, (Agência Estado) - A entrada do general Luiz
Eduardo Ramos Pereira no comando da Secretaria de
Governo pode significar uma mudança de rumo na comunicação da gestão de Jair Bolsonaro. Seu antecessor, Carlos
Alberto dos Santos Cruz, caiu, entre outros motivos, por
ser contrário à liberação de verbas para publicidade das
ações do governo e de um maior contato do presidente
com a imprensa. O desafio do general Ramos é justamente
não cometer os mesmos “erros”. O general sinaliza que
não tem as mesmas resistências de Santos Cruz. Ainda
cauteloso, afirmou ao Estado considerar o relacionamento
da imprensa com o presidente “fundamental”. “Vamos defender o estado democrático e os valores. Eu sou muito do
meio”, disse. “Se chover muito é ruim, mas se não chover,
seca. A natureza é assim. Eu tento seguir a natureza”,
afirmou, em relação às verbas publicitárias.
As mudanças na comunicação não devem se resumir
à troca do ministro. O Estado apurou que o general terá
a missão de resolver um impasse na estrutura da área.
Atualmente, o relacionamento com a imprensa é feito tanto
pela Secretaria de Comunicação (Secom), comandada por
Fábio Wajngarten, quanto pelo porta-voz da Presidência,
Otávio do Rêgo Barros. Este último responsável por repassar diariamente aos jornalistas as opiniões do presidente.
Ambos serão chefiados por Ramos.
A relação entre Rêgo Barros e Wajngarten não é
“harmoniosa”. O porta-voz, que integra a ala militar
do governo, é afinado com o agora ex-ministro Santos
Cruz. Ele assumiu várias funções que seriam do chefe da
Secom devido a um vácuo que existia antes da chegada
de Wajngarten, a ponto de organizar cafés da manhã de
jornalistas com o presidente, o que está longe de ser uma
função clássica de um porta-voz. Desde que chegou, a
equipe de Wajngarten tenta retomar esse papel.
Para evitar a sobreposição de funções, o governo estuda
uma nova estrutura que transfere a comunicação para a
Secretaria-Geral da Presidência, hoje comandada pelo
general Floriano Peixoto, também militar.
O estilo de Santos Cruz fez com que Bolsonaro ficasse
“enclausurado” no Palácio do Planalto, o que afetou sua
popularidade, no entendimento de Wajngarten. No coman-

do da Secom, mesmo contrariando seu então chefe, Santos
Cruz, o secretário promoveu a participação do presidente
em programas populares no SBT e a entrevista para a
revista Veja, a primeira desde que assumiu o mandato.
Também foi Wajngarten quem aconselhou o presidente
a voltar a ser o Bolsonaro “intuitivo” para reconquistar
popularidade. Os conselhos levaram o presidente a dar
“escapadas” recentes, como quando caminhou a pé do
Palácio da Alvorada até o Congresso e a pilotar uma moto
no Guarujá, no litoral de São Paulo, no feriado de Páscoa.
Ideologia
A briga na comunicação reflete uma disputa que atinge
outras áreas do governo. De um lado estão os ideólogos,
liderados pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho
do presidente, e o escritor Olavo de Carvalho. Os dois
atacaram fortemente Santos Cruz, da ala militar, por
“esconder” o presidente. Embora Wajngarten negue ser
ligado à ala ideológica, eles concordam neste ponto.
Já Rêgo Barros, antes de assumir o posto foi assessor
do ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas
Bôas, um dos poucos militares no Palácio do Planalto a
rebater publicamente os ataques de Olavo. Na ocasião,
referiu-se ao guru do bolsonarismo como “Trotski de
direita”.
O presidente já disse em mais de uma oportunidade
que deve a Carlos, o filho “02”, a vencedora estratégia de
comunicação que o levou à Presidência.
‘Não serei um general da ativa no governo’
“Soldado não escolhe missão; ele cumpre”, assim
reagiu o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira à
sua nomeação para ser o ministro-chefe da Secretaria de
Governo. Ele reuniu os subordinados ontem no Comando
Militar do Sudeste (CMSE) e começou a se despedir. Aos
generais reafirmou por escrito seu “comprometimento
com o Exército Brasileiro e com o Brasil, cumprindo
sempre todas as ordens que lhe forem determinadas”.
Amigo do presidente Jair Bolsonaro, Ramos vai se licenciar do Exército.
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Violência contra a pessoa idosa
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Santo Antonio, nasceu em Lisboa, Portugal. Era filho
único de uma família nobre e rica. Aos 19 anos entrou
para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de
Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Estudioso
e detentor de uma vasta biblioteca, foi transferido para
Coimbra que é um grande centro de estudos de Portugal.
Em Coimbra foi ordenado sacerdote e conhece os Freis
Franciscanos e se entusiasma pelo fervor e radicalidade
com que estes viviam o evangelho. Torna-se Frei Antonio,
mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis.
Na Sicília, Itália, conhece pessoalmente São Francisco de
Assis. Além de grande orador e escritor, foi tido como um
dos intelectuais mais notáveis de Portugal. Foi ordenado
Bispo em 1225. É o padroeiro de Portugal. Protetor das
coisas perdidas, dos casamentos, da família e dos pobres.
É considerado padroeiro dos idosos.
Constitui violação aos Direitos Humanos a violência
contra a pessoa idosa. Quinze de junho é dia mundial da
conscientização da violência contra os idosos. O Estatuto
do Idoso define que a pessoa atinge essa condição aos 65
anos de idade. Hoje, no Brasil, a expectativa média de
vida é de 75 anos - há 100 anos atrás era de 30 a 35 anos
-. Existem quase 30 milhões de pessoas idosas no país.
Projeções mostram que em 2050 haverá duas vezes mais
idosos do que crianças no Brasil.
Maria Cristina Hoffmann, coordenadora de Saúde da
Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde, explica que frequentemente a pessoa idosa se cala sobre os abusos físicos
que sofre e se isola, por conseguinte, outros não tomam
conhecimento desse tipo de violência, prejudicando, assim,
a sua saúde mental e a sua qualidade de vida. Ela conta
que as estatísticas mostram que, por ano, cerca de 10%
dos idosos brasileiros morrem vítimas de homicídio. A
incidência comprovada no mundo inteiro é que de 5% a
10% dos idosos sofrem violência física visível ou invisível
e que pode ou não provocar a sua morte, afirma Cristina.
São várias as formas de violência contra o idoso, quais
sejam, física, sexual, emocional, psicológica, por abandono, financeira, auto infligida e medicamentosa, sendo certo
que, mais de 80% dos casos acontecem dentro de casa.
A violência por negligência ou abandono é a que mais
ocorre. Trata-se da omissão por familiares ou instituições
responsáveis pelos cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social do idoso, como privação de
medicamentos, descuido com a higiene e saúde, ausência

de proteção contra o frio e o calor. O abandono é uma forma
extrema de negligência. Em alguns casos o próprio idoso
se recusa aos cuidados necessários. Neste caso estamos
diante da violência auto infligida.
A violência física, que inclui o abuso e os maus tratos,
constitui a forma de violência mais visível e costuma
acontecer por meio de empurrões, beliscões, tapas ou
por outros meios mais letais, como agressões com cintos,
armas brancas - ex. facas, estilete - e armas de fogo. O
abuso sexual, também é forma de violência física.
A mais aviltante é a violência econômica financeira e
patrimonial. Consiste no usufruto impróprio ou ilegal dos
bens dos idosos, e no uso não consentido por eles de seus
recursos financeiros e patrimoniais. Neste caso, filhos,
netos e bisnetos ou até mesmo genro ou nora, se apropriam
do cartão bancário do idoso e fazem uso desautorizado
e descontrolado do dinheiro alheio. Em outros casos,
obrigam o idoso a fazer financiamento bancário utilizando
como garantia os créditos da sua aposentadoria – crédito
consignado -, comprometendo toda ou quase toda renda
mensal do idoso.
Causa indignação a violência psicológica. Esta corresponde a qualquer forma de menosprezo, desprezo,
preconceito e discriminação, incluindo as agressões verbais ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar, humilhar,
restringir a liberdade ou isolar a pessoa idosa do convívio
social, o que pode resultar em tristeza, isolamento, solidão,
sofrimento mental, depressão e abalo emocional.
A violência contra a pessoa idosa é crime, e, prevê a
lei que expor a perigo a integridade e a saúde, física ou
psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas
ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o
a trabalho excessivo ou inadequado, a pena poderá chegar
até 12 anos de reclusão (art. 99 do Estatuto do Idoso).
Afirma Santo Antonio: “quem ama não conhece nada
que seja difícil, logo, quem não pode fazer grandes coisas,
faça ao menos o que estiver na medida de suas forças;
certamente não ficará sem recompensa”. Por fim, quem
não respeita o idoso, não respeita a história, sabedoria,
tradições, o amor e acima de tudo, não respeita a caridade
e nem seu próprio futuro.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Prefeitura antecipa 13º e prevê injeção
de R$ 5 milhões na economia local
Umuarama - O funcionalismo público municipal
receberá no próximo dia
21 a primeira parcela do
13º salário – o equivalente
a 50% do benefício, sem os
descontos. A determinação
do prefeito Celso Pozzobom
terá um grande impacto
positivo no comércio.
“A Prefeitura depositará quase R$ 5 milhões
nas contas bancárias dos
servidores e esse dinheiro
vai aquecer o nosso comércio num momento de
poucas vendas. Muitos vão
usar para pagar contas,
mas boa parte vai adquirir
bens e serviços, além de
aproveitar com a família os
festejos do 64º aniversário
de Umuarama”, apontou.
CONTAS EM DIA
Antecipar para o primeiro semestre do ano a
primeira parcela do 13º
só é possível porque a administração mantém as
contas rigorosamente em

dia. O secretário municipal
de Administração, Vicente
Afonso Gasparini, lembra
que a folha de pagamento
sempre foi prioridade para
Pozzobom. “No início da
gestão, uma das primeiras
recomendações do prefeito
foi antecipar o pagamento
dos servidores para o último dia útil do mês. Recebendo o salário dentro do
mês trabalhado, o servidor
consegue programar melhor a sua vida financeira,
antecipar o pagamento de
contas e realizar as compras com mais segurança”,
explicou
DIFICULDADES
O secretário informou
que serão depositados R$ 4
milhões 936 mil 944,54 para
3.404 servidores efetivos e
comissionados, sendo 2.694
ativos e 710 inativos. “Tem
gente ainda em dificuldade
por causa das contas do início do ano. Outros querem
atualizar o guarda-roupas

ou adquirir um eletrodoméstico, alguma coisa para
casa, e uma pequena parcela deve aplicar o dinheiro.
Mas o importante é que fica
tudo na cidade, movimentando a nossa economia”,
completou Gasparini.
Outro fator destacado
pelo secretário é que as
contas da Prefeitura estão
sendo pagas rigorosamente em dia. Além de uma
questão legal, manter a
adimplência também é uma
preocupação do prefeito
Celso Pozzobom. “Esse é
um dos princípios da boa
gestão – gastar apenas o
que se arrecada e manter
as contas em dia, honrando
com todos os compromissos. Essa condição tem permitido à Prefeitura manter
convênios com o governo
estadual e federal, acessando recursos importantes para investimentos em
obras e serviços públicos”,
completou o secretário de
Administração.

Servidores do município vão receber a metade do 13º salário já

‘Não vou impor uma solução e
destruir a reforma’, diz Samuel Moreira
A nova versão da
reforma da Previdência reúne a visão de
uma grande maioria
no Congresso Nacional
sobre o que é possível
ser aprovado, diz ao
Estadão/Broadcast o
relator da proposta, deputado Samuel Moreira
(PSDB-SP).
Ele conta ter abdicado inclusive de convicções próprias em favor
da construção de um
texto com apoio suficiente das lideranças.
" S e ex i s t e u m a b a rreira entre o possível
e o impossível, eu fui
até o limite", afirma.
"Não vou impor uma
solução e destruir a
reforma", avisa. O relator concedeu entrevista
antes das declarações
do ministro da Economia, Paulo Guedes,
criticando o parecer.
Procurado novamente
após a repercussão da
fala do ministro, ele não
quis comentar.
O que ainda pode
gerar resistência?
O relatório representa um conjunto de
uma grande maioria.
O que dá peso para
o relatório é que eu
conversei muito com
os líderes e deputados
que formam a maioria,
que são os deputados
de centro e de direita.
Alguns pontos acabam
atendendo ao conjunto
todo da Câmara. A articulação do governo é
muito pequena. É uma
construção para manter a aprovação de uma
reforma. O relatório
mantém a estrutura
central, a idade mínima.
Alguns pontos foram
criticados.

Tem dois princípios
que eu procurei manter
desde o início, meta
fiscal robusta e justiça social. Eu posso
garantir que preservei
totalmente a população
de baixa renda. Tem um
artigo na Constituição
que diz o que é baixa
renda. É exatamente o
valor que eu coloquei
no relatório (para o
abono salarial, de R$ 1
364,43).
Críticos viram forte
aceno para a camada
privilegiada com a nova
transição para o servidor.
Eu mantive a regra
para todos. Procurei
preservar aqueles do
INS S que estavam a
dois anos e meio (da
aposentadoria), fora
do processo de regra
de pedágio. Tem um
ganho com isso. Eu não
tirei nenhuma regra.
Eu coloquei uma regra
e procurei fazer justiça social. Quero que a
proposta passe. Que
ela mantenha um equilíbrio do ponto de vista
fiscal, para dar uma
consistência melhor ao
sistema de Previdência.
Isso que eu procurei
buscar.
A taxação dos bancos é uma bandeira
contra os privilégios?
Eu não construí nada
contra ninguém. Achei
que algumas partes
podem contribuir um
pouco mais. Busquei a
meta de R$ 1 trilhão.
Não criei uma novidade
para os bancos. A taxação existia até 2018 (em
2019 a alíquota caiu
de 20% para 15%). Retomei porque percebo
que os bancos podem
contribuir mais. Eles

aumentaram os seus
ganhos. Sinto que nesse
momento eles podem
contribuir. Tudo isso
acreditando que o equilíbrio nas contas cria
um ambiente melhor e
as coisas vão melhorar,
inclusive, para eles.
Qual será a estratégia daqui para a frente?
Eu vou defender o
relatório. Ele está consistente e abrange bem
as expectativas. Todo
mundo acha que tem
que fazer, mas cada
um tem a sua reforma.
Eu abri mão de várias
convicções minhas.
Quais?
Abri mão da capitalização, que eu era a
favor com alterações
no texto. Eu achava
que tinha que incluir a
contribuição patronal,
ter garantia de salário
mínimo, mas eu queria
autorizar o sistema de
capitalização. Mas eu
tenho que expressar o
conjunto das forças do
Parlamento. Outra coisa que abri mão foi de
Estados e municípios.
Quanta gente do centro
estava contra...
Estados e municípios
podem entrar na reforma ainda na comissão
especial?
Depende dos líderes.
Não vou impor uma
solução e destruir uma
reforma da Previdência
por conta das minhas
convicções. As pessoas
não vivem a Câmara,
essa pulverização partidária que existe. Construir entendimentos é
conversar e procurar
construir a maioria, de
maneira republicana.
O presidente da Câ-

mara, Rodrigo Maia,
disse que o sr. chegou
ao limite com o parecer.
Se tem uma barreira
entre o possível e o impossível, eu fui até ao
limite. Eu fui no que era
possível. Vai ficar desse
jeito? Não, tem destaque, exclusão, discussão... A capitalização é
um processo que nesse
momento gerava muita
discussão no campo do
centro. A esquerda não
queria de jeito nenhum.
No campo do centro,
havia uma divisão enorme porque as coisas
não estavam claras.
O governo está começando. Nada impede o
governo enviar depois
o pedido para criar o
sistema, para que seja
debatido na Casa com
mais tempo e com debate mais exclusivo e
não contaminado. É um
tema que já estava contaminando a tramitação
da reforma.
O relatório fica como
está ou ainda haverá
negociação?
Eu tenho direito a
um voto complementar.
Se eu vou usar ou não
depende das contribuições que eu receber dos
deputados, dos líderes,
do diálogo que vamos
ter. A Câmara fez um
trabalho extraordinário, a comissão, os debates, as audiências,
o presidente da Casa,
os líderes da maioria.
Os líderes desse grupo da maioria fizeram
trabalho importante,
a gente consolidou o
apoio necessário. E nós
construímos esse relatório para criar as
condições de avançar.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.

Aciu informa que o SPC Brasil
começa a operar o Cadastro Positivo
Umuarama - A corrida
para a implantação definitiva do Cadastro Positivo
deu mais um salto na última
segunda-feira. Emissoras
de rádio e TV de todo o
país começaram a veicular
uma campanha institucional e obrigatória por lei,
promovida pela Associação Nacional dos Bureaus
de Crédito (ANBC), com
o intuito de esclarecer a
população sobre como será
o funcionamento do novo
banco de dados, que tem
o Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) como
um dos seus gestores.
A campanha, que ficará
um mês no ar, informará a
todos os consumidores sobre a inclusão automática
no cadastro a partir de 9 de
julho e da possibilidade de
cancelamento em qualquer
gestor. O pedido de exclusão do cadastrado pode ser
feito a qualquer tempo e de
forma gratuita. O retorno
ao Cadastro Positivo é permitido mediante solicitação
aos gestores dos bancos
de dados também a qualquer momento e sem custo
algum. As informações do
histórico de pagamentos
dos consumidores não poderão ser utilizadas para
outras finalidades que não
seja a concessão de crédito.
ACESSO AO CRÉDITO
Sancionada em abril, a
lei do novo Cadastro Positivo determina que todos os
consumidores brasileiros
que possuem CPF ativo
e empresas inscritas no
CNPJ passem a fazer parte
automaticamente do banco
de dados. Diferentemente da tradicional lista de
inadimplentes, o Cadastro
Positivo irá trazer todo o
histórico de crédito de forma consolidada, inclusive
as contas que são pagas em
dia, abrindo possibilidade
para uma avaliação mais
justa e para a redução do
custo do crédito no país.
Tendo o SPC Brasil
como uma das instituições
pioneiras na defesa do
novo modelo, foram quase
16 anos de discussão no
Congresso Nacional até
que a lei fosse aprovada
e sancionada pelo Poder
Executivo.

DEMOCRATIZAÇÃO
Na avaliação do SPC
Brasil, as alterações no
Cadastro Positivo devem
democratizar o acesso ao
crédito e estimular a competição entre as empresas
desse mercado, como instituições financeiras, cooperativas de crédito, fintechs
e varejo.
O cadastro consolida
o histórico de crédito de
pessoas físicas e jurídicas,
por meio de bancos de
dados com informações do
cumprimento de obrigações
financeiras, dos pagamentos de dívidas e contas de
consumo, como água, luz,
gás e telecomunicações.
Os bancos de dados são
operados por instituições
autorizadas pelo Banco
Central, entre as quais o
SPC Brasil, braço de serviços e inovação do Sistema
CNDL.
As principais vantagens do cadastro positivo,
segundo Orlando Luiz
Santos, presidente da Aciu
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Umuarama), são proporcionar aos consumidores
uma análise de crédito
mais abrangente e assertiva, possibilitar que
eles negociem melhores
prazos e taxas de juros,
de acordo com a análise
de cada empresa. “Além
de facilitar a aprovação
de empréstimos e financiamentos”, avalia.
A proteção de dados
sensíveis e o sigilo bancário
permanecem preservados,
como todas as demais exigências previstas no Código
de Defesa do Consumidor,
garantindo que as informações dos cadastrados
sejam utilizadas única e
exclusivamente para fins
de análise de crédito. Com
anos de experiência na
gestão do banco de dados
de inadimplentes, o SPC
Brasil possui uma estrutura tecnológica certificada
para operar com o Cadastro
Positivo, atendendo a todos
os requisitos previstos nas
normativas e com o objetivo
de garantir a segurança
dessas informações e preservar a integridade dos
dados dos consumidores
cadastrados.
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FARMACÊUTICO

Curso de Farmácia da Unipar enaltece
importância do profissional na sociedade
Umuarama - Monteiro
Lobato, o precursor da literatura infantil, tinha também muita preocupação
com a saúde pública. Foi
ele que, no início do século
passado, registrou, talvez,
a melhor definição do profissional farmacêutico de
todos os tempos. Em seu
livro ‘O Papel do Farmacêutico’ escreveu: “O papel
do farmacêutico no mundo
é tão nobre quão vital. O
farmacêutico representa
o órgão de ligação entre a
medicina e a humanidade
sofredora...”.
Mas o escritor não foi
o único famoso que abraçou esta profissão. Entre
vários outros estão Henri
Nestlé, João Bernardo Coxito Granado, John Walker,
Miguel Krigsner (fundador
da marca Boticário) e o
poeta Carlos Drummond
de Andrade.
Uma das profissões
mais antigas, o farmacêutico usa de seus conhecimentos de química,
biologia, botânica e farmacologia para oferecer
um suporte extremamente
importante no cuidado da
saúde. Cumprindo o papel
de ligação entre os medicamentos e o tratamento, os
profissionais de Farmácia
têm campo de trabalho

Interação com a comunidade: estudantes de Farmácia sempre participam das ações educativas que a Unipar promove

bastante amplo – são mais
de 70 áreas de atuação.
“O estudante de Farmácia é sempre alguém que
gosta muito de estudar,
de amparar e ajudar as
pessoas; para isso, com-

promete-se com o cuidar, com o bem-estar dos
outros; além disso, deve

ter equilíbrio emocional,
sensibilidade para questões sociais e facilidade

de comunicação”, afirma
a coordenadora do curso
em Umuarama, professora

Samantha Wietzikoski. Segundo ela, na universidade
o farmacêutico é preparado para realizar análises
clínicas, de alimentos e
fármacos, pesquisa, produção, armazenamento,
interações e controle de
qualidade. Também para
planejar, desenvolver, manipular, produzir, controlar
e dispensar medicamentos,
realizar exames diagnósticos nas áreas de análises
clínicas, toxicológicas e
de alimentos. “Seu papel é
imenso! Envolve, ainda, informar a população sobre
o uso racional de medicamentos e seus efeitos, além
de exercer e divulgar ações
sobre a farmacovigilância,
como aliado da vigilância
sanitária e epidemiológica;
são papeis muito importantes e necessários”, enfatiza
a coordenadora.
Desde 1991, Farmácia
faz parte da grade de cursos da Unipar. Nele, hoje, a
Instituição congrega cerca
de 400 acadêmicos, distribuídos nas modalidades
presencial e semipresencial. Nesses 28 anos formou para a sociedade mais
de três mil farmacêuticos.

