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Bêbado, ex-marido
não respeita
medida protetiva
e agride mulher

Produtor
inicia plantio
da safra com
positivismo
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Produtores do Paraná já
começaram a plantar a
safra de verão 2018/19 com
a expectativa de colher 23,3
milhões de toneladas, que
representa um acréscimo
de 4% em relação à safra
anterior. O Deral diz que se
o clima colaborar a meta
é colher ao menos 832 mil
toneladas a mais de grãos
em relação à safra passada.

CIDADE

Câmara participa
de ações do Projeto
Geração Atitude
em escolas
Página A3
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UMUARAMA - Orçamento previsto da obra saltou de R$ 4 para R$ 19 milhões o que merecia uma bela auditória para esclarecer a comunidade

Nova rodoviária se arrasta há 6 anos
e ainda não tem data para ficar pronta
A pedra fundamental para a
construção da nova Rodoviária
de Umuarama foi lançada em
2012. De lá, para cá, milhões
foram despejados na Construtora Cantareira, do deputado
federal Edmar Arruda, que acabou abandonando a obra pela
metade há mais de dois anos.
Agora, o prefeito Celso Pozzobom tenta retomar o projeto,
mas a licitação para a escolha
da nova empresa ainda pode ser
contestada. Orçamento da obra
saiu de R$ 4 para 19 milhões.
Página B1
JULGAMENTO

Traficante pega
mais de 30 anos
de prisão em
Umuarama
Página A6

Obra abandonada tem parte da estrutura danificada pela ação do tempo e promove mais prejuízos para os cofres públicos em Umuarama

Ponte no novo acesso de Umuarama à PR-323
tem aterro quase concluído e só falta o asfalto

Bienal da Informática reuniu especialistas e
público da área tecnológica em Umuarama

A Prefeitura de Umuarama informou ontem que o aterro na ponte do Jardim Espanha está Numa parceria da Unipar, Alfa e IFPR, foi realizada em Umuarama a Bienal Regional
no final e agora vai receber a pavimentação asfáltica. Via será mais uma ligação da cidade de Informática. O evento foi aberto no teatro da Unipar e atraiu vários especialistas do
com a PR-323, passando ao lado do cemitério e saindo perto da Havan. Página B1
setor para falar aos estudantes e outros participantes. Página A3
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Política
Eliminar privilégios vira mote
de presidenciáveis
Eliminar, afastar, cortar, reduzir, combater, enfrentar e dar um fim. Nos programas entregues ao TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), os candidatos a presidente usam todos esses verbos para dizer o que farão,
se eleitos, com o que consideram um dos problemas
do Brasil: os privilégios, sejam do poder público ou
das empresas.
Só dois nanicos, Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU),
não se comprometem com a causa. Mas se o assunto
hoje une até candidatos em espectros ideológicos opostos, como Guilherme Boulos (PSOL) e João Amoêdo
(Novo), em 2010 e 2014 não constava nos programas
dos principais candidatos ao Planalto. Nas eleições
de 2014, por exemplo, só Luciana Genro (PSOL) e Rui
Costa Pimenta (PCO) abordavam o tema. Quatro anos
antes, era Eymael quem prometia “afastar privilégios
de toda ordem” –ele não fala sobre isso em 2018.
Agora, como solução para a crise fiscal e política
do país, os candidatos apostam na medida como
resultado de diferentes reformas. No entanto, além
de pouco destacarem quais privilégios retirariam, os
presidenciáveis têm diferentes visões sobre o objetivo
dessas mudanças. A campanha do PT, que registrou
inicialmente Lula como candidato, por exemplo,
acredita que essa medida seria parte de um pacote
de propostas estatizantes. Afirma ser necessário uma
“Reforma do Estado, desprivatizando e combatendo
privilégios patrimonialistas ainda presentes em todos
os Poderes e instituições públicas”.
Já Alvaro Dias (Podemos) diz que a mudança se
cumpriria com a redução da máquina pública, em uma
“radical reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado, com o fim de privilégios e prerrogativas indevidas”. O entendimento de que é necessário
cortar despesas com funcionários públicos para evitar
desperdícios também está no programa de Geraldo
Alckmin (PSDB), que promete combater o que chama
de mordomias. Ciro Gomes (PDT) diz que, apesar de
fazer tais cortes, “os gastos com investimentos, saúde
e educação deverão ser preservados”.
Com o auxílio do economista ultraliberal Paulo
Guedes, Jair Bolsonaro (PSL) vai além. Afirma que
o fim de privilégios é parte de uma proposta de
“orçamento base zero” com “cortes de despesas
e redução das renúncias fiscais”, que seriam “peças fundamentais ao ajuste das contas públicas”.
Marina Silva (Rede), que não falava em privilégios
nos programas de 2010 e 2014, agora apresenta a sua
redução como condição importante para as reformas
da Previdência e tributária. Também diz que é para que
o país se torne “justo, ético, próspero e sustentável”.
Para cientistas políticos, os escândalos de corrupção
revelados pela Lava Jato e a crise foram estopins para
levar o discurso dos candidatos ao caminho da moralização e da austeridade. Eles dizem que pesquisas
de opinião têm apontado essa tendência. O doutor em
ciência política pela USP Sérgio Ferraz afirma que,
além desses motivos, atitudes do Poder Judiciário
como o recebimento de auxílio moradia por juízes
que têm imóvel próprio ajudaram a cristalizar a percepção de que os servidores públicos têm mordomias.
“É uma situação que contrasta agudamente com a da população. [A Justiça faz] Um discurso de moralidade que se apaga na hora de
garantir as próprias prerrogativas”, diz.
Guilherme Russo, pesquisador do centro de estudos
de política e economia da FGV (Fundação Getulio
Vargas), afirma que em crises econômicas a necessidade de um Estado eficiente se evidencia, mas os
candidatos apresentam diferentes meios de alcançar
esse objetivo –embora convirjam no entendimento de
que é necessário combater privilégios.

Alckmin promete retorno
ao Bolsa Família para
quem perder emprego
Em visita ao Nordeste, região onde perde para
o ex-presidente Lula (PT) e empata com Fernando
Haddad (PT), o candidato à Presidência da República
Geraldo Alckmin (PSDB) prometeu retorno imediato
ao Bolsa Família para quem perder o emprego. “Pode
ter o emprego, carteira assinada que, se por ventura,
amanhã, perder [o trabalho], automaticamente está no
Bolsa Família. Não haverá receio de a pessoa conseguir
um emprego registrado, carteira assinada, porque
ficará garantido seu retorno automático para o Bolsa
Família, caso haja algum problema”, disse Alckmin
neste sábado (1º) em Horizonte, município a 45 quilômetros de Fortaleza (CE). Alckmin tem dificuldade
eleitoral no Nordeste.

HORÁRIO-ELEITORAL

PT mantém Lula, barrado pelo TSE, em
propaganda eleitoral no rádio e na TV
O primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV
dos candidatos à Presidência da República, transmitido
neste sábado (1º), teve Luiz Inácio Lula da Silva como
candidato do PT, mesmo após o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) barrar a candidatura do ex-presidente com base
na Lei da Ficha Limpa.
A sessão extraordinária da corte durou 11 horas e terminou perto das 2h. Por 6 votos a 1 os ministros decidiram
que o petista não pode candidato por ter sido condenado
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por órgão
colegiado. O TSE também decidiu que Lula pode aparecer
na propaganda do partido, mas não como candidato.
Nos dois blocos da propaganda no rádio (às 7h e ao
meio-dia) e no primeiro bloco da TV (às 13h), a propaganda
da chapa petista seguia com Lula. Isso, porém, não indica
que houve desrespeito à decisão da corte, uma vez que as
emissoras responsáveis por gerar o programa recebem o
material a partir das 7h e é necessário no mínimo seis horas de antecedência para que o material seja transmitido.
Advogado de Lula na área eleitoral, Luiz Fernando
Casagrande afirmou à Folha de S.Paulo que não houve
tempo de trocar o material para atender à decisão do TSE.
No rádio, o programa do PT foi aberto com um alerta
para a orientação do Comitê de Direitos Humanos da
ONU, dizendo que ele poderia participar da disputa.
“Lula é candidato a presidente, sim”, afirmou o programa.
Haddad apareceu na propaganda como candidato a vice

-presidente, dizendo que muitos imaginavam que o partido
e o povo iriam abandonar Lula.
A voz do ex-presidente surge ao final, criticando
cortes feitos por Temer e afirmando já ter mostrado
que o Brasil pode ser melhor. “Acredito que juntos somos capazes de reconstruir esse país”, diz.
Com a maior fatia do horário eleitoral, a campanha
do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, teve como
alvo a desconstrução de Jair Bolsonaro (PSL), que
na propaganda teve tempo apenas para falar o nome
da própria coligação. Bolsonaro é colocado pelos tucanos como um “cowboy que atira”, um político que
age na base da “bala, da raiva e do ódio”, além de ter
votado contra a PEC das Domésticas, o que, segundo a
campanha, mostra que ele tem algo contra os pobres.
Já o tucano, chamado pelo primeiro nome, é apresentado
como o candidato que age “com a cabeça e o coração”. A
redução da taxa de homicídios e a ampliação da rede de
tratamento do câncer foram as realizações destacadas
de seus quatro mandatos como governador de São Paulo.
Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB) usaram o tempo diminuto para se apresentar
a seus públicos-alvos. A candidata da Rede mirou as mulheres, enquanto Ciro focou nos endividados e desempregados. Ex-ministro de Temer, Meirelles buscou aproximar
seu nome ao de Lula e se apresentar como o candidato
capaz de resolver os problemas do país. (Folhapress)

Entenda a decisão do TSE que
barrou a candidatura de Lula
1) O que o TSE decidiu?
Os ministros da mais alta corte eleitoral do país decidiram barrar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) à Presidência com base da Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar nº 135, de 2010), que determina que estão
inelegíveis os condenados por decisão de órgão colegiado. Seis dos sete ministros do tribunal votaram contra
a candidatura do petista, seguindo o voto do relator, o
ministro Luís Roberto Barroso. O único voto a favor da
candidatura foi dado pelo ministro Edson Fachin, com base
na orientação do Comitê de Direitos Humanos da ONU.
A condenação do ex-presidente Lula foi confirmada em
janeiro por unanimidade pelos juízes do TRF-4 (Tribunal
Regional Federal da 4ª Região), que elevaram sua pena
para 12 anos e um mês de prisão em regime fechado por
corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex
em Guarujá.
O registro de candidatura do petista foi alvo de 16
contestações de adversários e da Procuradoria-Geral
Eleitoral. Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril.
Ele nega os crimes e diz ser perseguido politicamente.
A sessão extraordinária do TSE durou 11 horas e
terminou na madrugada de sábado (1º).
2) Lula poderá aparecer em propaganda de rádio e TV?
Sim, mas não como candidato à Presidência. Após uma
reunião de 30 minutos a portas fechadas os ministros do
TSE reformularam a decisão sobre a propaganda do PT.
Inicialmente, a maioria da corte havia decidido, seguindo
o voto do relator Barroso, que o PT ficava sem direito ao
horário eleitoral até que trocasse Lula por outro candidato.
Depois, ficou definido, nos seguintes termos: “Fica
vedada a prática de atos de campanha presidencial pelo

candidato cujo registro vem de ser indeferido”. Não foi
decidido pelo plenário nenhum veto à participação de
Lula na campanha como apoiador do novo candidato, que
deverá ser o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).
3) O que a defesa de Lula diz?
O argumento central da defesa é uma recomendação
do Comitê dos Direitos Humanos da ONU que diz que Lula
pode concorrer até que a Justiça brasileira julgue todos
os recursos de sua condenação criminal. Porém, Barroso
argumentou que a Justiça Eleitoral não se submete ao
comitê, pois o órgão internacional é administrativo, sem
competência jurisdicional, e suas decisões não vinculam
(obrigam) a Justiça brasileira. Além disso, argumentou,
“a decisão foi proferida por apenas 2 dos 18 membros do
comitê”.
4) O que deve acontecer?
Com a decisão do TSE, o PT terá dez dias corridos
para substituir a candidatura de Lula. O ex-prefeito de
São Paulo Fernando Haddad, registrado como candidato
a vice-presidente, deve assumir a cabeça da chapa e Manuela D’Ávila (PC do B) a vice-presidência.
Haddad viajará a Curitiba na próxima segunda-feira
(3) para discutir a melhor estratégia para a campanha da
sigla a partir de agora. Aliados do ex-prefeito defendem
a substituição de Lula o quanto antes para que o eleitor
entenda que, com o ex-presidente impedido de disputar
a eleição, será Haddad o responsável por representá-lo e
levar adiante o seu projeto. O PT divulgou nota afirmando
que continuará lutando por todos os meios para garantir a
candidatura de Lula e que vai apresentar todos os recursos
aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos
políticos do ex-presidente. (Folhapress)

Adversários afirmam que
impedimento de Lula era esperado
Em agendas neste sábado (1º), outros candidatos
comentaram a decisão do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) que impediu a candidatura de Lula. De
Curitiba, o candidato do PDT, Ciro Gomes, disse que a
medida torna o processo eleitoral mais claro. Segundo
ele, o resultado do julgamento já era previsto, apesar
de dele considerar injusta a condenação do petista.
“Ainda que eu considere injusta sua condenação, a Lei
da Ficha Limpa certamente impediria sua candidatura”, afirmou em mensagem enviada à Folha de S.Paulo.

Charge do dia
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O candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo
Alckmin, também afirmou que a decisão já era esperada. O tucano se disse descrente sobre a expectativa
de transferência de votos de Lula para Fernando
Haddad (PT), que assumirá o lugar do presidente na
cabeça da chapa. “Não tem herança no voto popular.
Quem decide o voto é o povo. Voto tem que ser conquistado. Não se obriga, se conquista, afirmou em
Horizonte, município a 45 quilômetros de Fortaleza
(CE). (Folhapress)

Umuarama Ilustrado

Cidade

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Setembro de 2018

www.ILUSTRADO.com.br

A3

editoria@ilustrado.com.br

IEra
I
Digital

Bienal Regional de Informática reúne
público da área tecnológica em Umuarama
Umuarama - A cada dois
anos, o curso de Sistemas de
Informação da Universidade
Paranaense – Unipar, a Faculdade Alfa e o Instituto Federal
do Paraná – IFPR se unem
para realizar a Brinfu (Bienal Regional de Informática
de Umuarama), que reúne
alunos, professores e profissionais da área de tecnologia
da região. Neste ano, em sua
3ª edição, o evento contou
com cerca de 260 participantes. Palestras, com grandes
especialistas da área, fizeram parte da programação.
O evento começou no
Teatro Unipar com André Marcelino Pereira, que
atualmente trabalha para
a Caixa Seguradora, em
Brasília. Ele falou sobre
pesquisas e avanços da Era
Digital, além dos experimentos, desafios e oportunidades do Big Data (trabalho analítico e inteligente de
grandes volumes de dados).
Os trabalhos foram encerrados com uma apresentação musical da Banda
IFMusic. Já no segundo
dia, diversos palestrantes
passaram pelo IFPR: ‘Realidade Aumentada na Web’,
ministrada pelo professor
Anderson Fernandes; ‘Uso
seguro e consciente da In-

que tivemos um grande
número de participantes,
dentre eles, acadêmicos
das instituições de ensino
superior e alunos do ensino
médio e técnico, além dos
profissionais que já atuam
no mercado de TI”. Ele
também ressalta a importância da realização deste
evento para quem atua
na área: “Como sabemos,

o campo de tecnologia
da informação é muito
dinâmico; para o profissional e o acadêmico se
manterem atualizados
é necessário acompanhar constantemente as
novas tendências. Além
disso, atualmente, só
mantém sua competitividade quem possui conhecimento e informação”.

Gincana
Profissionais compartilham experiências em mesa-redonda

ternet - Mais proteção para
Empresas’, ministrada pelo
professor da Unipar Leandro Clementino de Lima;
‘Blockchain’, ‘Internet das
Coisas’ e ‘Desenvolvimento
Sustentável com TI Verde’,
ministradas pelos professores da IFPR Mario Feles dos
Santos Junior, Paulo Victor
Merino e Décio Luiz Rocha
respectivamente. À noite,
no Teatro Unipar, o evento
contou com uma mesa-redonda formada por Dean
Costa e Thiago Zaninelo
(e/code Agência Digital),
Daniel Couto de Brito (AFA
Sistemas), Guilherme Tur-

cato (Prestige/Portal da
Cidade), Leandro Cavalieri
(Agência Web WinSite),
André Marcelino Pereira
(Caixa Seguradora), Agnaldo Luchetti Vieira (M2
Sistemas), Saulo do Nascimento (MS1) e Aroldo da
Silva (Simple Work). O professor Anderson Fernandes encerrou os trabalhos
ministrando palestra sobre
realidade aumentada na
web. Concluindo a Bienal,
o terceiro dia teve em sua
programação as palestras
‘Infraestrutura e Telecom’,
ministrada pelo sócio- proprietário da QNET Telecom

Diógenes Morodim Ferreira, ‘Myselfpay’, ministrada
pelo diretor executivo da
Unisu – Serviços Logísticos
Fagner Soares, e ‘Startup
Umuarama e Hackathon’,
ministrada por profissional
do Sebrae. De acordo com o
professor Elyssandro Piffer,
coordenador do curso de
Sistemas de Informação
da Unipar, o evento foi um
sucesso: “O Brinfu cumpriu seu objetivo que é
promover a integração,
atualização, disseminação
e discussão de assuntos de
ponta da área de TI [tecnologia da informação], visto

Para os acadêmicos da Unipar, essa jornada
de estudos começou antes. As turmas foram
convidadas para participar de uma gincana
que desafiou os conhecimentos e a criatividade de todos. Três equipes, com mais de vinte
integrantes cada, disputaram as provas. Em
duas noites, foram muitas, abordando lógica
e desenvolvimento. Também teve concurso de
fantasia: cada equipe apresentou dois personagens do mundo virtual (games) caracterizados.
Todos capricharam no figurino e nos detalhes
da composição do look. Outra prova foi também
muito desafiadora: automação residencial. Os
acadêmicos tiveram que criar um aplicativo
de celular para abrir a porta da casa, representada numa maquete, que também tiveram
que confeccionar. Mas a prova que mais causou
sensação, como sempre, foi a dos robôs: as
equipes construíram as engenhocas e puseram
para a luta. O mais robusto levou vantagem.

Câmara Municipal participa das ações do Projeto Geração Atitude
Umuarama - A Câmara
Municipal de Umuarama
esteve representada em
escolas da rede estadual de
ensino do município durante o mês de agosto. Atendo a
convite da coordenação local do Projeto Geração Atitude, a presidente da Casa,
vereadora Maria Ornelas,
visitou os estabelecimentos e explanou acerca das
atribuições do Poder Legislativo. A iniciativa faz parte
das ações do Movimento
Paraná sem Corrupção,
objetivando colaborar na
formação cidadã de estudantes paranaenses mediante a participação social
e o protagonismo juvenil.
As ações tiveram início
no mês de julho e durante
esse período o professor
de filosofia Jefferson Silva
Queiroz coordenou as atividades no Colégio Estadual
Jardim Cruzeiro, Colégio
Agrícola e Colégio Tiradentes. Ele também organizou
a visita de alunos à Câmara
Municipal, ocasião em que
foram recepcionados pela
Presidência e puderam
conhecer as atividades do
Poder Legislativo e deba-

Presidente Maria Ornelas com equipe do Colégio Zilda Arns

Atividade no Colégio Tiradentes de Umuarama

ter assuntos relevantes
como cidadania, política e participação social.
Ainda no âmbito das

atividades do Projeto Geração Atitude, o Professor
Everson Elisiário dos Santos promoveu um encontro

Ação do projeto no Colégio do Jardim Cruzeiro

Alunos e professores do Colégio Agrícola de Umuarama
em visita à câmara

no Colégio Estadual Dra.
Zilda Arns, o qual também
contou com a presença da
Vereadora Maria Ornelas

Caixa fará operações de
concessão de créditos consignados
Os trabalhadores com
carteira assinada celetistas em todo o país poderão
procurar as agências da
Caixa Econômica Federal em todo o território
nacional, a partir do próximo dia 26 de setembro,
para se habilitarem às
operações de crédito consignado, nas condições
de taxas de juros especiais dessa modalidade.  
O benefício decorreu de
reunião na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília, nesta quinta-feira
(30), durante a qual o pre-

sidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio
de Souza, concordou com
a solicitação do ministro Caio Vieira de Mello
de iniciar as operações
de concessão de créditos
consignados, com garantia
do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
Essa linha de financiamento estará à disposição
de 36,9 milhões de trabalhadores com carteira
assinada, que poderão
solicitar empréstimo com
taxas de juros mais baratas, nas agências da

Caixa de todo o Brasil.
Segundo o Ministério
do Trabalho, o acordo
com a Caixa Econômica
Federal é histórico, pois
permitirá aos trabalhadores o acesso a crédito
em condições privilegiadas de juros no mercado bancário, para quitar
eventuais dívidas, sair
de listas de inadimplência, efetuar reformas de
residências, iniciar negócios individuais, adquirir
bens e serviços, ou outras
atividades, que os limites de crédito impediam.