Campo de atuação
O profissional farmacêutico conta com mais
de 70 áreas para atuar. Entre elas, administração
farmacêutica, dispensação de medicamentos,
bioquímica clínica, biofarmácia, citopatologia,
cosmetologia, perfumaria, acupuntura, administração de laboratório clínico, administração
hospitalar, análises clínicas, assistência domiciliar [em equipes multidisciplinares], controle de
qualidade e tratamento de água, potabilidade e
controle ambiental, atendimento pré-hospitalar
de urgência e emergência, auditoria farmacêutica
e bacteriologia clínica; toxicologia, bancos de
cordão umbilical, leite humano, sangue, sêmen
e órgãos; saúde pública, vigilância sanitária e
controle de vetores e pragas urbanas.

Farmácia Central passa a
atender em novo endereço
a partir de 2 de julho
Umuarama - A Central Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, que atende hoje na Avenida
Brasil, 3678 (centro), vai mudar de endereço nos
próximos dias. Para a transferência da estrutura
e dos estoques de medicamentos, será necessário
suspender o atendimento entre os dias 21 a 29 de
junho, quando as portas permanecerão fechadas.
REMÉDIOS NA UBS
Neste período, os medicamentos serão distribuídos normalmente nas farmácias das unidades básicas de saúde (UBS) que contam com farmacêuticos.
A partir de 2 de julho a entrega de medicamentos
será retomada no novo endereço, a Travessa Euclides Pelacani (antigo fórum, próximo à sede da
Justiça do Trabalho), no Centro Cívico.
Conforme o chefe da Divisão de Assistência
Farmacêutica, Jader Cardas Ferraz, o público já
foi informado sobre a mudança e não ficará sem
assistência. Foram colocados cartazes na central,
avisando os usuários sobre o fechamento provisório,
e a maioria deles retirou medicação para 60 dias no
mês passado, a fim de evitar a descontinuidade de
tratamento no período da mudança.
REFORÇO
“As farmácias das unidades de saúde mais próximas (Posto de Saúde Central e Unidade Bem-Estar,
próximo da Praça Sete de Setembro, e o Centro de
Saúde Escola, no campus sede da Unipar) estão
preparadas para atender os usuários desta central.
Também reforçamos os estoques para o Pronto
Atendimento e as farmácias das unidades que
possuem farmacêutico, para atender à população
durante a mudança”, reforçou Jader Ferraz, lembrando que o atendimento na nova unidade será
retomado no dia 2 de julho.

Professores do curso de Farmácia da Unidade da Unipar em Umuarama: muitos têm título de doutor, o que valoriza o curso

População deve tomar a vacina contra febre amarela
A Secretaria de Estado
da Saúde segue com as
ações de combate à febre
amarela, principalmente
com a vacinação em todas
as unidades de saúde. O
boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira
(13) pelo Centro de Operações de Emergência em
Saúde Pública registra 17
casos confirmados de febre
amarela no Paraná, desde
1º de julho de 2018. O informe anterior apresentava
16. A nova confirmação
ocorreu em Quatro Barras,
na Região Metropolitana de
Curitiba.
A coordenadora de Vigilância Epidemiológica
da Secretaria da Saúde
alerta que mesmo com a
aproximação do inverno a
imunização é fundamental. “A febre amarela é
transmitida pelo mosquito
infectado e todos estamos

sujeitos a ela. A vacina é
segura e continua sendo
a principal arma contra a
doença”, afirma.
O público-alvo para vacinação são pessoas de
nove meses até 60 anos que
não tenham comprovação
anterior de vacinação. Uma
dose única da vacina é suficiente para proteção por
toda a vida.
EM NÚMEROS
De 1º de julho de 2018
até agora, o Paraná tem
um óbito por febre amarela.
Esta morte ocorreu em
6 de março, tendo como
residência e local provável
de infecção o município de
Morretes. Ao todo, foram
notificados 467 casos da
doença no Estado e 76
continuam em investigação.
HOSPEDEIRO
O boletim desta quin-

ta-feira também soma 42
casos de epizootias (mortes) em macacos, contra
33 do anterior. As novas
ocorrências foram em Jaguariaíva (4), Carambeí
(2), São José dos Pinhais
(1), Campo Largo (1) e em
Balsa Nova (1).
Assim como o homem,
os macacos são picados
pelo mosquito e contaminados pelo vírus. Segundo
Acácia Nasr, a morte de
primatas é um alerta sobre
a necessidade de vacinação
da população humana na
região. “Por isso ressaltamos a necessidade da
imunização”.
MULTIVACINAÇÃO
A Secretaria de Estado
da Saúde realiza em agosto, conforme orientação
do Ministério da Saúde,
a campanha nacional de
multivacinação para atua-

lização da caderneta de
vacinação da criança e do
adolescente e a vacinação
contra sarampo e febre
amarela.
A campanha acontece de
5 a 23 de agosto e o “Dia D”,
de mobilização nacional,
será em 17 de agosto. “Vamos atualizar a situação
vacinal de crianças até 9
anos e de adolescentes de
10 até 14 anos, 11 meses e
29 dias”, informa a diretora
de Atenção e Vigilância em
Saúde, Maria Goretti David
Lopes.
Ela explica que no Paraná o alvo será a imunização
contra a febre amarela em
virtude da situação atual.
“Com apoio dos municípios,
a intensificação acontecerá
de forma seletiva, com busca ativa por aqueles que
nunca receberam a dose
da vacina”, disse Maria
Goretti.
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Nova agência do Sicoob em Umuarama
começa atender na próxima terça-feira
Umuarama - A nova agência da Cooperativa de Crédito, Sicoob, de Umuarama
vai iniciar o atendimento ao
público a partir da próxima
terça-feira às 10 horas. O
moderno prédio fica na avenida Paraná, ao lado da nova
Panificadora Real. Uma das
novidades na nova agência
é a instalação de parklets no
exterior do prédio da agência,
que são consideradas novidades no município e dará mais
conforto aos cooperados.
O presidente do Sicoob,
Waldir Campana, o superintendente, Fábio Viar e o diretor administrativo-financeiro,
Edemilson Santana, dizem
que o objetivo de criar a nova
agência é possibilitar que
os cooperados tenham mais
conforto, segurança e comodidade. Juntamente com os
conselhos de Administração e
Fiscal, eles destacam que um
dos intuitos do Sicoob com
o novo espaço é possibilitar

Cooperados terão espaços aconchegando dentro e fora da agência

que os associados possam
realizar suas atividades
profissionais e de negócios
em um espaço no estilo coworking, que reúne pessoas
diferentes para compartilhar
um mesmo ambiente. E todo
o espaço foi planejado e arquitetado com base em um

conceito vanguardista, sem
medo de inovar.
Atuaram no projeto o designer Bernardo Fonseca e
o arquiteto Ricardo Reguin.
“O projeto consiste em
deixar a agência mais leve,
atrativa e dinâmica para
que os associados sintam

prazer em ficar no local”,
disse Bernardo.
No total, há três agências
do Sicoob instaladas na cidade. Mesmo com mais uma
sendo inaugurada, Umuarama manterá o número, já
que a agência da avenida
Londrina será desativada. A

Umuarama ganha uma das agências mais modernas da
região

nova agência do Sicoob terá
uma área total de 458m².
Dentro do planejamento
de expansão e investimentos,
o Sicoob terá, ainda neste
ano, uma nova matriz em
Umuarama, que também seguirá o conceito de inovação
voltado para o público jovem.

No entanto, os detalhes a
respeito da construção da
sede ainda não podem ser
especificados, pois o projeto
está em fase de desenvolvimento. O prédio está sendo
construído na avenida Padre
José G. Neto perto da praça
Tamoyo.

Semana será movimentada com atrações do 64º aniversário de Umuarama
Umuarama - A semana
já começa com atrações do
64º aniversário de Umuarama. Nesta segunda-feira,
17, acontece a caminhada
de bênçãos com concentração na Praça Arthur Thomas, a partir das 20h. Com
imagens dos padroeiros de
cada paróquia da cidade, os
fiéis descerão pela avenida
Paraná até a Rio Branco,
na Praça Santos Dumont,
e depois seguirão para o
Paço Municipal onde haverá show, bênçãos e uma
grande queima de fogos de
artifício.
Na quinta-feira, 20, feriado de Corpus Christi,
começa mais uma edição
da Engenharíadas, que
traz à Capital da amizade
torcedores e atletas universitários de todo o Paraná.
Com apoio da Prefeitura, a
cidade sediará este evento
esportivo anual que reúne
competidores das atléticas
dos cursos de Engenharia
e Arquitetura de instituições de ensino superior de
todo o Estado. As disputas

As atrações ocorrem na sede do município e nos distritos

envolvem 12 modalidades
em duas divisões. Serão
quatro dias de competições
reunindo mais de 10 mil
participantes, que movimentarão a economia do
município.

Nas três primeiras noites, a comunidade é convidada a se juntar aos atletas
para festas com artistas
nacionais no Parque de
Exposições. A diversão
começa dia 20, com a Tur-

ma do Pagode e o Grupo
Sempre Tem. Na sexta (21)
é dia de funk com MC 2K,
MC Don Juan e MC Kekel.
A última noite é de festa
à fantasia e animação por
conta de DJ Dennis e o

grupo Sacode Aê.
Também no dia 20 começa a Expoflor, juntamente com a Feira do Artesanato e a Feira Faísca e
o festival CWB Food Truck
das 8h às 22h no espaço
da Feira do Produtor, na
Avenida Ângelo Moreira
da Fonseca (ao lado do Estádio Lúcio Pipino), numa
promoção conjunta entre
a Prefeitura, o Provopar
Municipal e o CWB. As
atrações continuam até
o dia 26, das 9 às 21h, e o
festival de Food Truck das
11h às 23h.
No dia 22 acontece também a Marcha para Jesus,
com show gospel da cantora Heloísa Rosa e saída às
16h da Praça Miguel Rossafa, seguindo até o Bosque
Uirapuru. No mesmo dia,
às 20h, no Teatro do Centro
Cultural Vera Schubert,
será exibida a pela infantil
“Concerto em Ri Maior”,
uma comédia musical que
surgiu em 2005 a partir de
jogos de improvisação de
palhaço com a música.

Na peça, o maestro e
palhaço Wilson Chevchenco apresenta um concerto
baseado em sua origem
russa e conta com a ajuda
de Sarrafo, seu fiel amigo,
para executar as obras
de sua família e ser compreendido pela plateia,
já que não fala o idioma
português. A interação
dos espectadores é essencial para o andamento do
espetáculo. São utilizados
vários instrumentos como
piano, violão, acordeom,
castanholas e harmônica.
A peça tem muita música,
dança, improvisação, participação da plateia e, claro,
muita palhaçada.
E no domingo, 23, a praça Santos Dumont será
entregue ao público com
o Skate Day, a partir das
14h, e o festival de Rap na
Praça, às 18h. O dia terá
ainda a missa de ação de
graças pelo 64º aniversário
de Umuarama às 9h30, na
Igreja Matriz são Francisco
de Assis. A programação
continua até 30 de junho.
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Campanha nacional incentiva
a doação de sangue no inverno
Valéria Gurski, de 30
anos, é portadora de um tipo
de anemia crônica que exige
transfusões sanguíneas a
cada 21 dias. Nesta semana,
ela publicou um agradecimento em rede social. “O dia
que você decidiu sair de casa
para dividir seu sangue com
um estranho, salvou minha
vida. Se hoje estou escrevendo esta carta, é porque,
graças a você, estou viva”.
A mensagem da paciente,
que frequenta o Centro de
Hematologia e Hemoterapia
do Paraná (Hemepar) desde o primeiro ano de vida,
contribui para reforçar o
Dia Internacional do Doador
de Sangue, celebrado na
última sexta-feira (14) e a
Campanha Nacional Junho
Vermelho, que destaca a
importância da doação no
inverno.
“Já recebi sangue de muita gente e sou imensamente grata por isso. Quando
criança, fazia cartõezinhos
com desenho de coração e
deixava no Hemepar como
forma de agradecimento.
Por isso hoje torno pública
minha carta”, conta Valéria,
que também mantém um canal na rede social onde fala
sobre o tema, destacando a
doação como um ato de amor
ao próximo.
O Hemepar atende uma
média de 743 pacientes ao
dia em todo o Paraná, em
22 unidades. São pacientes
que estão em tratamento
planejado de doenças crônicas ou que precisam do
sangue para intervenções
pontuais, como cirurgias
urgentes. O sangue também

CAPTAÇÃO
O Hemepar faz atividades permanentes
para captação de voluntários, como palestras
de orientação sobre a importância da doação
e critérios usados. Segundo a assistente social
do Hemepar de Cascavel, Maria Luiza da Silva,
a sensibilização maior acontece quando existe
alguém na família que já precisou de sangue
doado.
“Quem já sentiu o problema na pele reconhece a importância da doação. Notamos também,
entre as características dos doadores, que filhos
de pais voluntários acabam seguindo e adquirindo o mesmo comportamento”, complementa
a assistente social.
é vital para tratar feridos em
emergências.
INVERNO
A Campanha Nacional Junho Vermelho tem
como foco a importância da
doação durante o inverno
porque, com a chegada do
frio, as doações costumam
diminuir. A diretora-geral
do Hemepar, Liana Andrade
Labres de Souza, explica
que isso acontece em função
das gripes, dificuldades de
locomoção (devido a chuvas) e também pelo período
de férias escolares. “Por
isso nosso apelo para que
os voluntários continuem
com as doações em todo o
estado, e a todos o nosso
agradecimento antecipado neste dia 14 de junho”,
afirma.
Hoje o Hemepar recebe
em média 800 doações por
dia. Segundo a diretora o
estoque ainda está dentro da
normalidade e a quantidade

é suficiente para atendimentos aos hospitais conveniados. Liana Souza lembra
que apenas uma doação de
sangue pode beneficiar até
quatro pessoas. “Não existe
substituto para o sangue e
por isso a importância de
se manter o estoque sempre
abastecido em todos os períodos do ano”.
PROCESSO
Cada bolsa coletada passa por processamentos que
separam os componentes do
sangue: hemácias, plasma,
plaquetas e crioprecipitado
(fonte concentrada de proteínas plasmáticas insolúveis
à baixa temperatura). “Os
pedidos de bolsas de sangue
chegam ao Centro de Hematologia via hospitais contratualizados. A Hemorrede
tem equipe treinada para
avaliação da demanda, separação do sangue, liberação
e transporte. Este processo
é muito importante, pois

Em Umuarama as doações são realizadas no período da manhã, de segunda a sexta-feira

devemos manter a qualidade
do hemocomponente para o
paciente”, explica a diretora.
Os hospitais cumprem
protocolos para essas demandas, pois os componentes têm prazo de validade
diferentes, de acordo com
a solução preservadora utilizada. As plaquetas, por
exemplo, têm validade de 5
dias, já as hemácias podem
ter validade de até 42 dias.
HOSPITAIS
O Hemepar é responsável
por 93% do estoque da rede
pública de sangue, abastecendo 375 hospitais no Paraná. Do total de doadores,
45% são do sexo masculino
e 38% do feminino. O maior
percentual está na faixa
etária acima de 29 anos.

Jovem perde a vida em capotamento entre Ivaté e Douradina
Umuarama – O tapeceiro Edmilson Borges, 26
anos, perdeu a vida quando
o veículo VW Santana que
conduzia capotou em uma
curva na PR-082, entre Douradina e Ivaté, segundo a
Polícia Rodoviária Estadual

de Cidade Gaúcha.
O acidente ocorreu por
volta das 2 horas deste
sábado e a vítima não resistiu aos ferimentos e
morreu ainda no local. Ele
estava sozinho no veículo
e era morador de Ivaté.

Seu corpo foi encaminhado
ao Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama. Já o
veículo foi liberado para a
família ainda no local.
O trecho do acidente
fica a cerca de dois quilômetros a frente, no sentido

a Ivaté, do local que foi palco de outra grave colisão
que resultou na morte de
três pessoas e em quatro
feridos no último dia 7 de
junho. A rodovia passou
recentemente por recapeamento.

QUEM PODE DOAR
Podem doar sangue pessoas entre 16 e
69 anos, mas para os menores de 18 anos
é necessário o consentimento e a presença
dos responsáveis e, entre os de 60 e 69 anos,
a pessoa só poderá doar se já o tiver feito
antes dos 60 anos. Além disso, é preciso
ter peso mínimo de 51 quilos e estar bem
de saúde. A frequência máxima é de quatro
doações anuais para o homem, com intervalo entre as doações de no mínimo 60 dias;
e de três para as mulheres, com intervalo
entre as doações de no mínimo 90 dias.
Para a doação de sangue, os voluntários
podem buscar um banco de sangue para
verificar o horário de atendimento. É recomendado evitar comidas gordurosas por
pelo menos 4 horas antes da coleta. “O procedimento dura em média 90 minutos, entre
a recepção e a liberação para o lanche, e
neste curto período o voluntário contribuirá
para salvar muitas vidas”, lembra a diretora
do Hemepar.

BLUE CRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA S/A,
torna público que requereu ao IAP, a Licença de Instalação do
Loteamento “Residencial Colina”, a ser implantado no Lote 825,
Gleba Pérola, Pérola-Pr.
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‘Se quiserem publicar tudo, publiquem.
Não tem problema’, afirma Sérgio Moro
Brasília, (Agência Estado)
- O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
afirmou à Agência Estado de
S. Paulo, que fornece material
para o Ilustrado, que não vai
se afastar do cargo. Alvo de
ataque cibernético e de vazamento de diálogos atribuídos a
ele com procuradores da Lava
Jato, no Telegram, Moro disse
que o País está diante de “um
crime em andamento”, promovido, conforme sua avaliação,
por uma organização criminosa profissional. Moro afirmou
que não há riscos de anulação
do processo do triplex do Guarujá (SP), que levou à prisão
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
O ex-juiz da Operação
Lava Jato vê viés político-partidário na divulgação
das mensagens tiradas de
aplicativo do coordenador
da força-tarefa em Curitiba,
Deltan Dallagnol. Ele falou em
“sensacionalismo” e disse que
réus e investigados da Lava
Jato teriam interesse no caso.
O ministro não reconhece a
autenticidade das mensagens
e, na primeira entrevista após
ter virado alvo dos hackers,
desafiou a divulgação completa do material.
Ele afirmou ainda não ver
ilicitude nos diálogos e disse
que conversava “normalmente” também com advogados
e delegados, inclusive por
aplicativos. Em quase uma
hora de conversa em seu
gabinete em Brasília, Moro
descartou impactos do caso
para o governo Jair Bolsonaro
e para o pacote anticrime,
que defende no Congresso. A
seguir, os principais trechos
da entrevista.
AE/Ilustrado
O sr. está preocupado,
está dormindo em paz?
Moro - Fui vítima de uma
ataque criminoso de hackers.
Clonaram meu telefone, tentaram obter dados do meu aparelho celular, de aplicativos.
Até onde tenho conhecimento,
não foram obtidos dados.
Mas os procuradores foram
vítimas de hackers e agora
está havendo essa divulgação
indevida. Estou absolutamente tranquilo em relação
à natureza nas minhas comunicações. No fundo, esse
processo da Lava Jato é um
processo muito complicado. É
uma dinâmica dentro da 13.ª
Vara Federal (em Curitiba), o
dia inteiro proferindo decisão
urgente. E a gente recebia
procurador, advogado, a gente
falava com advogado, falava
com todo mundo. E, eventualmente, utilizava aplicativos
de mensagem para tratar isso
de maneira dinâmica maior.
Mas, quanto à natureza das
minhas comunicações, estou
absolutamente tranquilo
AE/Ilustrado - O sr. era o
juiz exclusivo dos processo
penais da Lava Jato, era o
corregedor da Lava Jato?
Moro - Exatamente, às
vezes as pessoas tinham como
referência a 13.ª Vara e o juiz,
no meu caso, e levavam todo
tipo de informação, de demanda. Então, as pessoas ouviam
histórias verdadeiras, plausíveis e, às vezes, histórias
fantasiosas. E, muitas vezes,
em vez de levar ao Ministério
Público, levavam a mim. O que
a gente fazia? A gente mandava para o Ministério Público.
Mandava normalmente pelos
meios formais, mas, às vezes,
existia uma situação da dinâmica ali do dia, naquela correria, e enviava por mensagem.
AE/Ilustrado - Recebia
demandas de advogados?
Moro - Sim, recebia. Procuradores, advogados, o tempo
todo. É normal trocar informa-

AE/Ilustrado - A investigação chegará aos hackers?