O uso do FGTS para crédito consignado está previsto na Lei 13.313/2016.
A principal função da garantia do saldo da conta
do FGTS é que, em caso
de demissão do trabalhador sem justa causa,
o banco recebe até 10%
do saldo da conta e 40%
da multa por rescisão,
limitado ao saldo devedor
do empréstimo. A quantia
ficará separada na conta
do FGTS do trabalhador
até que o empréstimo seja
quitado, mas continuará
a render normalmente.

que em nome da Câmara
Municipal levou aos alunos
informações referentes
ao processo legislativo,

atuação dos vereadores,
cidadania, participação
dos jovens e das mulheres
na política e outros assuntos relevantes no crescimento social e político da
comunidade estudantil.
A participação da Câmara Municipal de Umuarama no Projeto Geração
Atitude é uma das medidas
promovidas pela entidade
com intenção de aproximar
a comunidade e o Poder
Legislativo, desenvolver
a consciência política dos
cidadãos, além de estimular a participação da
população nas atividades relativas às políticas
municipais e o desenvolvimento de Umuarama.
O Professor Jefferson
afirma que o trabalho surtiu efeito em pouco tempo.
“O resultado está sendo muito positivo, sendo
uma iniciativa importante
para que estes indivíduos
tenham maior conhecimento dos papéis sociais
e de sua contribuição
nesta conjuntura, já que
esta é a meta principal
do projeto: gerar atitudes”, conclui o professor.
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Agência do Trabalhador de
Umuarama terá palestras
e cursos em setembro

Chefes de família batalham para deixar
estatística nacional do desemprego
Dos 12,9 milhões de desempregados no segundo
trimestre deste ano, 22,7%
têm idade entre 40 e 59
anos. O grupo tem taxas
de desemprego menores
do que outros. Mesmo
assim, segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), é
preocupante por se tratar
dos chefes de família.
Em 2013, antes mesmo
de a economia entrar em
recessão, Eduardo Aparecido da Silva, 53, perdeu o
emprego. No período, ele
viu o número de oportunidades cair e o desemprego
ser realidade para amigos,
vizinhos e parentes. Desde
então, ele mantém a rotina de mandar currículos
para tentar a recolocação.
“Nesse tempo, fiz poucas entrevistas. Continuo
mandando porque quero
voltar ao mercado de trabalho”, diz.
Silva afirma que o dinheiro do aluguel de uma casa
que herdou e a aposentadoria da mulher pagam as
contas. “Nós fazemos tudo
juntos, então sentamos todo
o mês para ver o orçamento,
ver onde dá para apertar, o
que dá para fazer. Não é fácil, mas quando tudo é feito
em parceria, ajuda”, diz.
Na lista dos diversos
hábitos que mudaram,
ele destaca a redução de
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vezes em que vão ao supermercado. Em vez de fazer
compras aos poucos, a família passou a frequentar
atacarejos e a fazer uma
grande compra no mês.
Para Silva, a pior parte do
desemprego é não saber
se terá novamente oportunidade. Ele diz acreditar
que sua idade e a condição
econômica do país dificultam a recolocação.
Sobrinho de Silva, Fábio Chrysostomo, 41, está
há um ano sem carteira
assinada –a empresa em
que trabalhava fechou.
Motorista de profissão,

ele vendeu seu carro e
financiou um modelo mais
novo para poder prestar serviço como Uber e
manter as contas em dia.
“Tenho uns R$ 700 do
carro por mês, mais R$
500 de convênio pro meu
filho, os outros gastos
com transporte escolar
e também as contas da
casa. Não é fácil, mas a
gente tem que se virar
porque tem a família toda
em jogo”, afirma.
Nesse período, Chrysostomo diz que enviou
mais de 60 currículos e
teve pouco retorno. “Está

Umuarama - No próximo dia 13, a gerente da Agência do Trabalhador, Camila Orlandini, visitará a Indústria de Estofados Hellen para ministrar uma palestra
motivacional durante a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (Sipat) da empresa. Essa é
uma das várias ações previstas para setembro, com
o objetivo de qualificar melhor o trabalhador – tanto
o que está empregado, quanto aquele em busca de
oportunidades.
“É importante esse trabalho da agência dentro da
indústria. Muitas empresas nos procuram para promover ações em parceria, pois além da intermediação
de mão de obra também auxiliamos na retenção dos
trabalhadores. A agência participa ativamente não
apenas no início do processo, intermediando a contratação, como também no meio e fim”, explicou a gerente.
O secretário de Indústria, Comércio e Turismo
do município, Douglas Bácaro, destacou que esse é
o papel da agência. “Com as parcerias e o suporte
oferecido pelo prefeito Celso Pozzobom, nossa equipe
oferece qualificação para o trabalhador que está
desempregado, intermedia a sua recolocação no
mercado – figurando sempre entre as unidades que
mais ofertam vagas – e também acompanhamos o
seu desenvolvimento dentro das empresas que nos
procuram para esta parceria”, reforçou o secretário.
Para setembro, a agenda da Agência do Trabalhador já tem várias ações previstas. No próximo dia 14,
às 16h, haverá treinamento para os colaboradores da
agência e do setor carteira de trabalho, com a palestra
“Analisando melhor o perfil dos usuários da Agência do
Trabalhador”, ministrada pela psicóloga da Indústria
de Sorvetes Guri, Grasieli Silva.
No dia 20 é a vez do Programa Família em Ação, que
objetiva orientar os pais dos estudantes estagiários
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) sobre a
importância da rede familiar na prevenção de riscos
sociais graves, aos quais os jovens ficam expostos.
“Este projeto é do CIEE, em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social e a Agência do Trabalhador de Umuarama, onde a ação será realizada a
partir das 19h”, convida a gerente Camila Orlandini.
No Dia da Árvore (21/09), os colaboradores da
agência e a equipe da Casa do Empreendedor farão
o plantio de mudas de árvores no entorno do Lago
Aratimbó, dentro do projeto de reflorestar partes degradadas da cidade. A ação será realizada das 13h30
às 16h, e de 24 a 28 haverá ações pelo Dia de Luta da
Pessoa com Deficiência. O cronograma será divulgado
nos próximos dias. Mais informações na Agência do
Trabalhador, Avenida Rio Branco, 4211 – Centro, fone
(44) 3621-1100.

tudo muito parado e eu
não tenho escolha, a não
ser continuar dirigindo”,
afirma ele. Apesar de estar conseguindo pagar
as contas, o motorista
afirma que não vai desistir
da carteira assinada por
causa da estabilidade. “No
emprego fixo há horário,
13º [salário]. Agora, eu tô
me virando. Estabeleço as
metas por dia e tento cumpri-las. Mas quero voltar a
trabalhar com carteira.”
Deixar a estatística do
desemprego, porém, não
significa voltar à situação
anterior à demissão.

PERSONAGEM
Jesus Kummerow, 56, veio para
o Brasil, em 2003, após receber
uma promoção na multinacional
onde trabalhava na Venezuela,
havia 17 anos. O engenheiro químico exerceu aqui a função por
mais dez anos e foi demitido. Com
o dinheiro de rescisão, ele decidiu que não iria buscar emprego
imediatamente e resolveu abrir o
próprio negócio. “Conversei com
a minha mulher, e resolvemos
que iríamos abrir uma loja. Mas
a situação do país não era a melhor, e o negócio não deu certo.”
Procurou emprego a partir de
2015. Só agora em janeiro, Kum-
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merow conseguiu uma vaga para
trabalhar na área administrativa
de uma empresa de transporte
executivo. A diferença foi sentida
no bolso. “No meu atual emprego,
recebo um quarto do que eu ganhava como engenheiro.” Esses
momentos de dificuldades, com
ou sem emprego, exigem disciplina. Para o educador financeiro
Edelcio Fonseca, o melhor a se
fazer após a demissão é mapear
todos os gastos da família. “A
partir disso, é possível calcular
por quanto tempo a família consegue viver sem a renda principal.”
(Folhapress)

D

E

P

A

R

A

N

A

E

N

S

E

UNIPAR

SOLIDARIEDADE ACADÊMICA

Universitários doam roupas e ração

A entrega das roupas aconteceu na Unipar

A ração foi recebida pela médica veterinária Talita Borges

TALENTO
A Unipar terá duas representantes nos Jogos Universitários
Brasileiros, na natação: as estudantes Lismara Ambrósio,
do curso de Educação Física/Umuarama (foto), e Ana
Carolina Lucietto, de Arquitetura e Urbanismo/Cascavel.
Os JUB’s estão programados para novembro. A conquista
das vagas veio depois das duas ganharem medalha de
ouro no JUPs (Jogos Universitários do Paraná). Também
se destacaram no JUP’s: Arthur Lorhan, acadêmico de
Medicina, e George Kyriakos, de Direito, que conquistaram
medalha de bronze no judô. Nessa modalidade, Lucas
Ferreira, também acadêmico de Direito, foi o quinto
colocado na classificação geral. Já no futsal masculino,
a equipe da Unipar conseguiu melhorar a colocação em
relação ao ano passado, chegando às oitavas de final.

Com o objetivo de engrandecer a
conscientização do seu alunado, o curso
de Ciências Contábeis da Unipar realizou
campanha de arrecadação de roupas, durante
sua Jornada Acadêmica. Mais de 500 peças
foram arrecadadas e entregues para entidades
assistenciais da cidade.
Foram contemplados o CREVD (Centro de
Recuperação Viva com Deus), o Grupo União
Pela Vida e a Escola Municipal Professora
Analides de Oliveira Caruso. A distribuição
foi coordenada pela assistente social da
Fundação Cândido Garcia, Rosemeri Berta. O
coordenador do curso, professor Clóvis Uliana,
foi o maior incentivador.
Estudantes dos cursos de Medicina Veterinária
e Estética e Cosmética da Unipar também
se uniram em uma causa nobre: arrecadar
ração para a SAAU (Sociedade de Amparo aos
Animais de Umuarama). Conseguiram 264
quilos, que foram entregues à representante
da entidade, médica veterinária Talita Borges.

Congresso de Saúde Pública

O acadêmico Patrick Cestari, do curso
de Psicologia, participou em Curitiba
do 4° Congresso Paranaense de Saúde
Pública/Coletiva. Ele é integrante do
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic). No evento,
realizado na PUCPR, apresentou dois
resumos de pesquisas, realizadas na
Unipar, sobre uso de plantas medicinais
em UBS de Umuarama e por pacientes
da Estratégia Saúde da Família Rural.
As pesquisas são coordenadas pela
professora doutora Irineia Baretta e
contam com a participação também
das acadêmicas Marlene Halabura e
Elisangela Smaniotto.
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IBOAS
I
EXPECTATIVAS

O Paraná se destaca como o maior produtor
de mandioca e fornecedor de derivados da raiz.
Após três safras consecutivas com excelente desempenho, o Deral está estimando aumento de
6% na área plantada, passando de 141.632 hectares cultivados no ano passado para 150.735
hectares ocupados este ano. Com área maior, a
expectativa é de aumento de 3% na produção,
que deve avançar de 3,6 milhões de toneladas
de raiz para 3,7 milhões de toneladasz, disse o
economista do Deral Methódio Groxko. O plantio já começou, está com 66% da área ocupada,
concentrando-se na região Noroeste do Estado
nas cidades de Umuarama, Paranavaí, Toledo
e Campo Mourão.

Com as chuvas e a chegada de setembro as máquinas voltam ao campo

FEIJÃO
O plantio de feijão das águas já
iniciou em meados de agosto e o
período de cultivo se estende até
dezembro. O Deral estima um recuo
de 13% na área ocupada, que cai
de 194.137 hectares ocupados no
ano passado para 169.303 hectares
este ano. Com 25 mil hectares a
menos de feijão, esta é a menor
área cultivada com nos últimos 12
anos no Paraná, disse o engenheiro
agrônomo do Deral, Carlos Alberto
Salvador. A estimativa de produção
aponta para um volume de 334.577
toneladas, praticamente estável com
a produção em igual período do ano
passado, quando foram colhidas
332 mil toneladas de feijão. Ou
seja, a área plantada é menor mas
o potencial produtivo é o mesmo do
ano passado. Segundo Salvador, o
produtor está reduzindo o plantio
de feijão por dois motivos: um deles
é a queda nos preços e o outro são
sanitário) e a expectativa
é que tenha um clima favorável aos trabalhos de
cultivo. Os produtores estão
animados com os preços
compensadores, que já evoluíram 18% do ano passado
para cá. Em 2017, a soja foi
vendida, em média, por R$
60,00 a saca e este ano está
sendo vendida, em média,
por R$ 71,00 a saca.
O aumento nos preços
da soja está sendo turbinado pela volatilidade do
Dólar frente ao Real e pela
guerra comercial Estados
Unidos e China que impulsiona ainda mais essa oscilação do câmbio que está
favorecendo o produtor.
MILHO
O milho de primeira safra também terá aumento
de área plantada, passando
de 331.321 hectares, ocupados no ano passado, para

os riscos climáticos maiores, quando
comparados com as outras duas
culturas – soja e milho. “O produtor
pode se decidir entre plantar milho
ou soja e correr o risco com o feijão”, disse o analista. Além disso
os preços estão estagnados e não
reagem no mercado, desestimulando
o produtor. O preço do feijão de cor
caiu 21% em um ano passando de R$
112,00 a saca no ano passado para
R$ 88,00 a saca este ano. O feijão
preto teve queda menor, de 8%. No
ano passado era vendido, em média,
por R$ 121,00 a saca e este ano por
R$ 111,00 a saca.
Salvador disse que por enquanto
o clima está favorável ao plantio de
feijão, e espera-se que permaneça
no decorrer do desenvolvimento
da safra. “Sem reação no consumo,
que é cada vez menor, o produtor
de feijão está deixando de ganhar”,
afirmou.

352.167 hectares este ano,
um avanço de 6%. O Deral
calcula uma produção de
3,21 milhões de toneladas,
aumento de 11% sobre a
safra em igual período do
ano passado que atingiu
2,88 milhões de toneladas.
O plantio já começou, devendo ganhar força agora
em setembro. A expectativa
de safra leva em conta o
potencial produtivo da lavoura para esse período do
ano, sujeito a menos riscos
em relação ao período da
safrinha, quando a cultura
enfrenta quedas drásticas
de temperatura.
De acordo com o analista
do Deral, Edmar Gervásio,
este ano o produtor prefere
plantar o milho em detrimento do feijão devido aos
preços compensadores do
grão. Além disso, o risco de
plantar o milho é menor em

comparação com o feijão,
mais sensível aos riscos
climáticos.
Entretanto, o aumento
de 20 mil hectares no plantio está refletindo mais
um ajuste de área porque
na primeira safra são os
produtores mais especializados que investem no
milho. Gervásio explica que
apesar de a soja estar com
preços elevados o produtor
que é especializado em
plantar o milho consegue
maior retorno se plantasse
a soja. Isso porque ele consegue uma produtividade
alta, acima de 12 mil quilos
por hectare em algumas
regiões, que lhe garante
ganhos acima da soja.
O preço aumentou 35%
em um ano, passando de
R$ 21,00 a saca no ano
passado para R$ 29,00, em
média, a saca este ano.

Algodão, soja e café avançam e seguram perdas do agronegócio
O algodão entrou em definitivo no radar do produtor,
ganhou espaço nas lavouras,
teve produtividade e produção aumentadas nas safras
recentes e já começa até a
influenciar positivamente o
PIB (Produto Interno Bruto).
A avaliação mensal que o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) faz das
lavouras brasileiras de grãos
apontou, em julho, um aumento de 24,5% na produção de
algodão deste ano, em relação
à do anterior.
Apesar de todos os problemas vividos pelo setor agropecuário com a greve dos
caminhoneiros, em maio, o PIB
da agropecuária se manteve
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Paraná começa plantio da
safra de verão, e estimativa é
colher 23,3 milhões de toneladas
O Paraná começou a
plantar sua safra de verão
2018/19 (principal safra de
grãos do Estado) neste mês
de agosto, com a expectativa de colher 23,3 milhões de
toneladas, que representa
um acréscimo de 4% em
relação à safra anterior.
De acordo com o Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e
Abastecimento, se o clima
colaborar a expectativa é
colher ao menos 832 mil
toneladas a mais de grãos
em relação à safra passada.
A safra de verão confirma uma situação de quase
monocultura, com o plantio
de soja predominando em
quase toda a área plantada.
Dos seis milhões de hectares de área que será plantada neste período do verão,
91%, ou 5,45 milhões de
hectares, serão ocupados
pela soja, área que permanece estabilizada no Estado
e que se consolida como a
principal cultura plantada
no Paraná, durante o verão.
Não há avanço maior de
área porque não há mais
terras agricultáveis no Estado por onde avançar, segundo o Deral. Em apenas
9% da área remanescente,
serão plantadas outras
lavouras também tradicionais no Paraná como milho
da primeira safra e feijão.
SOJA
O Deral estima um volume
de 19,6 milhões de toneladas
para a safra de soja da temporada 18/19, um aumento
de 3% em relação à anterior,
encerrada com 19,1 milhões
de toneladas. A preferência pela soja é reflexo dos
bons preços do grão que vem
compensando os produtores
que sofreram com eventos
climáticos sobre a soja na
temporada passada.
De acordo com o economista e diretor do Deral,
Marcelo Garrido, se confirmada a previsão, será
uma recuperação da safra
de soja que no ano passado
sofreu com problemas de
seca no início da safra,
que obrigou inclusive à
prorrogação do plantio no
ano passado.
As chuvas chegaram
tarde, entre dezembro e
janeiro, foram bem-vindas,
mais tarde o excesso de
umidade prejudicou o desenvolvimento reduzindo a
qualidade e a produtividade
da lavoura.
O plantio da soja inicia
em 11 de setembro (até lá
o período ainda é de vazio

A5

estável no segundo trimestre,
em relação ao imediatamente
anterior -o desempenho do
agronegócio no período ficou
exatamente em zero. Algodão,
café e soja impediram uma
queda a taxa de crescimento
do Brasil de abril a junho.
Nesses meses, um dos setores
mais afetados foi o de carnes,
devido à paralisação dos transportes e, na sequência, pela
indefinição na tabela de preços
do frete.
Milho, arroz e mandioca,
com clima desfavorável e queda de produtividade, também
afetaram negativamente o
resultado PIB agropecuário do segundo trimestre.
Agronegócio vinha sendo

uma espécie de carro chefe
da recuperação. Agricultura
e pecuária foram decisivas
para o crescimento do PIB
ao longo do ano passado. Por
que o setor de algodão agora
desperta tanto interesse no
país? A resposta é simples: é a
matéria-prima que traz o melhor rendimento no momento.
Supera de 2,5 a 3 vezes a
renda obtida com soja, a líder
nacional em área cultivada
nos campos brasileiros.
A rentabilidade líquida da
soja, sem considerar a remuneração da terra, foi de R$ 1
mil a R$ 1.200 por hectare no
município de Sorriso (MT) na
safra colhida na virada de 2017
para 2018, segundo algumas

consultorias. A cultura do
algodão, contudo, não é para
amadores. O produtor gasta de
R$ 9.000 a R$ 10 mil de custos
para desenvolver apenas um
hectare de lavoura. Para um
aproveitamento melhor do
investimento, é recomendável
que o produtor tenha pelo menos 2.000 hectares de plantio.
Na média, os que se dedicam a
essa atividade cultivam 10 mil
hectares.
É uma cultura que exige
planejamento de pelo menos
cinco anos antes de se iniciar
nela, diz Alexandre Schenkel,
presidente da Ampa (Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão), estado
líder em produção no país.

Diretoria da Sociedade Rural
de Umuarama toma posse
hoje antes do leilão de gado

Reeleito, Milton Gaiari toma posse hoje para mais um mandato

O presidente reeleito da Sociedade Rural de
Umuarama, Milton Gaiari, e os demais integrantes
da nova diretoria para a gestão 2018/20 tomam
posse nos seus cargos em cerimônia marcada para
ocorrer a partir das 17 horas deste domingo, no
espaço de leilão do Parque de Exposições. Logo
após a posse, será realizado mais um leilão de gado
de corte com animais especialmente selecionados.
Além de Gaiari, integram a Diretoria Executiva
como primeiro vice-presidente João Sala, segundo
vice-presidente Sérgio Frederico, primeiro secretário Edson Assis Bastos Júnior, segunda secretaria,
Fernanda Almeida Costa, primeiro tesoureiro
Edson Roberto Peixoto, segundo tesoureiro Orlando
Luiz Santos, diretor jurídico André Balbino Bonnes.
O Conselho Consultivo é formado por Cassiano
Rodrigo de Carli, Marcelo Farias Sanches, Fabiano
Correa Salvador, Estefano Demzuck, Luiz Francisco Paro de Oliveira, Luis Rojas Cervantes, Ailton
Carvalho Esteves, José Antonio de Andrade Duarte,
Odair José Gaiari, Márcio Henrique Lujan.
Conselho Fiscal é formado por: Sidney Lujan,
Airton Valente, Gerson Bortoli, José Alfredo da
Silva Bovo, José Celso Zolim e Joaquim Fernandes
Martins.
Continuar o trabalho
O presidente Milton Gaiari reafirma o compromisso de continuar trabalhando em favor do setor
agropecuário de Umuarama e região. Ele agradece
o apoio recebido dos associados e diz que, ao lado
dos diretores, vai trabalhar para manter e melhorar
a estrutura da Sociedade Rural. E convida a todos
os associados para prestigiar o evento de hoje.
O foco é o aperfeiçoamento do agronegócio
para aumentar o desenvolvimento regional. Isso
sem esquecer da Expo Umuarama, a maior festa
popular da cidade que em sua próxima edição será
realizada de 7 a 17 de março.
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IOPERAÇÃO
I
QUIMERA

cidade

Traficante de Umuarama é condenado
a mais de 30 anos de prisão

O traficante Edvaldo
Nascimento Batista, o “Miranda”, 45 anos, foi condenado a uma pena total de
30 anos 5 meses e 5 dias de
prisão pelos crimes de tráfico de drogas com agravante
de envolver criança ou
adolescente e associação
para o tráfico.
As penas são o resultado
de várias sentenças condenatórias pelos mesmos crimes, que somadas passam
de 30 anos de prisão.

UNIFICAÇÃO
Pela unificação de todas
feita pela Vara de Execuções Penais de Umuarama,
somente a partir de 02 de
agosto de 2032, ou seja,
daqui a 14 anos, é que o
sentenciado poderá pedir
progressão do regime fechado para o semiaberto.
QUIMERA
Batista está há quase
dois anos recolhido na cadeia pública de Umuarama,
desde sua prisão na Operação Quimera, deflagrada
pela Polícia Civil em 26 de
setembro de 2016 quando

Região

Condenada
a 30 anos de
prisão mulher
que
matou
criança com
veneno na
mamadeira
Goioerê – O Tribunal do Júri de Goioerê
condenou na noite de
sexta-feira (31) a dona
de casa Gislaine de
Oliveira a pena de 30
anos de prisão pela
morte de uma criança
de dois anos e meio e
tentativa de homicídio
contra outra de um ano
e meio, em 30 de junho
de 2009.
As vítimas eram
irmãs e estavam sob
os cuidados da criminosa. Gislaine colocou
o veneno nas mamadeiras das crianças,
segundo a denúncia
do Ministério Público,
o que impossibilitou
qualquer chance de
defesa das crianças e
teria se aproveitado
da confiança da mãe
das crianças, uma vez
que a ré cuidava das
meninas.
Segundo o Ministério Público, Gislaine teria agido por vingança,
com a suspeita de que
o marido e a vizinha
tivessem um relacionamento e uma das
crianças seria fruto
deste relacionamento.
A alegação não se sustentou, uma vez que o
envolvimento não foi
comprovado, segundo
o MP.
A ré poderá recorrer da sentença em
liberdade mediante o
uso de tornozeleira eletrônica. O julgamento
durou onze horas. A
mãe das vítimas, Maria Elaine Conceição
passou mal durante a
leitura da sentença e
precisou ser socorrida
pelo Samu.

foram cumpridos 15 mandados de prisão e de busca
e apreensão em Umuarama, Cruzeiro do Oeste e
Altônia. No total 35 policiais
participaram da ação.
Na ocasião outras quatro pessoas, entre elas uma
mulher, também foram presos. Segundo o apurado a
época pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE)
e Núcleo de Inteligência
Policial (Nipol) da Polícia
Civil todos tinham envolvimento com o tráfico de drogas nas regiões do Parque
Dom Pedro I e II, Jardim
Ouro Branco, Avenida Rio
Grande do Norte, Praça
dos Xetás, Sonho Meu e
Zona Sete, todos bairros de
Umuarama. A investigação
durou quatro meses.
Ainda segundo a polícia
divulgou na época, durante a investigação, várias
pessoas foram presas e
adolescentes e entorpecentes foram apreendidos.
Também foi identificado
e preso um mototaxista
que distribuía drogas nos
pontos de venda e recolhia
o dinheiro do tráfico.

Edvaldo Nascimento Batista, o “Miranda”, foi condenado a 30 anos de prisão em diversos
processos por tráfico de drogas (foto divulgação Polícia Civil)

Medida
protetiva não
impede que
ex-marido
bêbado
ameace
mulher
Umuarama – Uma
ordem judicial para
se manter afastado
não foi suficiente
para impedir que um
homem de 21 anos
fosse até o local de
trabalho da ex-companheira para ameaçá-la, segundo a Polícia Militar. O suspeito
ainda estaria bêbado.
Ele acabou detido
pela Polícia Militar e
encaminhado parra a
delegacia de Polícia
Civil de Umuarama
por descumprimento
de ordem judicial.
Segundo a Polícia Militar, a mulher
de 37 anos contou
que seu ex-marido
foi até o seu local de
trabalho, na avenida
Presidente Castelo
Branco, por volta das
19h40 e bêbado começou a ameaçá-la. No
local a PM encontrou
o homem com uma
lata de cerveja na
mão.

Detentas da penitenciária feminina
recebem visita virtual de suas famílias

O projeto Visita Virtual,
desenvolvido pelo Departamento Penitenciário do
Paraná (Depen), está possibilitando que as detentas da
Penitenciária Feminina do
Paraná (PFP), em Piraquara,
revejam suas famílias.
As conversas são por
chamadas de vídeo, que
duram cerca de meia hora,
e acompanhadas por agentes
penitenciários. As detentas
utilizam o computador instalado na unidade, enquanto
os familiares têm acesso via
celular ou computador, como
em uma chamada de vídeo
normal.