ção, claro, dentro da licitude.
Mas, assim, o que tem que se
entender é que esses aplicativos de mensagens, eles apenas
aceleram a comunicação. Isso
do juiz receber procuradores,
delegados, conversar com
delegado, juiz receber advogados, receber demanda de
advogados, acontece o tempo
todo. Às vezes chegava lá o
Ministério Público: “Ah, vou
pedir a prisão preventiva do
fulano X”. Às vezes, o juiz
tem uma análise lá e fala: “Ó,
precisa de prova robusta para
pedir a prisão preventiva”.
Assim como o advogado chega
lá e diz: “Vou pedir a revogação
da prisão preventiva do meu
cliente”. Às vezes o juiz fala:
“Olha, o seu cliente está em
uma situação difícil, seria
interessante demonstrar a
correção do comportamento
do cliente, afastar essa suspeita”. Essa interlocução é
muito comum. Sei que tem
outros países que têm práticas
mais restritas, mas a tradição
jurídica brasileira não impede
o contato pessoal e essas conversas entre juízes, advogados,
delegados e procuradores.
AE/Ilustrado - Os próprios advogados usam a
expressão embargos auriculares quando vão conversar com o magistrado.
Tem essa expressão. Mas
é muito comum. Na dimensão
da Lava Jato, com todas as
diligências que eram ordenadas, às vezes surgiam incidentes no meio dessas buscas,
às vezes surgia a necessidade
de coisas muita urgentes, era
comum você ser contatado,
seja verbalmente, seja por
aplicativos, mas com demandas legítimas. A questão do
aplicativo é apenas um meio.
AE/Ilustrado - Não contamina a Operação Lava
Jato?
Moro - Não, de forma nenhuma. Depois de todas as
decisões, tudo era formalizado, colocado nos autos. Agora,
existia às vezes situações de
urgência, eventualmente você
está ali e faz um comentário
de alguma coisa que não tem
nada a ver com o processo
Isso não tem nenhum comprometimento das provas, das
acusações, do papel separado
entre o juiz, o procurador e
o advogado. Não existe também nenhuma espécie, vamos
dizer assim... Até ouvi uma
expressão lá de que eu era
“chefe da Lava Jato”, isso é
uma falsidade.
AE/Ilustrado - Não houve
conluio?
Moro - Não tem nada,
nunca houve esse tipo de

conluio. Tanto assim, que
muitas diligências requeridas
pelo Ministério Público foram
indeferidas, várias prisões
preventivas. O pessoal tem
aquela impressão de que o juiz
Moro era muito rigoroso, mas
muitas prisões preventivas
foram indeferidas, várias
absolvições foram proferidas.
Não existe conluio. Agora, a
dinâmica de um caso dessa
dimensão leva a esse debate
mais dinâmico, que às vezes
pode envolver essa troca de
conversas pessoais ou por
aplicativos. Mas é só uma
forma de acelerar o que vai
ser decidido no processo.

das informações. Tudo que
chegava que era relevante, ou
a gente encaminhava para a
polícia ou Ministério Público,
seja lá se a informação eventualmente beneficiava defesa
ou acusação. O que importa é
o descobrimento da verdade.

AE/Ilustrado - O processo triplex está sob risco?

AE/Ilustrado- O que foi
divulgado até agora o sr.
reconhece como fala sua? A
frase ‘In Fux we trust’, por
exemplo?

Moro - Olha, se tiver uma
análise cautelosa, se nós tirarmos o sensacionalismo que
algumas pessoas interessadas estão fazendo, não existe
nenhum problema ali. Foi um
caso decidido com absoluta
imparcialidade com base nas
provas, sem qualquer espécie
de direcionamento, aconselhamento ou coisa que o valha.
Um dos episódios que falam
seria a mensagem minha mais
delicada que apareceu. Eu fico
numa situação delicada porque eu não posso reconhecer a
autenticidade dessas mensagens, porque é assim, em vez
de eles apresentarem tudo, e
que a gente possa verificar a
integridade desse material,
eles estão com essa ideia de
apresentar paulatinamente. E
eu não excluo a possibilidade
de serem inseridos trechos
modificados, porque eles não
se dignaram nem sequer a
apresentar o material a autoridades independentes para
verificação. A mensagem que
diz que é mais delicada em
relação a mim, o que é? É uma
notícia-crime. Alguém informa
que tem informações relevantes sobre crimes e eu repasso
para o Ministério Público. Isso
está previsto expressamente
no Código de Processo Penal,
artigo 40, e também no artigo
7 da Lei de Ação Civil Pública
diz que “quando o juiz tiver
conhecimento de fatos que
podem constituir crime ou
improbidade administrativa
ele comunica o Ministério
Público”. Basicamente é isso,
eu recebi e repassei. Porque eu não posso fazer essa
investigação.
AE/Ilustrado - Em algum
momento chegou informação de interesse da defesa
ao sr. e que foi encaminhada
à defesa?
Moro - Chegavam muitas informações, aquilo lá
tinha virado uma caixa de
ressonância pela publicidade

AE/Ilustrado - O que
chegou o sr. passou para
frente? Houve seletividade?
Moro - Não, não. Sendo muito franco, essas notícias-crime
chegavam toda hora. O que tem
que fazer o juiz? Ele tem que
transmitir isso para a frente.

Moro - Tem duas dificuldades, essas invasões criminosas dos dispositivos dos
procuradores e a tentativa de
invasão do meu, eles, até onde
sei, não conseguiram pegar o
conteúdo do meu Telegram.
Poderiam ter pego, não tem
problema nenhum quanto a
isso. Mas não conseguiram,
porque não estou no Telegram. Não tenho essas mensagens. Veja, são fatos que
aconteceram dois três anos
atrás. Não tenho memória de
tudo. Vejo algumas coisas que
podem ter sido coisas que eu
tenha dito. Agora podem ter
inserções maliciosas. Então
fica muito complicado. Até
porque, como eu disse, se os
fatos são tão graves como eles
dizem que são, até agora não
vislumbrei essa gravidade, o
que eles deveria fazer: pegar
o material que receberam na
forma original, não sei se é
papel ou se é meio eletrônico,
e apresentar para uma autoridade independente. Se não
querem apresentar à Polícia
Federal, apresenta no Supremo Tribunal Federal. Aí vai se
poder verificar a integridade
daquele material, exatamente
o que eles têm, para que se
possa debater esse conteúdo.
Agora, do contrário, eu fico
impossibilitado de fazer afirmações porque eu não tenho
o material e, por outro lado,
eu reconheço a autenticidade
de uma coisa e amanhã aparece
outra adulterada. Alguns diálogos, algumas mensagens lá me
causam bastante estranheza.
Não sei, por exemplo, como é
que atribuíram aquelas mensagens a Moro, de onde que veio
isso, esse Moro, da onde que veio
o Deltan. Eu vejo nas mensagens
lá que às vezes está Deltan e
às vezes está Dallagnol. Então,
como é que foi isso? Aquele material não é o material original?
Será que não teve outra coisa
que foi editada ali dentro?

Moro - Espero que sim.
Existem várias possibilidades, de ter sido um hacker
isolado. Eu, particularmente,
acho que isso não foi tarefa de um adolescente com
espinhas na frente do computador, mas de um grupo
criminoso organizado, e a
polícia está empenhada em
verificar esses fatos. Não é
só a questão minha, ou dos
procuradores, muita gente
sofreu a mesma tentativa de
invasão criminosa, inclusive
jornalistas, já temos notícias
de possíveis parlamentares
terem sido vitimas dessa
prática. Não é só uma invasão pretérita que um veículo
de internet resolveu publicar
o conteúdo. Nós estamos
falando aqui de um crime
em andamento. De pessoas
que não pararam de invadir
aparelhos de autoridades ou
mesmo de pessoas comuns
e agora têm uma forma de
colocar isso a público, podem
enviar o que interessa e o
que não interessa. E também
esse veículo (The Intercept
Brasil) não tem nenhuma
transparência com relação
a esse conteúdo. Então vai
continuar trabalhando com
esses hackers?

AE/Ilustrado - O alvo é
a Lava Jato ou o governo
Bolsonaro e as reformas?
Moro - Acho que o alvo são
as instituições. Se vamos tolerar esse tipo de comportamento, hackers criminosos que
conseguem abrigo em veículos
não sei se da imprensa, se a
gente pode falar dessa forma,
para divulgar isso. Então quer
dizer se amanhã invadirem os
telefones de jornais, de empresas, dos ministros do Supremo, de presidente do Senado,
de presidente da Câmara, vão
aceitar que isso seja divulgado
por esse mesmo veículo? Me
parece, veja bem, essa Operação Lava Jato foi muito difícil,
hercúleo, pode ter nisso as
críticas pontuais, mas houve
uma mudança de padrão
do tratamento do Brasil da
impunidade da grande corrupção. Então pessoas que
eram normalmente impunes,
mesmo tendo cometido crimes de corrupção graves,
passaram e ser punidos.
Isso gerou muitos inimigos.
Tem muita gente que quer
fazer tudo para acabar com
a operação. E conseguiram,
aparentemente, gerar um
sensacionalismo com base
em ataques criminosos de
hackers. Mas eu acho que,
olhando mais a fundo, os
alvos são as instituições
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Ginásio de Esportes passa por reforma
e modernização, com alto investimento
Umuarama - O complexo esportivo do Ginásio
Amário Vieira da Costa
está passando por uma
completa revitalização.
Em pouco tempo, quadras,
arquibancadas, alojamentos e o entorno da praça
esportiva mais concorrida
da cidade terão um novo
aspecto, mais moderno, seguro e confortável para os
atletas e o público, inclusive
pessoas com deficiência.
O investimento da Prefeitura nessas melhorias,
determinadas pelo prefeito
Celso Pozzobom, se aproximará de R$ 1,4 milhão.
O diretor de Esporte e
Lazer do município, Jeferson Ferreira, informou que
as obras incluem uma reforma completa, a substituição
da iluminação dos dois
ginásios – Amário Vieira
da Costa e Mário Oncken –,
colocação de assentos para
os torcedores, piso modular
em polipropileno na quadra, gradil fechando todo o
complexo, guarita para controle de entradas e saídas,
novo quadro de energia
e um projeto completo de
prevenção de incêndios,
entre outras melhorias.
“A segurança está sendo reforçada com a troca
das portas metálicas por
vidro blindex e trancas
que facilitam a abertura,
em caso de emergência. O
ginásio também ganhou
novos extintores de incên-

implantação de guarita
na rampa de acesso, sistema de alarme de incêndio,
central de GLP (gás), sinalização de emergência, pinturas e troca do letreiro da
fachada, entre outros serviços. O prazo de execução
dos serviços é de 6 meses, a
partir da assinatura do contrato e ordem de serviço.
CADEIRAS E GRADES
Os assentos já foram
adquiridos, ao custo de

R$ 223 mil, porém serão
instalados apenas quando
a reforma estiver concluída. “Teremos lugar para
acomodar 2.472 pessoas
confortavelmente sentadas no Ginásio Amário
Vieira da Costa e cerca de
200 torcedores no Mário
Oncken, além de espaços acessíveis e protegidos para cadeirantes. Os
alojamentos também vão
ganhar ar-condicionado.

GINÁSIOS SERÃO CERCADOS

Várias melhorias são implantadas no ginásio Amário Vieira

dio, monitoramento com
16 câmeras, controle de
acesso tanto para pessoas
quanto para veículos e uma
iluminação moderna com
135 conjuntos de luminárias LED, que além de aumentar a luminosidade nas
quadras representará uma
economia de R$ 7 mil na
conta de energia”, explicou
o diretor. Para implantar a
nova iluminação nos dois
ginásios o município in-

vestiu cerca de R$ 180 mil.
A quadra do Ginásio
Mário Oncken recebeu
pintura em epoxi, mais
confortável e segura para
a prática de esportes. Já o
Amário Vieira vai ganhar
um moderno piso modular
em polipropileno de alto
impacto, com sistema de
encaixe, manta e demarcação com faixas de fita
de solo de alta aderência.
O material será adquirido

em licitação com preço
máximo de R$ 221,5 mil.
Já a licitação da reforma, com preço máximo de
R$ 618,9 mil, prevê a regularização dos dispositivos
de prevenção de incêndio,
calçamento externo, uma
via de acesso em concreto
armado, estruturas metálicas e uma nova cabine
de imprensa, instalação
de guarda-corpo e corrimão nas escadas e sacada,

No próximo dia 24 está previsto o início da
montagem das grades que vão cercar os dois
ginásios, desde os muros do cemitério municipal, com material semelhante ao utilizado no
Bosque Uirapuru. “Teremos portão eletrônico
para o acesso de ônibus e outros veículos e
também obras de paisagismo. O ginásio vai
ter uma cara nova, graças ao prefeito Celso
Pozzobom, que entendeu a necessidade e
autorizou esta revitalização para manter a
ordem e a segurança”, acrescentou Jefinho.
O complexo, que também tem quadra de
grama sintética iluminada, recebe um grande
fluxo de torcedores e atletas da cidade, de
outras regiões do Estado e até de outros
Estados. “Uma reforma como esta nunca foi
realizada no ginásio, desde a sua construção
na década de 1980. Esta é uma das praças
esportivas mais frequentadas de Umuarama,
tanto pelas equipes de alto rendimento do município quanto pela comunidade, nos diversos
eventos promovidos pela Smel ao longo do ano.
Chegou a hora do ginásio ser modernizado,
para dar mais conforto e segurança aos usuários”, completou o prefeito Celso Pozzobom.

De olho no futuro, Paraguai e Catar
Tite afirma que seleção mereceu
estreiam na Copa América no Maracanã vaias durante estreia na Copa América
São Paulo, (AE) - O
compromisso é pela primeira rodada da fase
inicial da Copa América, mas a preocupação
das equipes está com o
futuro. Neste domingo,
às 16 horas, o Maracanã
será palco do duelo entre
as seleções do Paraguai
e Catar, que vão duelar
pelo Grupo B, pensando
em futuras competições.
O Catar não é apenas
o adversário de estreia,
mas para onde a seleção
paraguaia espera viajar
em três anos. Sétima colocada nas Eliminatórias
Sul-Americanas para a
Copa do Mundo de 2018,
o Paraguai não disputa
o principal torneio do futebol desde o Mundial de
2010. E encara a Copa
América no Brasil como
primeiro passo para isso.
Apenas há quatro meses à
frente do Paraguai, o técnico
argentino Eduardo Berizzo
teve um início difícil, com
derrotas para Peru e México
em amistosos disputados
em março. No preparatório
para o torneio, diante de
equipes da Concacaf, empatou com Honduras (1 a 1) e
superou a Guatemala (2 a 0).
Os resultados e o futebol apresentados, porém, não empolgaram.
Assim, a ideia de Berizzo
é formar uma equipe forte
para as Eliminatórias, que
vão começar em março,
do que fazer uma campanha de peso, embora
os paraguaios tenham
sido semifinalistas em
duas das últimas três
edições - vice em 2011 e
quarta colocada em 2015.

Seleção venceu, mas antes chegou a ser vaiada pela torcida
Seleção paraguaia faz sua estreia na Copa América neste
domingo

“Este torneio vai ser
uma prova fundamental
para ele (Berizzo) tirar
suas conclusões. Queremos que o grupo vá se consolidando, mas o principal
é chegar da melhor maneira nas eliminatórias”,
declarou Óscar Romero.
Dois jogadores que estão em atividade no futebol
brasileiro vão ser titulares
contra o Catar: o goleiro
Gatito Fernández (Botafogo) e o atacante Derlis
González (Santos). Já o
zagueiro palmeirense Gustavo Gómez está suspenso
por dois jogos e só poderá
entrar em ação no último compromisso da sua
equipe na fase de grupos.
Uma das duas seleções
convidadas para participar da Copa América - a
outra é o Japão -, o Catar usa o torneio visando
adquirir rodagem para
o Mundial de 2022, em

que será sede. A equipe
surpreendeu ao vencer a
Copa da Ásia no começo
desta temporada, o que
lhe deu esperanças de
conseguir ser competitiva daqui a três anos.
Os melhores desempenhos de seleções convidadas na Copa América foram
do México, em 1993 e 2001,
tendo perdido para Argentina e Colômbia na final,
respectivamente, de ambas
as edições. Essas campanhas parecem distantes
do Catar, mas avançar às
quartas de final é uma
meta viável que os asiáticos consideram viável. Na
sua preparação, perdeu
amistoso para o Brasil por
2 a 0, no Mané Garrincha.

Jogos do hoje
Paraguai X Catar (16 horas)
Uruguai X Equador (19 horas)

São Paulo, (AE) - O técnico Tite afirmou que a
seleção brasileira mereceu
receber vaias da torcida
durante a partida desta sexta-feira contra a Bolívia, no
Morumbi, pela abertura da
Copa América. Apesar da
vitória por 3 a 0 na estreia,
o time ouviu o descontentamento da torcida ao fim do
primeiro tempo, em atitude
considerada compreensível
pelo treinador devido ao
futebol ruim apresentado
nos 45 minutos iniciais.
O primeiro tempo acabou empatado sem gols
e somente na segunda
etapa o Brasil confirmou
a vitória, com dois gols de
Philippe Coutinho e outro
marcado por Everton. “Os
clubes de massa em que
trabalhei, e essa experiência eu trago, não espere do
torcedor uma compreensão maior. Quando começa
a trocar passes para trás,
a reação é a vaia”, dis-

se o treinador brasileiro.
Para Tite, diante das
vaias e da reprovação, a
melhor postura é se conformar. Uma preocupação do
técnico é o sentimento da
torcida atrapalhar os jogadores, principalmente por
aumentar o nervosismo durante a partida. “No futebol
tem as manifestações. Nós
temos de compreender
isso e não questionar.
Nós não gostaríamos da
vaias, mas temos de saber absorver”, comentou.
O treinador da seleção
brasileira afirmou que
para corrigir o time após
o primeiro tempo ruim não
quis dar broncas no vestiário. A conversa teve com
foco aumentar a concentração dentro de campo e
avançar o posicionamento
para manter a Bolívia recuada até conseguir abrir
espaços na defesa. “Quando começa a errar de forma
excessiva, é preciso trocar

passes curtos, para diminuir o erro e retomar a confiança. O aspecto mental
também é do jogo”, disse.
O técnico elogiou os jogadores do setor ofensivo,
principalmente Richarlison
e David Neres, e indicou a
possibilidade de montar o
time em determinados momentos com uma composição diferente no ataque. O
treinador mencionou a versatilidade das opções como
uma forma de conseguir
escalar durante a Copa
América dois centroavantes caso seja necessário.
Após a vitória sobre
a Bolívia, a seleção brasileira permanece em
São Paulo até sábado. O
time volta aos treinos na
parte da tarde, no CT do
Palmeiras, e à noite embarca para Salvador. Na
capital baiana a equipe
faz o seu segundo jogo na
Copa América, na terçafeira, diante da Venezuela.
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Coleção infantil completa 10 anos
ajudando quem luta pela vida
Umuarama – A coleção
Vire a Página, da escritora Ângela Russi completou 10 anos de criação
agora em maio último.
Pensada para crianças
em tratamento de câncer,
os cinco livros retratam
de uma forma bem lúdica
como funciona a quimioterapia, a importância de
fazer a cirurgia quando
necessário, como lidar
com a queda dos cabelos, em uma linguagem
que permite a criança se
identificar com a história
e saber como lidar com o
que está acontecendo com
seu corpo em um momento tão difícil.
FORMA LÚDICA
“Conheci a Angela
após assistir a uma entrevista sobre a coleção.
Liguei para a emissora
e me passaram o contato
dela. Os livros permitiram
que meu filho tivesse um
entendimento de forma
mais lúdica do que estava acontecendo com ele.
Nem eu, os médicos ou
enfermeiros não tínhamos
como explicar para ele em
uma linguagem que ele
entendesse. Isso ocorreu
através dos livros”, explicou o vendedor Marcos
Calonga, 54 anos.
LEI GUSTAVO
CALONGA
Ele é pai de Gustavo Calonga, que morreu
aos 12 anos de leucemia, em abril de 2014, em
Piraquara, após travar
uma batalha de um ano
e quatro meses contra a
doença. A frustração e a
dor de não ter um doador
compatível levou Marcos
a conseguir a criação da
Lei Gustavo Calonga, que
acontece sempre em setembro, quando o garoto
fazia aniversário. Durante a Semana Municipal
de Doação de Sangue
e Medula Óssea todo o
município se mobiliza
para incentivar a doação
e aumentar a chance de
tantos que buscam a cura
contra a doença.
NA CARNE
“Criei as histórias a
partir do que eu mesma
vivenciei”, conta Ângela.
Ela teve câncer de intestino e fez todo o tratamento
na Uopeccan de Cascavel.
Em uma das sessões ela
se atrasou e foi colocada
para fazer o tratamento
com as crianças na ala
infantil. “Percebi que eles
tinham resistência a dei-

A coleção Vire a Página é composta por 5 volumes infantis que falam sobre o câncer e seu tratamento

NOVOS FORMATOS
Para facilitar esse compartilhamento, esta
em preparação dois novos formatos da coleção
Vire a Página. O primeiro é um ebook, que está
sendo feito pelo filho da escritora que é designer
e o segundo é um vídeo onde a própria Ângela
narra as história. A intenção é justamente
facilitar a divulgação e o compartilhamento.

xar aplicar a medicação
porque doía. Eles não
entendiam que aquela era
a forma de conseguirem a
cura e terminar com todo
o sofrimento”, explicou a
escritora.
QUIMIO, O
CAÇADOR
A partir dessa experiência surgiu ‘Quimio, o
Caçador’ o primeiro livro
da coleção e que conta a
história de um herói que
trava uma luta entre o
bem e o mal dentro do
corpo da criança, para
que ela fique livre da
doença. O segundo volume, “A Árvore Careca” foi
uma consequência para
entender a perda dos
cabelos provocada pelo
tratamento.