EMOÇÃO
Fabiana, que há sete anos
cumpre pena por tráfico
de drogas, pode rever uma
de suas filhas e, inclusive,
conhecer dois netos, pela
tela do computador dentro
da penitenciária. Desde que
foi presa nunca recebeu uma
visita.
“Fiquei muito emocionada em ver minha filha e meus
netos. Eu sei que sou amada
pela minha família. Tomei
um caminho errado, mas já
paguei e agora quero ficar
com eles”, afirma Fabiana,
que está prestes a sair da
prisão.
INÉDITO
Ela é uma das 380 presas
da penitenciária feminina de
Piraquara. Até agora foram
feitas na PFP cinco visitas
virtuais. O projeto, ainda
em fase piloto, é inédito no
Brasil e será estendido a
todas as 31 unidades penais
do Paraná.
De acordo com o secretário de Administração Penitenciária, Élio de Oliveira
Manoel, sete a cada dez
presas não recebem visitas
porque não há procura por
parte das famílias.
FORTALECE
Foi por meio dessas visitas que Suzamar, condenada
a 22 anos de prisão, por
latrocínio, conheceu o neto
que nasceu há poucos dias.
“Isso me renovou, me fortaleceu aqui dentro”, conta.
“Eu achei muito boa essa
iniciativa, tanto pra gente
quanto pra ela”, diz a nora

de Suzamar, Angélica.

UMUARAMA
Natural de Umuarama,
Jéssica, 26 anos, está há
dois anos e meio na Penitenciária em Piraquara,
presa por associação do
tráfico de drogas. Desde
então não recebeu visita da
família devido a distância,
inclusive, do seu filho de 7
anos. “A gente está longe e
sem visita sofremos muito.
Eles não têm condições de
vir até aqui, fica tudo muito
difícil”, diz.
Ela foi a quarta detenta
a participar da visita virtual

e conta como foi rever seu
filho e sua mãe depois de
tanto tempo.
“Conversamos bastante,
foi muito legal e estou ansiosa para a próxima visita.
É uma boa iniciativa, já que
não temos como ver nossa
família pessoalmente. É uma
oportunidade única, a gente
mata a saudade e se emociona”, afirma.
ESTRUTURA
Os equipamentos utilizados para as visitas virtuais
foram instalados nas 31 penitenciárias, primeiramente,
para a realização de web

ICADASTRAMENTO
I
O coordenador do projeto Governo Digital,
Marco Aurélio de Araújo Barbosa, diz que a
intenção, primeiramente, foi facilitar o credenciamento das vistas e reduzir os custos de
deslocamento para fazer o credenciamento.
O coordenador explica que o cadastro
será feito no portal do Governo Digital, do
Governo do Paraná, e por meio desse cadastro
biométrico será feito o agendamento da visita.
Uma vez credenciada, a pessoa estará
apta a fazer as visitas, tanto presencial
quanto virtual, respeitando os agendamentos
e horários disponíveis e, também, a lista de
detentos que terão condições de acessar o
benefício. O cadastro estará disponível a
partir da segunda quinzena de setembro.

audiências por videoconferência na própria unidade,
um programa entre o Governo do Estado e o Tribunal
de Justiça, para agilizar os
processos, reduzir custos
e evitar deslocamentos dos
presos.
“Como as audiências
só acontecem no período
da tarde, pensamos em

otimizar a utilização desse
equipamento para aproximar os presos e suas
famílias”, diz o coronel
Oliveira. Ele ainda destaca
que para ter acesso a visita
virtual, que é um beneficio,
é necessário que o preso
apresente bom comportamento, disciplina e cumpra
suas obrigações.

Prefeitura Municipal de Terra Roxa

Estado do Parana
Termo de Adjudicação
Processo n°: 132/2018
Licitação n°: 74/2018
Modalidade: 6 – Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA ATENDER A FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO CRAS.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que os representantes legais presente à
sessão pública não manifestaram interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à seguinte
licitante:
Vencedores
Nome
Itens
WILSON DE SOUZA BRITO - ME
1.1, 1.2, 2.1, 2.2
R$60.480,00 (sessenta mil e quatrocentos e oitenta reais)
Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas
informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento
licitatório.
É o parecer, s.m.j.
Terra Roxa, PR, 31 de agosto de 2018.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeira
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IORIGEM-ESPÉCIES
I

Nova edição de clássico de Darwin
recupera seu contexto histórico
Pode parecer absurdo
que um livro de 600 páginas
seja considerado um mero
resumo, mas é exatamente
assim que o naturalista
britânico Charles Robert
Darwin (1809-1882) classificava sua obra mais célebre,
“A Origem das Espécies”.
Como mostra uma nova
edição brasileira do livro,
que recupera os detalhes
do contexto histórico do século 19 no qual a teoria da
evolução emergiu, Darwin
queria publicar um tomo
muito mais volumoso, mas
acabou decidindo divulgar
uma versão relativamente
enxuta de suas ideias por
um motivo que os cientistas
atuais conhecem bem: a
pressão da concorrência.
De fato, Darwin foi o primeiro a formular de forma coerente o princípio da seleção
natural como a força motriz
da complexidade e diversificação dos seres vivos,
mas levou décadas para
refinar a ideia, discutindo
suas teses apenas com um
ou outro colega.
Em junho de 1858, porém, chegou às mãos dele
uma carta enviada da atual
Indonésia pelo também
naturalista Alfred Russel
Wallace (1823-1913). A missiva continha o rascunho
de um artigo científico detalhando, em linhas gerais,
a mesma visão que Darwin
esposava. Pego de surpresa, e aconselhado pelos
aliados Sir Charles Lyell
e Joseph Hooker, Darwin
concordou em submeter,
no mês seguinte, alguns
de seus textos para leitura
na reunião da Sociedade
Lineana de Londres, junto
com o artigo de Wallace.
A nova edição conterá a
íntegra de todos os textos
originalmente apresentados nesse encontro em
Londres. “Publicá-los juntos pareceu importante,
porque eles esclarecem a
gênese da ideia central do
livro”, explica o filósofo
Pedro Paulo Pimenta, da
USP. Além de tradutor do

SELEÇÃO NATURAL
Finalmente, há a análise do
paleontólogo sir Richard Owen, que
critica duramente a ideia de seleção
natural e se diz desapontado com o
resultado do trabalho de Darwin.
“Essas resenhas mostram que as
controvérsias em torno do livro
se deram principalmente no meio
científico, em torno de problemas
teóricos, incluindo a ordenação da
natureza por uma sabedoria divina”,
diz Pimenta. “A questão religiosa,
esse embate entre evolucionismo e
criacionismo, é mais recente, é uma
marca da nossa época.” O tradutor,
cuja especialidade acadêmica é o
estudo de filósofos do Iluminismo
do século 18, e de como as bases
lançadas por eles contribuíram para
o arcabouço da ciência moderna, diz
que enxerga em Darwin a influência de duas correntes iluministas.
A primeira é a economia política
livro, ele é responsável pela
organização e apresentação da obra.
Embora “A Origem das
Espécies” propriamente
dita seja o cerne do novo
volume –trazendo o texto
da primeira edição inglesa,
considerada a mais repre-

escocesa, que tendia a enxergar
mecanismos de equilíbrio espontâneo na natureza, no lugar do que
os filósofos chamam de “ordem
teleológica” (ou seja, criada “de
cima para baixo”). A visão darwinista subverte a ordem teleológica
ao imaginar que, a partir de um
ancestral comum, a competição pela
sobrevivência e pela reprodução
entre os seres vivos, com algumas
formas ancestrais conseguindo deixar mais descendentes que outras,
é que teria levado à diversificação
das espécies e à formação de ecossistemas complexos – um processo,
portanto, “de baixo para cima”. Para
Pimenta, a segunda corrente do Iluminismo a influenciar o pesquisador
é a história natural francesa, às
voltas com a questão da unidade dos
seres vivos em meio à sua variedade.
(Folhapress)

sentativa da originalidade
do pensamento de Darwin
–, Pimenta traduziu “extras” que ajudam a entender o impacto original.
Os mais interessantes
talvez sejam três resenhas
“quentes” do livro, escritas
em 1860 por três figuras

influentes.
Um deles é o célebre
“buldogue de Darwin”,
Thomas Henry Huxley, um
anatomista comparativo
britânico que, como o epíteto deixa claro, foi um dos
defensores de primeira hora
do naturalista e enfrentou o

Uma cronologia das ideias que levaram à teoria da evolução

1794
Erasmus Darwin, (avô de Charles), publica “Zoonomia; Ou As Leis da Vida Orgânica”, tratado médico que contém especulações de que ‘todos os animais de sangue quente evoluíram de um único filamento vivo’
1802-1822
Em publicações como “Pesquisas Sobre a Organização dos Corpos Vivos” e “Filosofia Zoológica”, o francês Jean-Baptiste
Lamarck propõe ideias como a herança de caracteres adquiridos e o “poder da vida”, que levariam ao surgimento constante
de seres vivos mais complexos com o passar do tempo
1831-1836
O então estudante Charles Robert Darwin participa da viagem do navio HMS Beagle, da Marinha britânica. As observações
de história natural ao longo dos anos o ajudariam a refletir sobre a distribuição geográfica e origem dos seres vivos
1837
Darwin começa a fazer anotações sobre “transmutação de espécies” num caderno dedicado ao tema, trabalhando em suas
ideias sobre seleção natural durante duas décadas
1858
Darwin recebe um artigo do naturalista Alfred Russel Wallace com ideias similares às suas. Os dois decidem publicar seus
trabalhos ao mesmo tempo em evento da Sociedade Lineana
1859
Publicação de “Sobre a Origem das Espécies”, obra em que Darwin detalha os argumentos apresentados na publicação
conjunta com Wallace
1865-1866
O monge tcheco Gregor Mendel publica os resultados de seus experimentos com plantas que lançam as bases do estudo
da genética. Inicialmente, porém, suas conclusões são ignoradas pela comunidade científica
1871
Em “A Ascendência do Homem”, Darwin aplica pela primeira vez suas ideias aos seres humanos
Anos 1880-1910
Cresce o ceticismo em relação às ideias de Darwin, por causa da dificuldade de conciliá-las com a redescoberta do trabalho
de Mendel e outras pesquisas pioneiras na área de genética
1920-1930
Cientistas como Ronald Fisher e John Burdon Sanderson Haldane fazem o “casamento” teórico bem-sucedido de Darwin
com a genética moderna, dando origem ao neodarwinismo

bispo anglicano de Oxford,
Samuel Wilberforce, num
debate sobre a evolução
e o parentesco do homem
com os demais primatas.
Enquanto Huxley era anticlerical (cunhou o termo
“agnóstico” para descrever
sua posição a respeito da
crença em Deus), um pres-

biteriano devoto dos EUA
é o autor da outra resenha
elogiosa. Asa Gray, botânico
da Universidade Harvard,
apontou, em seu texto, que
os argumentos de Darwin
poderiam ser compatibilizados com a ideia de um Deus
que atua no mundo por meio
de leis naturais.
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Embalado, Atlético-PR recebe o
Bahia para se afastar de vez do Z-4

Oito jogos de invencibilidade. Cinco vitórias
consecutivas em casa e
três no Brasileiro. Esse é
retrospecto recente do Atlético-PR, que recebe o Bahia,
neste domingo, às 16h, em
Curitiba, pela 22ª rodada.
O time baiano, por sua vez,
encerrará uma série de
três partidas fora de casa
e terá a chance de vencer a
segunda consecutiva como
visitante pela primeira vez.
O técnico Tiago Nunes
prefere manter a cautela
com a boa fase do Atlético
-PR. Para ele, esse momento desperta a atenção dos
adversários. “Com a nossa
campanha boa dentro de
casa os adversários vem
cada vez mais preparados,
atentos e com nível de concentração maior. Vamos ter
um nível de exigência muito
grande para conseguir ven-

Atletico treina em Curitiba para pegar o Bahia

cer”, explicou.
A principal dúvida é o
atacante Marcinho, que
ainda sofre com um lesão
no tornozelo. Caso não
esteja apto, seu substituto
deve ser Bruno Nazário. O
atacante Marcelo Cirino e
o zagueiro Thiago Heleno

Sem poder vacilar, Flamengo
recebe o Ceará
O Flamengo não tem mais margem de erro para
tropeços no Campeonato Brasileiro. E por isso,
vencer o Ceará neste domingo, às 11h, no Maracanã,
é uma obrigação para a equipe seguir na briga pelo
título.
A equipe rubro-negra chega para o confronto com
os ânimos renovados depois de ganhar do Cruzeiro,
em pleno Mineirão, pela Libertadores -o triunfo por
1 a 0, porém, não serviu para obter uma das vagas
nas quartas de final. Antes disso, porém, um tropeço
diante do América-MG, fora de casa, havia deixado
os rubro-negros atordoados.
Por causa dos dois pontos deixados no caminho,
já que vencia a partida por 2 a 1 e levou o empate no
fim, o Flamengo viu o São Paulo abrir quatro pontos de vantagem na liderança. Agora, vai precisar
“secar” o adversário para encostar na ponta. Para
encarar o Ceará, o Flamengo não poderá contar
com o zagueiro Léo Duarte e com o volante Cuéllar,
suspensos. No ataque, o bom desempenho de uma
dupla versátil contra o Cruzeiro fez o treinador
manter o sistema. (Folhapress)

Palmeiras tenta vencer
a primeira em Chapecó
O Palmeiras enfrenta a
Chapecoense neste domingo
(2), às 19h, pelo Brasileiro,
tentando vencer para seguir
na briga entre os líderes do
Campeonato Brasileiro e
ganhar sua primeira partida
em Chapecó. Em seis confrontos oficiais entre as duas
equipes no oeste de Santa
Catarina, a Chapecoense
venceu cinco partidas e houve um empate.
Só que o Palmeiras aposta
na boa fase desde o retorno
do técnico Luiz Felipe Scolari
ao comando. A equipe não
perde no Nacional há seis
rodadas, e também não sofre
gols no mesmo período. Felipão tem feito revezamento no
time nas três competições em
que disputa -Libertadores,
Copa do Brasil e Brasileiro.
Neste domingo, Lucas Lima
deve voltar ao comando da

criação do time. Já Felipe
Melo, expulso logo no começo
do confronto de quinta pela
Libertadores, também não
deve ser poupado, já que pode
tomar uma suspensão maior
do que um jogo na competição continental.
No time de Chapecó, a
única certeza é a ausência de
Wellington Paulista, artilheiro
do time na temporada com
11 gols, afastado do elenco
principal. Sem o atacante, o
técnico Guto Ferreira ensaiou
durante a semana um trio
ofensivo formado por Bruno
Silva, Osman e Leandro Pereira.
A situação da Chapecoense é delicada. Dos últimos dez
jogos, venceu apenas um,
números que o empurraram
para a zona de rebaixamento,
com apenas 21 pontos. (Folhapress)

seguem entregues ao departamento médico e são
desfalques certos. Já o
meia Nikão tem seu retorno
confirmado, após cumprir
suspensão contra o Vasco.
No Bahia, os zagueiros
Douglas Grolli e Tiago são
dúvidas. Se não reunirem

condições de jogo, devem
ser substituídos pela dupla Éverson e Lucas Fonseca, autor de um dos gols
da vitória sobre o Ceará. A
principal dúvida é o meia
Zé Rafael, que sente dores
desde o primeiro tempo
do jogo contra o Ceará. A

situação jogador preocupa
o médico do clube baiano,
Rodrigo Daniel.
“Ele teve um trauma na
perna direita, está sentindo
um pouco de dor. Clinicamente a gente acha que não
teve nada mais grave, mas
ele será reavaliado para ver
se há condições”, disse.
Sport e Paraná contra
o Z-4
Sport e Paraná fazem
um confronto direto na briga contra o rebaixamento
no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela
22ª rodada da competição,
acontece neste domingo,
às 16h, em Recife. Com 20
pontos, o Sport não vence
há 11 jogos. Para piorar, foi
derrotado nas quatro últimas partidas. Já o Paraná
tem 15 pontos e é o lanterna
da competição.
O técnico Eduardo Bap-

Raikkonen supera Vettel e Hamilton,
bate recorde e larga na pole na Itália
A Ferrari confirmou o
domínio do fim de semana
no treino classificatório
para o GP de Monza, marcado para este domingo,
às 10h10 (de Brasília).
Com uma volta recorde já
nos segundos finais do Q3,
Kimi Raikkonen cravou
1min19s119 e conquistou a
pole position para a corrida
na Itália.
Sebastian Vettel (0s161
atrás) completou a dobradinha da escuderia. Lewis
Hamilton, que flertou com
o primeiro lugar até os
segundos finais do treino,
sai em terceiro, enquanto o
companheiro de Mercedes,
Valtteri Bottas, fecha a
segunda fila.
A liderança da Ferrari
em casa promete esquentar ainda mais a disputa
pelo campeonato mundial.
Sebastian Vettel soma 314
pontos, apenas 16 a menos
do que o líder Lewis Hamilton. Restam sete etapas
para o fim da temporada de
2018 na categoria máxima
do automobilismo. O domínio da Ferrari em Monza
começou no segundo treino
livre, ainda na sexta-feira.
Quando valeu a classificação, a escuderia italiana
ratificou o domínio ainda
na primeira parte da última
atividade de sábado.
Raikkonen abriu com o
melhor tempo, mas antes
da metade do Q1, Vettel
assumiu a ponta com uma
vantagem confortável de
quase 0s3 em relação às
Mercedes. O piloto alemão
fez 1min20s542 e se impôs
diante de Lewis Hamilton.
Embora tenha evoluído em
relação aos três primeiros
treinos, o líder do campeonato ficou atrás da dupla
ferrarista, dominante com

o céu limpo na Itália -a Racing Point Force India, que
se aproveitou do tempo sem
chuva na primeira sessão,
liderou com Sergio Perez
na sexta-feira.
Todo o conforto da
Ferrari terminou durante
o Q2. A Mercedes optou
por registrar voltas nos
primeiros minutos e registrou a primeira marca abaixo dos 1min20s,
com Lewis Hamilton.
A resposta dos italianos
veio de maneira imediata,
mas sem o conforto exibido
nas sessões anteriores em

Monza. Vettel reassumiu
a liderança do treino com
um tempo 0s013 superior
ao grande rival pelo título
mundial em 2018.
Enfim, a Mercedes se
colocava entre os dois
carros da Ferrari; Bottas
apareceu em quarto, mas
com mais de 0s7 de desvantagem em comparação
ao melhor tempo cravado
por Sebastian Vettel, que
melhorou ainda mais na
última volta dentro da segunda parte do treino classificatório (1min19s629).
(Folhapress)

Confira o grid de largada
do GP da Itália
1) Kimi Räikkönen (Ferrari)..............................................1min19s119
2) Sebastian Vettel (Ferrari).............................................1min19s280
3) Lewis Hamilton (Mercedes).........................................1min19s294
4) Valtteri Bottas (Mercedes)...........................................1min19s656s
5) Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer)......................1min20s615
6) Romain Grosjean (Haas/Ferrari).................................1min20s936
7) Carlos Sainz (Renault).................................................1min21s041
8) Esteban Ocon (Force India/Mercedes).......................1min21s099
9) Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda)...............................1min21s350
10) Lance Stroll (Williams/Mercedes).............................1min21s627
11) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)..............................1min21s669
12) Sergey Sirotkin (Williams/Mercedes).......................1min21s732
13) Fernando Alonso (McLaren/Renault).......................1min22s568
14) Sergio Pérez (Force India/Mercedes).......................1min21s888
15) Charles Leclerc (Sauber/Ferrari)...............................1min21s889
16) Brendon Hartley (Toro Rosso/Honda)......................1min21s934
17) SsVandoorne (McLaren/Renault)..............................1min22s085
18) Marcus Ericsson (Sauber/Ferrari).............................1min22s048
19) Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer)...................penalidade
20) Nico Hülkenberg (Renault)........................................penalidade

tista garante que a equipe pernambucana jogará
para vencer e só tem uma
dúvida: Deivid, suspenso,
deixou uma vaga aberta
no meio de campo, que
está em disputa por Neto
Moura e Nonoca. “A gente
vai trabalhar com um foco
maior na parte ofensiva.
Eu vejo o Neto com uma
evolução grande até onde
posso cobrá-lo. Eu ainda
estou conhecendo o Nonoca, mas ele entendeu a
mensagem”, afirmou. No
Paraná, o técnico Claudinei
Oliveira comemorou o fato
de treinar durante uma
semana completa, abrindo
a possibilidade para uma
mudança de característica
na equipe, com Carlos ou
Caio Henrique fazendo a
função de meia ofensivo, já
que Maicosuel segue como
desfalque. (Folhapress)

desafio

Com
desfalques,
São Paulo
tenta manter
liderança do
Brasileiro
Uma semana
após ampliar sua
vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o São
Paulo tenta agora
superar os desfalques e o Fluminense
neste domingo (2),
às 16h, no Morumbi.
As ausências são
importantes e preocupam o treinador
Diego Aguirre.
O meio-campo estará todo remodelado. Jucilei, Hudson e
Nenê, por suspensão
ou lesão, deverão
ser substituídos
por Luan, Liziero e
Shaylon. Outro ausente será Everton,
que se recupera de
contusão. Os candidatos para ganhar
a vaga são Régis,
Edimar ou Everton
Felipe.
Pelo lado do Fluminense, o técnico
Marcelo Oliveira
terá o desfalque de
s e u a r t i l h e i r o. O
centroavante Pedro,
líder da tabela de
artilheiros do Nacional, com dez gols,
sofreu uma lesão
nos ligamentos do
joelho direito, o que
também custou sua
estreia na seleção
brasileira de Tite.
Kayke será o substituto. (Folhapress)
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Finalizados os trâmites judiciais, a construção da nova rodoviária deve ser retomada em outubro

IInfraestrutura
I

Lançada em 2012, construção da
nova rodoviária segue para nova fase
Umuarama – Seguindo
o cronograma das obras
públicas, a edificação da
nova rodoviária de Umuarama se arrasta ao longo
de seis anos. Foram diversos problemas até a atual
administração municipal
assumir a obra, após uma
briga judicial contra a antiga construtora. Finalizados os trâmites judiciais,
a construção do prédio
público deve ser retomada
em outubro.
Conforme o prefeito
Celso Pozzobom, após a
retomada da obra por parte
do município, no último dia
22 de agosto duas empresas foram finalistas de um
processo licitatório visando a construção da nova
rodoviária. Os envelopes
para identificar a construtora vencedora e também
a emissão da ordem de
serviço, por parte do município, seria no próximo dia
6 (quinta-feira). Entretanto,
uma terceira empresa apresentou recursos, que estão
sendo analisados pela procuradoria do município.

usuários. A entrada e saída
dos ônibus ficará no mesmo
nível da marginal à rodovia,
bem como as plataformas.
Já áreas comuns, banheiros, guichês, lojas e praça
de alimentação serão no
piso inferior, com acesso
à área de embarque por
meio de escadas rolantes e
elevadores.
Antigo prédio
Ainda conforme o prefei-

to Pozzobom, para antiga
rodoviária o município projeta levar o terminal urbano
para o local. Para isso, seria
preciso melhorias não só
no prédio, mas ao redor,
com o objetivo de apenas
passageiros trafegarem no
terminal. “Nossa ideia é dar
vida para aquela região.
Estamos conversando com
o pessoal do Camelódromo
e empresários da localidade”, finalizou o prefeito.

Essa seria a visão frontal da rodoviária no jardim Interlagos I, croqui lançado em 2014

“Caso os recursos não
sejam acatados, já emitimos a ordem de serviço
para a retomada da construção da rodoviária. No
contrário, vamos abrir uma
nova licitação. Mas agora
está tudo mais tranquilo,
pois vencemos na justiça
e estamos com a obra nas
nossas mãos e com recursos garantidos, então a
obra começará este ano”,
disse Pozzobom.
Ainda segundo o prefei-

to, além do processo judicial, o projeto e financiamento da nova rodoviária
passaram por correções,
adequações e reprogramação. “Fizemos os cálculos
e colocamos no processo
licitatório. Quando assumimos a obra, a vontade
era paralisar a rodoviária,
pois a construção do prédio
começou com um orçamento de R$ 4 milhões, saltou
para R$ 14 milhões e hoje
deve bater os R$ 19 milhões

para ser concluída. Naquele
momento o município tinha
outras demandas urgentes,
entretanto era uma exigência do Paraná Cidade a conclusão da obra”, explicou.
Terminal - A nova Estação Rodoviária terá 7.599
m² de área construída, mais
1.993 m² de calçadas, 30
boxes e demais instalações,
ampla área externa para
circulação, plataformas,
estacionamento, jardins e
áreas de passeio para os

Prefeito Celso Pozzobom acredita que a retomada da construção aconteça
ainda este ano

Com aterro bem adiantado, ponte do Espanha receberá asfalto em setembro
Umuarama - A futura
ligação entre a região do
cemitério municipal e a rodovia PR-323, pelo Jardim
Espanha, teve mais um passo
nesta semana, com a implantação do aterro que servirá
de base para a pavimentação
– última etapa da obra de extensão da Avenida Ariovaldo
Rodrigues de Moraes. Recentemente foram concluídas
as galerias pluviais, bocas
de lobo e poços de visita, e
agora foi a vez da terraplenagem implantar o aterro.
O prefeito Celso Pozzobom e o secretário de Obras,
Planejamento Urbano e Projetos Técnicos do município,
Isamu Oshima, tem visitado

regularmente o canteiro de
obras. O prefeito destaca
que esse é um grande investimento do município,
com recursos próprios, para
criar uma nova ligação entre o centro da cidade e a
principal rodovia que contorna Umuarama, a PR-323,
melhorando a mobilidade e
desafogando outros acessos
de grande movimento, como
as avenidas Tiradentes e
Ângelo Moreira da Fonseca.
A ponte custou R$ 1 milhão 261 mil e foi concluída
em maio deste ano, já a pavimentação receberá investimento de R$ 1 milhão 119 mil.
Pozzobom reforça que a obra
é realizada com recursos

Ponte no jardim Espanha recebe implantação do aterro que servirá de base
para a pavimentação

próprios, desde a ponte até a
pavimentação, iluminação e
urbanização, e inclui trechos

de asfalto novo, reperfilamento e recape – na parte
mais antiga da Avenida Ario-

valdo Rodrigues de Moraes.
O secretário Isamu Oshima explica que foram implantados 420 metros de
galerias pluviais com tubos
de 0,60 cm a 1,20 m de diâmetro. O prolongamento
que receberá asfalto novo
tem 310 metros e outros 880
metros receberão recape. “A
urbanização prevê ainda 640
metros de calçamento, sinalização horizontal e vertical
(com 97 placas) e 2.150 m²
de grama. Vamos arborizar
as calçadas com mudas de
ipês de cores variadas e
deixar o canteiro central
livre para a iluminação em
LED, já implantada na parte antiga. Será um novo

acesso seguro e confortável
ao centro, bem sinalizado e
urbanizado”, acrescentou.
A pavimentação deve
ser concluída até o final de
setembro, caso não haja
imprevistos, e o recape da
parte antiga será realizado simultaneamente. O
projeto de iluminação terá
1.180 metros de extensão,
com postes de braço duplo
no canteiro central. “Com
essa obra, estimulamos
o desenvolvimento da região do Jardim Espanha,
que tem potencial e espaço
para receber novos comércios, indústrias e ocupação
residencial”, completou o
prefeito Celso Pozzobom.
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Oitava temporada

Escolhendo
os sapatos

Gisele Bündchen contou
que na hora de escolher os
sapatos, o que conta mesmo
é o conforto. E mais, ela
assumiu que adora rasteirinhas e tênis. E não fica sem
esses modelos.

Segredos da bela

E por falar em Bruna Marquezine, ela contou aos seus
seguidores alguns segredos de sua maquiagem. A atriz
costuma misturar hidratante facial e corretivo à base e
também gosta de usar uma máscara antes da maquiagem.
E ainda, a bela não dispensa a água termal.

Nova personagem

Renata Sorrah estava de férias desde que encerrou
a sua participação em “A Regra do Jogo”, mas retorna a
telinha em “Troia”. A atriz interpretará uma ex-celebridade, mãe de três filhas e que não consegue se acostumar
com o anonimato.

Para os fãs de Madonna

Madonna pretende lançar um novo disco e somente com
músicas inéditas. A cantora tem mantido o maior sigilo
sobre o assunto. É esperar para ver.

“American Horror Story” estreia a oitava temporada
no próximo dia 13, na tela do FX e terá a volta de alguns
personagens da primeira temporada.

Sem carne

Já faz um bom tempo que Tatá Werneck aboliu as carnes vermelhas e frango do seu cardápio. A alimentação da
atriz consiste em saladas, peixes e frutas e ela costuma
dizer que não sente nenhuma falta de carne, tendo se
adaptado muitíssimo bem à alimentação natural.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

1) Como se chamava a
personagem da atriz Julia Lemmertz na novela
“Araguaia”, exibida pela
Globo entre o final de
2010 e o início de 2011?
a) Isadora
b) Manuela
c) Nancy
d) Amélia
2) Qual emissora de TV
aberta, em UHF e que também está presente nas
operadoras de TV por assinatura, que exibe em sua
grade de programação inúmeras séries clássicas que
fizeram sucesso no passado?
a) CNT
b) Rede Brasil
c) Mix TV
d) Rede TV!
3) Qual desses canais da TV paga não pertencem a
Globosat?
a) Telecine
b) Viva
c) HBO
d) Megapix
4) O espetáculo teatral “Sem Pensar”, foi estrelado
por qual dessas atrizes?
a) Lúcia Veríssimo
b) Paolla Oliveira
c) Fernanda Montenegro
d) Denise Fraga

Futuro garantido

Bruna Marquezine curte férias depois que encerrou o
seu trabalho em “Deus Salve o Rei”, mas está reservada
para o folhetim “Troia”, que está sendo escrito por Manuela Dias e que tem estreia prevista para maio de 2019.

5) A novela “Vidas em Jogo”, que teve o ator Leonardo Vieira no papel de Ernesto, foi exibida em qual
emissora de televisão?
a) Globo
b) Record
c) SBT
d) Band
(Respostas: 1-d / 2-b / 3-c / 4-d / 5-b)

Érico se aproxima de Dandara e Jade os observa.
Com ciúmes de Rei, Alex acredita que foi enganado
por Maria Alice. Márcio insinua que há algo a mais
na história entre Rei e Maria Alice. Érico questiona
Brigitte sobre Getúlio. Rafael comemora com Gabriela
sua recuperação. Talíssia se incomoda por não conseguir ficar a sós com Vinícius. Maria Alice lembra
de quando foi humilhada por Naldo. Rei envia nova
mensagem para Maria Alice, que se irrita. Maria Alice
consegue desabafar com os amigos sobre Rei e Alex
se desculpa.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20

Camilo sonda Julieta sobre o passado agressivo de
seu pai. Fani explica para Edmundo por que não quer
se casar. Kléber conta para Virgílio que Susana tem
provas contra ele. Fani pressiona Gaetano para saber
por que Luccino foi expulso de casa. Rômulo avisa
a Ofélia e Felisberto que Darcy está fora de perigo.
Delegado Baltazar vai ao hospital inquirir Darcy e
Elisabeta sobre o atentado, e eles garantem que não
foi Brandão quem os atacou.Camilo descobre que seu
nascimento foi consequência de uma violência.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Dom Sabino afasta Bento de Samuca. Pedro Parede
faz fotos da confusão no noivado. Emílio recebe as
fotos enviadas por Pedro Parede. Marocas e Samuca
ficam presos no elevador e fazem as pazes. Miss Celine
e Elmo também ficam presos e acabam se beijando.
Betina dorme na casa de Samuca. Samuca entrega o
anel de noivado a Marocas. Marocas encontra Betina
na casa de Samuca. Monalisa termina seu casamento.
Helen tenta ser paciente com Bento.

SEGUNDO SOL - 21h25

Beto decide cuidar de seu patrimônio. Naná presenteia Luzia com um véu e pede que ela o use em
seu casamento com Beto. Karola dá uma entrevista e
diz que foi contra Beto fingir que estava morto. Artur
confessa a Katiandrea que o negócio de Roberval é
apenas uma fachada. A moça conta a descoberta para
Laureta, que extorque o filho de Severo. Valentim se
desculpa com Beto por ter escondido as transações
financeiras de Karola. Remy volta de Paris e vai atrás
de Karola. Edgar revela a Manu que é filho de Zefa.
Roberval manda um falso comprador visitar a mansão
de Severo e fazer uma oferta pela casa.

De volta

A atriz Yanna Lavigne
interpretará Laura, filha
do personagem que será de
Tony Ramos, na novela “O
Sétimo Guardião”. Um dos
últimos trabalhos dela na
televisão foi em “Liberdade,
Liberdade”, no ano de 2016.

Em família

Benedito Ruy Barbosa
foi escalado pela Globo
para supervisionar a novela
“Arroz de Palma”, cotada
para ser mostrada na faixa
das seis da tarde. A trama
está sendo escrita por Edmara Barbosa e Bruno Luperi, respectivamente filha
e neto do novelista.

Só curtindo

Quando tem folga no
trabalho, Chay Suede aproveita para curtir as ruas de
Ipanema, a bordo de sua
moto. Sempre muito sorridente, é impossível o ator
não ser notado quando faz
tais passeios. A mulherada
e os paparazzi adoram clicar o bonitão.

Será que volta para
a Record?

Edu Guedes está na mira
da Record para comandar
um programa matinal na
emissora. Atualmente, o
apresentador e culinarista está na Rede TV!, mas
sem contrato. É esperar e
conferir.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Luísa diz que Poliana está proibida de conversar novamente com Sr. Pendleton. Os comparsas do Rato, chefe
do crime da comunidade, vão até a padaria para alertar
Jeferson a parar de movimentar os moradores se quiser
que nada aconteça com o estabelecimento de Durval.
Débora tenta convencer Ruth de que Poliana quebrou
seu tablet de propósito e precisa ser punida. Luca e
Guilherme brigam e vão parar na diretoria. Sr. Pendleton
chega na O11O para a reunião com os funcionários e a
projeção misteriosa de Otto, que é ele mesmo disfarçado.
Os alunos brincam de adivinhação na aula de teatro.

Não discuta com quem acredita em
forças mágicas para explicar o que
acontece. Encare essas reações de
forma filosófica como algo normal
para os outros. Assim você evitará
dissabores.

Os ganhos estão favorecidos por meio
de uma atividade extra. Não perca
uma boa oportunidade que terá de fazer o bem para alguém. Pode ser uma
ajuda material ou um ombro amigo.

Aproveite toda a inspiração que o
astral traz para escrever. Fale sobre
os seus sentimentos mais íntimos e
profundos. Aposte em sua espontaneidade e não tente se expressar de
forma rebuscada.

Expresse seus sentimentos mais
sublimes de solidariedade com a dor
do outro. Siga a sua intuição para
saber como agir diante dos problemas.
Libere sua inspiração na hora de se
expressar.

Alegre-se! Terá ótimos momentos com
os amigos e uma excelente harmonia
no romance. Divida-se um pouco entre
as amizades e seu amor. Não deixe de
dar atenção para seus pais.

É dia para se divertir, mas sem exageros. Limite os gastos com dinheiro.
Procure recuperar as forças físicas. As
comidas gordurosas, tão tentadoras,
representam um perigo à sua saúde.

Começa um tempo importante para
você. Procure descansar das últimas
tensões. Peça a pessoa amada que
escolha o programa para vocês
fazerem no próximo final de semana.

Bom momento para as obras comunitárias. A solidariedade será capaz
de mover o mundo. Pratique desde o
gesto mais simples até a grande ação
em prol do bem comum.

Projetos favorecidos para o futuro. Se
estiver só, divirta-se com os amigos.
Terá a chance de encontrar alguém
atraente. Se estiver comprometido,
prepare-se para momentos inesquecíveis.

Fantasia e amor dominam o dia de
hoje. É bom lembrar que nem tudo
que reluz é ouro. Há ilusão em todos
os lugares. O coração sensível poderá
colocá-lo em uma roubada.

Continue com sua velha política de
não se meter em casos domésticos.
Tudo pode ser adiado para uma ocasião melhor. A sua energia deve ser
direcionada para o amor e a amizade.

Muita inspiração e um tanto de criatividade farão a diferença em seu
trabalho. Tome cuidado antes de
assinar documentos. Examine tudo
minuciosamente. Bom para o romance. Aproveite!
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CRECI J-05216

Próx. ao novo Colégio Satélite
Residência em alvenaria. Localizada na Rua Sofia Laderutski
Biella, nº 3911. Terreno com área total de 175,00m² e 90,00m²
de área construída, sendo: 01 suíte com armários planejados, 02
quartos sendo 01 quarto com armários planejados, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem p/ vários
carros. R$ 250.000,00
Jardim Paris
Residência em alvenaria, localizada na Rua Montevideo, nº 4154.
Terreno com área total de 126,50m² e área construída de 75,90m²
mais uma ampliação de 20,00m². Perfazendo uma área de construção de aproximadamente 95,90m², sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa/ cozinha, bwc social, área de festa com churrasqueira,
área de serviço e garagem. R$ 210.000,00

Próx. ao Villagio di Roma
Sobrado alto padrao, localizado na Rua Goiás, S/N.
Terreno com 473,89m² e área construída de 500,00m².
Sendo pavimento superior: 01 suíte master com closet e
banheira de hidromassagem, 01 suíte com closet, 01 suíte.
Pavimento inferior: sala de estar com lavabo, sala de tv,
sala de jantar, escritório, cozinha, adega, espaço gourmet,
garagem para vários carros. Edícula com área de festa,
banheiro, área de serviço e despensa. Possui piscina e
jacuzzi com aquecedor. OBS: fico acabamento em porcelanato, aquecedor solar e elétrico, portão eletrônico, janelas
elétricas, interfone e alarme. R$ 2.800.000,00,
Condomínio Village do bosquePróx. ao Bosque do índio
Residência em alvenaria, localizada na Rua do bosque, nº 4752condomínio residencial Village do bosque. Terreno com área total
de 387,16m² e área construída de 217,96m², sendo: 03 suítes, sala
de tv, sala de estar, cozinha, despensa, área de serviço e garagem.
OBS: condomínio com total de 04 residências.R$ 1.100.000,00
Jardim Lisboa
Residência em alvenaria, localizada na Rua Lions, nº 5896- Jardim
Lisboa. Terreno com área de 360,00m² e 225,00m² de área construída, sendo: 02 suítes, 01 quarto, sala de tv, sala de estar/ jantar,
bwc social, cozinha (com armários planejados), área de serviço,
despensa e garagem. Obs: casa semi mobiliada, com armários em
todos os quartos. R$ 850.000,00
Próx. ao Mont Blanc
Sobrado em alvenaria, localizado na Rua São Jorge, nº 4101.
Terreno com área total de 292,96m². Sobrado com 185,00m² de
área construída, sendo pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala de tv e bwc. Pavimento inferior: sala, lavabo, copa/
cozinha, despensa e garagem. Edícula com área de 48,14m² contendo: varanda com churrasqueira e área de festa, bwc, quarto e
despensa. OBS: possui piscina de 16 mil litros. R$ 680.000,00
Próx. ao laboratório Reunidos
Sobrado em alvenaria. Localizado na Rua Japurá, nº 3306. Terreno
com área total de 252,06m² e 233,35m² de área construída, sendo
Pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala de tv
com sacada. Pavimento inferior: sala de estar, sala de tv, copa,
cozinha, lavabo e garagem p/ vários carros. Edícula contendo 01
quarto, bwc social, lavanderia e área de festa com churrasqueira e
piscina. R$ 650.000,00
Rua Minas Gerais
Residência parcial em madeira/ alvenaria, localizada na Rua Minas
Gerais, nº 5473. Terreno com área total de 490,00m² e 180,00m²
de área construída, sendo: 02 suítes, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social e garagem. Edícula contendo 01 quarto, bwc,
despensa, varanda e área de serviço. R$ 550.000,00
JARDIM DOS PRINCIPES
Residência em alvenaria, localizada na Rua Santa Catarina,
esquina com a Rua Angelo Coleutto, nº 3058. Com 131,63m² de
área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha
planejada, bwc social, área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$
550.000,00
PRÓX. AO COL. HILDA T. KAMAL
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Perobal, nº 4150.
Terreno com área total de 525,00m². Casa da frente contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
Casa do fundo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. OBS: casas alugadas pelo valor total de R$
1.315,00 VALOR DA VENDA R$ 530.000,00
Próx. a unipar- sede
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº
4834. Casa da frente: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área
de serviço. Casa dos fundos: 02 quartos, sala, cozinha planejada,
bwc social e área de serviço. R$ 530.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Residência em alvenaria, localizada na Rua Otavio Barbosa
da Silva, nº 1845. Terreno com área total de 323,18m² (13,00 x
24,86), e 185,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada, bwc social e garagem p/ vários carros, cerca elétrica e portão eletrônico. Edícula contendo:
área de serviço, despensa, banheiro, varanda e churrasqueira.
R$ 455.000,00

Próx. a Unipar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 190.000,00
JARDIM MODELO
Residência em alvenaria, localizada na Rua Augusto Ferreira do
Nascimento, nº 4333. Área total de 126,00m² e 90,00m² de área
construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha,
bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 190.000,00
Próx. ao Parque de exposição
Residência em alvenaria, localizada na Rua Europa, nº 4094.
Terreno com 163,30m² e área construída de 83,00m², sendo: 01
suíte, 01 quarto, sala, copa, bwc social, cozinha, área de serviço e
garagem. R$ 180.000,00
Jardim Patrimônio Umuarama
Residência em alvenaria, localizada na Rua Águia, nº 2300. Terreno com área total de 250,91m², e 120,00 m² de área construída,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e garagem p/ 02 carros. Varanda com churrasqueira e área de serviço.
R$ 180.000,00
Residencial Belo Monte
Residência em alvenaria, localizada na Rua projetada C, S/N.
Terreno com área de 157,50m² (7,00 x 22,50) e 90,00m² de área
construída, sendo: 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 170.000,00
Jardim São Cristovão
Residência em alvenaria, localizada na Rua Rio Paraná, nº 1685São cristovão. Com área de aprox. 70,00m², contendo: 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e espaço p/ carro. R$
140.000,00

Próx. ao supermercado Vivian loja 02
Residência em alvenaria, localizada na Av. Rio Grande do Norte,
nº 2178. Terreno com área total de 258,00m², e 160,00m² de área
construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, sala de
tv, copa, cozinha, despensa e garagem. Edícula c/ churrasqueira,
lavanderia, bwc social e garagem- Obs: Aceita-se terreno como
parte do pagamento. R$ 260.000,00

Próx. ao Kaskata

Residência em alvenaria, localizada na Rua Amaro Tavares, nº 2941.
Com terreno de 165,60 (12,50x13,80) e área construída de 126,20,
sendo: 03 quartos, sala, copa/cozinha, bwc social e garagem. R$
185.000,00

SERRA DOS DOURADOS
Salão comercial, localizado na Av. Central, nº 1133- Serra dos Dourados- Pr. Sendo que o mesmo está em funcionamento (pastelaria e
sorveteria). Terreno 9x15,00m². Salão bem conservado, com 100m²
de área construída- ótima localização comercial. Sobrado em alvenaria, localizado na Av. central, nº 1133. Sendo que no térreo, possui
um salão comercial com área de 50,00m². E área superior sendo
residencial, com área de 180,00m², contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala com sacada, banheiro social, 01 sótão contendo 01 quarto e
sala com sacada. R$ 700.000,00- Obs: Estuda-se permuta por residência ou apartamento em Umuarama. Ou também, a venda do
imóvel (salão ou sobrado) separado.

Próx. ao Mercado Big Walmart
Residência em alvenaria, localizado na Rua Irineu Fernandes de
Oliveira, nº 2507. Terreno com área total de 240,00m² e 123,95m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Edícula
com churrasqueira. R$ 340.000,00

Antigo Vivian supermercado
Salão comercial, localizado na Rua Tomé de Souza esquina com a
Rua Anhumaí, nº 3240. Perfazendo uma área total de 2.065,00m²,
contendo edificado um salão comercial e subsolo em alvenaria,
com área de 2.500,00m². OBS: locado por 5 anos, no valor de R$
8 mil reais. R$ 3.500.000,00

Próx. a Unipar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. R$ 330.000,00

Próx. a Unipar- Sede
Ed. Residencial Alphaville Atrium, localizado na Rua José Honório
Ramos, nº 4121. Apartamento 803 duplex, contendo: 02 suítes, 01
quarto, sala com 02 ambientes e sacada, bwc social, cozinha e
lavanderia. Pavimento superior: sala, lavabo, espaço com churrasqueira e piscina. 02 vagas de garagem R$ 1.300.000,00

Próx. ao Lago Aratimbó
Residência em alvenaria, tipo assobradado. Com área total de
180,235m² e área construída de 80,00m², sendo Pavimento
superior: 03 quartos, bwc social e sala. Pavimento inferior: cozinha, área de serviço, varanda e garagem. OBS: todo murado,
portão eletrônico e cerca elétrica. R$ 300.000,00

LANÇAMENTO- Próx. ao Rotary club
Ed. Residencial Moriah, localizado na Av. Rotary, S/N. 02 apartamentos por andar voltados para frente do edifício, com 157,03m²
de área total e 102,12m² de área útil. Sendo 02 suítes, 01 demi-suíte, cozinha, lavanderia, bwc social, sala/ copa com ampla sacada
com vista privilegiada e 02 vagas de garagem. Sol da manhã de
frente para todos os apartamentos. O condomínio possui área de
lazer no primeiro andar, salão de festas com amplo terraço de
frente para a avenida, playground, espaço fitness, brinquedoteca e
banheiros. Excelente para morar ou investir. Apartamentos a partir
de R$ 432.000,00 e cobertura duplex a partir de R$ 795.000,00,
com área total de 283,65m² e 198,51m² de área útil. Com diferencial de 04 dormitórios, 03 vagas de garagem e deck com piscina.
OBS: Entrega para janeiro de 2021.
Próx. ao colégio Hilda T. Kamal
Ed. Residencial Fernando Pessoa, localizado na Rua Perobal
(esquina) nº 4060. Com área total de 143,00m². Apartamento 704,
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/copa, cozinha, bwc social,
área de serviço e 02 vagas de garagem R$ 380.000,00

Próx. a delegacia
Residência em alvenaria, localizada na Rua Turiaçu, nº 1891.
Terreno com área de 504,00m² e 167,39m² de área construída,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, 02 salas, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem p/ 03 carros. OBS:
Estuda-se permuta por imóvel em Maringá. R$ 300.000,00

Próx. a Sanepar
Edifício residencial Itapema. Localizado na Rua Piúna, nº 3845.
Com área total aproximada de 100,00m², sendo 75,00m² de uso
privativo. Apartamento nº 11, contendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc
social, sala/ sala de jantar, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 300.000,00

Jardim Global
Residência em alvenaria, localizada na Rua Belo Horizonte, nº
1720. Terreno com área total de 180,47m² e aprox. 88,00m² de
área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala,
copa/ cozinha, área de serviço e garagem. R$ 300.000,00

Próx. a Unipar sede
Edifício residencial Kennedy. Localizado na Rua Ministro Oliveira
Salazar, nº 5016. Apartamento 31, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 180.000,00