Quem pode doar medula óssea?
Para se tornar um doador de medula
óssea é necessário:
- Ter entre 18 e 55 anos de idade
- Estar em bom estado de saúde
- Não ter doença infecciosa transmissível
pelo sangue (como infecção pelo HIV ou
hepatite)
– Não apresentar história de doença
neoplásica (câncer), hematológica ou autoimune (como
lúpus eritematoso sistêmico e artrite
reumatoide).
Com informações site: https://www.inca.
gov.br/perguntas-frequentes/quem-podedoar-medula-ossea

A PUBLICAÇÃO
Após estarem prontos,
desenhados em cartolina
e coloridos com lápis de
cor, os livros ficaram dois
anos guardados. “Sentia
vergonha. Não tinha confiança nos livros até que
mostrei para a Margarida
Brunhosa que me apresentou para a Valmira
Pugas que levou a ideia
para o Rotary. O João
Abdon era o presidente na
época. Eles gostaram da
ideia e o resultado foram
cinco livros e a publicação
de todos”, contou.
UOPECCAN
Foram cinco mil exemplares da coleção, destinados principalmente a
ala pediátrica da Uopeccan de Cascavel. Os livros
podem ser adquiridos
ainda diretamente com
a escritora, no Rotary e
também na Livraria Paraná por apenas R$ 20.
“Todo o dinheiro da venda
é revertido para o hospital”, afirmou Ângela.
A escritora conta que
j á e n v i o u exe m p l a r e s
para todo o Brasil e também para outros países.
“Sempre que me pedem,
eu mando. Se quem quer
não tiver condições de
pagar pela coleção e o
correio, mando também. O
importante é que as histórias cheguem até crianças
que precisam entender o
que está acontecendo com
elas”, enfatizou.

A escritora Angela Russi durante cerimônia no Rotary Club Umuarama no último dia 27 de maio (foto divulgação
Rotary Club Umuarama)

HOMENAGEM
Cerimônia oficial lembrando
a data está prevista para agosto
próximo, mas recentemente Ângela
foi homenageada pelo Rotary Club
Umuarama durante apresentação
de projeto para a comemoração da

data, no último dia 27 de maio. “Foi
uma surpresa e não estava preparada. Foi o Rotary que comprou
minha ideia e transformou minhas
histórias em livros”, enfatizou a
escritora.

A escritora Angela Russi foi homenageada no Rotary Club Umuarama com emolduração da coleção Vire a Página
(foto divulgação Rotary Club Umuarama)
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Variedades
Vem aí, “Nos Tempos do
Imperador”

Passeando no
shopping

Taís Araújo curtiu tarde
de compras e passeio no
shopping acompanhada
pelos filhos, João Vicente,
de 7 anos e Maria Antonia,
de 4. A menina chamou
a atenção porque estava
usando uma fantasia da
personagem Elsa, da animação “Frozen” e também
pela semelhança física com
a mamãe famosa.

canaldafama2@agenciagb.com.br

Festa de
aniversário

Isabella Fiorentino comemorou mais um aniversário e ganhou o carinho de
muitos famosos que engrossaram o coro do “parabéns
a você”. No entanto, quem
chamou mesmo a atenção
foi a menina Manuela, que
tem quase dois aninhos e
é filha da apresentadora
Eliana. Ela acompanhou a
mamãe na festa.

Festa com os amigos

O folhetim será exibido depois da nova versão de
“Éramos Seis”, mas a Globo já investe alto na produção. Um dos protagonistas será Selton Mello, interpretado o imperador D. Pedro II. O roteiro é de Thereza
Falcão e Alessandro Marson. Para contracenar com
Selton Mello estão confirmados os nomes de Mariana
Ximenes e Renata Gaspar.

E falando em Selton Mello

O ator também dirige e atua na série “Sessão de Terapia”, que em breve volta à tela do Globoplay.

No Dia dos Namorados, Bruna Marquezine comemorou
a sua solteirice na companhia dos amigos. Ela preparou
um fondue e passou a data ao sabor de muita conversa,
risos e boa comida.

1) Qual dessas produções
foi protagonizada pela
atriz Maitê Proença?
a) “Paraíso Tropical”
b) “Renascer”
c) “Felicidade”
d) “Cabocla”

3) Qual é o nome da mulher do ator Marcelo Faria?
a) Camila Lucinda
b) Camila Luccíola
c) Lucila de Almeida
d) Camila Faria

Para crianças

Descansando a
imagem

Rodrigo Faro, o apresentador de “A Hora do
Faro” decidiu dar um tempo
para sua própria imagem e
assim vai diminuir a participação em campanhas publicitárias. Que assim seja!

Outros rumos

Consta que Marcelo Antony quase se tornou astrólogo ao invés de ator. Ele
conta que isto fez parte de
uma fase meio hippie em
sua vida, mas até hoje gosta
de estudar Astrologia.

Quem pode, pode!

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

Feliz

Daniel de Oliveira não
esconde de ninguém que
está encantado com seu
casamento com Sophie
Charlotte e não economiza
nos elogios à atriz.

Viagem romântica

Thais Fersoza e Michel
Teló desembarcaram no
México e estão curtindo alguns dias românticos num
luxuoso resort por lá. Quem
pode, pode!

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

Lara desqualifica o depoimento de Tadeu. Marco
tem uma conversa séria com Cléber. Guga sugere que
Beto se declare para Meg. Rita e o defensor público
se preocupam com o depoimento de Hamilton e Nádia.
Carla discute com Lara. Cléber tem uma ideia para
continuar namorando Anjinha. Jaqueline contraria
César na frente de Milena. Madureira conversa com
Daniel sobre Carla e Jaqueline. Termina a audiência
sobre Nina, e a juíza anuncia sua sentença.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

2) A minissérie “Dalva e
Herivelto, Uma Canção
de Amor” foi estrelada
por qual dessas duplas
de atores?
a) Adriana Esteves e
Marcello Novaes
b) Cláudia Abreu e Fábio Assunção
c) Jaçanã Martins e Kadu Moliterno
d) Adriana Esteves e Fábio Assunção

A criançada tem um encontro marcado com os estranhos e divertidos moradores de Caçapa do Canto.
Hoje, às 18h15 estreia “Gigablaster”, a nova animação
original do Gloob. Na trama, Giga, um rinoceronte azul,
que adora uma zoeira, recebe a inusitada missão: cantar
tão bem no karaokê de seu pai, o Zumbi Papai Maneiro,
a ponto de ultrapassar a lenda do Japonês Sem Cabeça,
exímio cantor desaparecido do local. Com 26 episódios
inéditos, recheados de humor e muita diversão, “Gigablaster” também estará disponível no GloobPlay.
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4) A novela é “Escrito Nas Estrelas”. Como se chamava o
personagem que marcou a estreia do ator Jayme Matarazzo
nas novelas globais?
a) Seth
b) Ricardo
c) Gustavo
d) Daniel
5) Fernanda, Tony, Guri e Téo foram personagens de qual
dessas novelas produzidas pela Record?
a) “Chamas da Vida”
b) “Os Mutantes”
c) “Essas Mulheres”
d) “Poder Paralelo”
(Respostas: 1-c / 2- d / 3-b / 4-d / 5-d)

Helena acusa Elias em seu depoimento a Almeidinha.
Paul rompe o noivado com Camila. Elias pede para reatar
o casamento com Missade. Almeidinha verifica as imagens
de uma câmera de segurança para atestar a inocência de
Elias. Fauze vê Santinha com Jamil e a segue até a casa
de Rania. Camila volta para a casa da família. Valéria
reclama do estado de Norberto. Bruno pensa em Marie.
Dalila/Basma manda Paul se desfazer de seu carro. Helena
revela que Dalila/Basma a incentivou a denunciar Elias.
Davi e Cibele se beijam. Camila confronta Paul.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Jerônimo se preocupa quando Magaiver ameaça
contar a verdade para João. Diante da falta de coragem de Quinzão de terminar com Mercedes, Lidiane
rompe com o empresário. A coleção nova da Top Wave
começa a gerar interesse. Mercedes fica abalada por
não conseguir seduzir Quinzão. Madá se surpreende
com o movimento de vendas na loja de Álamo. Magaiver escapa dos tiros de Figueirinha. Murilo se espanta
quando Mercedes afirma que eliminará Magaiver.
Lidiane não aceita reatar com Quinzão.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Fernanda discute com Durval e insiste em permanecer na casa do casal. Filipa não conta para João que
Poliana foi visita-lo. Afonso vai até a O11O atrás de
Nadine, que dispensa o rapaz. Lindomar é liberado do
“cativeiro” , e acorda confuso num banco de praça. O
Clube MaGaBeLo desconfia que o pedido de socorro
que ouviram na casa de Pendleton seja de OTTO.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Maria da Paz fica confusa com o beijo de Régis. Fabiana se insinua para Agno. Cosme volta para a casa
de Otávio e tenta conter sua revolta. Agno repara na
mudança de comportamento de Lyris. Vivi tira satisfações com Otávio sobre o ocorrido com Edilene. Linda
sugere que Cosme seja demitido. Maria da Paz tenta
se reconciliar com a família de Eusébio. Vivi e Jô vão
ao estúdio fotográfico. Jô provoca Amadeu falando
de Maria da Paz. Linda alerta Otávio para uma possível conversa que Beatriz pretende ter com ele. Cosme
contrata Chiclete para se vingar de Otávio e mostra a
foto que tirou de Jô, Vivi e Kim.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Meire acredita que Flora está viva. A tia das crianças diz estar apressada e vai embora. Na gravadora,
a banda ensaia a música “SuperStar”, que irá virar
um videoclipe. Frederico incentiva Otávio a procurar
Rebeca novamente. Isabela conta para Joaquim, Julia
e Felipe que Flora foi até lá. Meire diz para Dinho que
acha que não era Flora, mas um robô manipulado pelas
crianças. Isabela revela que tem um novo plano e que
ela trocará de lugar com Manuela para a gravação
do videoclipe.

Hoje poderá buscar o recolhimento em
seu mundo pessoal. Os sentimentos
e emoções do momento podem levá-lo a querer ficar só ou apenas na
companhia de pessoas muito íntimas.

Terá um tempo gostoso, criando um
clima bastante sedutor e ardente
entre você e seu parceiro. É um
tempo aonde à imaginação não tem
limites e tudo será muito bem-vindo.

Hoje irá se defrontar com batalhas
de ego. Assim, poderá atribuí-las a
um complô contra você, mas não
é provável que a razão seja essa.
Analise sua vida e faça as mudanças
necessárias.

O dia faz com que prefira o certo
ao duvidoso. Não vai querer arriscar, ficar inventando muito. Sua
mente agirá de forma prática e
objetiva, valorizando o que têm.

O momento o leva ao desejo de se
comportar de forma diferente podendo dar vazão a atitudes excêntricas.
Se houver excesso de sentimentos
reprimidos, eles virão à tona com toda
força.

Evite pensar apenas no próprio umbigo,
pois o mundo não gira em torno da sua
pessoa. Por outro lado, pessoas que
lidam com o público tendem a atraí-lo.

O dia colabora para que expresse a
sua personalidade com determinação
e vigor, desenvolvendo seus talentos
particulares de modo afirmativo.

Se estiver envolvido em estudos
avançados e a ciência, de modo geral
terá grande oportunidade de progredir.
Não esqueça nunca de se preparar
para o futuro.

Enquanto sua imagem externa poderá
ser de introspecção, por dentro sua
mente estará bastante agitada e pronta a lhe proporcionar alternativas mais
contundentes e decisivas.

Hoje irá se identificar com seu próprio sistema de valores de tal forma
que poderá considerar um desafio
a si mesmo qualquer provocação
feita a ele.

Tenha boa dose de alegria e pensamento positivo. O importante é
lembrar que seus problemas provavelmente são mais imaginários, independente do quanto pareçam concretos.

Se conseguir estimar o quanto determinadas situações estão ligadas as
suas próprias ansiedades, verá que
tudo não passa de um grande teatro e
que não precisa levar tudo tão a sério.
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Amsterdã, a bela capital da Holanda
que encanta turistas do mundo todo
Um país liberal, bem
diferente do Brasil, assim
é a Holanda e sua capital
Amsterdã. Bicicletas, turistas de todo o mundo,
figuras exóticas, artistas
e marionetes disputam as
ruas estreitas de Amsterdã. O principal porto dos
Países Baixos - recebe
cerca de sete mil navios
por ano - é parada obrigatória para turistas que
se aventuram pela Europa. Mochileiros disputam
uma vaga nos albergues
enquanto casais preferem
hotéis mais elegantes.
Amsterdã tem muitos pontos turísticos e
atrações para seduzir
os visitantes, tais como
o Canal Histórico e seus
museus mundialmente
famosos, mas isso não
é tudo. Uma visita a um
dos bairros extraordinários ao redor do centro é
certamente algo que não
se pode perder. Cada área
tem sua própria personalidade e mostra um lado
diferente da cidade. Se
você está procurando a
arquitetura moderna, um
ponto cultural quente, ou
mergulhar no passado,
seu destino com certeza
e Amsterdã. Faça um tour
pelos distritos maravilhosas da cidade e descubra
um diferente de local.
Uma cidade moderna
e antenada no o futuro,
assim pode ser considerada Amsterdã. Por
lá existem várias casas
de shows que oferecem
espetáculos com sexo ao
vivo. Uma cidade onde o
preconceito é proibido.
Turistas de todo o mundo
se encantam com pinturas de Rembrandt e Van
Gogh, se divertem com
os artistas que se apresentam na Praça Dam,
local onde tudo acontece,
destacando-se a Festa das
Flores, Halwal Amsterdã
(festival de música pop),
Holland Festival, Ultmark
e o European Gay and
Lesbian Pride.
Com pouco mais de 750
mil habitantes, Amsterdã
impressiona os turistas
com suas setenta ilhas
ligadas umas às outras
por mil pontes. A cidade
é dividida pelo Rio Amstel
canalizado e subdividida
por vários canais, que durante o rigoroso inverno
se transformam em belas
pistas de patinação. Em
outras épocas do ano, as
brincadeiras no gelo são
substituídas por passeios
a barco, quando um guia
conta a história do grande
mercado que foi a cidade. A
vegetação florida, na qual
predominam as tulipas,
transforma a Holanda inteira num grande jardim.
A riqueza artística está
nos quarenta museus - entre
eles o Rijksmuseum com
obras de Rembrandt e Van
Gogh - nas mais de cem galerias, doze salas de concerto
e trinta e dois teatros.
Andando pelas ruas
não se encontram menores abandonados, mendigos ou idosos maltratados. Não há analfabetos
e o índice de mortalidade
infantil é de sete mortes
em cada mil crianças. A
vida média dos homens é
de 73 anos, e das mulhe-

res, 76 anos.
Sob o regime de Monarquia Parlamentarista, a
liberdade dos holandeses
é invejável. Na Holanda
vigora uma lei que baniu
a discriminação não apenas racial, mas também
a qualquer tipo de opção
política, sexual ou religiosa.
Se você gosta de história, não deixe de conhecer
a Westerkerk, uma Igreja
Protestante construída entre 1620 e 1631 e projetada
por Hendrick de Keyser. A
torre, chamada de Westertoren (torre ocidental), é
a maior torre de igreja em
Amesterdã, com 85 metros
de altura. A coroa no topo
da torre é a coroa imperial
da Áustria de Maximiliano
I. Os sinos da igreja foram
feitas por François Hemony
em 1648. Rembrandt van
Rijn foi enterrado no Westerkerk em 08 de outubro de
1669. A localização exata
da sepultura é desconhecida, mas presume-se estar
em algum lugar ao longo da
parede norte. A Westerkerk
está localizada perto das
Achterhuis (agora Anne
Frank House), onde Anne
Frank, sua família e os
outros11 se esconderam
da perseguição nazista por
dois anos durante a Segunda Guerra Mundial. O local
é frequentemente mencionado em seu diário - sua
torre do relógio pode ser
visto a partir do sótão da
Achterhuis e Anne Frank
descreveu o carrilhão do
relógio como uma fonte
de conforto. Uma estátua
memorial de Frank está
localizada fora da igreja.
Em 10 de março de 1966,
a Princesa Beatrix casou
com o Príncipe Claus, na
Westerkerk.
OBRAS IMPERDÍVEIS
Quem visita a Holanda
não pode deixar de conhecer de perto as obras de
Rembrandt, considerado

Quem vai a Amsterdã não pode deixar de passear de barco pelos inúmeros canais que cortam a cidade / GB Imagem

o maior artista plástico
daquele país. Diferente de
Van Gogh, o mestre barroco conquistou sua fama
e enriqueceu pintando
retratos. Ele nasceu em
1606 em Leiden e aos 28

anos, em plena prosperidade, casa-se com Saskia.
A partir de 1640 a vida
de Rembrandt começa
a desmoronar. Morrem
sua mãe, sua esposa,
sua amante, seis filhos

e acaba falido. O grande pintor morreu aos 63
anos de idade. Sua obra
mais célebre é a “Ronda
Noturna” que pode ser
vista no Museu Nacional
de Amsterdã.

Esses e outros atrativos são motivos suficientes para você fazer
suas malas e ir passar
maravilhosas férias em
Amsterdã. Da Redação/
GB Edições

MUSEUS
Os museus Nacional e Rijksmuseum, com
obras de Van Gogh e Rembrandt, são programas imperdíveis para quem visita Amsterdã e
deve ser reservada pelo menos uma tarde para
conhecê-los.
Uma comissão formada por curadores
holandeses trabalha permanentemente no
reavivamento da obra de Van Gogh em todo o
mundo para definir a autenticidade das telas.
A estimativa é de que pelo menos 50 dos 900
quadros do pintor sejam falsos.
As obras do maior artista plástico holandês,
Rembrandt, também passaram por uma vistoria de curadores e estão expostas no Museu
Nacional.
Van Gogh nasceu em Groot Zundert, Holanda, em 1853 e passou oito anos de sua vida em
Londres e Paris. Decidiu-se pela pintura aos 27
anos de idade e teve que lutar muito contra a
pobreza, a fome, o alcoolismo e a loucura que
o levaram a cometer suicídio aos 37 anos. Uma
das loucuras do pintor foi cortar a sua própria
orelha, depois de uma discussão com Paul
Gauguin por causa de uma prostituta.
Hoje considerado o grande mestre do
Impressionismo, Van Gogh nunca vendeu um
quadro em vida. Sua obra chega a 900 quadros
que estão espalhados em museus no mundo
todo. No MASP, em São Paulo, há quatro telas:
“O Escolar”, “Passeio ao Crepúsculo”, “Banco
de Pedra no Asilo de Saint-Rémy” e “A Arlesiana”. A pintura da paisagem marítima da Ny
Carlsberg Glyptothek, que está na Dinamarca,
e um autorretrato do Museu do Belvedere em
Viena não foram pintados por Van Gogh.

Idosa visitando o Rijksmuseum, maior museu de Amsterdã, onde estão expostas as
obras de Rembrandt e Van Gogh / GB Imagem
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Ford cria série limitada
“100 Anos” para Ka e EcoSport
mático de seis marchas. O
preço será R$ 65.990, R$
5.600 a mais que o cobrado
pela versão SE Plus.

A Ford está comemorando 100 anos de operação no Brasil em 2019. Um
século atrás, em 1919, a
marca americana se tornou a primeira a instalar
uma linha de produção
automotiva no país.
Num galpão no centro
de São Paulo (SP), 12 bravos operários montavam
às unhas carrocerias do
lendário Model T, usando peças que chegavam
importadas dos Estados
Unidos.
Como o centenário só se
comemora uma vez, a Ford
criou uma série limitada
chama “100 Anos” para Ka
e EcoSport.
Série 100 Anos
A série 100 Anos de Ka
e EcoSport será limitada
a 1.000 unidades para o
hatch e 500 para o SUV. A
pintura será sempre azul
Belize, um tom metálico
similar àquele presente do
logotipo oval da Ford.
KA
No caso do Ka, a cor
é inédita na gama e será
usada exclusivamente nesta edição.
Virá combinada a teto,

A série 100 Anos de Ka e EcoSport será limitada a 1.000 unidades para o hatch e 500 para o SUV (foto divulgação Ford)

grade dianteira, maçanetas das portas, capas dos
retrovisores externos e
rodas de liga leve aro 15 –
na SE Plus, o jogo original
é de aço com calotas – na
cor preta.
Baseada na versão in-

termediária SE Plus, trará
os seguintes itens de série:
Faróis de neblina, trio
elétrico, direção elétrica,
ar-condicionado manual,
controle de cruzeiro, central Sync 2.5 com tela tátil
de 6,5 polegadas e conexão

com celulares Apple e Android, sensores traseiros
de estacionamento, volante
com ajuste de altura e profundidade e ganchos Isofix
para cadeirinhas infantis.
Na cabine, os bancos
em tecido e couro sintético

recebem costuras azuis e
o logo 100 ao lado de uma
bandeira do Brasil, em
baixo relevo, nos encostos
de cabeça dianteiros.
O motor é o 1.5 TiVCT
três-cilindros flex, de 137
cv, aliado a câmbio auto-

ECOSPORT
Já o EcoSport 100 Anos
deriva da versão SE e contrastará a pintura azul
Belize, já usada na gama,
com o preto usado em grade, colunas, retrovisores
e rodas de liga leve aro 16
(na SE original, o jogo é de
15 polegadas em alumínio).
Por dentro, a forração
do teto também é negra,
seguindo o padrão da versão de topo Storm.
As costuras azuis e a
insígnia 100 no encosto
de cabeça estão presentes
nos bancos, assim como
no Ka, só que estes são
revestidos totalmente em
couro sintético.
O pacote de equipamentos traz controles de
estabilidade e tração com
sistema anticapotamento,
assistente de partida em
rampas, chave MyKey ,
faróis com luzes diurnas,
computador de bordo digital de 4,2 polegadas,
câmera de ré e central de 7
polegadas. (Com informações da Revista 4 Rodas)
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SÉRGIO MORO - Alvo de ataque cibernético, o ministro da Justiça, Sérgio
Moro, diz em entrevista especial que não vai deixar o cargo. Ele não vê riscos
para a Lava Jato e garante que o crime contra ele é investigado. Página A7

MELHORIAS NO AMÁRIO VIEIRA - O Ginásio de Esportes Amário Vieira, de Umuarama, está recebendo várias melhorias. E o complexo ao redor também vai ganhar cerca
semelhante a do bosque Uirapuru para reforçar a segurança. Página A8

Prefeitura de Umuarama antecipa
o 13º salário ao funcionalismo
ENDEREÇO

Farmácia
central de
Umuarama
vai mudar

COLEÇÃO

Os 10 anos da
obra que ajuda
quem luta
pela vida

Página A4
CIDADE

A coleção Vire a Página, da escritora Ângela Russi completou 10
anos de criação agora em maio
último. Pensada para crianças em
tratamento de câncer, os cinco
livros retratam de uma forma bem
lúdica como funciona a quimioterapia, a importância de fazer a
cirurgia quando necessário, como
lidar com a queda dos cabelos,
em uma linguagem que permite
a criança se identificar com a
história e saber como lidar com
o que está acontecendo com seu
corpo em um momento tão difícil.