Próx. ao Mercado Capioto
Residência em alvenaria, localizada na Rua Ibiaí, nº 3622.
Com área construída de 194,12m², sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social, despensa e garagem. Edícula
com quarto, bwc, área de serviço e varanda. R$ 290.000,00

Próx. ao mercado Vivian
Lote nº 24-T-A-2, subdivisão do Lote 24-T, da Gleba 12- Jaborandy. Terreno localizado na Rua Madre Teresa de Calcutá, com área
total de 1.937,76m² (44,04 x 44,00). R$ 500.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Terreno com área total de 546,86m² (14,14 x 18,40 x 32,79 x
44,56). Localizado no lote de terras nº 07, da Quadra 01 da rua
Tietê S/N- Jardim América ||. R$ 325.000,00
RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS
Lote de terras nº 20, da Quadra 02, com área total de 364,00m²
(sendo 14 x 26)- Condomínio Residencial Portal das águas. R$
295.000,00
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-G, com área de 319,56m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-D, com área de 321,42m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-E, com área de 321,79m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-F, com área de 321,16m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 184.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente
ao Ecoville. Lote urbano nº 05-A/ 05-B/ 05-C/4. Com área de
282,60m².
Próx. ao Shopping
Data de terras 3, Quadra 9, localizado na Rua Projetada A- Parque
Alto da Paraná. Com área de 375,00m² (15x25) ,ótima topografia.
R$ 170.000,00

Próx. ao lago aratimbó
Data nº 08 e 10, da Quadra nº 15- Parque do lago. Com área total
de 250,00m² (10,00 x 25,00) cada. R$ 115.000,00

Próx. a Unipar- sede
Prédio residencial, localizado na Rua Mandaguari, nº 5175. Com
área total de 490,00m², e 1.080,00m² de área construída, contendo edificado 32 apartamentos. Um salão comercial com área
aproximada de 200,00m². OBS: locado por aproximadamente R$
20.000,00 (vinte mil reais) mensais. R$ 3.500.000,00

Próx. à Praça Anchieta
Terreno com área de 175,00m², localizado na Rua Tocantins.
Contendo: 01 residência em alvenaria com área de 105,00m²,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social e
garagem. R$ 310.000,00

Próx. ao Hospital Uopeccan
Ed. Residencial Paranoá, localizado na Rua Miguel Serrano Bruno, nº 2300. Apto 301- bloco A1, contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço e garagem. R$ 145.000,00

TERRENOS
Frente ao antigo Vivian supermercado
Terreno localizado na Rua Tomé de Souza, S/N- Jardim Tropical.
Data nº 08 da quadra 06, com área total de 313,10m² (17,21 frente,
8,04 fundo, 24,80 lat. Direita, 26,43 lat. Esquerda). R$ 130.000,00

Próx. ao Laboratório Reunidos
Residência em alvenaria, localizada na Rua Antonio Ostrenski,
nº 4290. Com área total de 208,68m² e 80,00m² de área construída, sendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 325.000,00

Jardim Modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Wilson Beline, nº 4832.
Com área de 126,00m² e área construída de 134,00m², sendo: Pavimento inferior: 01 suíte, 01 quarto, sala, copa/ cozinha, bwc social
e garagem. Pavimento superior: edícula contendo área de serviço,
despensa, bwc, 01 quarto, área de festa com churrasqueira e
terraço. OBS: ótimo acabamento, armários planejados na suíte,
armários nos banheiros e armários na cozinha. R$ 310.000,00

Ed. Green Ville
Ed. Residencial Green Ville. Localizado na Av. Rio Grande do Sul, nº
2477. Apto 101- bloco 04, contendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 155.000,00

Próx. a Unipar- sede
Ed. Residencial Monte Carlo, localizado na Rua Mandaguari, nº
5321. Com aprox. 75,094m² de área total. Apartamento nº 43,
contendo: 02 quartos, sala cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. R$ 160.000,00

Jardim América ||
Data nº 04-A e 04-B, Quadra nº 01- Jardim América ||. Com área
total de 180,00m² (7,20 x 25,00) cada. R$ 100.000,00
Jardim Laguna
Data nº 08, Quadra nº 06- Jardim Laguna. Com área total de
200,75m² (7,30 x 27,50). R$ 95.000,00

Próx. a Unipar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 1.250,00
Próx. ao colégio Princesa Isabel
Residência em alvenaria, localizada na Av. Catugi, nº 6113. Com
aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$
950,00
Próx. a Zaeli
Residência em alvenaria, localizada na Rua Glauber Marques de
Abreu, nº 841. Com aprox. 120,00m² de área construída, sendo:
01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha planejada, bwc social,
área de serviço e garagem. Edícula com churrasqueira, quarto
e bwc. R$ 900,00
Próx. ao colégio Padre Manoel
Residencia em Alvenaria, localizada na Rua Manoel Bretas Evaristo, nº 2040. Com aprox. 120,00m², contendo: 01 Suite, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, despensa e garagem. R$ 900,00
ZONA 02
Residência em alvenaria, localizada na Rua Minas Gerais, nº
5020- Zona 02. Com aprox. 70,00m² de área construída, sendo:
02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 850,00
Próx. ao Destro materiais
Residência parcial em alvenaria/ madeira, localizada na Rua
Bartira, nº 2794. Com aprox. 80,00m² de área construída, sendo:
03 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 630,00
Próx. a Unipar- sede
Residência de madeira, localizada na Rua Marialva, nº 4821.
Contendo 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 590,00

RESIDÊNCIA COMERCIAL
Próx. ao hospital Cemil
Residência em alvenaria. Localizada na Rua Jose Teixeira D’avila, nº
3541. Com aprox. 200,00m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Edícula com quarto,
bwc, despensa, espaço com churrasqueira e piscina. R$ 2.500,00
Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Sobreloja em alvenaria, localizada na Av. Parigot de Souza, nº
1920. Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte,
02 quartos, sala ampla com sacada, copa com sacada, escritório,
bwc social, cozinha, área de serviço e garagem. R$ 1.500,00

SOBRADO
Próx. ao Hospital Cemil
Sobrado em alvenaria, localizado na praça Oscar Thompson
Filho, nº 3245. Terreno com área de 245,675m² e 268,00m² de
área construída, sendo parte superior: suíte com hidromassagem, 02 quartos, 01 sala de tv com sacada e bwc social. Pavimento inferior: sala ampla, copa, bwc social, cozinha, área de
serviço, despensa e lavabo. Edícula com escritório, área com
churrasqueira e espaço gourmet. R$ 2.800,00

Próx. a Zaeli
Data nº 07A da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)Parque San Remo. R$ 85.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07B da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)Parque San Remo. R$ 85.000,00
Próx. a Uopeccan
Data nº 24A, da Quadra nº 10, com área de 180,00m², sendo (7,20
x 25,00). Parque residencial Interlagos. R$ 80.000,00
Parque Interlagos ||
Lote 18-A da Quadra 09- Parque residencial Interlagos ||. Com
área total de 180,00m² (7,20 x 25,00) R$ 80.000,00
Próx. a John Deere
Terreno nº 02, da Quadra nº 10A- Parque residencial Viena |||. Com
área de 267,75m² (15 x 17,85). R$ 70.000,00
Próx. ao aeroporto
Data de terras nº 01 da Quadra 05- Jardim aeroporto. Com área
de 261,88m² (13,30 x 19,69). Localizado na Rua Projetada 1 R$
68.000,00
Próx. ao Royal Garden
Data 05-C, Quadra 10. Loteamento Residencial Porto Seguro,
com área total de 175,87m². Estuda-se troca em residência R$
56.500,00
PRÓX. A SAÍDA DE XAMBRÊ
Terreno localizado no Jardim Belo Monte, quadra 19, Lote 06-A,
com área total de 135m² (6x22,50), com excelente topografia
R$50.000,00
Parque residencial Viena |
Terreno localizado no Parque Residencial Viena |, data de terras
nº 06A, quadra nº 03. Com área total de 164,99m² (7 x 23,57). R$
49.000,00
Jardim Sakai
Data de terras nº 02, 03 e 04, da Quadra 06- Jardim Sakai. Com
área total de 126,77m² (7,00 x 18,11) cada. R$ 45.000,00
MUNICÍPIO DE IVATÉ- PR
Lote urbano nº 01 da Quadra nº 02, do parque residencial Bela
Vista- Ivaté- Pr. Com área total de 200,00m² (10,00 x 20,00). R$
45.000,00
JARDIM MODELO
Terreno Lote nº 03-B, da subdivisão do lote nº 03, da Quadra 06Jardim modelo. Com área total de 126,00m² . R$ 45.000,00
Próx. a Havan
Lote de terras nº 30 da Quadra nº 7, do loteamento Residencial
Belo horizonte. Com área de 200,00m² . R$ 43.000,00

Próx. a Prefeitura
Edifício residencial Bahamas. Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, nº 4321. Com aprox. 430,00m² de área útil, localizado
no 4º andar, contendo: 01 suite master com closet e sacada, 03
suítes, sala ampla com sacada, lavabo, copa, cozinha planejada,
lavanderia, 01 quarto para empregada, bwc e garagem- prédio com
Salão de festa, churrasqueira e piscina. R$ 3.600,00 + condomínio
Próx. ao laboratório Reunidos
Edifício residencial Aston Park, localizado na Rua Japurá, nº 3601.
Apartamento 33, com aprox. 105,00m² de área útil, sendo: 01
suíte, 02 quartos, bwc social, sala/ copa, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 02 vagas de garagem. R$ 1.900,00
+ Condomínio.
Próx. a unipar- campos |||
Ed. residencial Della Valentina, localizado na Rua Angelo Colautto,
nº 2019. Apto 06, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço e garagem p/ 02 carros- Obs: não
tem condomínio R$ 950,00
Próx. ao Rotary Club
Ed. Madalena Roberto, localizado na Av. Rotary, nº 2751. Apto 04,
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 900,00
EDIFÍCIO VILLAGIO DI ROMA
Edficífio residencial Villagio di Roma, localizado na Rua Santa
Catarina, nº 3585. Apartamento 101- bloco 03, contendo: 01 suíte,
02 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de serviço
e garagem- obs: possui churrasqueira na sacada. R$ 850,00 +
cond.
Próx. a Unipar- campos |||
Apartamento localizado na Rua Rolando Mendes Junqueira, nº
3122. Com aprox. 50,00m² de área construída, sendo: sala/ cozinha, quarto, bwc social, área de serviço e área de lazer- OBS: não
tem condomínio R$ 800,00
Próx. a Unipar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 670,00+ Cond.
Próx. a Auto escola Umuarama
Ed. Residencial Quebec, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, nº 4677. Apartamento 23, contendo: 02 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem. R$ 650,00+ Cond.
Próx. Unipar- Sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Belém, nº 5148. Kitinete nº 02,
contendo: cozinha, quarto/ sala, bwc social e área de serviço R$ 600,00

Municipio de Cruzeiro do Oeste-Pr
LOTE RURAL, com área total de 20.000 m², contendo edificado
uma residência em alvenaria, com área aproximadamente 180,00
m²; sendo: 03 suíte, bwc social, sala, copa, cozinha, área de serviço
e garagem para 02 carros, toda avarandada, tulha, mangueira, toa
formada em pasto c/ 03 divisões, cercada de arame liso. situado
à 50 mts da Pr 323, com a entrada toda asfaltada. R$ 400.000,00

]
Próx. ao Trevo de Lovat
Chácara para fins de lazer ou para construção de barracão
comercial. Localizada na cabeceira da Pr 323. Com área total de 5.100m², de frente para rodovia, ótima topografia. Estuda-se permuta por imóvel em Umuarama R$ 140.000,00

Próx. a Unipar- Sede
Edifício Vila Romana, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar,
nº 5140. Apartamento 12, contendo: 02 quartos, sala/ copa,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 600,00 +
Condomínio
ED. Green Ville
Ed. Residencial Green Ville. Localizado na Av. Rio Grande do Sul,
nº 2477. Apto 104- bloco 04, contendo: 03 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem. R$ 600,00+ Cond.
Próx. a Unipar- Sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Marialva, nº 4821. Kitinete nº
03, contendo: quarto/ cozinha, bwc social e área de serviço R$ 550,00

Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Salão comercial, localizado na Av. Parigot de Souza, nº 1908. Com
aprox. 200,00m² , tendo bwc, mesanino com 02 salas. Subsolo com
bwc, sala, cozinha e quarto. R$ 3.500,00

Próx. ao mercado cidade canção
RESIDÊNCIA COMERCIAL: localizada na Av. Paraná, nº 6102.
Com aprox. 150,00m² de construção, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala, copa/ cozinha e garagem. Edícula com quarto,
bwc e área de serviço. R$ 1.700,00

Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Salão comercial, localizada na Av. Parigot de Souza, nº 1920. Com
aprox. 158,89 m² de área construída, sendo: 01 cozinha, 01, bwc
social. Depósito no fundo com área aproximada de 100,00 m². R$
2.500,00
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IFOMENTO
I

Bom Negócio Paraná conclui a capacitação
da sua 11ª turma em Umuarama
Umuarama - A noite
desta quarta-feira, 29 de
agosto, foi marcada pela
conquista de mais uma
etapa na vida de micro e
pequenos empresários de
Umuarama. A cerimônia
de encerramento e entrega de certificados da
décima primeira turma
do Programa Bom Negócio Paraná contou com
a presença do agente
de crédito da Fomento
Paraná, Lairso Ribeiro,
Paulo Baraniuk, agente
de desenvolvimento e da
consultora do programa,
professora Maria Teresa
Gabre Tardin.
A capacitação, gratuita, foi realizada durante
cinco semanas na Agência do Trabalhador de
Umuarama, abordando
cinco módulos de gestão: negócios, comercial,
financeiro, pessoas e estratégica. Até o momento,
2.342 pessoas foram capacitados pelo programa na
modalidade presencial em
Maringá e região e mais
1.481 na modalidade a
distância.
Lairso Ribeiro apontou
que a parceria com o programa é resultado de uma
ação da administração
pública do município, cuja
pretensão é a elevação do
nível de qualificação pro-

fissional em Umuarama.
Os resultados gerados
pelo programa, segundo
o agente, assim como
os demais cursos trazidos pela Casa do < /
span>Empreendedor, são
a melhoria do emprego e o
aumento do nível de renda
da população.
O agente de crédito da
Fomento Paraná destacou
também que, além das
capacitações, os participantes do programa Bom
Negócio podem ter acesso
a financiamentos, com
juros baixos. “Além de
fomentar o crescimento
do negócio, o programa
contribui para a geração
de emprego e renda, melhorando assim a qualidade de vida da população”,
disse Lairso Ribeiro.
A consultora do programa na UEM, professora Maria Teresa,
agradeceu o apoio da
administração municipal e de toda equipe da
Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e
Turismo e destacou que a
capacitação é uma forma
da Universidade Estadual
de Maringá estar presente
na sociedade, promovendo o crescimento econômico e o desenvolvimento
local e regional.
Novas turmas

Concluintes do curso, com o agente de fomento Lairso Ribeiro e a professora Maria Teresa

O curso está com inscrições abertas na modalidade presencial nas cidades
de Maringá, Tuneiras do
Oeste, Tapejara, Grandes
Rios e Umuarama. Para
inscrever-se basta entrar
em contato com a Sala do
Empreendedor ou a Secretaria de Educação de
cada município: Maringá
(44) 3221-1295, Tuneiras

do Oeste (44) 3653-1839,
Tapejara (44) 3677-1810,
Grandes Rios (43) 34741222 e em Umuarama na
Casa do Empreendedor,
fone (44) 3624-8065.
As inscrições para o
curso a distância podem
ser realizadas pelo endereço eletrônico: http://
portal.nead.uem.br/eventos.
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VENDAS
SALAS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
R$ 1.200.000,00 - Salão comercial
novo na Av. Elidio Zago, Pq. Residencial
Viena II, próximo a John Deere. Possui
1.249,80 m² de terreno e 649,00 m²
de construção c/ banheiro e escritório.
APARTAMENTOS

R$ 880.000,00

RUA DR.
PEDROSA DE
ALENCAR, 4585
Apt. nº. 601 no 6º
pavimento do Ed.
Residencial Uirapuru, medindo 325,37
m² de área total e
268,86 m² de área
de uso privativo.

APARTAMENTO N.º 33, 4º PAVIMENTO DO BLOCO “A” NO EDIFICIO RESIDENCIAL LAKE PARK
LOCALIZADO NA RUA LEONILDO STECCA, N.º 2589
PROXIMO AO LAGO ARATIMBÓ, medindo 112,62 m²
de área total e 74,00 m² de área privativa sendo 1 suíte,
2 quartos, sala/copa com sacada, cozinha, banheiro
social e 02 vagas de garagem, matricula n.º 28.623
CRI 2º oifcio. R$ 260.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL BELA
VIDA
Apto nº 724 do Bloco
07 com 45,66 m² de
área privativa e 6,66
m² de área comum,
totalizando 52,32 m²,
no conjunto Sonho
Meu. R$ 120.000,00

CAFEZAL DO SUL - PR.
Residência de alvenaria com 562,50 m² de
terreno e 215,41 m² de construção, L. 02 da Q.
332. R$ 400.000,00
AV. PARANÁ, 51 – XAMBRÊ-PR
Residência com aprox. 744,60 m² de terreno e
com uma área construída de aprox. 217,35m²,
contendo ao lado do imóvel uma área de 150,00
m². L.12, Q.45. R$ 380.000,00

RUA WALTER LUIZ DA CUNHA,
2080 - PQ. SAN REMO III
Residência de alvenaria com 180 m², L.03,
Q.17-A. R$ 350.000,00
PQ. DAS GREVILHAS
Residência 249 com uma área de terreno de
706,08m² (24,00 X 28,30) e 148,56 m² de área
construída. R$ 350.000,00
PQ. DAS GREVILHAS
Casa 250 c/ Área const. de 83,23 m² e área de terreno de 19,56 X 28,30 = 553,54m² R$ 250.000,00

ZONA I, CIANORTE-PR
Residência de alvenaria comercial com 420,00 m²
de terreno e 122,10 m² de construção, L.13, Q.83.
R$ 1.400.000,00
JD MEDITERRÂNEO – RUA ILHAS GREGAS
JD MEDITERRÂNEO – RUA ILHAS GREGAS
Residência de 230,00 m², toda decorada, L. 08,
Q. 02. R$ 1.200.000,00
RUA JEFERSON ARLINDO, JARDIM
ATLÂNTICO
Sobrado na R. Jeferson Arlindo, Jd.
Atlântico, saída para Serra dos Dourados.
Terreno de 187,50 m² (7,50 x 25) e área
construída de 248 m². Piso inferior: 01
qto, bwc social, sala, cozinha c/ móveis
planejados, edícula fechada em vidro
com churrasqueira e balcão revestidos,
lavanderia e garagem p/ 05 carros. Piso
superior: 01 suíte com sacada, 01 qto,
bwc social, sala de TV e sala de visita.
R$ 580.000,00

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

R$ 200.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JANINA RUA
JOSE MAGERKI, 1181 PROXIMO A
SORVETES GURI,
residência com uma área de terreno de
194,95 m² sendo 7,00 metros de frente
por 27,85 metros, e 92,00 m² de área
construída sendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social e garagem, matricula n.º 48.853 CRI 1º Oficio.
RUA
PALMYRA
DELMONIACO, PQ.
RESIDENCIAL BELO
MONTE
Residências L.14-A - Q.06; L.14-B – Q.06; L.14-C
– Q.06 com 126,00 m² de terreno e 60,00 m² de
construção. R$ 165.000,00 cada

Edifício RESIDENCIAL ORION. Av. Maringá próx. a COPEL, excelente localização ótimo investimento
- Apto c/ 300m² de ár.: total, 180m² de área const. c/ 04 suítes (podendo ter opção de 03 suítes
sendo uma com closet e bwc) hall de entrada, sala de jantar, sala de estar, varanda, gourmet c/
amplo espaço c/ churrasq. e pia, bwc social coz., ár. de serviço, despensa, c/ diferencial sendo 03
vagas de garagens uma ao lado da outra condomínio c/ sala de cinema, 02 piscinas, saúna, 01 salão
de festa grande integrado c/ piscina 01 salão de festa pequeno, brinquedoteca e academia. Previsão
de entrega Novembro/2019. Preço de lançamento à partir de R$ 930.000,00, 30% de entrada saldo
em 48 parcelas corrigidas.

PARQUE METROPOLITANO II
DATA DE TERRAS L. 02, Q.11, com 244,50 m² (10 X
24,50). R$ 110.000,00

Alterações RVA

TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA
SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano.22/03/2018
R$ 90.000,00

Jornal Ilustrado

TERRENOS

AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m².
R$ 6.000.000,00

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com
255,22 m². R$ 60.000,00

EXCLUIR:

Residências/Sobrados

PR 323, TAPEJARA-PR.
DATA DE TERRAS Lote Rural C, 133-B E 143-B, com
6.000,00 m². R$ 200.000,00

RUA CEZAR RICARDO BEATRIZ, 1449,
UMUARAMA-PR, JD. MÔNACO
DATA DE TERRAS L.06-A, Q. 01 medindo 207,00
m², contendo uma residência em alvenaria com
94,18 m², mais edícula 34,00 m². R$ 320.000,00

SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano.R$ 100.000,00 –

JD. AEROPORTO II
DATA DE TERRAS L. 42 – Q. 13 medindo 250,57 m².
R$ 70.000,00

COND. MONET, MARINGÁ - PR
DATA DE TERRAS NO L. P-21 com 541,38 m². R$
380.000,00
*JD. KASKATA

APARTAMENTO N.º 331, DO BLOCO “3” NO
EDIFICIO RESIDENCIAL BELA VIDA
SAIDA PARA XAMBRE, medindo 52,32 m² de área
total e 45,66 m² de área privativa 2 quartos, sala/copa,
cozinha, banheiro social e 01 vaga de garagem. R$
120.000,00
RESIDENCIAS/SOBRADOS

R$ 140.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JACOMO VISCARDI, RUA ANTONIO FAZOLI, N.º
173 NA CIDADE DE ASTORGA-PR,
Medindo 69,97 m² de área construída e
153,87 m² de área de terreno, contendo
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social
garagem, aceita permuta por imóvel em
Umuarama-Paraná, matricula n.º 17.794
CRI 2º Oficio da comarca de Astorga.

CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73 m².
R$ 200.000,00
RUA BEIJA FLOR, Nº 3006, JD. PANORAMA
DATA DE TERRAS L. 01-A, Q. 06 medindo 180,00
m². R$ 180.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00
TERRENO QUADRA 04 LOTE 04 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
RUA LUIZ GAVASSI, terreno medindo 245,00 m²
sendo 10,00 metros de frente. R$ 125.000,00
TERRENO QUADRA 04 LOTE 05-A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
PORTO SEGURO RUA LUIZ GAVASSI, terreno
medindo 197,57 m².R$ 125.000,0
TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATA DE TERRAS L. 05, Q. 09 medindo 253,40 m².
R$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
Lotes com 253,40 m² ou 255,22 m² R$ 55.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
DATA DE TERRAS L. 27, Q. 19 10,00 X 20,00 = 200,00
m². R$ 50.000,00
PQ. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L. 12, Q. 07; L. 12, Q.18 medindo
10 X 20,00 = 200 m². R$ 50.000,00 cada
LOTEAMENTO JARDIM UNIÃO – RUA AFRANIO
PEIXOTO, 245 – PEROLA-PR.
DATA DE TERRASL.06 – Q. 07 medindo 240,00 m².
R$ 45.000,00
PARQUE RES. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L.10, Q. 20; L. 05, Q.24 –10,00 X
20,00 = 200 m². R$ 45.000,00 cada.
JARDIM IMPÉRIO DO SOL
DATA DE TERRAS L. 10, Q. 19 medindo 12,82 X 19,52=
250,24 m². R$ 40.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m².
R$ 30.000,00

RURAL
SITIO DE 17,80 ALQUEIRES NA ESTRADA
COPACABANA
LOTE 24-A, 24-B, 25-A-2, sitio todo em eucalipto.
R$ 1.100.000,00

Terrenos Jardim Viena III
267 m²

A partir de
930.000,00
R$ 850.000,00
Agende sua visita!
Conheça nosso
apartamento
decorado.

Possibilidade de dividir em dois
R$ 340.000,00 - 30% De entrada saldo em 36 parcelas
direto com a Construtora - Solar das Palmeiras 2 ao lado
do Harmonia Clube de Campo. Apto. com 90 m² de área
priv., 130 m² de área total. Suíte, 2 qtos, sala/copa com
sacada e pia, banheiro social, coz., lavanderia, garagem,
ed. com 17 andares com 02 elevadores, com piscina,
academia, salão de festa, sala de jogos, toda infra estrutura
de lazer. Entrega Prevista para maio de 2019.

A partir de R$ 55.000,00
Entrada de R$ 10.000,00 e o restante em até 24x
Aceita veículo como parte de pagamento

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 2012

04 portas, prata, copmpleto.
R$ 24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

Prata, trava, alarme, R$
17.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA 1. 8
07/07

Flex, completo. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MERIVA
PREMIUM

12/12. Branca, completa,
único dono, R$29.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

S-10 CAB.
DUPLA 2000

Flex, prata. R$ 25.000,00.
Vendo ou troco por carro
de menor valor. Fone: (44)
98417-4989

S10 2.4
FLEX 15/16
ADVANTAGE

Dupla, prata, completo,
40.000 original, R$ 72.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/9
9976-0563.

S10 COLINA 4X4
06/06
Preta, diesel, R$ 48.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

VECTRA 2.0 GLS
96/97

Cinza, completo. R$
12.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /9 9976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Preto, completo, manua,
R$ 32.000,00l. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

FIATFIAT
PALIO FIRE
14/14

Branco, 02 portas, completo,
airbag duplo. R$ 22.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

UNO FIRE 2004

Prata, c/ vidros, trava e
alarme, único dono, 04
pneus novos, steps, manual
nota fiscal. R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3624-8594 /
9 9971-0996.

UNO VIVAVE
13/13

Branco, 02 portas, completo,
airbag. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

UNO WAY 1.0
14/15

PALIO FIRE
FLEX 08/09

Branco, completo. 80.000Mkm.
R$ 33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

STRADA 1.8 CD
15/15

Prata, 04 portas, ar, vidros,
trava. 40.000Mkm, R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

Cinza, 02 portas, R$
12.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

03 portas, vermelho,
automático. R$ 55.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.4

Cinza, 11/12, Working. R$
29.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

UNO 1.0
10/11

Mille Way Economy, branco,
placa A, 4 portas, ﬂex, ótimo
estado de conservação,
particular, com alarme e
trava .R$ 15.500. Vendo
ou troco por moto titan ou
bis (44) 9825-1556

UNO EP 96/96

UNO WAY 13/13

FORD
FORD
ECOSPORT
TITANIUM 1.6
16V

2013/2014, apenas 21.000
Km rodados. R$ 53.000,00.
Fone: (44) 9 8446-4753.

FORD KÁ 1.0
10/10

Prata, completo. R$
17.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD kÁ 1.0
2009

Prata, completo, R$
21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /9 9976-0563.

KÁ 1.0 2009

Bordo, trava,02 portas.
R$ 7.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Flex, 02 portas, prata. R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

UNO EP 96/96

RANGER XLS
14/14

02portas,
vermelho,
mais vidro. R$ 7.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

Preta, dupla, 4X4, R$
85.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
AZERA 08/09

Preto, completo. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

CIVIC LXS 12/13

Preto, automático, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292/9 9976-0563.

COROLLA GLI 10/11

Prata, banco de couro, R$
46.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SRV
10/10

Prata, automática. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CARROS

HILUX SW4 08/08

CELTA 1.0 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 24.900,00

ONIX 1.0 LT

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

ONIX 1.4 LT

15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

PRISMA 1.4 LT

13/13

PRATA

COMPLETO

R$ 35.900,00

CROSSFOX
07/08

Prata, completa, interna
caramelo, 150.000 km.
R$ 88.000,00. Fone: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SW4
V09/09

Preta, 07 lugares, 90.000Mkm.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

SANDERO 14/15

Prata, mecânico, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

PRISMA 1.0 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

Completo, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

PRISMA 1.0 JOY

16/17

PRETO

COMPLETO

R$ 41.900,00

GOL 1. 0 14/15
TRENDLINE

PRISMA 1.4 LTZ

17/18

PRETO

COMPLETO

R$ 55.900,00

SPIN 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO

R$ 43.900,00

SPIN 1.8 LT

16/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 45.900,00

CRUZE SEDAN LT

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

CRUZE SEDAN LT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00
R$ 93.900,00

Prata, completo, 40.000Mkm,
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 06/07

Chumbo, ﬂex, 02 portas, ﬂex,
R$ 14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

GOL 1.0 99/00

02 portas, branco, 04 pneus
novos, R$ 10.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9 9976-0563.

GOL 1.6 G5 08/09

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

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

Prata + teto. 48.000Mkm,
R$ 43.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, 12.000KM R$ 96.900,00

KOMBI LOTAÇÃO
1.4 11/12

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS.

R$ 98.900,00

S10 LTZ 4X4 FLEX

14/15

PRATA

COMPLETO, COURO

R$ 84.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

15/15

PRETA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 104.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

14/15

BRANCO

COMPLETO. AUT, COURO, 7L

R$ 109.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

16/17

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 137.900,00

GOLF 1.6 11/11

Branca, ﬂex, seminova,
R$ 31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6
09/10

Completa, branca. R$
22.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 1.6
00/00

Azul, completa. R$
14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO
SUPERSURF
05/05

Prata, direção, trio. R$
18.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
FAN 125 18/18

Preta, R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS

CAMINHO
CAMINHÕES
ES

DIVERSOS
DIVERSOS

ALIMENTOS ZAELI LTDA,
CNPJ 77.917.680-0051-04,
Avenida Zaeli, Nº 2310,
Parque San Remo I,
Umuarama-PR. Solicita
o comparecimento do Sr.
GUSTAVO DE OLIVEIRA
BARBOSA no prazo de
72 horas, para tratar de
assunto de seu interesse.
Era o que tinha a comunicar.

MERCEDES
BENZ 113
TRUCADO

Baú para sofá, turbinado,
hidráulico, branco. R$
70.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

Devido a vida agitada se você
não tem o tempo de zelar e
passear com o seu cachorrinho,
eu Doghero posso fazer isso
com muita dedicação. Fone:
(44)9 9 9716-1864

VW 142010
TANQUE ANO 90

VENDO CAMA
DE FRANGO

Vermelho, tanque A94,
03 bocas. R$ 57.000,00.

CHEVROLET
S10 2013 Diesel lt 4x4 completa jogo de rodas pneus novos
r$ 89.900,00
Tracker LT automática ano 2016 prata pneus novos
unica dona baixo km R$68.900.00
Cruze lt 2015 pta aut. 63.000,00 (Financia 100%) S-10
Tornado 2005 Cabine Dupla. Prata 2.8 diesel. Completa.
Revisada! R$ 58.900,00
Spin ltz 2013 completa unico dono baixo km R$ 43.000,00
(Finacia 100%)
Onix 2015 branco 1.4 Lt mylink opcionais do ltz 41.900(Financia 100%)
S-10 DLX 2.8 diesel mwm, 2001 verde completa +bancos
couro, R$ 39.990,00
S10 advantage 2007 flex completa R$ 36.800,00
Classic ls 2015 prata comp. Airbag abs R$ 29.000(Financia(100%)
Classic 2015 ls cinza 1.0 Comp. Airbag abs R$ 28.500,00
(Financia 100%)
Classic ls 1.0 Basico prata R$ 20.000,00(Financia100%)
Corsa Hatch 1.4 basico 2010 20.800
S10 pta 2000 gasolina cs completa R$20.000,00
Astra sedan 2000 completo prata R$ 16.500,00
Corsa Classic 2010/2011
Corsa Sedan 2004 cinza 1.0 basico r$ 14.300,00
Vectra ano 2000 azul metalico completo R$14.500,00
FORD
Fiesta Hatch 2010/2011 1.0 branco menos ar R$ 22.900,00
Ford Pampa 95/96 prata com direçao gasolina 1.8 ap R$
13.000,00
VOLKSWAGEM
Voyage 2014 1.6 Completo 1ºdono R$ 35.500,00 (Financia
100%)
Saveiro 1.6 branca 2011 g5 menos jogo de roda suspensao
legalizada R$ 26.500,00

DOGHERO
PARTICULAR

Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98402-5070.

Gol g5 2012 branco 1.6 Completo R$26.800,00( Financia
100%)
Parati 99 completa R$ 14.800,00
Parati 2 portas 98 cinza completa R$ 14.500,00
Gol 2004 1.0 2 portas trio eletrico R$ 13.500,00
Gol prata 2004 4p basico R$13.000,00
Gol g3 1.0 City 2004 4portas basico R$12.800,00
Gol g3 1.6 City branco 4 portas direçao R$ 12.800,00
Santana quantun 92 verde. Todo reformado,bancos
novos,reliquia,com jogo de rodas gasolina ; R$ 12.000,00
Gol Mi 2 Portas branco R$ 7.800,00
Santana 96 bordo R$ 6.900,00
FIAT
Kia Sorento 2005 automatico gasolina completo R$
37.000,00
Strada 2015 completa CS branca R$36.300.00
Strada 2013 Cd 1.4 working branca R$ 42.000,00
Palio 2012 celebration prata 4 portas pneus novos R$ 23.500
(Financia 100%)
Strada cs 2010 branca basica R$ 22.500,00
Strada Ce 2001 completa R$ 17.000,00
PALIO elx 1.0 bege 2004 limp desemb. ar quente R$
15.500,00
Uno Mille Fire 2006 prata, trava alarme, limp. desemb.
traseiro. 5pneus novos R$ 14.800,00
TOYOTA
Hillux 2010 prat srv completa 4x4 R$ 90.000,00
Corolla Xei 2000/2001 prata aut. banco de coro R$ 17.900,00
MITSUBISHI
Pajero TR4 completa ano 2010 4pneus novos
R$42.000.00

COMUNICADO

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria laje,

com área construída 215m²,
área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24),
contendo 1 suíte máster,
2 quartos, sala com pé
direito duplo, cozinha
conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia
e garagem para 3 carros.
Localizado na Rua Colorado,
Lote n°05 da quadra 13 do
Parque Residencial Gavea,
Umuarama/PR. Valor R$
750.000,00. (Obs: todos
os moveis planejados
ficaram na residência e
todos os quartos com ar
condicionado e cortinas.
Troca por sitio de igual ou
menor valor).

S-10 CD 2.4 EXECUTIVE – FLEX – 2011 – branca,
cabine dupla, completa, ótima conservação. R$
48.000,00
RANGER XLS 3.2 4X4 AUT. CD – DIESEL – 15/16
– prata, automática, cabine dupla, pneus BF novos,
completa, impecável. R$ 107.000,00
COROLLA GLI 1.8 AUT. – FLEX – 11/12 – prata,
automático, bancos em couro, airbag, abs, completo.
R$ 53.000,00
COROLLA XEI 1.8 AUT. – GAS. – 2007 – azul,
automático, airbag, abs, multimídia, completo. R$
31.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUT. – FLEX – 16/17
– preto, airbag, abs, automático, bancos em couro,
completo. 14.385 Km. R$ 81.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 15/16 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
R$ 68.000,00
CRUZE HB SPORT LT 1.8 AUT. – FLEX – 2015 –
branco, automático, airbag, abs, bancos em couro,
completo. R$ 63.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 2014 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
42.500 Km. R$ 53.500,00
ONIX JOY 1.0 – FLEX – 2018 – branco, airbag, abs,
completo, único dono.
4.560 Km
R$
38.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 42.500,00
ONIX LT 1.0 – FLEX – 2015 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 37.000,00
ASTRA HB ADV. 2.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme,
rodas e som. R$ 27.000,00

CELTA 1.0 – GAS. – 02/03 – prata, 4 portas, ar cond.,
travas elétricas e alarme. R$ 14.500,00
CIVIC EXS 1.8 AUT. – FLEX – 2012 – cinza, automático,
airbag, abs, bancos em couro, teto solar, multimídia e
câmera de ré, pneus novos, completo. R$ 57.500,00
CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 15/16 – vermelho, airbag,
abs, som original, completo, único dono. R$ 53.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 09/10 – preto, ar cond.,dir.
hid., vidros e travas elétricas, alarme, rodas, completo.
R$ 31.500,00
ZAFIRA ELEGANCE 2.0 AUT. – FLEX – 10/11 – prata,
7 lugares, completa. R$ 35.000,00
FOX PRIME 1.6 – FLEX – 2012 – preto, airbag, abs,
rodas, completo. R$ 32.000,00
GOL 1.0 TREND – FLEX – 2014 – prata, 4 portas, airbag,
abs, completo. R$ 30.000,00
FIESTA HB CLASS 1.6 – FLEX – 10/11 – prata, ar
cond., dir.hid., vidros e travas elétricas, alarme, som.
R$ 23.500,00
FIESTA SEDAN 1.0 - FLEX – 07/08 – prata, ar cond.,
dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$ 19.500,00
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, 4
portas, airbag, abs, completo. R$ 37.500,00
PALIO FIRE 1.0 – GAS. – 2003 – branco, 4 portas,
alarme, travas elétricas, limpador e desembaçador
traseiro. R$ 12.000,00
UNO MILLE EX 1.0 – GAS. – 2000 – cinza, 4 portas,
ar cond., vidros e travas elétricas.
R$ 10.800,00
STRADA WORKING CS 1.4 – 14/15 - branca , cabine
simples, airbag, abs, completa.
R$ 35.000,00
saveiro super surf 1.8 – ﬂex – 06/07 – preta, completa.
R$ 24.500,00
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ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área total do terreno
192m², área construída
128m², contendo 1 suíte,
2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia,
despensa e 2 vagas
de garagem, imóvel
com moveis embutidos
em todos os quartos,
cozinha e lavanderia
com armários embutidos,
luminárias armários e
balcões de banheiro ,
cortinas e persianas, ar
condicionados em todos
ambientes e sistema de
segurança com câmeras e
cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B,
da subdivisão do lote n°6,
da quadra n°9, localizada
na Rua Amaro Tavares n°
2191, Jardim Imigrantes
na cidade de Umuarama/
PR. Valor R$ 470.000,00.
Obs: permuta-se por cavalo
mecânico simples ou engatado
com carreta ou bitnem,
preferencialmente Scania.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Av Brasil 2447 - Umuarama-Pr
Hilux srv 2015/2015 Prata , Top de linha ,
pneus novos , controle de tração e estabilidade
, manual e nota ﬁscal R$: 129.900,00
Astra Hatch 2011 , preto , completo , 140 cc ,
placa a , manual e nota ﬁscal . R$: 27.999,00
Fiat Uno way 2010 , vermelho , completo ,
rodas de liga , som . R$: 16.500,00
Parati Trackfield 1.6 2007 prata placa A completa
R$ 23.900,00
Gol Special 2001 prata placa “A” rodas , pneus novos
, vidro elétrico , trava e alarme R$ 8.999,00
Santana Quantum 1994 prata completa placa “A”
com rodas R$ 8.500,00
Vectra Gls 1997 2.0 branco completo , placa A. R$
12.500,00
GOL 1.8 G3 4P 2001/2001 , branco , completo , rodas
de liga , pneus novos . R$: 13.900,00
Classic Ls 1.0 2012/2013 , Prata , Completo , manual
e nota fiscal R$:20.900,00
Vectra Gls 2.2 2001 , prata , completo com ar digital
, placa a . R$: 14.900,00

Corsa Super 1998 , prata , 2 portas , placa a.
R$:7.900,00
Palio fire 2002 , cinza , 4 portas , trio elétrico , impecável . R$:13.000,00
Corsa sedan Life 2005 , branco , álcool original , ar
condicionado . R$: 13.800,00
Corsa Hatch 2005 , mod novo , branco , rodas de
liga , trio elétrico . R$:14.999,00
C4 Pallas Exc 2008 , prata , top de linha , cambio
manual . R$: 21.500,00 abaixo da FIPE
Montana Ls 2013 , branca , completa , placa a .
R$:24.500,00 Abaixo da FIPE
Ford Fusion 2008 , prata , completo , placa a , carro
top . R$: 28.500,00
Ford Ka 2011 , preto , ﬂex , trio elétrico , financia
100% . R$: 14.900,00
Fiorino furgão 1.5 1993 , branca , placa a , revisada
, pronta para o trabalho . R$:8.999,00
Palio fire ﬂex 2006 , prata , trava e alarme , placa a,
impecável . R$: 10.999,00

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. Localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
550.000,00. 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 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. Sobrado
atualmente locado por R$
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona
I, 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)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Residência de Alvenaria
laje, com área construída de
aproximadamente 69,47m²
sendo área total do terreno
205,05m², contendo 3
quartos, sala, cozinha
(cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc
planejado, Situada no
Condomínio
Royal
Residence, n° 2806,
casa 12-A, Umuarama/
PR. Valor R$ 220.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

CAMINHÃO MB 1513, ANO/MODELO 1976/1976,
VERMELHA COM BAÚ DE 10,50 MTS, TOCO,
TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA - ENTRADA DE R$ 20.000,00 + 36 VEZES DE.
CAMINHÃO MB 1113, ANO/MODELO 1974/1974,
BRANCA COM BAÚ DE 10,50 MTS, TOCO, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA - ENTRADA
DE R$ 17.000,00 + 36 VEZES.
CAMINHÃO MB 1113, ANO/MODELO 1976/1976,
AZUL COM BAÚ DE 10,50 MTS, TRUCADO, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA – ENTRADA
R$ 20.000,00 + 36 VEZES.
TERRENO RESIDENCIAL – BOA TOPOGRAFIA,
COM ÁREA DE 267,75 M2, PARQUE RESIDENCIAL VIENA III – R$ 60.000,00.

CHEGOU A HORA DE
VIVER OS MELHORES DIAS
DA SUA VIDA. Completa
Infraestrutura, asfalto,
arborização e iluminação
pública. Ótima localização,
a poucos minutos do centro
da cidade. Projeto otimizado
para maior aproveitamento
e conforto. Isento de
condomínio. Residência
NOVA com 99.99m² de
área construída, contendo,
02 quartos, 01 suíte, sala
de Estar/TV, bwc social,
cozinha, lavanderia e
garagem para 02 carros.
Localizada no Jardim
Yoshii, Valor promocional
DE R$350.000,00 POR
298.000,00. Umuarama/PR.
Para mais informações,
entre em contato com a
Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

PARQUE RESIDENCIAL
MONTREAL, Abdon e Cabreli
Empreendimentos traz uma
grande novidade do Parque
Residencial Montreal. A
partir de agora você pode
comprar somente o terreno
com uma pequena entrada
e parcelar o restante em
até 60 vezes. O Parque
Residencial Montreal dispõe
de um projeto arquitetônico
singular, infraestrutura de
qualidade e local privilegiado.
Localizado na saída para
Xambrê, próximo a sorvetes
Guri. Valor sob consulta.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

C3

EDIFÍCIO LIBERTY
ALUGA-SE: Apartamento 306, 3º andar, Edifício Liberty, com área total de 67,6150 metros
quadrados, situado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140, Zona I, em frente à Prefeitura
Municipal, cozinha com móveis planejados
(incluindo cooktop), guarda-roupa e painel
para TV sob medida. Maiores informações:
3624-1412. Valor do aluguel: R$ 1.000,00.
Condomínio: em torno de R$ 250,00.

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 1.150,00. Prox.
Floricultura Florisbel.
R. Belém, 5837, Zona
III - Alv/Laje – 01 S, 02
q., sala, coz., Bwc soc.,
desp., A. serv., e gar. +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

NOSSA SENHORA APARECIDA

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 700,00. Prox. Ao
Colégio Souza Naves
– R. Anhumai, 3570 –
Zona VI - Alv/Laje – 02
quartos, sala, copa; coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 650,00. Prox. Ecoville.
R. Delzita Alves Da Costa,
2121. Jd. Azaleia. Alv/
Laje – 02 quartos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv.,
desp., Churraq. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

NÃO HOUVE FALECIMENTO

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 140.000,00 - Prox. Ao
Colégio Bento Mussurunga.
R. Gustavo Cray, 2031 –
Jardim Topazio. Ter. 126,54
m², Const. 69,30m² - Alv./
Laje: 01 suíte, 01 qto., sala,
cozinha, BWC social, A. serv.,
gar. + Detalhes – plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 996 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALUGA-SE
RESIDÊNCIA

Em alvenaria, contendo
UM quarto, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e área de frente.
SEM GARAGEM PARA
VEÍCULO. Situada na
Rua Marabá nº 3.658
(Fundos). Preço: R$
390,00 + Seguro contra
incêndio. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8447-7510Oi 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ALUGA-SE SOBRADO
Com uma suíte, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro social,
banheiro de serviço, despensa,
lavanderia e área de frente
servindo como garagem.
Situado na Rua Gralha Azul
nº 4.753 – Jardim social.
(frente ao batalhão da polícia
militar e próx. ao ginásio
de esportes). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 99894-0757-tim
98447-7510-wats e agende
sua visita.

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

VENDE-SE
FRENTE A
ESCOLA RUI
BARBOSA

RESIDÊNCIA
EM
ALVENARIA/MADEIRA,
contendo três quartos,
banheiro social, banheiro
de serviço, cozinha, sala,
copa, despensa, garagem
para 2 veículos. Com área
total construída de 131.00
metros (não averbado).
Com terreno medindo
377.25m²(15.00 x 25.15).
Situado na Rua Amadeu
Borges de Melo nº 701, PQ
Daniele. Ótima localização,
próximo CMEI e frente escola
Municipal Rui Barbosa.
Obs: Estuda veículo e/
ou imóvel como parte de
pagamento. PREÇO: R$
220.000,00. Ligue: (44)
3624-1500 (44) 9 8455-3690
whats e agende sua visita

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!
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VENDE-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

PREÇO A CONSULTAR.
RESIDÊNCIA EM MADEIRA,
desocupada. Situada
na Rua José Honório
Ramos esquina com a
Rua Jandaia, com área
total de 266 m² ( sendo
14,00m de frente por
19,00m de profundidade.
CRECI J-5555. Ligue: (44)
9 8452-1900 whats –oi
(44) 9 9894-0757-tim e
agende sua visita.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 700,00. Prox. Cond.
Res. Royal Garden. Ed.
Green Ville. Av. Rio Grande
Do Sul, 2477 – 3 Andar
– Blc 05 -À. Priv. 58,57
m²; 03 q., sala, coz, A.
serv, Bwc social e gar.
(Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e
gás).+Detalhes–(44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 520,00. Prox. Unipar
Sede. Ed. Ilha Do Mel,
Zona II, 3823 - Apt°. 503
– 1 Quarto, Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. (Semi
mobiliado) - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso
site.www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 330.000,00 - 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, 1 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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 150.000,00. Prox. Ao
Clube Português. Ed.
Queluz (NOS Direitos).
Av. Portugal, 4877, Apt°
104 – Blc. B - À. Tot. 83,05
m², À. Priv. 61,27 m² - 03
Quart., Sala, Cozinha,
A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 951 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALUGA-SE
APTO PROX.
UNIPAR

Edifício Residencial Granada
( fundos). Contendo duas
suítes, sala e cozinha
conjugadas, lavanderia e
garagem para um veiculo de
pequeno porte. Parcialmente

mobiliado. Situado na Rua
Ministro Oliveira Salazar
nº 5.152 ( Em frente ao
Helmans Boliche). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 9894-0757
-tim 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ALUGA-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

Edifício Aricanduva – 1º
Andar ( FRENTE ).Contendo
dois quartos, sala para
dois ambientes, cozinha,
lavanderia, banheiro
social e garagem para
um veiculo de pequeno
porte. Situado na Rua
Aricanduva nº 4.355 –
próximo ao cursinho
Alfa. Preço: R$ 550,00+
Tax. de Condomínio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
whats e agende sua visita.