Sicoob abre
nova agência
a partir de
terça-feira
Página A5

NA SEMANA

Confira as
atrações dos
64 anos de
Umuarama

Página B1
• Angela diz que cinco mil
exemplares foram para a Uopeccan

Página A5
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O prefeito de Umuarama,
Celso Pozzobom, anunciou
ontem que a Prefeitura vai
antecipar, nesta semana, a
metade do 13º salário aos
servidores do município. A
medida terá grande impacto
na economia local, já que a
previsão é injetar em torno de
R$ 5 milhões na movimentação. O restante do 13º é pago
no fim de ano. Página A3
SAÚDE

Campanha
incentiva a
doação de
sangue
Página A6
ACIDENTE

Jovem morre
ao capotar
carro perto
de Ivaté
Página A6
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA 2.4
08/08

Prata, automático. R$
37.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA CLASSIC
09/10

Prata, trava, alarme, roda.
R$ 16.5000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

09/09, prata. R$ 20.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
1.0 08/08

Preto, Completo. R$
16.500,00. T (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

CRUZE LT 13/13

Prata, automático, 50Mkm.
R$ 47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LT 13/13

Cinza, automático. R$
43.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MONTANA 2017

Branca, Fipe R$ 36.000,00.
Faço R$ 32.500,00. Aceito
troca. WathsApp (44) 9
9941-2594 Tiago

S10 LT 17/18

Branco, 21.000Km, completo.
R$ 145,000.00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SPIN LTZ
13/14

Preto, completo, automática,
07 lugares. R$ 45.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
06/06

MONZA 86/87

Branco, R$ 4.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563. Troco por
Moto.

PICAPE CORSA
1.4 96/96

Trio, direção, branca. R$
11.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

Cinza, completo. R$
26.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
07/07

Preto. R$ 26.000,00.
Interessados tratar pelo
telefone (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563

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

350 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE
PRESENCIAL

E ONLINE

LANCES SIMULTÂNEOS

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

VECTRA
ELEGANCE
11/11

Prata, R$ 32.000,00 T (44)
3622-3292 / 9 9976-0563

FIATFIAT
PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

Branco, completo, 04
portas, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

STILO 2005

Completo, ar condicionado,
direção hidráulica, cor
prata, roda liga original.
Fones (44) 9 8455-6202 e
(43) 9 9649-0816 Whatss
Armando.

STRADA
ADVENTURE 1.8
2016

Branco, dupla, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA FIRE
1.4 04/05

19/06
QUARTA

Branca, direção. R$ 15.000.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

10:00

STRADA HARD
WORKING 2018

HORAS

INF: www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111
Luiz Odair Favareto - Leiloeiro Oficial RELAÇÃO, VISITAÇÃO E FOTOS VEÍCULOS A PARTIR DE 18/06

Branca, Fipe R$ 43.000,00.
Faço R$ 38.000,00.
Aceito carro de menor
valor. WathsApp (44) 9
9941-2594 Tiago.

STRADA
TREKKING 1.4
09/09

Cab. simples, completa,
prata. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

STRADA
WORKING 1.4
15/15

Vermelho, completa. R$
47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO MILLE FIRE
2003

04 portas, cinza, R$
11.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

ECOSPORT 2.0 XLS AT

10/11

PRETO

COMPLETO

R$ 32.900,00

COBALT 1.4 LT

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 82.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

18/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

FUSION TITANIUM

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 116.900,00

HYUNDAI IX35

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 116.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 118.900,00

S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX

16/17

VERMELHO

COMPLETO, COURO

R$ 99.900,00

04 portas, preto, ar. R$
18.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

FORD
FORD

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 44.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 39.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

15/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 54.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT

13/13

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 104.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT. COURO, 7L

R$ 174.900,00

VOYAGE 1.0 COMFORTLINE

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

ECOSPORT XLT
08/08

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

FORD KÁ 1.0
11/12

Preto, completo. 16.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

NEW FIESTA 1.6
13/14

Branco, completo. 50.000Km.
R$ 34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

PAMPA 1.6 CHT
91/91

Álcool, verde. R$ 10.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA ATIS
15/16

Preto, 60mkm. R$ 84.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
13/13

Preto, Completo. R$ 55.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 9 9976-0563

COROLLA XLI
06/06

Automático, dourado. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

DUSTER 1.6
12/13

Prata, mecanica, R$
40.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

HB20 SEDAN
PREMIUM 14/15

1.6, preto, automático. R$
47.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILLUX SRX
10/10

Prata, automático. R$
85.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

HILUX 4X4 SW4
08/08

Prata, automática. R$
88.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SANTA FÉ 2.7
GLS
09/10

Prata, automático. R$
42.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SW4
13/14

Branco, 7 lugares. R$
140.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

TOYOTA HILUX
4X4 CS SW4,
2.8 DIESEL,
1993

Prata, completa, câmera de
ré, roda livre. R$ 34.000,00.
Aceito proposta, WhatsApp
(44) 9 9901-8170.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 BEGE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLETO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

RODA R$ 15.000,00
PALIO 1.0 2013 BRANCO AR DIREÇÃO R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS TRAVA ALARME LIMP. DESEM.
R$16.500,00
PARATI 97 PRATA COMPLETA RODA 15 R$14.000,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 COR PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$24.000.00
FIAT
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 PRATA COMPLETA. R$
24.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 GASOLINA, COM AR CONDICIONADO
R$ 11.000,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 PRATA COMPLETA, PNEUS
BONS R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2011 LXS, CAMBIO BORBOLETA, AR DIGITAL, MUITO
BEM CONSERVADO R$ 46.000,00
COROLLA XEI 2009 PRATA COMPLETO. AUTOMATICO, COURO,
R$46.000,00
HONDA CIVIC 2011 AUTOMATICO R$ 45.900,00
COROLLA XEI 2009 PRATA R$ 45.000,00
HONDA CIVIC LXS 2008 PRETO AUT. R$36.800,00
COROLLA XEI 2004 PRETO COMPLETO. AUTOMATICO, BANCOS
TECIDO R$ 28.800,00
MOTOS
CG 150 FAN COMPLETA 2011 R$6.500,00
CG 150 ES VERMELHA R$ 4.600,00

CROSSFOX 1.6
06/06

Vermelho, completo, R$
23.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CROSSFOX 1.6
07/08

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

GOLF 2018

Prata, 3.000Km, teto,
rodas 17, 07 airbags,
automático, único dono.
R$ 84.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
9 9956-2484

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria
com área de 165 m²,
acabamento de alto padrão,
toda mobiliada, contendo
3 suítes, sala de estar,
jantar, copa e cozinha,
garagem para 2 carros
grandes, pé direito duplo,
ar condicionado em todos
os quartos, churrasqueira
e lavandeira. Localizada
na Rua Lions, Jardim
Lisboa, Umuarama/PR.
Valor R$ 800.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Classificados
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NÃO PERCA! GRANDE OPORTUNIDADE DE VOCÊ ADQUIRIR EM LEILÃO EXCELENTES IMÓVEIS, COM ÓTIMOS PREÇOS, PARCELADOS OU À VISTA
Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR

DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
Leilão - PARCELAMENTO EM ATÉ 30FORMAS
PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
25 / junho / 2019 às 14:00 horas Presencial - CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
LOCAL: Auditório do Hotel Caiuá - Avenida Presidente Castelo Branco, 3745 – Centro - Umuarama – PR www.leiloeiroqueiroz.com.br / 44-99907-8268 / 41-99991-9477 / 41-3354-5608
propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel.
Observações: --As
A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.

Data do 2º Leilão:

LOTE 01
DOIS IMÓVEIS CONTÍGUOS, PRÓXIMO AO AEROPORTO, COM ÁREA TOTAL DE TERRENO DE
APROXIMADAMENTE 39.211,64 M², COM TESTADA DE 203 METROS PARA A PR 323 (NA
MARGINAL - RUA MANOEL RAMIRES, 1760), NO PARQUE INDUSTRIAL I, EM UMUARAMA,
CONTENDO BARRACÕES E OUTRAS BENFEITORIAS
a) Lote nº 14-M-1, da subdivisão do Lote nº 14-M, este da subdivisão do Lote nº 14, da Gleba 12-Jaborandi,
Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, a 5,75 m da divisa do Aeroporto de Umuarama, com a
área de 1,84 hectares, correspondentes à 18.400,00 m², com limites e confrontações constantes na matrícula nº
3.857 do 1° CRI de Umuarama. b) Lote “E-1”, da subdivisão do lote “E”, este da subdivisão do lote nº 14K/14/L-Remanescente, da subdivisão dos lotes nºs 14-K e 14- L, estes da subdivisão do lote nº 14, da Gleba 12 Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, com área de 20.811,64 m², com limites e
confrontações constantes na matrícula nº 23.074 do 1° CRI de Umuarama. Os terrenos possuem área total de
39.211,64 m². Zoneamento: Zona Industrial – ZI-2, contendo um total de 8.460,43 m² de área construída,
não averbadas nas Matrículas Imobiliárias, conforme segue: Barracão nº 1 com área de 1.139,48 m²; Barracão
nº 2 com área de 3.868,89 m²; Barracão nº 3 com área de 2.381,05 m², Barracão nº 4 com área de 299,78 m² e
residências conjugadas com áreas de 211,55 m², 164,48 m² e 144,20 m², respectivamente. O imóvel se
encontra locado, em parte, à empresa Toninato Uniformes Profissionais e EPI'S. Constatou-se ainda que as
residências existentes na propriedade também se encontram locadas. Imóvel localizado em região de grande fluxo
de veículos, com facilidade de deslocamento para todas as regiões. Está servido de todos os melhoramentos
públicos existentes: Rede de Água, Coleta de Lixo, Energia Elétrica, Esgoto Pluvial, Arborização, Iluminação
Pública, Pavimentação, Telefone e Internet. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 14892-68.2014.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 13.492.168,00

LOTE 02
IMÓVEL PRÓXIMO A UNIPAR NO CENTRO DA CIDADE, CERCA DE 2 KM DO CENTRO CÍVICO, EM

UMUARAMA
02.1 - Lote de terras sob n° 17, da Quadra nº 17, da zona nº 03, com área total de 435,50 m², em
Umuarama. Sem benfeitorias. Matrícula n° 9.569 do 1º CRI de Umuarama. Está servido de todos os
melhoramentos públicos existentes, como pavimentação, energia elétrica, saneamento básico, internet, rede de
esgoto e outros. Observação: Venda Ad corpus. Autos nº 8162-51.2008.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 291.045,00
LOTE 04
IMÓVEL COM 5.000,00 M², DO PARQUE INDUSTRIAL I, PRÓXIMO A PR-323, EM UMUARAMA,
CONTENDO UM BARRACÃO E UMA RESIDÊNCIA
Lote de terras sob nº 17, da qd. nº 03 do Parque Industrial I, com área de 5.000,00 m². Matrícula nº 13.924
do 2º CRI de Umuarama. Benfeitorias: Um barracão industrial de aproximadamente 694,16 m² e uma
residência de aproximadamente 166,26 m², em regular estado. Situa-se no bairro industrial da cidade,
com boa localização e topografia, estando ainda próximo a PR-323. A região está servida de todos os
melhoramentos públicos existentes, como energia elétrica, saneamento básico, internet, rede de esgoto e
outros. Observação: Venda Ad corpus.
Autos nº 7442-69.2017.8.16.0173 ET.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 1.213.429,00
Observação: Os lotes 02.2, 03, 05, 06, 07 e 08 foram suspensos do leilão.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

CEMIL - (44) 3621-9200
SÃO PAULO - (44) 3621-1299

ABDON
IMÓVEIS

Residência de alto
padrão de construção
e acabamento, com 1
suíte+2 quartos, área de
lazer com churrasqueira e
piscina. Terreno de 378m²
(14x27) e construção
215m².
Condomínio
EUROPARK localizado
próximo ao Shopping
Palladium Umuarama.
Valor R$1.300.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria com
área total de terreno de
250,60 m², área construída
247.95 m², contendo no
piso superior: 01 Suíte
máster, 02 Suites simples.
Piso inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem, contem uma
sala comercial. Sobrado
atualmente locado por
2.800,00. Localizado
na Rua Doutor Paulo
Pedroso de Alencar,4366,
zona 1, Umuarama/PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-821

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.200,00. Prox. Ao
Lago Aratimbó. R. Antonio
Eduardo Giovanini, 2539.
Jd Laguna – Alv/laje suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem
e quintal nos fundos
+Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 344 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. A Uem,
R. Gustavo Cray, 2033
Jardim Topazio ALV/LAJ
Suíte, 01 qto, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1037 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 635.000,00. Prox.
Ao Hospital Cemil Rua
Marabá, 3245 – Zona
1-A - À. Ter. 308,28
m², À. Constr. 190,06
m² - Alv/laje, Suíte, 02
qtos, Sala estar/jantar,
Coz., 02 bwc área de
serviço e garagem p/
02 veículos + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353
ou digite o cód.1067 em
www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 435.000,00. Próximo
Ao Colégio, Rua Laguna,
3868 Jardim Europa À.
Ter. 227,00m², À. Constr.
Aprox. 112,68 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qtos, sala ,
cozinha, bwc social, lav. e
garagem descoberta, ainda
uma sala comercial com
bwc. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 ou digite
o cód. 1066 em www.
aldemirimoveis.com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

240 metros de terreno,
91 metros casa, Rua
Uirapuru 160. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$ 499.000,00 no Jardim
dos Príncipes, Av Rotary,
3681 Residência em
Alvenaria terreno 233m2
e construção aproximado
de 190m2, com 01 suíte
com moveis planejado, dois
quartos, BWC Social, sala
de TV, sala Copa, Cozinha
com Moveis Planejados,
lavanderia, despensa e
garagem 2 veículos, Edic
BWC social, churrasqueira
revestida em porcelanato c/
balcão em granito, todos qtos
em laminados, e os demais
cômodos em porcelanato,
acabamento em gesso. Para
mais informações entre
em contato com - fones
(44) 99103-2617 ou (44)
99763-0860;

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$-90.000,00 – Parque
das Jabuticabeiras, Rua
Flor do Ipe, próximo ao
COLEGIO ESTADUAL
E ESCOLA MUNICIÁL,
Residência em alvenaria
com área de 82,20m² de
construção, área terreno
320m², com 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço
para 2 veículos, lavanderia
e quintal nos fundos,
fones - 99103-2617 ou
99763-0860;

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

localização, com 170mts². R$ 2.900,00.
Fones: (44) 3622-2242 / 9 8812-9858 Particular

C4

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
Apartamento Contendo : 1
Suíte, 2 Quartos, 2 Salas,
2 Garagens, Cozinha,
Dispensa e Área de serviço
o Apartamento mobiliado
localizado no 2° andar .
O condomínio contém :
2 Elevadores, Portaria,
Piscina, Playground, Salão
de festa, Segurança
interno, Sala de ginastica,
Quadra poliesportiva e
Churrasqueira.Localizado
na Avenida Brasil, Edifício
Tom Jobim – Centro,
Umuarama/PR . Valor R$
760.000,00+ condomínio
.. Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00. Prox. Unipar
sede, Ed. Lavoisier, Av.
Maringá, 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

VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA

Apto. 81, 8° Andar (de
frente, desocupado, baixo
custo de condomínio),
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.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.180,00. Prox.
Unipar Sede, Ed. Res.
Ravel Tower, Rua Ministro
Oliveira Salazar, 5037 -2º
Andar – Zona 03 – Mobiliado
- À. Aprox. Priv. 65,00
m² - 2 Quart., Sala estar/
jantar, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 450,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1065
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

Terreno com área total de
364 M² (14 x 26 m) localizado
no Condomínio portal das
Águas em Umuarama,
PR. Valor R$ 350.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 720,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon, Av. Maringá,
4626 - 2º Andar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 52,00

R$ 1.500.000,00

VENDAS 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.
Residência
VENDAS

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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
Residência

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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 serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
VENDAS

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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
Residência
R$ 680.000,00
VENDAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

Residênciaemalvenaria–Localizadano
Pq.dasGrevilhas,casanº249,comárea
aprox.deterrenode706,08m²eaprox.250m²deconstrução,
contendo03suítes,saladetv,cozinha,copa,áreadeserviços,
edículaegaragem.CorretorCaetano

Residência
VENDAS

R$450.000,00

Residência em Alvenaria- Localizada
na Rua Aquidaban, 4415, com área
construída de 140m², . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
bwc,cozinhaeáreadeserviço.CorretorOtávio.

Residência
VENDAS

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
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Residência
VENDAS

R$ 300.000,00
Residência em alvenaria- Residência em
alvenaria, localizada na Rua Walter Luiz
da Cunha, nº 2110, Pq. San Remo com área de terreno de
aprox. 271,76m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc e edícula com churrasqueira. Corretor Sandro.

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro

Residência
VENDAS

Umuarama Ilustrado

m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 839 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ABDON
IMOVEIS

Residência

Classificados

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 16 e 17 de junho de 2019

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construídade53,12m²contendo2quartos,sala,cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 280.000,00. Prox. Ao
Colégio Indira Ghandi,
S/N Zona 04 Área 280,00
m², (frente 8,00 m² fundo
35,00 m²), Imóvel sem
benfeitoria, com ótima
localização. Próximo a
colégio, supermercado,
academia, posto de
combustível, igreja. +
Detalhes: Plantão (44)9
9.9995-2111 ou digite

Residência
VENDAS

o cód. 1064 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 57.000,00 . Prox. Ao
Colégio Geração Cima
, Rua Rodrigo Valência
Sakai, S/N – Jd. Sakai Área 157,50 m² (7,00 m x
22,50 m) sem benfeitorias.
+ Detalhes: Plantão (44)
9 9995-2111 ou digite
o cód. 1063 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 175.000,00

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
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.BeloMonte.CorretorCaetano.

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

Resid. com área total de aprox. 126m², e
áreadeconst.deaprox.60m²,contém03
quartos,sala,cozinha,bwcegaragem,localizadaRuaPalmira
Delmonico,Cond.Resid.BeloMonte.Corretor:Caetano.

SOBRADO
VENDAS

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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
SOBRADO
VENDAS

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área
construída de aprox. 180m², contendo piso superior, 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 garagem sendo uma coberta. Corretor Otávio

Apartamentos
R$ 1.000.000,00
VENDAS Sobrado em alvenaria, localizado

no Parque Cidade Jardim. Parcelamento em até 100x direto com o proprietário.
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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.

Apartamentos
R$ 580.000,00
VENDAS 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 .

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS 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.

Apartamentos
R$ 380.000,00
VENDAS 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.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 55.000,00 - Prox. Ao
Alfa Educação Infantil R. Cerejeira, S/N°. Jd
Antartica, Área Central
da Cidade, residencial,
tranquila e de fácil acesso,
Imóvel sem benfeitoria,
com ótima localização. +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1015 em www.
aldemirimoveis.com.br

Apartamentos
R$ 330.000,00
VENDAS Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01

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

Apartamentos
R$ 260.000,00
VENDAS 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, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

Apartamentos
R$ 200.000,00
VENDAS Ed. Porto Madero. Pronto para

morar, entrada de 30% direto com
o proprietário, parcelamento em até 100x, com
CUB + poupança. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 190.000,00
VENDAS Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-

tém 03 quartos, sala, cozinha, área
de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Catarina, nº 3740, Jd. dos Príncipes. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 180.000,00
VENDAS Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar,

contendo 02 quartos, sala (com
sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
R$ 1.300.000,00
VENDAS 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.

Terrenos:
VENDAS

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

VENDE-SE
TERRENO ZONA
03

Rua Belém 5378, próx. a
Rua José Honorio Ramos.
Sendo 17,5 de frente e 14
metros de fundos. Total
245 mts. R$ 165.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 9 8858-8487.

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON

Terrenos:
LOCAÇÃO

IMÓVEIS

Prédio comercial, com
localização central em
alvenaria com área de
construção 475,00 m² e
área total de 516.26 m²,
Avenida Londrina, 4147 Zona II - Umuarama/PR.
Valor R$ 2.250.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

R$ 1.200,00 + seguro

Terreno Comercial – Frente
á Havan, área total de aprox.
500m². Corretor Caetano.

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

Terreno Comercial – Área total aprox.
mada de 490 m² sendo 14x35m,
localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, em frente ao
despachante Umuarama, Corretor Caetano.

BARRACÃO
LOCAÇÃO

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 Camargo (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

Localizada na Av. Astorga, nº 4551, Zona I,
contendo 2 demi suítes, 1 suíte, 2 quartos, 3 bwc,
1 bwc com lavabo, sala, cozinha, área de serviços
com bwc, garagem.
Residência
LOCAÇÃO

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

Residência em Alvenaria – Localizada na Rua
Paraíba nº 5304, Zona II, contendo: 03 suítes,
sala, bwc, cozinha, área de serviços, edícula e
garagem. Corretor Caetano
Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO 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, cozinha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

R$ 900.000,00

Residencias
R$ 1.400,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

Residencias
R$ 1.000,00 + seguro
LOCAÇÃO Resid. em alvenaria, com 1

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

TerrenoLocalizado
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.

Terreno- lote de terra sob nº 07,
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal
Garden. Corretor Caetano.

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 .

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, 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

Terrenos:
VENDAS

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 .

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.
Terrenos:
R$ 160.000,00
VENDAS 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

LOTES
RURAIS
LOTES
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total
3.37 alqueires. Localizada
estrada primavera, lote
11-1/C próxima a torre
Eiffel – Umuarama/PR.
Valor R$ 680.000,00.
Para mais informações
entre em contato com

Sobrados

a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

Chácara de lazer com área
de 01 alqueire contendo
1 residência em alvenaria
com área de 300 m² mais
uma área de churrasqueira
com 70 m², Todas as
construções de primeira.
Imóvel localizado em uma
área nobre nas imediações
da chácara betel e reguinga

R$ 1.500,00 + cond + seguro

Sobrado em alvenaria - Localizado na Rua Eid Saad, Pq Cidade
Jardim, contendo 01 suíte e 01 quarto com sacada, 02 quartos, bwc social, cozinha, copa, área
de serviços, edícula com 01 quarto e lavanderia,
garagem para 02 carros. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 suíte, 01 quarto, sala,
cozinha planejada, bwc, porcelanato na
cozinha e madeira nos quartos, 01 vaga de
garagem. Corretor: Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

Edifício Residencial Villagio Di
Roma - apartamento 704, bloco 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$ 650,00 + Cond + seguro

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento 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

KITNET
LOCAÇÃO

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.

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

- Localizada na Rua Paranapanema, n°3170, contendo 03 quartos,
sala, bwc e cozinha, ampla área externa,
dispensa e quarto com bwc. Corretor Otávio.

suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviços, garagem e edícula com
churrasqueira, na Rua Paulo Mulato Netto, nº
2256, Jd. Bandeirantes. Corretor: Caetano.

R$ 850,00 + seguro
Residencias
em
madeira,
LOCAÇÃO Residência

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.

Residencias
R$ 800,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em Alvenaria –

Localizada na Rua José Balan,
nº5562 , Parque Cidade Jardim, residência
mobiliada, contendo 01 quarto com ar, sala,
cozinha, bwc e 03 vagas de garagem, sendo
uma coberta. Corretor Otávio

Residencias
R$ 800,00 + seguro
em Alvenaria
LOCAÇÃO Residência

– Contendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços
e garagem. Localizada na Rua Colina Verde
nº 1581, Jardim Canadá II. Corretor Otávio.

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

Sobrado contendo piso superior:
03 suites. Piso térreo: sala, cozinha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

ABDON
IMÓVEIS

saída para Maria Helena.
Valor Sob consulta. Para
mais informações entre em
contato com a Abdon Imóveis
pelos fones (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ÁREA PARA
SOJA

Vendo área 40 Alq., Municipio
Perobal, plantado soja há
04 anos, plana e cercada
preço R$ 1.700,00 sacas
de Soja por Alqueires,
parcelo. Fones: (44) 9
8441-5684 Marcos.

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Sala comercial - Localizada na
Praça Oscar Thompson Filho
n° 3360, contendo recepção, 03 bwc, cozinha,
edícula e 06 salas. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Residência para fins comerciais
– Localizada na Rua Amambai,
nº 3640, contendo hall de entrada, recepção,
bwc e 02 salas, sendo uma com divisória na
recepção. Corretor Otávio.

LOCAÇÃO

Salão Comercial – Salão
Comercial localizado no Jardim
Espanha, com aprox. 320m² de construção,
com cozinha e entrada para caminhões.

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Sala
Comercial, com área aprox. de
100m². Localizada na Rua Ministro Oliveira
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

EM CONSTRUÇÃO Localizada na Rua Nicanor dos Santos
Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panificadora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída
de aprox. 900m². Corretor Caetano
Salões Comercial
LOCAÇÃO
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

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.
R$3.000,00 + seguro

Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de
construção, contendo: 02 salas com bwc cada
uma. Corretor Caetano.

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

localizado na Av. Apucarana nº
3640, econtendo 09 salas, sendo
algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor
Caetano.

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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.

Sala
Comercial
–
EM
CONSTRUÇÃO
Localizada
na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m².
Corretor Caetano.

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Gazebo,
localizado
na
Rua
Desembargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

Sala Comercial – Com área total
aprox.mada de 71 m² com bwc.
Localizada no Ed. Pedra Branca, Sala nº 04, na
Rua Dr. Camargo nº 3921 . Corretor Otávio

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

LOCAÇÃO

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.

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Sala 04 Ed. Plenum – com aprox.. 30m².
Incluso fora da sala: Cozinha, Dispensa,
Área de serviço + 02 recep. Ótima
Localização. Corretor: Otávio.

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.
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VENDA
SOBRADOS
R$ 4.450.000 - Cond. Residencial Soleil
Imóvel alto padrão com 04 suítes e demais dependências. Á.t 1072m2 e á.c 600,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 1.150.000 - Av. São Paulo, 4703 - Zona II
Sala estar, sala de Tv, sala de jantar, cozinha planejada,
edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04
carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com armários, wc social. Detalhes: pisos em
cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico,
aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.
Permanecem no imóvelos móveis ﬁxos.. Á.t 560,00m² e
á.c 330,65m². Cel.: 99132-6815.
R$ 1.000.000 - Av. Duque de Caxias, 5121 Zona V
01 suíte, 2 quartos, sala de TV, terraço, sala de visitas,
lavabo, copa e cozinha, área gourmet com churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m² e á.c
255,89m². Cel.: 98403-9168.
R$ 900.000 - Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146 - Parque Cidade Jardim
01 suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar,
escritorio com banheiro, cozinha, banheiro social,
despensa, edicula, sauna, piscina com raia e garagem.
Á.t 450,00m² e á.c 243,00m². Obs.: Por mais R$ 280.000
você pode comprar o lote ao lado todo murado com
área de 450,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 800.000 - R. Arnaldo Tupâ, 5813
Jardim Tupâ
Pav. Térreo: sala de estar, jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social, lavanderia,
02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02
amplos terraços. Aquecedor solar, portão eletrônico,
interfone, gesso, porcelanato, Blindex. Á.t 199,82m² e
á.c 170,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 735.000 - Av. Rotary, 3715
Jardim dos Príncipes
Pav. Sup: suíte com closet, 2 suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV, copa, coz., wc de
serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa,
escritório e garagem para 03 carros. Á.t. 467,01m² e á.c.
272,31m². Cel.: 99132-6815.
R$ 440.000 - R. MARÍLIA, 4107, Jd. Harmonia
Piso superior: suíte, 03 dormitórios, wc social, sala Tv
com sacada. Térreo com sala estar, sala jantar, sala de
Tv, lavabo, cozinha, lavanderia, 02 vagas cobertas. detalhes: pisos em cerâmica, moldura de gesso, Blindex,
portão eletrônico, escada em granito. Á.t 240,00m² e á.c
220,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 280.000 - Rua Hermenegildo Stecca, 2352 Pq.
Bandeirantes
Pav. Superior: 03 quartos, sala, varanda e bwc social.
Pav. Inferior: cozinha, sala de estar, copa, lavanderia e
garagem. Á.t 180,00m² e á.c 80,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 240.000 - Rua Adolfo Garcia, 2773
Casa 1 - Parque Cidade Jardim
Sobrado com área construída de 92,00m², contendo: 02
quartos, sacada, banheiro social, sala, lavabo, cozinha
com armários, área de serviço, despensa e garagem.
Cel.: 98403-9165

RESIDÊNCIAS
R$ 2.590.000 – Av. Rio de Janeiro, Zona II
01 suíte máster com closet e hidro, 03 suítes, sala de
visitas, sala de cinema, sala de jantar, lavabo, cozinha,
escritório, lavanderia, wc e depósito. Ampla área
gourmet com churrasqueira, lavabo, salão de jogos,
piscina, wc, garagens. Todos os ambientes com móveis
planejados e climatizados. Á.t 787,00m² e á.c 506,00m².
Cel.: 99922-9610.
R$ 2.500.000 - Av. Londrina, 3445, Zona II
Prédio Comercial e residencial contendo no térreo uma
loja com 255,00m2, e na sobre loja dois apartamento
um com aproximadamente 130,00m2 e outro com
aproximadamente 100,00m2. O prédio conta com possibilidade de 03 vagas de garagem. Á.t 255,00m² e á.c
485,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 1.480.000 - Cond. Residencial Euro Park
sala estar com Painel de Tv, sala de jantar integrada
com cozinha, ilha e área gourmet com churrasqueira e
forno, lavabo, Suíte master com closet, 02 suítes, lavanderia, estendal, piscina com deck em madeira, 02 vagas
cobertas, 02 vagas descobertas. Detalhes: pisos em
porcelanato e laminado de madeira, aquecedor solar, ar
condicionado Split em todos os ambientes, janelas integradas, domos elétricos. Permanecem no imóvel todos
os móveis ﬁxos de cozinha e área gourmet. Á.t 361,80m²
e á.c 245,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 1.450.000 - Ecovile Residence
Rua do Lazer, 2547, com área de 257,00m², Terreno com
316,25 m² , com piscina aquecida, hidromassagem,
aquecimento solar. Contendo 01 suíte com close, 02
Demi suíte mais um quarto, sala com PE direito de 6
metros, mezanino com sala de TV, lavabo, fraudario e
banheiro social, sala de TV pavimento inferior, cozinha
goumert com 39,5m² , lavanderia, estendal, despensa,
esquadrilhas de alumínio, moveis planejados quartos,
cozinha, banheiros, close. Cel.: 98403-9165
R$ 1.200.000 - R. Cannes, 3084, Condomínio
Residencial Mont Blanc
01 suíte, 02 demi-suítes, escritório, sala de Tv/Home,
lavabo, cozinha, sala de jantar, churrasqueira, lavanderia, bwc, piscina e piscina (aquecimento 6 placas),
aquecimento solar 400L, internet ﬁbra ótica, interfone
e garagem com depósito. Cel.: 99917-9200
R$ 990.000 - R. Malú, 4372, Zona I
Suíte máster, 02 dormitórios, bwc social, sala de estar/
jantar, cozinha e lavanderia com moveis planejados,
edícula com 01 suite, churrasqueira, 02 vagas de
garagem coberta e 02 descobertas. Á.t 547,50m² e á.c
250,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 690.000 - Jardim Estância
Excelente imóvel com 1.270m² de terreno e área construída de aproximadamente 420m². Uma casa com
ampla varanda dos dois lados, com 2 quartos, sala,
cozinha planejada e banheiro social. Ampla edícula
contendo lavabo com chuveiro, banheiro, despensa,
churrasqueira, forno, cozinha planejada, sauna, ampla
piscina, quiosque com churrasqueira e pia. Jardim com
coqueiros. Imóvel a menos de 1.200 metros da praça
Santos Dumont. Cel.: 99922-9610
R$ 640.000 - Av. Angelo Moreira da Fonseca, 3817,
Zona I-A
Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Á.t 380,00m² e á.c 187,00m².
Cel.: 99132-6815.
R$ 600.000 - R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo, banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço, piscina e
garagens. Á.t 596,00m² e á.c 250,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 470.000 - R. Miguel Angelo Remor, 2713, Pq.
Cidade Jardim
Sala estar, copa-cozinha planejada, suite, 02 dormitórios, Wc social. Edícula com churrasqueira, lavanderia,
wc, tem espaço de garagem e para fazer área gourmet.
Garagem para 04 carros. Piso parquet de madeira e cerâmica. Portão eletrônico. Á.t 450,00m² e á.c 252,00m².
Cel.: 99132-6815
R$ 440.000 - R. Aricanduva, 4390, Zona Armazém
suíte, 02 dormitórios, wc social, sala estar, copa, cozinha
planejada, lavanderia, despensa, varanda com churrasqueira, 02 vagas cobertas e 02 vagas descobertas. Piso
cerâmico, graﬁato, portão eletrônico, moldura de gesso,
blindex. Á.t 245,00m² e á.c 135,00m². Ce.: 99132-6815.

R$ 365.000 - R. Otavio Barbosa da Silva, 2104, Pq.
Bandeirantes
PAVIMENTO SUPERIOR: Uma suite com sacada, um
quarto, hall (escritório) e Terraço. PAV. INFERIOR: Sala
de estar, 1 quarto, Bwc social, cozinha, despensa,
lavanderia, garagem e nos fundos uma área grande,
um cômodo subterrâneo e corredor lateral. Espaço
com churrasqueira. Á.t 162,00m² e á.c 160,00m². Cel.:
98407-6871

CASAS MINHA CASA
MINHA VIDA
R$ 125.000 - R. Silvio Ferreira, 1449, Jd. Ipê
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área de serviço.
Á.t 126,00m² e á.c 59,00m². Cel.: 99917-9200

APARTAMENTO

R$ 350.000 - R. Amaro Tavares, 2175, Jd. Imigrantes
Sala de visitas, 2 quartos, suíte, banheiro social, cozinha, área gourmet com sala de jantar e churrasqueira,
despensa e area de serviço, garagem. Fica no imóvel
móveis da suíte, cozinha, e na área gourmet. Á.t 190,59 e
á.c 119,25. Cel.: 98403-9168.

R$ 1.400.000 - Edf. Amazônia, Apto. 1201
Rua Dr. Camargo, 5181
03 suítes c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar,
wc, escrit., copa, coz. planejada, espaço gourmet, área
de serviço mob. e garagens. Á.t 381,3825m² e á.útil:
270m². Cel: 99132-6815.

R$ 350.000 - R. José Nanni, 04 - Cond. Res. Dubai
01 quarto com closet, 02 quartos, sala, cozinha, 02 bwcs,
área gourmet, garagem. Móveis planejados no closet,
cozinha, sala, área gourmet e bwc. Um pergolado de
21m². Acabamento em porcelanato e laminado. Á.t
200,00m² e á.c 130,00m². Cel.: 99922-9610.

R$ 870.000 - Edifício Uirapuru, Apto. 202
Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 4585
com área total 325,37 m² e área útil: 268,86 m². Apartamento: 01 suíte máster com closet, 01 suíte, 02 quartos
(todos com armários), hall de entrada, lavabo, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha planejada, área
de serviço, despensa, quarto de empregada com banheiro, banheiro social, 03 vagas de garagem. Área de
uso comum: Recepção e salão de festa todo equipado
(churrasqueiras, forno, mesas. cadeira, tv, sofás, geladeira, freezer e talheres). Excelente Localização: Ao lado
do Bosque Uirapuru. Cel.: 98403-9165

R$ 340.000 - R. Demerval Rocha, 3822, Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m² e á.c 105,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 330.000 - R. Antonio Geraldo, 4351
Jardim Cima
sala estar, suíte, 02 dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em granito,
bancada para fogão e pia em granito, área de serviço,
02 vagas de garagem. Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone, portão eletrônico, NOVA, SEM
USO. Á.t 179,70 e á.c 130,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerva Rocha, 3840
Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m² e á.c 93,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerval Rocha Murça, 3828,
Interlagos II
com 107,00m2 de área construída, em terreno de
124,50m2, sendo 6,18m x 25,00m, contendo 01 suíte,
02 dormitórios, banheiro social, sala estar, copa-cozinha, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de garagem.
Detalhes; porcelanato e laminado de madeira, blindex,
moldura em gesso, luminárias em LED, graﬁato, portão
eletrônico, predisposição para ar condicionado. Á.t
154,50m² e á.c 107,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu
Sala estar, lavabo, copa - cozinha planejada, suite com
closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga
descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira. Detalhes: Graﬁato, porcelanato, Blindex, portão
eletrônico. Construída a dois anos e meio. Permuta por
apto de menor valor. Á.t 180,00m² e á.c 150,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 300.000 - R. Francisco Buosi, 2110
Pq. Alto da Paraná
Sala, sala de TV, suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha
planejada com churrasqueira, despensa, lavabo, área
de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato
e laminado, blindex, permanecem no imóvel os móveis
ﬁxos. Á.t 201,5m² e á.c 113,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 300.000 - Rua Walter Luiz da Cunha, 2183, Pq.
San Remo
01 suíte, 2 quartos, banheiro social, sala de visitas,
copa, cozinha, Edícula com quarto, despensa, banheiro,
lavanderia e garagem. Imóvel locado por R$ 900,00. Á.t
360,00m² e á.c 184,85m². Cel.: 98403-9168
R$ 280.000 - Rua Otávio Barbosa 2268, Parque dos
Bandeirantes
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço, despensa e garagem, terreno
inteiro - Cozinha com Armários planejados, ar condicionado no quarto e portão eletrônico. Cel.: 98403-9165
R$ 280.000 - Rua Corumba, 2903, Jardim Indaiá
Com área construída de 98,75m² e Terreno com área de
360,00m², contendo: 01 suíte, 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9165
R$ 270.000 - R. Nereu Ramos, 3469, Jd. Panorama
03 quartos, sala, copa, cozinha com armários, bwc
social e garagem. Á.t 360,00m² e á.c 100,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 250.000 - R. Soﬁa Laderutski Biella, 2911
Jardim Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem. Á.t 183,75m²
e á.c 100,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 240.000 - R. Santina Colombo Bonora, 2330,
Jardim União
Suíte, 04 quartos, sala, cozinha, despensa, wc social,
02 vagas. Edícula com sala, cozinha, wc e quarto. Forro
de madeira, piso cerâmico, pintura nova e telhado de
ﬁbrocimento. Á.t 285,62 e á.c 188,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 220.000 - R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo
01 suíte de laje, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social em
forro PVC. Á.t 217,24m² e á.c 90,00m². Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000 - R. Francisco pontes 2216, Parque San
Remo II
Á.c 140,00m² e terreno 360,00m². 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro social e garage. Edícula: 01 quarto,
lavanderia e churrasqueira. 98403-9165.
R$ 210.000 - R. Apolo, 2788, Jd. Iguaçu
01 suíte, 01 quarto, dependência que pode se tornar
mais um quarto, sala, cozinha, bwc social e lavanderia.
Á.t 210,00m² e á.c 130,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Rua Pedro Francisco Mazetto s/n, Jardim
Itapuã
com 01 quarto, sala, cozinha planejada, banheiro, área
de serviço, churrasqueira e garagem. Cel.: 98403-9165
R$ 160.000 - R. São Cipriano, 2099
San Martin II
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lanvanderia,
área de serviço, churrasqueira e garagem para 2 veículos. Á.t 144,38m² e á.c 115,00m². Cel.: 99922-9610
R$ 155.000 - R. Waldemar Evaristo da Silva, 2730 - Jd.
Alto da Boa Vista
02 quartos, sala de estar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. Á.t 360,00m² e á.c 90,00m².
Cel.: 98403-9168
R$ 150.000 - R. José Balan, 4731, Jd. Social
03 quartos, sala de estar, bwc social, cozinha, área de
serviço e garagem. Á.t 360,00m² e á.c 100,00m². Cel.:
999917-9200.
R$ 140.000 - R. Luiz Gonzaga Freze, 4828 Jardim
Modelo
3 quartos, sala, cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e
garagem. Á.t 126,00m² e á.c 73,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 130.000 - Av. Goiânia, 2501 - Zona VI - 02 CASAS
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Outra:
01 quarto, sala, cozinha e bwc social. ACEITA CARRO
COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.
R$ 120.000 - R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Anexo ao fundo que pode ser alugado. Área
total de 264,00m² e área construída de 80,00m². Cel.:
99917-9200