ALUGA-SE
SALÃO
COMERCIAL NO
CENTRO

Edificado em alvenaria,
contendo uma porta de aço,
teto em forro de madeira
e um sanitário. Situado
na Rua Ministro Oliveira
Salazar nº 4.516- Em
frente ao Colégio CEPAT.
PREÇO: R$ 700,00+IPTU+
Seguro contra incêndio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
e agende sua visita.

APARTAMENTO
– CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
OURO VERDE I

R$ 140.000,00. Apartamento
nº 21, do Bloco B-2, Tipo
A-3, situado no segundo
andar, com 03 quartos, 01
banheiro, sala, cozinha
e área de serviço, 01
vaga de garagem com
cobertura. Condomínio com
parquinho para crianças
e segurança noturno.
Imóvel situado na Rua
Marialva, 5860, pertinho
do Harmonia Clube de
Campo, à poucos metros
de dois Supermercados –
Cidade Canção e Vivian
Supermercados– e à poucos
minutos da Universidade
Paranaense – Campus
Sede. Luciane - 9 8823-2027

EDIFÍCIO
GREEN PARK

R$ 190.000,00. Apartamento
33 Bloco 2. Localizado
ao lado do Campus 3

da Unipar, excelente
oportunidade para MORADIA
e INVESTIMENTO. Alta
procura para locação.
Apartamento com uma
suíte com sacada, 02
quartos, sala, cozinha área
de serviço e uma vaga de
garagem. Imóvel em ótimo
estado de conservação.
Pintura nova e toda parte
elétrica recém trocada.
(44) 98424-7460 Clovis

EDIFÍCIO
LIBERTY

R$ 230.000,00. Apartamento
com 01 quarto, sala com
painel e sacada, cozinha e
área de serviço mobiliada,
banheiro com box blindex
e armários. Uma vaga de
garagem. Apartamento
muito bem localizado,
em frente à Praça Henio
Romagnoli e Prefeitura.
Próximo a bancos, fórum
e cartórios. Imóvel ideal
para investidores - Locado
por R$ 800,00 - (44)
99967-1094 – Neto

EDIFÍCIO OURO
VERDE I

Apartamento 04, bloco
05, térreo, 3 quartos, R$
135.000,00, Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

INTERLAGOS
CLUBE

R$ 184.000,00. Apartamento
em construção próximo
ao Euro Park, nova
rodoviária e construção
do shopping Palladium
Umuarama. Oportunidade
para
investimento.
Pagamento parcelado em
até 60 meses. Condição
especial para pagamento a
vista – RECEBA ALUGUEL
durante a obra até a entrega.
(44) 99172-6911

MONTPELLIER

R$ 299.000,00. Apartamento
em construção na região
de maior valorização da
cidade. Á poucos metros
do Uopeccan, IDEAL para
investidores. Apartamento
com alto padrão de
acabamento, que será
entregue com piso
porcelanato, laminado nos
quartos, toda infraestrutura
para ar condicionado em
4 cômodos, rebaixado em
gesso, aquecedor a gás
e área de lazer completa.
Pagamento facilitado
em até 45 meses! (44)
99172-6911

VENDE-SE APTO
ED. ALVORADA

Apto. 81 (de frente,
desocupado,
baixo
custo de condomínio,
IPTU 2018 quitado), Rua
Piúna, 3.825. próx. ao
I.N.S.S., sendo: 3 quartos,
sala/copa, cozinha, BWC
social, área de serviço,
garagem,
elevador.
Área total 73,40 m2.
R$ 210.000,00. Tratar
no (44) 99983-9751

TERREN
TERRENOS
OS
EURO PARK

R$ 290.000,00 Excelente
lote, com 433,80m² com
dois acessos. Terreno plano,
sem necessidade de aterro
e arrimo. Condomínio com
portaria 24 horas, salões
de festa, churrasqueira,
quadra, gramado e
playground. Obs: Para
investidor, oportunidade
de construção de duas
residências para locação.
– (44) 99967-1094 – Neto

PERTO DA
ZAELI

LOTE Nº 04 - QUADRA
Nº 10 - com área total de
373 m² (12,50 x 29,84
m) - Terreno de excelente
topografia, já com muro
de arrimo e aterro, pronto
para construir. Possibilidade
de divisão em dois lotes
menores. A 50 metros do
portão da principal da Zaeli
- valor: R$ 125.000,00.
(44) 99967-1094 – Neto

ROYAL GARDEN

R$290.000,00. Quadra
09, Lote 34, com área
total de 631,17 m². Lote
com excelente topografia.
Pronto para construir.
Terreno com vizinhos
ao lado. Oportunidade!!!
Condomínio com ampla
área de lazer, sistema de
segurança com identificação
biométrica e portaria 24
horas. A 500 metros do
supermercado Cidade
Canção. (44) 99172-6911

PONTOS
COME
PONTOS
COMERCIAIS
RCIAIS
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial - Prox. Praça
Santos Dumond – Av. 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

IMÓVEL
COMERCIAL

R$ 590.000,00 - situado
na Av. Duque de Caxias,
nº 4975. Prox. ao SESC.
Terreno com 217,95m²,
contendo uma construção
comercial de 133,20m²,
sendo: recepção, 02
banheiros PNE, 03 salas
comerciais (2 com bwc
privativo), poço de luz, copa,
área de serviço, 02 jardins
internos, espaço gourmet.
(Ideal para Advogados,
dentistas, clinica médica
e outros) Previsão de
entrega - Novembro
2018 - (44) 99172-6911

LOTES

RURAIS
LOTES
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara com área total de
3.37 alqueires, contendo 5
tanques com capacidade para
20.000 tilápias e Quiosque
com Churrasqueira, localizada
na Estrada Primavera, próximo
a Torre Eiffel de Umuarama/
PR. Valor R$ 830.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

TERRENOS

TERRENOS

RESIDENCIAS
R$-160.000,00 – Rua Bartira, 3010 Jardim Panorama, A.T. 351,70m2 sendo 14,14m de frente por
da esquerda da frente para o fundo 21,31m, direita 27,22m e no fundo 16,18m A.C. em alvenaria
170m2, contendo 04 quartos sendo 01 Suíte, sala,
copa/cozinha banheiro social, área serviço, garagem, despensa, edícula com churrasqueira: Interessados contatar com fones 99763-0860;
R$-310.000,00 - Rua Santa Helena, 4260, 1222
Parque Jardim Paraiso, área terreno 206,70,
contendo uma residência em alvenaria com área
124,02m2, possuindo, 01 Suíte, 02 quartos, sala,
Copa/cozinha, Posto de Luz, boca social e garagem para dois veículos, ligada uma Edícula com
churrasqueira, despensa e BWC Social, próxima
a Faculdade Global: Interessados contatar com
99763-0860;
R$-300.000,00, residência em Alvenaria Rua Paranapanema, 2517, com área construída de 90,00
M2 possuindo, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área serviço, área terreno 525m2, sendo
(15,00m X 35,00m); Interessados contatar com
fones 99763-0860;
R$-350.000,00 - Av. Tapuia, 6262, em frente ao
parquinho infantil, próximo ao colégio D. Pedro II,
Residência em alvenaria com área de 148,00m²
de construção, área terreno 447,30m², FONE99763-0860;

R$-35.000,00, No Distrito de SERRA DOS DOURADOS, AV BRASIL, PROXIMO DA IGREJA CATOLICA,
TERRENO 08 –B, DA QDRA 61- A.T. 234M2, (6,00M
X 39,00M), PARCELAS A COMBINARAR: Interessados contatar com fones 99763-0860 ou 99103-2617;
R$-55.000,00 – EM SERRA DOS DOURADOS,
RUA RIO BRANCO, ESQUINA COM A RUA VITORIA, PROXIMO DA ESTAÇÃO DA COPEL, TERRENO 07 DA QDRA 50 - A.T. 585M2, (15M X 39M),
PARCELAS A COMBINAR, interessados contatar
com Fones – 99763 0860 ou 99858-6165.
R$ – 42.000,00 No RESIDENCIAL BOURBON RUA
PROJETADA B TERRENOS 3/4-B A.T 139,42M2
(6,30MX22, 00M); 3/4-C A.T 138,60M2 (6,30MX22,
00M); 3/4-D, A.T 137,78M2 (6,30MX21, 87M); 3/4E A.T 136,90M2 (6,30MX21, 73M): Interessados
contatar com fones 99763-0860;
R$ - 42.000,00 No JARDIM IPE TERRENOS 1/B E
1/C PARA RECEBER NA LIBERAÇÃO FINANCIADA NA PLANTA, UNIDADE COM AREA TOTAL DE
132,06 CADA SENDO (6,00M X 22,01): Interessados contatar com fones 99763-0860;
R$ – 68.000,00 Em UMUARAMA, JARDIM NOVO
AMERICA, RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES
ROMERO, EM FRENTE À RESIDENCIA 2656,
TERRENO QUITADO DE Nº14 DA QDRA 13A.T.200,13 M2 (10,19MX 19,64M): Interessados
contatar com fones 99763-0860;
R$– 53.000,00 Em DOURADINA, PARQUE AUGUSTINHO II, PARCELA EM ATE 36 VEZES
COM 20% DE ENTRADA, TERRENO QUITADO
RUA PROJETADA D, LOTE 05 DA QDRA 12 DE
230 M2 (10M X 23M), Interessados contatarmos
com fones 99763-0860;

R$ - 25.000,00 Em SERRA DOS DOURADOS,
Bairro Carvoeiro, com 15% de entrada e o restante em 48 parcelas, Interessado contatarem com
fones 99763-0860 ou 99858-6165;
R$ - 98.000,00- no JARDIM MONACO, Lote nº 12
da quadra 10, 348,92m2, (10,50m X 33,23m): Interessados contatar com fones 99763-0860;
R$ – 126.000,00 No JARDIM MONACO, Lote
nº 008-A da quadra 10, 197,92m2, (13,00m X
15,225m), Interessados contatar com fones
99763-0860;
R$ – 35.000,00 A Unidade Em PEROBAL, Jardim
Ipê na Rua Aricanduva, ao lado da residência nº
1647, Lote nº9/A e 9/B da quadra 02 de 364m2
(14,00 x 26,00m), Interessados contatar com fones 99763-0860 TIM;
R$ - 480.000,00 Em UMUARAMA no RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS, Lote nº 37 EM MOEDA CORRENTE PAIS E aceita 50% em Imóveis
Urbanos ou Rural O RESTANTE EM 48 PARCELAS IGUAIS CORRIGIDAS PELA CADERNETA
DE POUPANÇA, da quadra 04 de 600,57m: Interessados contatar com fones 99763-0860 TIM ou
99103-2617 CLARO;
R$ – 1.400.000,00 Na SAIDA PARA XAMBRE AO
LADO INDÚSTRIA DE SORVETES GURI, venda
do Imóvel Lote 24-0-3/B subdivisão do lote 24-Q-3
da subdivisão do lote 24 da Gleba 12 Jaborandi,
do Núcleo Cruzeiro, com área de 1.874,71m2 sendo 45,59m de frente com a Rua Marginal e45, 63m
nos fundos com o Jardim Novo Milênio e 38,50m
do lado direito da frente para o fundo. fones 997630860 TIM ou 99103-2617 CLARO;

B4 Ilustrado
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R$ 130.000,00 – R. Sebastião Armando da Silva, 4739, Pq. San Marino – 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 147,20m².
Cel.: 99917-9200.

R$ 1.400.000,00 – Av. Brasil, 4507, Zona I - 4 Dormitórios ( 2 Suíte Simples, 2
Quartos), 1 Sala Estar, 1 Sala de TV com sacada, 1 Escritório, 1 Cozinha Planejada, 1 Copa, 1 Área de Serviço, 1 Despensa, 2 BWC Social, 1 BWC Lavabo
Com 4 vagas de garagens cobertas. Pintura boa. Possui Edícula com Despensa
1, Churrasqueira. Com 341 m² de área construída totalizando 525 m² de área do
terreno. Cel.: 99132-6815
R$ 1.200.000,00 – Av. Pirapó, 4831, Zona I-A - sala de visitas com pé direito duplo,
01 suíte master com hidro e closet, 3 quartos com armários, copa, cozinha com
armários, area gourmet com móveis, wc, lavanderia, Pavimento superiro, sala TV,
escritório, wc, academia, depósito. acabamento em alumínio, gesso, vidro espelhado. Á.t 333,00m² e á.c 285,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 1.150.000,00 – 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$ 1.000.000,00 – 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$ 1.000.000,00 – R. Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146, Pq. 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$ 280.000,00 você pode comprar o lote ao lado todo murado com área de
450,00m². Cel.: 98403-9165
R$ 850.000,00 – R. Arnaldo Tupâ, 5813, Jd. 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$ 735.000,00 – Av. Rotary, 3715, Jd. 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$ 480.000,00 – R. Farropilha, 2715, Jd. Tamoio - Pavimento Superior: 01 sala
com sacada, 01 suite master, 02 quartos e banheiro social; Pavimento Térreo: 01
sala, lavabo, cozinha, despensa e garagem para 4 veiculos; Edícula: Churrasqueira, lavandeira, banheiro, despensa e quarto.
R$ 240.000,00 - 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.
RESIDENCIAS
R$ 1.980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, R. Ana Lino Quirino Coelho, 2866
- Sala de Visitas, sala de estar e sala de jantar com pé direito duplo, 01 suíte
master com hidro e closete, 2 suítes com varanda, 01 suíte, lavabo, escritório,
copa/cozinha, despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira com estar,
TV e lavabo, de frente para a piscina, banheiro com vestiário, 4 vagas de garagem.
Ficam móveis da suítes, despensa e lavanderia. A área Gourmet está em fase
de acabamento, valor não incluso. o Acabamento do imóvel em alumínio, janelas
integradas, gesso, porcelanato, vidro, poço semi-artesiano, aquecimento solar. Á.t
613,61m² e á.c 460,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 1.450.000,00 – 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$ 1.200.000,00 – 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$ 980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, Av. Rio Grande do Sul - 3 suítes sendo 1 com closet, sala com pé direito duplo, Espaço gourmet em conceito aberto
com sala e cozinha, lavabo, lavanderia e garagens. Entrega com 4 meses. Á.t
364,50m² e á.c 196,00m². Cel.: 99952-6248.
R$ 640.000,00 – 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$ 520.000,00 – R. Mandaguari, 5458, Zona III - com duas Residências térreas
sendo Casa frente: em alvenaria com 139,00m², contendo: 03 quartos, sala de
estar, Copa/Cozinha, bwc social, área de serviço, bwc externo, despensa e Garagem. Jardim com espaço para piscina no Fundo; Cerca Elétrica; Alarme; Portão
Eletrônico; Obs: Permanece no imóvel: Cozinha planejada, Armários embutidos
em 02 quartos, 03 ventiladores. Casa Fundos(locada): em madeira com aprox.
90,00m², contendo: 03 quartos, sala de estar, sala de Jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem. Terreno com área de 490,00(14x35). ESTUDA PEGAR
EM PERMUTA, VEÍCULO OU IMÓVEIS DE VALOR MENOR. Cel.: 98407-6871.
R$ 470.000,00 – 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$ 350.000,00 – R. Antonio Geraldo, 4351, Jd. 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$ 320.000,00 – R. 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$ 300.000,00 – 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$ 280.000,00 - Travessa Altônia, 1651 - Área construída: 100,00 m² e área do
terreno 180,00 m² (12,00 x 15,00), contendo: 01 suíte 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. Excelente Localização: AO LADO
COLÉGIO GLOBAL. Cel.: 98403-9165
R$ 270.000,00 – R. Alcides Grejanin, 2148, Pq. da Gávea – 01 suíte, 02 quartos,
sala, sala de TV, cozinha, bwc social, despensa, área de serviço e garagem. Á.c
92,65m². Cel.: 99917-9200
R$ 250.000,00 – Av. Julio Cesar Jarros, 2649, Pq. Danielle - 03 quartos, sala,
cozinha, bws, despensa e garagem nos fundos no terreno e na frente um salão
comercial de 70m2, edificados num terreno de 360m2. Cel.: 98417-6871
R$ 220.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco, Cond. Res. Pq. Das Grevilhas, 231 Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia. Sem muros laterais e na
frente. Espaço amplo na frente da casa. Á.t 340m² e á.c 68,5m². Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000,00 – 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.: 984076871.
R$ 220.000,00 – R. Francisco pontes 2216, Parque San Remo II, casa com área
de 140,00m² e terreno 360,00m², contendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro
social e garage. Edícula: 01 quarto, lavanderia e churrasqueira. 98403-9165
R$ 220.000,00 – R. São Vicente, 2229, Jd. Birigui - 01 suíte, 01 quarto, banheiro
social, sala de visitas, copa/cozinha com armários, área de serviço, espaço de
garagem e espaço nos fundos. Á.t 216,00m² e á.c 85,25m². Cel.: 98403-9168
R$ 210.000,00 – R. João Meretka Neto, Jd. Interlagos – A construir com área
de 56,00m² e Terreno com área de 135,00m². Contendo: 02 Quartos (baldrame
do 3º quarto pronto), sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Cel.: 99917-9200
R$ 198.000,00 – Jd. Caravelle – Casa a construir com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem. Á.c 64,00m². Cel.: 99917-9200
R$ 180.00,00 – R. Germano Bacarim, 1078, Jardim Universitário, casa com
69,85m², contendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. Terreno com área de 297,00m². Excelente localização ao lado da UEM
e SESI.
R$ 160.000,00 – 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.: 99922-96100
R$ 150.000,00 – 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$ 150.000,00 – 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$ 150.000,00 – R. Luiz Gonzaga Freze, 4828, Jd. 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$ 120.000,00 – R. Santa Maria, 4564, Jd. San Marino - Em alvenaria com forro
de madeira. Sala, cozinha, wc social, dois quartos, lavanderia, 01 vaga de garagem. Á.t 196,92m² e á.c 70,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 120.000,00 – 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
CASAS MINHA CASA MINHA VIDA
R$ 160.000,00 – R. Proj. “F”, Quadra 18, Pq. Metropolitano – 03 quartos, sala,
cozinha, bwc social e lavanderia. Á.t 145,00m² e á.c 66,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 139.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 62,00m², sendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165.

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Setembro de 2018

R$ 220.316,80 – Cond. Fechado Res. Mont Blanc – Lt 26 da Qd 05. Á.t 360m².
30% de entrada + 50 parcelas. Cel.: 99917-9200.

PARQUE METROPOLITANO
Lotes 27/28 da Quadra 28
Lotes 17/18 da Quadra 23
Lote 08 da Quadra 04
Lote 27 da Quadra 28
Lote 23 da Quadra 14
Lote 08 da Quadra 24
Lote 44 da Quadra 26
Lote 12 da Quadra 11
Lote 42 da Quadra 27

520,00m²
440,00m²
245,00m²
260,00m²
220,00m²
216,40m²
220,00m²
220,00m²
220,00m²

R$ 150.000,00
R$ 130.000,00
R$ 76.000,00
R$ 75.000,00
R$ 70.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00

R$ 135.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 56,00m², sendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165

R$ 220.000,00 – Cond. Res. Royal Garden – Lt 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$ 125.000,00 – 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

R$ 210.000,00 – R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana – Lt 10 da Qd E. Á.t 437,50m².
Cel.: 99922-9610.

APARTAMENTOS
R$ 1.400.000,00 – R. Dr. Camargo, 5181, Edf. Amazônia, Apto. 1201 - 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$ 385.000,00 – Edf. Ilheus, Apto 301, Av. Brasil, 4546, Zona I - sala estar/jantar
com sacada, suíte, 02 dormitórios, wc social, cozinha planejada, área de serviço,
01 vaga de garagem. Apto reformado, com móveis planejados nor dormitórios
e cozinha, piso porcelanato, blindex, moldura em gesso. Edifício com salão de
festas e portaria eletrônica. DESOCUPADO. Á.t 137,00m² e á.útil 97,00m². Cel.:
99132-6815.
R$ 350.000,00 – R. Perobal, 4060, Zona I, Edf. Fernando Pessoa, Apto 404 - 01
Suíte, 03 quartos, sala com sacada, cozinha, área de serviço e garagem. Á.útil
106m². Cel.: 98403-9165.
R$ 300.000,00 – 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.: 984039165
R$ 290.000,00 – Rua Cambé x Av. Maringá, Edf. Topazio, Apto 201 - 01 Suíte, 02
Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro Social, Área de Serviço e
Garagem. Á.t 127,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 280.000,00 - Residencial Villagio di Roma, Apartamento 303, Bloco 02. 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 Garagem. Excelente Localização: Próximo a Supermercados, Bancos,
Universidade
R$ 250.000,00 – Res. Atlântico, Apto 42, Bloco “C”, Av. Amapá, 3455, Zona
V - Sala estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área de
serviço, 01 vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica.Sala
estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área de serviço, 01
vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica. Á.t 87,46m² e á.útil
74,27m². Cel.: 99132-6815.
R$ 250.000,00 – 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$ 250.000,00 – Res. Lake Park, Apto 01 do Bloco “C”, R. 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$ 220.000,00 – 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$ 200.000,00 – 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$ 195.000,00 – 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$ 150.000,00 – 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$ 140.000,00 – 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$ 135.000,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 34 do Bloco 3, R. Marialva, 5734, Zona
III - 03 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Á.t 59,27m² e á.útil 53,94m².
Cel.: 98407-6871.
R$ 120.000,00 – 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

R$ 141.600,00 – Condomínio Residencial NEOCITTÀ ESSENZA
– Lt 12 da Qd 07. Á.t 240,00m².
Ao lado do SHOPPING PALLADIUM UMUARAMA.
* 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 * * *
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R$ 30.000,00 E
SALDO EM 30X CORRIGIDOS APENAS PELO IPCA ANUAL.
AINDA, PARCELAMENTO EM ATÉ 180X.
R$ 150.000,00 – R. Santa Helena, Jd. Paraíso – Lt 18 da Qd 02. Á.t 360,00m²
(12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.
R$ 120.000,00 – R. Dourados, Jd. Iguaçu – Lt 01-A da Qd 04. Á.t 225,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 115.000,00 – Pq. Interlagos – Lt 10-A da Qd 09. Á.t 180,00m² (7,2x25,00).
Cel.: 99717-9200.
R$ 115.000,00 – R. Antonio Cia, Quadra 04 - Lote 05, Jardim Imperial III, com área
e 345,00 m² (11,50 x 30,00). 98403-9165
R$ 110.000,00 – Jd. Interlagos – Lt 9-B da Qd 11 - Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 110.000,00 – Interlagos I – Lt 26-A da Qd 09. Á.t 200,00m² (8x25). Cel.: 999179200
R$ 95.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco – Lt 01 da Qd 07. Á.t 233,28m². ACEITA
CARRO. Cel.: 98403-9168
R$ 85.000,00 – R. Jorge Luiz Lozovoy, Jd. Modelo – Lt 2-A Qd 02. Á.t 220,50m².
Cel.: 99917-9200
R$ 85.000,00 – R. Celia Maria Olmedo, Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07. Á.t
180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 75.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Trianon – Lt 04 da Qd 06. Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 99922-9610
R$ 72.000,00 – Jardim Real – Lt 14 da Qd 06 - Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

R$ 280.000,00 - 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$ 160.000,00 – 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.
TERRENOS

VENDE

Lotes no Parque da Gávea – Em
frente a UOPECCAN – Preços a partir
de R$ 134.425,90. SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 780.000,00 - 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$ 700.000,00 – R. Anhumai, Jd. Tropical – Á.t 2.563,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 597.600,00 – Av. Rotary, Jd. dos Príncipes, Condomínio Fechado Residenziale
Florenza – Á.t 498,00m² (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610
R$ 320.000,00 – Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de Souza, 2150, Zona VII –
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m². Cel.: 99917-9200.
R$ 300.000,00 – Av. Dr. Ivo Sooma, Jd. Universitário – Terreno comercial. Á.t
369,18m². PERMUTA-SE POR VEÍCULO. Cel.: 99922-9610.
R$ 260.000,00 – Cond. Euro Park Residence, R. Proj. “B” – Lt 20 da Qd 02. Á.t
361,80m². Cel.: 99132-6815

R$ 650,00 – R. Joana Darc, 4442, Jd. San Marino – 01 suíte, 01 quarto, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1913, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1917, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
APARTAMENTOS
R$ 1.850,00 – Edf. Marquês de Lafayette, Apto 904, Av. Brasil, 4522, Zona I - 01
suite com sacada, 2 quartos com sacada, banheiro social, sala de estar e jantar
com sacada com churrasqueira, lavabo, cozinha, area de serviço, 2 vagas de
garagem.
R$ 1.400,00 – Av. Paraná, 3650, Centro, Apto 101 – Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. VALOR JÁ INCLUSO CONDOMÍNIO
E ÁGUA.
R$ 1.300,00 – Ed. Allamanda, Apto 302, Av. Florida, 4477, Zona I - 01 suíte, 02
quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha com armários planejados e fogão,
área de serviço, quarto de empregado com banheiro e garagem.
R$ 1.200,00 – Portal San Franchesco, Apto 601, Av. Rolandia – Suíte, 02 quartos,
sala, cozinha planejada, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 1.100,00 – Av. Paraná, 3546, Sobreloja, Centro - 02 suítes, depósito, hall de
entrada, sala com sacasa, cozinha, área de serviço, 01 vaga de gargem. Obs.
Aluga para residência e também para escritório.