R$ 600.000 - Edf. Miguel Silva Neto
Apto. 101 - Av. Flórida, 4444
com área total de 351,13m2, sendo 290,78m2 de área
de uso exclusivo e 60,35m2 de área de uso comum,
contendo: De um lado, Sala ampla, sala para academia
ou escritório, cozinha e lavandeira com armários, dependência de empregada e bwc. Do outro lado: Sala de
tv, lavabo, quarto com armário, 03 suítes, com armários,
sendo uma máster com closet e banheira. Garagem para
dois veículos. Cel.: 98407-6871
R$ 595.000 - Edifício Villa Lobos - Apto. 52, Av. Rio
Branco, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço, sacada com churrasqueira, 02 vagas de garagem, sendo uma com armário. Água quente em todas
as torneiras, móveis planejados na suíte, 01 quarto, área
de serviço e sacada. Todo em porcelanato. Á.t 208,24m²
e á.útil 126,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 300.000 - Ed. Allamanda, Apto. 302
Av. Florida, nº 4477, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha
com armários planejados e fogão, área de serviço,
quartos de empregado com banheiro e garagem. Cel.:
98403-9165
R$ 280.000 - Res. Lake Park, Apto. 22
Bloco C - Rua Leonildo Stecca, 2589
Jd. Cruzeiro
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, area de serviço e 2 vagas de
garagem. Condomínio com area de lazer com piscina,
salão de estas e quadra de esportes. Á.t 112,62m² e á.útil
74,95m². Cel.: 98403-9168.
R$ 270.000 - Residencial Villagio di Roma, Apto. 202,
Bloco 03
Área total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada
com churrasqueira com pia, Suíte, 02 Dormitórios, Wc
Social, Cozinha com armário planejados, Área de Serviço
e 02 vagas de garagem. Excelente Localização: Próximo a
Supermercados, Bancos, Universidade. Cel.: 98403-9165
R$ 260.000 - Edf. Serrano, Apto. 301
Rua Santa Catarina, Jd. dos Príncipes
com área total de 101,39 e área útil de 79,53m² com
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9168.
R$ 250.000 - Cond. Res. Green Park
Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes
Sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha planejada, área de serviço, 01 vaga
de garagem. Piso laminado de madeira e cerâmico,
Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil,
parquinho, salão de festas, quadra de esportes, portaria
24 horas. Condomínio de aprox. R$ 400,00. Á.t 97,51 e
á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.
R$ 230.000 - Res. Lake Park - Apto. 01 do Bloco “C” Rua Leonildo Stecca, 2589
Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02
quartos simples. Obs: Piso laminado, forro de gesso
rebaixado, lâmpadas dicroica e led. Cozinha: Piso cerâmico, armários planejados, forno elétrico e microondas
embutidos na cor aço escovado, sugar, torneira elétrica.
Área de serviço: Armários para produtos de limpeza,
gavetão para roupas, armários, e taboa de passar roupa
embutido. Sala: Home de parede, sofá retrátil. Sala de
jantar: Mesa com 04 lugares em madeira. Banheiro:
Bancada de mármore, Box de blindex. Quarto 01:
Guarda roupa com 02 portas e vidro de correr. Quarto
02: Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m² e á.útil
57,59. Cel.: 98403-9165
R$ 200.000 - Edf. Cap Ferrat, Apto. 101
Av. Maringá, 4640 - Zona III
sala estar e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios,
wc social, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de
garagem, rebaixamento em gesso com iluminaçào
embutida, Box Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem.
Á.útil 86,30m². Cel.: 99132-6815
R$ 200.000 - Res. Green Park, Apto. 32 do Bloco C - Av.
Londrina, 3390 - Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 97,54m² e á.útil 76,50m². Cel.:
98403-9165.
R$ 195.000 - Edf. Ravel Tower, Apto 14
Av. Maringá, 5037, Zona III
sala estar/jantar, 02 dormitórios, wc social, 01 vaga de
garagem. Semi mobiliado. Á.t 96,64m² e á.útil 58,11m².
Cel.: 99132-6815
R$ 180.000 - Edifício Saint Germain, Apto 205
02 quartos, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro
social e garagem (apto com mobília). Cel. 98403-9165
R$ 170.000 - Edifício Saint Germain, Apto 206
02 quartos, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro
social e garagem. Cel. 98403-9165
R$ 160.000 - Edf. Res. Green Ville, Apto 203 do Bloco
04 - Av. Rio Grande do Sul, 2744, Jd. Belvedere
Área total de 63,04m², sendo: 3 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha , banheiro com box, área de serviço
e garagem. Condominio com amplo salão de festas
e churrasqueira, playground e amplos espaços. Cel.:
98401-9168.
R$ 140.000 - Res. Ouro Verde II, Apto 23 do Bloco “2”,
R. Marialva, 5734, Zona III
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Á.t 79,23m² e á.útil 48,53m². Cel.: 98407-6871
R$ 120.000 - Res. Bela Vida, Apto 633 do Bloco 06
02 quartos, sala de estar/jantar, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 52,32m² e á.útil 46,66m². Cel.:
99922-9610

COMERCIAIS
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R$ 2.500.000 - R. Ministro Oliveira Salazar, 4981,
Zona III
02 salas no térreo, LOCADAS Primeiro andar com 01
apartamenti com sala, suíte, 02 quartos e demais
dependências, DESOCUPADO; 2o andar com dois apartamentos com sala, 02 quartos e demais dependências.
LOCADOS; Amplo quintal com Edícula e 05 vagas de
garagem cobertas. Locação atual 7.000,00. Á.t 490,00m²
e á.c 500,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 1.200.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3580 - Zona I
Imóvel constituído de salão comercial, 03 apartamentos e 02 casas nos fundos. Á.t 525 m² (15 x 35) e á.c
465,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 1.200.000 - Rua Piúna, 4196 - Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala com aprox.
25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m², com entrada independente. Cel.:
99132-6815.
R$ 620.000 - Av. Rio Grande do Norte, 5049, Pç.
Anchieta
comercial e residencial, com área total construída
de aproximadamente 300m2, ediﬁcada num terreno
de 507m2, contendo: PAVIMENTO TÉRREO: Um salão
comercial de aproximadamente 130m2 e uma sala/cozinha, quarto e bwc. e um espaço grande nos fundos sem
construção. PAVIMENTO SUPERIOR: Dois apartamentos,
com aproximadamente 85m2 cada, com quartos, sala,
cozinha e bwc., sendo um ocupado e um desocupado.
Comercial mais apartamento gerando 2.000 de aluguel.
Cel.: 98407-6871.
R$ 280.000 - Praça da Bíblia, 3336
Sala 202, Edf. CEMED
Sala comercial com área total de 91,58m² com 3 divisões, 02 banheiros e 01 cozinha. Frente para a Praça.
Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - R. Macapá, 3145 - Jd. Pioneiros
com área de 208,63m² de cosntrução e 347,19m² de
terreno, locado por R$ 1.263,00. Cel.: 99917-9200
R$ 155.000 - Edf. CEMED, Sala 1203
Recepção, bwc, 02 salas e 01 copa. Á.t 53,75m². Cel.:
99132-6815
R$ 136.000 - R. Filadélﬁa, 4500
Jardim Los Angeles
02 Salões comerciais com 01 banheiro cada. Á.t 174,36
m² (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m². Cel.: 98403-9168.

LOTES URBANOS
R$ 780.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3569, Zona I
Com área de 525m², c/ resid. nos fundos, área de 110m²
c/ forro de madeira e cob. ﬁbro-cimento. LOCADO: R$
780,00. Cel: 99132-6815.
R$ 690.000 - R. Anhumai, Jd. Tropical
Á.t 2.563,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 597.600 - Av. Rotary, Jd. dos Príncipes
Condomínio Fechado Residenziale Florenza
Á.t 498,00m² (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610

VENDE
Lotes no
Parque da Gávea

(Em frente a UOPECCAN)
Preços a partir de
R$ 100.982,30
SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.

PARQUE
METROPOLITANO
Lote 10
Quadra 05

220,00m2

R$ 79.000,00

Lote 08
Quadra 04

245,00m

R$ 76.000,00

Lote 23
Quadra 14

2

220,00m

R$ 70.000,00

Lote 08
Quadra 24

216,40m2

R$ 65.000,00

Lote 44
Quadra 26

2

220,00m

R$ 65.000,00

Lote 12
Quadra 11

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 42
Quadra 27

220,00m2

R$ 65.000,00

2

R$ 110.000 - Jd. Interlagos - Lt 9-B - Qd 11
Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 95.000 - Av. Pres. Castelo Branco
Lt 01 - Qd 07
Á.t 233,28m². ACEITA CARRO. Cel.: 98403-9168
R$ 90.000 - R. Proj. “B”, Jd. Trianon - Lt 04 da Qd 06
Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO.
Cel.: 99922-9610
R$ 85.000 - R. Jorge Luiz Lozovoy
Jd. Modelo - Lt 2-A Qd 02
Á.t 220,50m². Cel.: 99917-9200
R$ 85.000 - R. Celia Maria Olmedo
Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07
Á.t 180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 72.000 - Jardim Real - Lt 13 da Qdra 14
Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
NEOCITTÁ ESSENZA
(ao lado do Shopping
Palladium Umuarama)

Lote 12 da Qd 07. Á.t 240,00m²
• Piscina com raia olímpica;
• 02 salões de festas;
• Quiosque com churrasqueira;
• Academia;
• Porteiro 24hrs;
• Rede de esgoto;
• Rede elétrica com
cabos subterrâneos;
Academia e salão de festas com
todos os equipamentos montados

R$ 141.600,00
Condições de pagamento:
entrada de R$ 30.000,00
E saldo em 30x corrigidos
apenas pelo ipca anual.
Ainda, parcelamento
em até 180x.

R$ 55.000 - R. Rodrigo Valencia Sakai
Lote 03 - Qd. 05
Á.t 157,50m². Cel.: 98403-9168.
R$ 53.000 - R. Proj. “10”
Jd. Aeroporto II - Lt 28 da Qd 06
Á.t 204,98m². Cel.: 98407-6871.
R$ 50.000 - Parque Metropolitano, Lote 07/08-A
com área de 146,67m² (6,67 x 22). 98403-9165

R$ 550.000 - R. Ceará, 5547, Zona II
Terreno Residencial com possibilidade de subdivisão,
boa topograﬁa 14 x 35. Cel.: 98403-9168

R$ 50.000 - Lote 13, Quadra 13, Jardim Real
com Área de 200,00 m². Cel.: 98403-9165.

R$ 320.000 - Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de
Souza, 2150, Zona VII
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m². Cel.: 99917-9200.

R$ 35.000 - R. Proj. “B”, Jd. Viena II
Lote 23-A - Qd 12
Á.t 127,61m² (7 x 18,23). Cel.: 98403-9168

R$ 280.000 - Rua Jandaia, 5707, Lote 06, Quadra 65
com área de 507,00m² (14,50 x 35,00) contendo 02 casas
de madeira. Cel.: 8403-9165
R$ 270.000 - Rua Lazaro Bom - Jardim Espanha
Terrenos com excelente topograﬁa, ideal para construção de barracão comercial. Na nova saída/entrada da
cidade, a menos de mil metros da rodovia PR- 323. São
615m² de área com caída para rua, sem necessidade de
aterro. Cel.: 99922-9610
R$ 260.000 - Cond. Euro Park Residence
R. Proj. “B” - Lote 20 da Qd 02
Á.t 361,80m². Cel.: 99132-6815
R$ 250.000 - R. Dr. Eduardo Dias Coelho
Pq. Cidade Jardim, lote 02 quadra 17
Com área de 450,00m² (15x30). Cel.: 98403-9165
R$ 220.000 - Cond. Res. Royal Garden
Lote 11 da Qd 02
Á.t 314,55m². Infraestrutura, salão de festas, playground, quadra de tênis, quadra de voley, campo de futebol,
salão de festas com churrasqueira, sistemas de câmeras
e portaria 24 horas. ACEITA APTO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168
R$ 220.000 - R. Proj. “D”, Jd. Interlagos
Lote 07 da Quadra 09
Á.t 360,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 210.000 - R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana - Lote
10 da Quadra E
Á.t 437,50m². Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Condomínio fechado Essenza Neocittà Lote 17 da Quadra 07
Á.t 262,38m². Cel.: 99922-9610
R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1169,
Parque Irani
Casa nova, com área construída de 62,89m² em um
terreno de 175 m². Cel.: 99922-9610
R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1175,
Parque Irani
Casa com área construída de 64,83 e Terreno de 175 m².
Cel.: 99922-9610
R$ 150.000 - R. Santa Helena
Jd. Paraíso Lote 18 - Qd. 02
Á.t 360,00m² (12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.
R$ 127.000 - R. Higienópolis
Jd. São Francisco - Lt 07 da Qd 02
Á.t 280,86m². Cel.: 98403-9168
R$ 120.000 - R. Dourados
Jd. Iguaçu - Lote 01-A da Qd 04
Á.t 225,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 115.000 - R. Antonio Cia
Lote 05, Qd 04 - Jardim Imperial III
Com área de 346,00m² (11,50x30,00).

R$ 5.000.000 - R. Desembargador Munhoz de Melo,
3591, Zona I
Salão comercial / Loja, com 02 apartamentos no pavimento superior. Pavimento térreo com amplo salão,
salas, banheiros, podendo sediar diversas atividades.
Pátio interno com parquinho. Á.c 1.300m² e á.útil
1.780m². Cel.: 99132-6815

R$ 110.000 - Rua das Araras
Lote 12, Quadra 04, Parque Alphaville
Com área de 252,00m² - Cel. 98403-9165

R$ 2.600.000 - Av. Brasil, 3728, Zona I
Salão comercial e 03 apartamentos com garagem. Salão
com 900m² e terreno com 525m². Cel.: 99928-9610

R$ 110.000 - Rua Otávio Barbosa da Silva
Lote 02, Quadra 19, Parque dos Bandeirantes
Com área de 292,53m² - Cel. 98403-9165

R$ 110.000 - Rua das Araras
Lote 10, Quadra 04, Parque Alphaville
Com área de 252,00m² - Cel. 98403-9165

LOTES RURAIS
R$ 4.000.000 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra
(Próximo à Averama)
Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica,
casa de caseiro, apto para o proprietário conjugado ao
salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte, WC social, 01
dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos,
local para depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de lazer com salão de festas,
churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis em
Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos.
Cel.: 99132-6815
R$ 1.900.000 - Rod. Pr 489 (Umuarama/Xambre)
Próximo Chácara Banestado
Chácara com área de 4 alqueires.
R$ 230.000 - Chácara a Venda na Estrada Amarela
Com área de 2.500,00m², contendo 01 residência de
alvenaria com área construída de 105,00m², sendo: 03
quartos, sala cozinha, 02 banheiros, varanda. Poço artesiano Comunitário, horta, pomar, canavial e cercada
com tela.

LOCAÇÃO
RESIDÊNCIAS

R$ 680 - R. Proj. “H”, 1092 - Jd. Belo Horizonte
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

SOBRADOS
R$ 1.800,00 - Av. Apucarana, 3550, Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem.

APARTAMENTO
R$ 1.200 - Res. Solar das Palmeiras II, Zona III
01 suíte, 02 quartos, sala, sacada com churrasqueira,
cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço e garagem. APARTAMENTO NOVO.
R$ 1.100 - Res. Solar das Palmeiras, Apto 102 - Bloco
2 - Rua José Dias Lopes, 4504 Jd. Aratimbó
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha com pia e fogão
embutido, bwc social, área de serviço e 01 vaga de
garagem.
R$ 980 - R. Sta. Catarina, 3585, Res. Villagio Di Roma,
Apto 202 do Bl 03
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e 02 vagas de garagem.
R$ 850 - Edf. Liberty, Apto 205, R. Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Zona I
01 quarto, sala, cozinha com armários, bwc social, área
de serviço e garagem.
R$ 850 - Edifício Parthenon, Apto 103
Sala em dois ambientes com sacada, wc social, cozinha
e área de serviço, piso cerâmico, 01 vaga de garagem no
subsolo. Armário e cama de casal em um quarto. Vai ser
colocado armário e pia na cozinha. Prédio com elevador
e portaria eletrônica.
R$ 750 - Edf. Serrano, Apto 301
R. Santa Catarina, Zona II
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 650 - Edf. Boulevard, Apto 106
Av. Brasil, 4280 - Zona I
02 quartos, sala, cozinha com armário, bwc social, área
de serviço e garagem.
R$ 600 - Res. Ouro Verde II, Apto 23
Bloco 2 Rua Marialva, 5734 - Zona III
03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.
R$ 500 - Res. Vitoria Regia I - R. Padre João Maria
Daniel, 1888 - Jd. Vitoria Regia
01 quarto, sala/cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem.

COMERCIAIS
R$ 6.500 - R. Manoel Ramirez, 7410
Rod. PR 323, KM 304, Parque Industrial IV
Barracão Comercial na Pr 323, com barracão de 600 m²
contendo 2 escritórios, cozinha, 2 banheiros, mais mezanino de 126 m². Área total do terreno 1.193,37.
R$ 5.800 - Av. Pres. Castelo Branco, Zona I
Salão com estacionamento e mezanino para depósito.
R$ 4.200 - R. Piúna, 4196, Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala com aprox.
25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m², com entrada independente.
R$ 3.500 - Av. Rio Branco 3886 - Zona I
Salão comercial em 02 pavimentos: Pavimento Térreo:
Salão em 02 ambientes e nos funos 01 Sala, 01 Deposito
e banheiros; Pavimento Superior: 04 salas e banheiros. Excelente Localização: Entre praça da Prefeitura e
Praça Santos Dumont.
R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 - ANTIGA
REVNEW - FRENTE COM A MINERPHÓS
Possui 05 banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m².
R$ 3.500 - Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I
Sala principal com recepção, 05 salas, 02 banheiros e
copa. Contendo 180m².
R$ 2.100 - Av. Liberdade, 3139 - Jd. Panorama
Salão comercial para locação com mezanino e 2 banheiros com área de 260,00m². NOVO.
R$ 2.000 - Av. Paraná, 7641, Próx. A Uopeccan
Salão comercial com área de 290,00m², com mezanino
e 02 banheiros.
R$ 1.400 - Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu
Sobreloja contendo 04 salas individuais, sendo cada
sala com 01 banheiro. Medidas: Sala 01 com 14,69m².
Sala 02 com 16,25m². Sala 03 com 21,16m² e Sala 04
com 17,36m². O VALOR DE 1.400 É PARA LOCAÇÃO DAS
4 SALAS.
R$ 1.200 - R. Guadiana, 3645, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m² com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.

R$ 1.500,00 - R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo,
banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula
com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço,
piscina e garagens.

R$ 1.200 - R. Guadiana, 3635, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m² com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.

R$ 1.200,00 - Rua Amyr Bussmam, 2753
Parque Cidade Jardim
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.

R$ 1.100 - Av. Parigot de Souza s/n
Sala Comercial com área aproximada de 40,00m²
com 01 banheiro. Excelente Localização: Próximo ao
Ginásio de Esporte.

R$ 950 - Rua José Balan, 4778, Jd. Social
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.

R$ 1.000 - Edf. Itália, Av. Pres. Castelo Branco, 3806,
Zona I
Frente para a avenida, contendo 92,00m², banheiro e
copa.

R$ 900,00 - Rua José Gonçalves de Souza, 4145
a 100 metros no Shopping
área de 150,00m² contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, banheiro de
serviço e garagem.

R$ 1.000 - Rua Manoel Rodrigues da Silva 2355,
Jardim Imigrantes
Sala comercial em 02 piso com banheiros, escritório e
cozinha.

R$ 850,00 - Rua Amyr Bussmam,
Parque Cidade Jardim
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área
de serviço, garagem e edicula.

R$ 900 - Centro Empresarial Piemont II, Sala 10
Sala com 56,00m², 01 bwc social e cozinha.

R$ 850 - R. Pedro Francisco Mazzeto, 2981, Jd. Lopes
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.

R$ 900 - Centro Emp. Champagnat, Sala 04
Av. Pres. Cast. Branco, 3786 - Zona I
Sala com 60,52m², contendo recepção, 02 salas, copa
e banheiro.

R$ 850 - R. João Faneco, 1590, Jd. San Martim
01 suíte, 2 quartos, sala de estar, sala de jantar e cozinha, lavanderia, despensa e garagens.

R$ 700,00 - R. Paulo Pedrosa de Alencar, 4484, Zona I
Sala com 20m², contendo banheiro.
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Classificados

R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Área residencial Topografia
Plana-7,50 m x 18,00 m - Pronto p/ construir, Parcelamento em 12 vezes s/juros
c/entrada de 30 % Aquisição e construção programa Minha Casa Minha Vida. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 872 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS

APARTAMENTOS
R$ 280.000,00 – PROX. NOVO PATIO PREFEITURA – R. JEFERSON ARLINDO FUENTE ROMERO, 6441 – JD ATLANTICO - Alv/Laje – 02 suite, 01
q, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou
digite cód. 918 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 45.000,00 - PROX. COND. PQ DAS GREVILHAS - R. JORGE LOZOVOY, s/
n°. – Imóveis servidos com infra-estruturas de galerias pluviais, rede água potável
e esgoto, energia elétrica, asfalto, arborização. Entrega do loteamento apto a
construção à partir de 01/2020. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou
digite o cód. 1046 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 160.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA
SILVA, 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$ 40.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ LOZOVOY, s/n° –
JD. IBIS – Qd. 05, 10 E 11, Área 125,12 m² (07,70 m x 16,25 m) topografia plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 942 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO FANECO, 1677
– JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou
digite cód. 1053 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 31.899,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – AV. JUNQUEIRA FREITRE, S/Nr.– PQ.
RES. ITALIA II – Áreas residenciais e comerciais, ótima Topografia - Pronto p/
construir. Terrenos c/151,90 m² e 543,45 m², Parcelamento c/entrada - Aquisição
Programa Minha Casa Minha Vida. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 906 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 130.000,00 - PROX. AO JARDIM SÃO CRISTOVÃO – R. ESTEVAM DOS
SANTOS E SILVA, 1823 – JARDIM SÃO CRISTOVAO II – Ter. 365,48 m²,
Const. 70,00 m² - Alv./Forro: 03 qtos., sala, copa, cozinha, BWC social, A.
serv., gar. + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 991
em www.aldemirimoveis.com.br

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND
– AV. RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m², Pavimento térreo:
Salão Comercial com aprox.: 248,00 m²; Edícula com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas
de garagens com aprox.: 12,00m². E na parte superior contendo 02 pavimentos
com 04 apartamentos (02 por andar); com área de aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc social, 3 qtos, área de serv., garagem + Detalhes: Plantão
44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 980 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 98.000,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R.
DOM EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m², Const. 51,75
m² - Alv./Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço + Detalhes
– plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1049 em www.aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter.
396,60 m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet
e banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01
sala de tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01
quarto, 01 dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha com armários embutidos, vaga de garagem
para 02 veículos. – Piscina aquecida. Pisos com acabamento em porcelanato,
granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9995-2111 ou digite
cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – JD DOS
PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 Superior: suíte,
02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, painel e cortinas/sacada.
Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada,
fogão cook-top, coifa, lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e
painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111
ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou
+ veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)999115353 ou digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO
DE JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²:
Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz.,
Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO
DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21
m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala,
Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL DESOCUPADO
+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA
CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²:
Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz.,
Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 440.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7
- À. Ter. 320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02
dormit.– Pvt°.Tér.: Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt.
03-A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m),
topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód.
684 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. AO COLÉGIO
INDIRA GHANDI, S/N
- ZONA 04 - Área 280,00 m², (frente 8,00 m² fundo 35,00 m²), Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. Próximo a colégio, supermercado, academia, posto
de combustível, igreja. + Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód.
1064 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 - PROX. A UOPECCAN - R. SLEIMAN DAOUD ABOU RAHAL,
s/n°. – PQ. RESD. MONTE LIBANO – Lt.7, Qd. 1, Área 375m² (15,00 m x 25,00
m). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 967 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 115.000,00 – PROX. HOSP. VETERINÁRIO UNIPAR – R. PROJETADA F,
s/n° – PQ. FIRENZE – Lt. 07, Qd. 26, Área 360,00 m², (12,00 m x 30,00 m).
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 965 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ.
METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 549
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 73.000,00 – PROX. A UEM – R. NOVA CANAÃ X COM AYRTON SENNA s/n°
– PQ. TARUMÃ Área 180,00 m², (Frente 12,00 m² x 15,00 m² Fundo) - Topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 99911-5353 (TIM) ou digite o cód.1033 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 70.000,00 – PROX. HAVAN – JD. NOVA AMERICA - Área 210,00m² (10,00
m x 21,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou
digite o cód. 1043 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 65.000,00 - PROX. UEM - R. NOVA CANÃ s/n°. – PQ TARUMÃ – Á. T. 180,00
m² (12,00 m² x 15,00 m²) topografia plana, sem benfeitorias + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1034 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 60.000,00 - PROX. LOJA HAVAN - R. PROJ. ”4”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 19,
Qd. 14, Área 200,00 m² (10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 544 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/n°.
– JD. REAL - Área 200,00m² (10,00 m x 20,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes:
Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 1024 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 1.500.000,00 – SOBRADO COMERCIAL - PROX. PRONTO ATENDIMENTO
- R. NICANOR DOS SANTOS SILVA, 4575 – ZONA I - À. Ter. 543,70 m², À.
Constr. Aprox. 500,00 m²: Imóvel com terreno amplo, construção bem conservada
de 2 pavimentos com vários ambientes e salas bem dimensionadas. No centro de
Umuarama! Atualmente locado. Ótima oportunidade para investir, retorno garantido, contrato de locação a longo prazo. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)
ou digite o cód. 977 em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Com área total
aprox. de 12.100,00m², Contem uma Residência em alvenaria com área contr. de
aprox. 210 m², um salão de festas com 150 m², ampla área de lazer com piscina,
campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita área verde. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 949 em www.aldemirimoveis.
com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA
– RUA SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES
– SEMI MOBILIADO – DISPONÍVEL A PARTIR DE 01/08/2019 - À. Tot.
Aprox. 96,96 m², À. Aprox. Priv. 65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar,
Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1039
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 57.000,00 - PROX. AO COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – RUA RODRIGO VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50 m² (7,00 m x 22,50 m) sem
benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 1063 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA
MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MOBILIADO - À. Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A.
serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1065 em nosso
site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 55.000,00 - PROX. AO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL - R. CEREJEIRA, s/
n°. – JD ANTARTICA – Área Central da Cidade, residencial, tranquila e de fácil
acesso, Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1015 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA,
5983 – APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc
soc. e gar. (s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580
em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA
ILHAS GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox.
96,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada comchurrasqueira,
A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA
SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2
qtos, Sala, cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 370,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o
cód. 1061 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON - AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz., 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. 839 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R.
TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox.
75,00 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. 850 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS,
3975 - Apt. 03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox.
Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço,
Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 877 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747
- APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1021 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 670,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA –
RUA SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 m² Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$
190,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 821 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$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO
VERDE 1 – R. MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot.
79,24m², À. Priv. 48,53m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 834 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 980,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. CATHARINA NARESSER
FRANÇOLIN, 1989– PQ SAN REMO – ALV/LAJ –Suíte, 02 qtos, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1068 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 900,00 – PROX. AO BIG WALMART – R. WALTER LUIZ DA CUNHA,
1998 – PQ ALTO DA PARANÁ – ALV/LAJ –Suíte, 02 qtos, sala, coz. Bwc
soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 1069 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM
TOPAZIO – ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
SOBRELOJA

SOBRELOJA

R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA – JD. S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala,
Cozinha c/sacada , A. serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 588 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00

Residência
de alvenaria com área
construída
de 150m²,
contendo
suíte, 2
quartos,
sala com pé direito duplo, cozinha planejada,
acabamento de alto padrão com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, ar condicionado em
todos os quartos, home-theater feito sob medida,
armários, balcões e box de blindex em todos
os banheiros, garagem para 2 carros grandes,
churrasqueira e lavanderia. RUA LIONS- JARDIM
LISBOA - UMUARAMA/PR Valor: R$610.000,00.
- Residência de alvenaria com uma área total de construção
de 163,45 m², com área de 120,13 m² e com ampliação
residencial em alvenaria de 43,32 m², área total do terreno
259,80 m² sendo (8,66 x 30), Contem 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social. Fundo contém dispensa,
edícula com churrasqueira e banheiro social, e uma laje na
parte superior da edícula com vista para o lago, localizada
na Rua Montes Claros n° 4022, Bairro Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. Valor: R$390.000,00

- Sobrado localizado na Avenida
Paraná, 7200 no
Condomínio Residencial Soleil,
área construída
aproximadamente 600,00
m² e área total
de 1.072,10 m² lote 06 e 07 da quadra 06. Valor:
R$ 4.450.000,00

Apartamento localizado no 1° pavimento do Residencial Cecilia Meireles, com área total 76.31m²,
área privativa 65,66m², contendo 3 quartos, BWC
social, sala de jantar, sala de estar, cozinha,
lavanderia e uma vaga de garagem . Valor R$
220.000,00 (aceita carro de menor valor e casa até
R$ 150.000,00). Valor:R$ 220.000,00
- Apartamento alto padrão situado no 5° pavimento
do Residencial Santiago, área total 125m², área
privativa 86m², contendo 1 suíte, 2 quartos, cozinha
planejada, sala de jantar, sala de estar, BWC social,
lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de garagem. Imóvel todo mobiliado, com ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes. AV.
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UMUARAMA/
PR – Valor:R$ R$ 430.000,00

Residencia em Alvenária/Laje na Av. Rolandia n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Planalto.
de alvenaria
de alto padrão
em fase de acabamento,
Terreno: 17.5 x 30.00 =Casa
525.00
Mts2.
- Contrução:
263,12 Mts2.
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
Casa com 1
142,50
m², e terreno
com 182,32 m².wc
Resi- social,
suite,
3 quartos,
2 salas,
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros, de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
escolher,
edícula
planejados, Terreno localizado no condomínio Residencial Es01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
cozinha c/Despensa, lavanderiacom
e churrasqueira
edículae armários
c/garagem
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para senza Paysage, em frente ao shopping, com área
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
Valor: R$ 380.000,00
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado
e churrasqueira.
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
no melhor local do condomínio bem de frente para
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.

400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00

- Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de 250.60
m², área construída 247.95 m², contendo no piso superior:
01 suíte máster e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala,
cozinha, lavado, edícula, lavanderia e garagem, contém
uma sala comercial. Valor: R$1.200.000,00.

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.

Residência de alvenaria laje, contendo 1 suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros.
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

- Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
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.

o shopping. Valor: R$155.000,00
Terreno situado no Parque Bandeirantes, sendo 252,00
m² lote 08 quadra 17. RUA ARLINDO LIBERO, LOTE
08 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - UMUARAMA/
PR Valor:R$130.000,00.
Terrenos comerciais, denominados lotes 01 e 05 da
quadra n° 02, com área de 600.00 m² cada, com área
total de 1200.00 m². Imóveis em localização comercial
privilegiada, localizada na Rua Galdino Silva, esquina
com a AV. Projetada "A", Parque Metropolitano II de
frente ao Hospital Veterinário da Unipar próximo a
nova Rodoviária e Shopping. Na cidade de Umuarama/
PR. ( Imóvel pode desmembrado para ser vendido
separadamente) Valor total :R$1.200.000,00.
Terreno comercial, com área total de 4.709,50 m²
localizado no lote de terras n° 07 da quadra 01, na Rua
Industrial, do loteamento parque Industrial I, contendo
um barracão em alvenaria pré-moldado com área de
1000 m². Valor:R$ 2.000.000,00.
- Sitio aproximadamente 2,35 alqueires localizados
na gleba 14 figueira na estrada canelinha. Chácara
de lazer situada no Parque Lago Azul com área de
5.882,40 m² sendo 73.53 m² frente por 80,00 m² dos
fundos. Valor: R$ 1.450.000,00

- Chácara Bilha, lote D, Área de 6,031 hectares, situada na estrada pavão, Fazendo fundo com o córrego
Tucuruvi nesta cidade de Umuarama/PR. Obs.: Aceita
permuta em apartamento Valor: R$570.000,00.

Apartamento n. 1202, Edificio
Theodoro Bay na Rua Otavio
Perioto esquina com Rua Santos Dumont prox. Ao Parque do Ingá em Maringá-Pr. - Área total 297.00 Mts2: 03
suites e 03 vagas de
garagem. ACEITA PAGAMENTO
A PRAZO EM SACAS DE SOJA.

Classificados

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 16 e 17 de junho de 2019

R$ 770.000,00 – PROX. COCAMAR – TERRENO COND. GREVILHA EMPRESARIAL - ROD. PR 323 – Área 2308,11m², Terreno com frente comercial para a
PR 323 , topografia plana, ótima visibilidade e acesso pela marginal da rodovia.
Condomínio em construção com guarita, administração, recepção, sala de reunião, sala de treinamento, refeitório interno e externo, área de lazer com churrasqueira, campo de futebol, quadra de areia. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111
(TIM) ou digite o cód. 963 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS

APARTAMENTOS
R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS,
7040, JD. MEDITERRANEO - Apt°.203, Blc. 01 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv.
96,00 m² - Suíte, 2 Quart, Sala c/sac.,e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc
soc. e 2 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 865
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS PALMEIRAS
- APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504, JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00
m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac. C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer
completa. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n – Z. 03 – Área
490,00 m², topografia plana, estuda-se venda de meio lote. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 320.000,00 – PROX. COL. PEDRO II – AV. DQ. CAXIAS, s/n°– Z.04 - Lt. 03A, Qd. 36 - Área 362,50 m², (frente 8,00 m laterais 41,71 m e 48,70 m), topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 684 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI,
5838 – ZONA 3 - À. Ter. Aprox. 507,50m², À. Constr. Aprox. 100,00m² - Residência
mista para desmanche. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 912 em
www. aldemirimoveis.com.br

R$ 285.000,00 - PROX. SANEPAR – ED. RESIDENCIAL ATENAS - APTO
TERREO – AV. MANAUS, 3975, ZONA 1 - Àt. 100,75 m² e À. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., bwc social, sala, cozinha, lavanderia estendida, Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1051 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDENCIAS

R$ 280.000,00 – PROX. PÇA ANCHIETA, s/n°– Z.04 - Área 262,50 m², (frente
7,50 m² fundo 35,00 m²), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 1031 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO DE JANEIRO,
4997 – ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65 m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1
Quart, Sala estar/jantar, Coz., Lavand., Bwc soc., desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Imóvel de fácil acesso, com área 2.592,00m², topografia plana, ampla área verde
e arborizada, contendo uma residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9
9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 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$ 220.000,00 – R. ARLINDO LIBERO DA SILVA, S/N - PROX. AO LAGO ARATIMBO – PQ BANDEIRANTES – Á. T. 252,00 m², (frente 10,50 m² fundo 24,00
m²), imóvel este murado com portão eletrônico, cerca elétrica, contendo edifica
uma edícula e, alvenaria/madeira a vista, ainda com churrasqueira em granito e
bwc social + Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1055 em www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 360.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – AV. RIO GRANDE
DO NORTE, 4085 – ZONA 5 - À. Ter. 334,95 m², À. Constr. Aprox. 111,16 m²
- Alv/laje, Suíte, 01 qto, sala , cozinha c/ armários planejados, bwc social, lav.,
despensa e garagem.+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 728 em www.aldemirimoveis.com.br

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD IMPERIAL 2 - 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$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA –
RUA SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – SEMI
MOBILIADO – DISPONÍVEL A PARTIR DE 01/08/2019 - À. Tot. Aprox. 96,96 m²,
À. Aprox. Priv. 65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc
soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA - PRÓX. GARAGEM DA
PREFEITURA – 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$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO FANECO, 1677
– JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou
digite cód. 1053 em www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS
R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter.
SOBRADO

396,60 m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet
e banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01
sala de tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01
quarto, 01 dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha com armários embutidos, vaga de garagem
para 02 veículos. – Piscina aquecida. Pisos com acabamento em porcelanato,
granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9995-2111 ou digite
cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – JD DOS
PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 Superior: suíte,
02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, painel e cortinas/sacada.
Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada,
fogão cook-top, coifa, lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e
painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111
ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Umuarama Ilustrado

R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou

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

APARTAMENTOS

R$ 240.000,00 – PRÓX. CHACARA DA IGREJA SÃO FRANCISCO – AV
OLINDA, 2806 – JD. CIDADE ALTA – 03 qtos, sala, coz. Com armários,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353 ou digite cód. 1030
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 – 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

LOCAÇÃO

+ veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)999115353 ou digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7 - À.
Ter. 320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02 dormit.– Pvt°.Tér.: Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.:
Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA
– JD. S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A.
serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
(s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA
ILHAS GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox.
96,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada comchurrasqueira, A.
serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., 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. 839 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt.
03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 600,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 877 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². +
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 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. 850 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS
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R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL– AV. MARINGA, 5192 APT° 3º ANDAR – ZONA 1 – À. Aprox. Priv. 68,67 m² - 2 Quart., Sala c/ sacada,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 262 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$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA
FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc.
E garagem descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS
(TIRAR OS ANÚNCIOS ATUAIS E INCLUIR OS ANÚNCIOS ABAIXO)
R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100,00 – EM XAMBRE/PR – RUA 16 DE JULHO, 515 – CENTRO –Contém
uma casa em alv. com 4 qtos, 02 bwc, 01 suíte master, cozinha planejada, sala
de jantar, sala de estar, sala de tv, lavanderia coberta, garagem para 10 veículos
ou mais, espaço gourmet com churrasqueira e piscina +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1057 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 850,00 – PROX. AO COLÉGIO PE. MANOEL DA NOBREGA – CASA DE
FUNDOS - R. TOME DE SOUZA, 2885 – ZONA 6 - Alv/laje –Suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 851 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO
– ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44)
3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. AO ECOVILE – CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI – RUA
JOSE NANNI, 2186 – JD PORTO SEGURO – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc
soc., A. serv. e gar + DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód.
908 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 - PROX. APRAÇA DO XETAS – RUA JOSE PEREIRA DA SILVA,
3611 – JD DAS GARÇASII – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc soc., A. serv. e
gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 96,00)+ DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou
digite o cód. 907 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 828 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 940 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 - PROX. DELEGACIA – Av. ANGELO MOREIRA DA FONSECA,
1081 – Const. 70,00 m² - Residência em madeira 02 q., sala, cozinha, BWC social, A. serv. e amplo quintal + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em
nosso site ou digite o cód. 844 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – AV. PARANÁ, EM FRENTE AO Nº654 – PQ
RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e espaço
nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1058 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
espaço nos fundos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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Classificados

OFERTAS DA SEMANA
APARTAMENTO

APARTAMENTO

RESIDÊNCIA

ED. SERRANO

ED. JACQUES COUSTEAU

AV. DUQUE DE CAXIAS

Apto 201, 2º andar. Localizado no Jardim dos Príncipes. Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social,
sala ampla, cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem. Matrícula nº 11.940, 2º CRI - Umuarama/PR.

Apto 401, 4º andar. Localizado na Rua Doutor Camargo, Centro. Contendo 02 quartos, BWC social,
sala, cozinha, lavanderia e 01 vaga de garagem.
Matrícula nº 15.694, 1º CRI - Umuarama/PR.

R$ 270.000

R$ 175.000

VENDA

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIA PQ. METROPOLITANO

Residência localizada na Av. Duque de Caxias Com 547,50m² de terreno (19mts de frente), contendo uma residência em alvenaria com aprox.
250m². Matrícula 12.173 o 1º CRI - Umuarama/PR.
Área nobre da cidade, à 200mts do Cidade Canção.

R$ 980.000

Localizada no Parque Metropolitano, excelente localização, bem pertinho do Shopping! Casa com 3
quartos, banheiro com armário, ampla sala de estar,
cozinha com balcão, área gourmet com churrasqueira e área de serviço coberta, quintal e uma vaga de
garagem coberta, com área total de 107,69 m².

R$ 195.000

IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

IMÓVEIS COMERCIAIS

PORTAL
DAS
ÁGUAS

JARDIM
ATLÂNTICO

AV. VALDOMIRO
FREDERICO A 100 METROS
DA UOPECCAN
Lote a 10/11/12 - Terreno
comercial com 39,01m
de frente para Av.
Valdomiro Frederico.
Área total de 1.726,27m².
Excelente oportunidade
de investimento. Alta
valorização.
R$ 2.500,000

Residência no Jardim
Atlântico, Próx. Alto São
Francisco. Rua Felício
Conceição Gonçalves, 3226,
na Quadra 04, lote 3-A, terreno
com 240,00 m². Casa nova,
em alvenaria com 130,00
m², contendo 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, espaço gourmet,
churrasqueira, área de serviço
coberta e garagem.

Condomínio fechado com
ampla área de lazer. Lote 02,
quadra 05, com 512,24m²,
situado bem na entrada
do condomínio, do lado
esquerdo. Excelente vista e
área verde contemplando a
natureza..

R$ 384.000

R$ 290.000
SALÃO COMERCIAL
ANTIGO CHAPELÃO
Av. Castelo Branco a 100m
da Praça Santos Dumont,
contendo uma construção
com aproximadamente
650m², sendo 481m² de
salão comercial e uma
residência de 162m².
PREÇO A CONSULTAR.
LOTES
PRÓX. SHOPPING PALADIUM
E NOVA RODOVIÁRIA
METROPOLITANO
I, II E III
Lotes com ótima topografia.
A partir de R$ 53.000
PORTAL DAS ÁGUAS
Condomínio fechado com
ampla área de lazer. Lote 01,
quadra 05, com 468,05m²,
situado bem na entrada do
condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área
verde contemplando
a natureza.
R$ 351.000

LOTES COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
E COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

TRIANON

Saída para
Maria Helena

PQ. FIRENZE

ao lado do Hospital
Veterinário da Unipar

PQ. DAS NAÇÕES
a 1000m da Praça
Santos Dumont

PQ. DA GÁVEA

Próximo ao Higienópolis
e nova Rodoviária

EXCELENTE TOPOGRAFIA E COM PAGAMENTO FACILITADO
GARANTIA DE VALORIZAÇÃO

E M

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

SALÕES COMERCIAIS EM FRENTE À NOVA RODOVIÁRIA
SITUADOS NA AV. ROMEU ZOLIM

MODERNO PROJETO ARQUITETÔNICO,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RENTABILIDADE
01 Sala de esquina, com 214,61m² de terreno, 317,79m² de construção. Sendo térreo com
148,48m², subsolo com 89,65m² e mezanino com 79,66m². Com 03 vagas exclusivas descobertas.
02 Salas com 136,57m² de terreno cada, 139,07m² de construção. Sendo térreo com 92,44m²
e mezanino com 46,63m². Com 02 vagas exclusivas descobertas cada.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS ESPECIAIS. CONSULTE-NOS!
Previsão de entrega para agosto/2020.

B R E V E . . .

UI
Q
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T
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V
IN

PRÓX. À PRAÇA 7 DE
SETEMBRO
JD. DAS CEREJEIRAS
Lotes à partir de
R$ 37.500
À 1000M DA PRAÇA
SANTOS DUMONT
PQ. DAS NAÇÕES
Lotes à partir de
R$ 32.500
SAÍDA PARA XAMBRÊ
PQ. BELO MONTE
Lotes à partir de
R$ 35.900
AO LADO HOSPITAL
VETERINÁRIO UNIPAR
PQ. FIRENZE
Lotes com ótima
topografia a partir de
R$ 52.200

APTO 03 DORMITÓRIOS
LOTES TAMBÉM:
JD. BELO HORIZONTE
TRIANON
TÓKIO
JD. MONTREAL
E MUITAS OUTRAS OPÇÕES
E OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO! CONSULTE-NOS.

(SUÍTE+02 QUARTOS)
Área total de 93,28 m², sendo
65,90 m² de área privativa.

APTO 02 DORMITÓRIOS

(SUÍTE+01 QUARTO)
Área total de 80,68 m²,
sendo 55,59m² de área privativa.

Apartamento com 117,06 m² de área total e 68,59 m² de área privativa.
Contendo hall de entrada, sala, cozinha, lavanderia, sacada com
churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte, 01 banheiro social e vaga
de garagem. O condomínio conta com uma área de lazer completa,
contendo salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala de jogos e
academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro
Frederico, pertinho do Centro Médico Higienópolis.
Previsão de entrega, Julho de 2021.*

Contendo BWC social, sala, cozinha, área de serviço, sacada e 01 vaga
de garagem. Área de lazer com piscina, churrasqueira e playground.
Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná,
Shopping Palladium Umuarama e Condomínio Euro Park.

ENTRADA + BALÕES + 38 MENSAIS

ENTRADA + BALÕES + 50 MENSAIS