R$ 900,00 – Res. Green Park, Apto 32 do Bloco C, Av. Londrina, 3390, Zona II - 01
suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem.
R$ 900,00 – Ed. Burle Marx, Apto. 603, Av. Paraná, 5636, Zona III – 01 suíte com
sacada, 02 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro social, área de serviço e
02 vagas de garagem.
R$ 850,00 – Res. Califórnia, Apto 11, Rua Min. Oliveira Salazar, 5400 - 3 quartos,
sala de estar/jantar, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro social e garagem.
Próximo a Unipar Sede.
R$ 750,00 – Av. Paraná, 4617, Zona III, Esquina com Av. Apucarana – Em cima da
Daron Móveis, kitnet mobiliada. NOVA. Condomínio
R$ 100,00 (incluso água, internet e limpeza externa).
R$ 720,00 – Edf. Boulevard, Apto 408, Av. Brasil, 4280, Zona I - 01 quarto com
armários, sala de estar com ar condicionado, banheiro com armário, cozinha com
armários, lavanderia e garagem. Prédio com salão de festas, sala de ginástica,
sauna, e porteiro a partir das 14:00 horas.
R$ 720,00 – Edf. Boulevard, Apto 705, Av. Brasil, 4280, Zona I - 01 quarto com
armários, sala de estar com ar condicionado, banheiro com armário, cozinha com
armários, lavanderia e garagem. Prédio com salão de festas, sala de ginástica,
sauna, e porteiro a partir das 14:00 horas.
R$ 700,00 – Edf. Cordoba, Apto 503 do Bl 02, R. Ilhas Gregas, 7040, Jd. Mediterrâneo – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 60.000,00 – R. Maria I. da Silva, Jd. Pradópolis – Lt 12A da Qd 04. Á.t 210m².
Cel.: 8403- 9165.

R$ 680,00 – Edf. Boulevard, Apto 406, Av. Brasil, 4280, Zona I – 02 quartos, sala
de estar e jantar com sacada, cozinha com armários, bwc social, área de serviço
e garagem.

R$ 55.000,00 – R. Rodrigo Valencia Sakai - Lt 03 da Qd 05. Á.t 157,50m². Cel.:
98403-9168

R$ 600,00 – Res. Queluz, Apto 002 do Bloco C, Av. Portugal, 4877, Zona Armazém
– 03 quartos, sala, cozinha planejada, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 50.000,00 – Jardim das Garças II – Lt 06/07 da Qd 01. Á.t 174,40m². Cel.:
98407-6871

R$ 600,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 23 do B-2, R. Marialva, 5734, Zona III – 03
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 50.000,00 – R. dos Liziantos, Pq. das Jaboticabeiras - Lt 14 da Qd 20. Á.t
220,81m² (13,00 x 16,99). Cel.: 99132-6815

R$ 580,00 – Edf. Taquaritinga, Apto 11, R. Sarandi, 4861, Zona III – 02 quartos,
sala de estar e jantar com sacada, bwc social, cozinha, área de serviço e garagem.

R$ 50.000,00 – R. das Hortênsias, Pq. das Jaboticabeiras – Lt 16 da Qd 18. Á.t
300,00m² (10,00 x 30,00). Cel.: 99132-6815

R$ 580,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 34 b-03, R. Marialva, 5734, Zona III - 03
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 45.000,00 – Jardim Real – Lt 20 da Qd 14. Á.t 200,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 39.485.90 – R. Maria Augusta de Jesus Priori, Jd. Aeroporto IV - Lt 11 da Qd
11. Á.t 259,122m². Entrada de
R$ 1.000,00 + 100x
R$ 490,00. Cel.: 98403-9165.
R$ 35.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Viena II – Lt 23-A da Qd 12. Á.t 127,61m² (7 x
18,23). Cel.: 98403-9168

R$ 28.000,00 – R. Agenor Zanatto, Belo Monte - Lt B-10 da Quadra 04. Á.t 135m².
98407-6871

R$ 620.000,00 – 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 2.000,00 de
aluguel. Cel.: 98407-6871.

R$ 700,00 – Praça Castro Alves, 2032, Zona VII - 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem.

R$ 700,00 - Edifício Ravel Tower, Apto 11, Rua Ministro Oliveira Salazar, 5037,
Apto com 02 dormitório, sala com sacada, cozinha, área de serviço e garagem.
Excelente Localização - Próximo a UNIPAR Sede

R$ 5.000.000,00 – 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$ 1.200.000,00 – 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. Cel.: 99132-6815.

R$ 800,00 – R. Francisco Pontes, 2216, Parque San Remo II, casa com área de
140,00m² e terreno 360,00m², contendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social
e garage. Edícula: 01 quarto, lavanderia e churrasqueira.

R$ 70.000,00 - Rua Projetada “I”, Qdra 13 - Lote 17, Parque Metropolitano, com
área de 220,00 m² (10,00 x 22,00) – 98403-9165.

R$ 30.000,00 – R. Fernando de Noronha, Pq. Tarumã – Lt 08-A da Quadra F. Á.t
180,00m². Cel.: 98407-6871

R$ 1.200.000,00 – Av. Celso Garcia Cid, 3580, Zona I - Imóvel constituído de salão
comercial, 03 apartamentos e 02 casas nos fundos. Á.t 525,00 m² (15 x 35) e á.c
465,00m². Cel.: 98403-9165.

R$ 800,00 – R. América, 3030, Jd. Novo Milênio – 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem.
R$ 800,00 – R. Farroupilha, 2720, Jd. Tamoyo – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 950,00 – Edf. Ideal, Apto 102, R. Marialva, 5320, Zona III – 02 quartos, sala,
cozinha planejada, bwc social, área de serviço com sacada e garagem.

SALAS E SALÕES

R$ 2.600.000,00 – Av. Brasil, 3728, Zona I – Salão comercial e 03 apartamentos
com garagem. Salão com 900m² e terreno com 525m². Cel.: 99928-9610
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R$ 560,00 – Res. Ouro Verde I, Apto 31 do Bloco A6, R. Marialva, 5860, Zona
III – 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Monte Carlo, Apto 41, R. Mandaguari, 5321, Zona III – 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Mandaguari, Apto 12, R. Mandaguari, 5010, Zona III – 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 500,00 – Edf. Graciliano Ramos, Apto 204, R. José Honório Ramos, 4505,
Zona III – 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 350,00 – Res. Vitória Regia II, Apto 105, Av. Julio Cesar Jarros, Alto da Boa
Vista – 01 quarto, sala, cozinha com pia e fogão, bwc social, área de serviço e
garagem. Próximo da UEM.

S
SALAS E SALÕES

R$ 4.000.000,00 - 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$ 3.500.000,00 – Estrada Primavera, Frente a Torre Paris - área de 4,00 alqueires, sendo 2,5 em eucalipto formado, com 02 casas, 03 barracões com aprox.
600m², poço artesiano e água natural nos fundos. Cel.: 98407-6871.
LOCAÇÃO:
RESIDENCIAS

R$ 7.000,00 – Av. Brasil, 4466, Zona I - Suíte master, duas suítes, um quarto,
banheiro social, escritório, sala de estar com lareira, sala de tv, sala de jantar,
cozinha integrada com espaço gourmet, piscina, sauna, dependência de empregada, garagem para vários carros. PERMANECEM OS MÓVEIS FIXOS. RESIDENCIAL/COMERCIAL.
R$ 2.000,00 – Av. 19 de Dezembro, 3801 x Parigot de Souza, Zona I - 01 suíte,
02 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro social, área de serviço, escritório com
banheiro e churrasqueira. IDEAL PARA ESCRITÓRIO, CLÍNICAS E ESCOLA.
R$ 1.200,00 – R. Alcides Grejanin, 2148, Pq. Da Gávea - 01 suíte, 02 quartos,
sala, sala de tv, cozinha, banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
R$1.150,00 – Tv. Altonia, 1651, Jd. Tamoio - 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem.
R$ 1.100,00 – R. Otavio Barbosa da Silva, 1844, Pq. Bandeirantes - 01 suite, 02
quartos, sala, cozinha, baneheiro social, poço de luz, lavanderia, edícula e 02
vagas de garagem.
R$ 1.000,00 – R. Pedro Francisco Mazetto, 2981, Jardim Lopes – 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. CASA NOVA, RECÉM CONSTRUIDA.
R$ 1.000,00 – R. Amaury Haruo Sunahara, 2047 - Jardim São Fernando, Residência com 208,00m² de área construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro social e garagem para 3 veículos. Edícula contendo: 01 Quarto,
01 despensa, banheiro e lavanderia. Excelente Localização: Fundos da UEM
R$ 890,00 - Rua Ibiai, 3734, Zona VII - Residência em alvenaria contendo: 03
quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa, área de serviço e garagem. Excelente
Localização: Próximo a Supermercados, Escola e Universidade.
R$ 850,00 – R. Glauber Marques de Abreu, 606, Pq. Danielle - sala estar, suite, 02
dormitórios, wc social, cozinha, área de serviço e garagem.

R$ 16.500,00 – Av. Pres. Castelo Branco, 4300, Zona I - Loja com 360,00m²: 02
salas de escritório, 05 banheiros, bancada para atendimento. Espaço coberto nos
fundos com 165,00m²: 02 salas, depósito, copa/cozinha e churrasqueira. Ao lado,
salão com estacionamento e mezanino para depósito.
R$ 8.500,00 – Rod. PR 580, Jd. Pacifico, Saída p/ Serra dos Dourados – Á.c
800m², fachada em blindex, escritório com wc, 02 wc’s interno, wc ext., 02 portas
laterais, porta para os fundos e portão de entrada frontal p/ caminhões baú. Frente
para a Churrasqueiras Panorama.
R$ 5.500,00 – Centro Médico Higienópolis, Av. Valdomiro Frederico, Pq. Da Gávea
– Salão com mezanino, 03 vagas de garagem cobertas, 310,03m².
R$ 4.500,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – Salão com 422,00m², 04 banheiros e mezanino.
R$ 4.200,00 - 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$ 3.500,00 – 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 - Possui 05 banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m². Frente com a Minerphós.
R$ 2.700,00 – Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I – Sala principal com
recepção, 05 salas, 02 banheiros e copa. Contendo 180m².
R$ 2.500,00 – Av. Guanabara, Saída para Xambrê – Salão com 300m², 01 banheiro e 01 escritório.
R$ 2.200,00 – Av. Portugal, Zona Armazém - fachado em vidro, piso ceramico,
com 2 banheiros no térreo, mezanino com banheiro, 234,75m².
R$ 1.900,00 – Av. Rolandia, 4412, Portal San Franchesco, Sala 04, Térrea – Sala
com 02 banheiros, 60,00m².
R$ 1.600,00 – R. Arapongas, 4133, Zona III – Sala 02, térreo do Edf. Philadelphia,
com 50,00m². Próximo a Panedoro.
R$ 1.400,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – 04 salas com banheiro em piso
superior.
R$ 480,00 – Av. Rio Grande do Norte, Esq. Rua Cananéia – 40,00m².
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VENDAS

RESIDÊNCIA
CASA/ TERRENO
COMERCIALCom área total
de 447,72m²,
s e n d o
14x31,98, contendo residência em alvenaria ( antiga),
com teto em
forro de madeira, com área
total de 218,40m². Situado na Avenida Apucarana esquina
com a Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.405. PREÇO:
R$ 850.000,00 - Ligue (44) 9 8455- 2485 ou 9 8452-1900
RESIDÊNCIA
EM ALVENARIA/MADEIRA,
contendo três
quartos,
banheiro
social,
banheiro
de
serviço,
cozinha, sala, copa,
despensa, garagem
para
2 veículos. Com
área total construída de 131.00 metros (não averbado).
Com terreno medindo 377.25m²(15.00 x 25.15). Situado na
Rua Amadeu Borges de Melo nº 701, PQ Daniele. Ótima
localização, próximo CMEI e frente escola Municipal Rui
Barbosa. Obs: Estuda veículo e/ou imóvel como parte de
pagamento. PREÇO: R$ 220.000,00. Ligue: (44) 9 84553690 whats e agende sua visita.
RESIDÊNCIA
EM
MADEIRA,
desocupada. Situada
na Rua José
Honório Ramos esquina
com a Rua
Jandaia, com
área total de
266 m² ( sendo 14,00m de frente por 19,00m de profundidade. CRECI J-5555. Ligue: (44) 9 8452-1900 whats –oi
(44) 9 9894-0757-tim e agende sua visita. PREÇO A CONSULTAR.

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA/
MADEIRA.
Situada
na
Rua Bararuba esq. c/ a
Rua Cananéia nº 3.186,
Zona 6, Praça 7 de Setembro. Excelente localização, próximo ao hospital
Cemil, escolas e unidade de saúde. Com área construída de
106, 50m² e terreno com 280,00m² (17.50x16.00). PREÇO: R$
160.000,00.
RESIDÊNCIA (EM CONSTRUÇÃO) ALVENARIA, contendo
dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia e área
de frente descoberta. Construção com 50,00m2 e terreno com
167,00m2. Lote 7-A , Quadra 10. Situada no PQ Mertropolitano
II. Preço: R$- 150.000,00. Condições de pagamento à combinar.
Aceita MCMV. Prazo de entrega a combinar.
RESIDÊNCIA (EM CONSTRUÇÃO) ALVENARIA, contendo
dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia e área
de frente descoberta. Construção com 50,00m2 e terreno com
180,00m2. Lote 6, Quadra 21. Situada à Rua Projetada “G”, Jdm
Garça III. Preço: R$- 140.000,00. Condições de pagamento à combinar. Aceita MCMV. Prazo de entrega a combinar.

APARTAMENTOS
EDIFÍCIO FLAMBOYANT APTO DE FUNDOS - 2º ANDAR Contendo dois quartos (um com pequena sacada), sala para dois
ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro social e garagem para
um veiculo de pequeno porte. Situado na Rua Sarandi nº4.875 –
Prox. Ao cursinho Alfa e Unipar Sede. Preço a consultar. Ligue
(44) 9 8452-1900 – whats e agende sua visita.
PRÉDIO COMERCIAL
E RESIDENCIAL - com
área de 416 m2, sendo
no pavimento térreo salão com 218,83m2 e no
pavimento superior com
2 aptos com área total
de 197.62m2. Terreno
com 533m2. Situado na
Av. 19 de Dezembro,
Zona I , prox. a Catedral
Imóvel locado. PREÇO
A CONSULTAR. Ligue
: (44) - 9 8455-2485 - Oi
– 98452-1900 whats.

TERRENOS
DATA Nº 09, QUADRA Nº 48, ZONA Nº 03 - DA PLANTA OFICIAL
DESTA CIDADE, com área total de 516,25 m2, contendo prédio
comercial/residencial com a área total de 312,20 m2, residência em
alvenaria, com a área total de 72,00 m2. Situado na Rua José Honório Ramos esquina com Avenida Paraná. Imóvel parcial locado.
Ligue (44) 9 9894-0757 e fale com nossos corretores.

TERRENO COMERCIAL- Com área total de 447,72m², sendo 14x31,98, contendo residência em alvenaria ( antiga),
com teto em forro de madeira, com área total de 218,40m².
Situado na Avenida Apucarana esquina com a Rua Paulo
Pedrosa de Alencar, nº 4.405. PREÇO A CONSULTAR.

SOBRADO - Em alvenaria, contendo três quartos(sendo uma
suíte), sala para dois ambientes, cozinha, banheiro social, despensa, área de serviço e área de frente servindo como garagem.
Em laje e toda murada. Situada na Rua Gralha Azul nº 4.753
(Em frente ao batalhão da Polícia Militar- Jardim Social. Preço:
R$750,00 +Seguro Contra Incêndio.

SALÃO COMERCIAL
SALÃO COMERCIAL –Edificado em alvenaria, contendo
uma porta de aço, teto em forro de madeira e um sanitário.
Situado na Rua ministro Oliveira Salazar nº 4.516. R$ 690,00+
IPTU+Seguro contra incêndio.
SALÃO COMERCIAL - em alvenaria, contendo duas portas de
aço na fachada, piso cerâmico, teto em laje e dois sanitários.
Situado na Rua Governador Ney Braga nº 4.951. Preço R$
1.200,00+ IPTU+Seguro contra incêndio.

LOCAÇÃO
SALÃO COMERCIAL
SALÃO COMERCIAL - em alvenaria, sem divisão interna, contendo duas portas de aço, sanitário, teto em laje e piso cerâmico. Com pinturas interna e externa desgastadas. Situado na
Rua Ministro Oliveira Salazar nº 4.478 - (Em frente ao colégio
CEPAT). Preço; R$ 590,00 + IPTU +Seguro.
IMÓVEL COMERCIAL- em
alvenaria, com
divisões internas, sanitários
masculino
e
feminino, com
a área total de
aproximadamente 500,00
m2. Com pintura desgastada.
Terreno
com
980,00 m2. Situado na Av. Brasil esq/ com Avenida Florida
nº 4.446- Centro, (Uma quadra do banco do Brasil). PREÇO
A CONSULTAR. Ligue: (44) 9 9894-0757 (TIM) – 9 84521900 (whats) e agende sua visita.

RESIDÊNCIA
RESIDÊNCIA- em alvenaria, contendo três quartos (sendo um
bem pequeno), sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia e pequena área de frente. Teto em forro de madeira. Toda murada e
pintada. Situada na Rua Frei Caneca nº 2.778, Bairro Alto São
Francisco. Preço: 670,00+Seguro Contra Incêndio.

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA, contendo três quartos, sala,
cozinha, banheiro social e de serviço, lavanderia, área de frente
e abrigo para carro. Forrada, murada. Situada na Av. Rio Grande do Norte nº 4.556. PREÇO A CONSULTAR.
RESIDÊNCIA EM ALVENARIA, contendo três quarto, sala ampla, cozinha, banheiro social, despensa interna e externa. Pequena área de serviço e ampla área lateral. SEM GARAGEM PARA
VEÍCULO. Situada na Rua Marabá nº 3.658 (Frente). Preço: R$
600,00 + Seguro contra incêndio.

APARTAMENTOS
EDIFÍCIO ARICANDUVA – APTO Nº 13- Contendo dois
quartos, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro social e garagem para um veiculo de pequeno porte.
Situado na Rua Aricanduva nº4.355 esq/ com a Rua Marialva.
Preço: R$ 550,00+ Tax. de condomínio. Ligue (44) 9 36241500 e agende sua visita.
EDIFÍCIO TORONTO – APTO Nº 34- Contendo dois quartos,
sala para dois ambientes, cozinha e lavanderia conjugadas,
banheiro social e garagem para um veiculo de pequeno porte. Situado na Rua Ministro Oliveira Salazar nº4.665. Preço:
R$ 550,00+ Tax. de condomínio. Ligue (44) 9 3624-1500 e
agende sua visita.
APARTAMENTO – SOBRELOJA - Em alvenaria, contendo três
quartos, sala com sacada, banheiro social, cozinha, despensa e
lavanderia. SEM GARAGEM. Situado na Av. Paraná nº 4.475
(Sobre a Mel Bijuterias e frente a Casas Bahia). PREÇO: R$
1.200,00 + IPTU. Obs: Não tem interfone, não tem acesso
para quintal.
APARTAMENTO – PAVIMENTO SUPERIOR - Em alvenaria,
contendo três quartos (sendo uma suíte), sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa e uma vaga coberta para veículo
de pequeno porte. Com acesso somente pelo portão de veículo.
Situado na Av. Rio Branco nº 4.285 (Ao lado da igreja Luterana). Preço a consultar.

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

CHEGOU A HORA DE VIVER OS
MELHORES DIAS DA SUA VIDA.

Residência
de alvenaria
com área de
165m², acabamento de
alto padrão,
toda mobiliada, contendo
3 suíte, sala
de estar, jantar, copa e cozinha, garagem
para 2 carros grandes, pé direito duplo, ar
condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua
Lions, Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$ 800.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de 255.89m², sendo 1 suíte, 02 quartos
(contendo moveis planejados em todos os
quartos) sala de estar , sala de jantar e cozinha planejada, nos fundos contém uma
edícula com 1 quarto e banheiro, piscina.
Terreno com área total de 450m², localizado no lote n° 18 quadra n°26 do Parque
Cidade Jardim, Umuarama/PR. Valor R$
750.000,00.
Casa de alvenaria de alto
padrão em fase
de acabamento, com área
construída de
144m², área total de 245m², sendo (7x35) 01 suíte com
closet, 2 quartos, sala de estar, cozinha,
com projeto para cozinha planejada há
escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados, contendo lavanderia
fechada e BWC, espaço pronto para fazer
piscina, toda a casa com acabamento em
gesso, porcelanato, com lâmpadas em led,
com aquecedor baury 400 litros e garagem
para 2 carros, localizada na Rua Natal, s/n,
Umuarama/PR. Valor R$ 580.000,00

Completa Infraestrutura, asfalto, arborização e iluminação pública. Ótima localização, a poucos minutos
do centro da cidade. Projeto otimizado para maior
aproveitamento e conforto. Isento de condomínio.

Residência de alvenaria com área total de
192m², área construída de 128m², 1 suíte,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
despensa e 2 vagas de garagem, imóvel com
moveis embutidos em todos os quartos, cozinha e lavanderia com armários embutidos,
luminárias armários e balcões de banheiro ,
cortinas e persianas, ar condicionados em
todos ambientes e sistema de segurança
com câmeras e cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B, da subdivisão do
lote n°6, da quadra n°9, localizada na Rua
Amaro Tavares n° 2191, Jardim Imigrantes na cidade de Umuarama/PR.Valor R$
470.000,00 Obs: permuta-se por cavalo mecânico simples ou engatado com carreta ou
bitnem, preferencialmente Scania.

Residência de alto padrão com área total de
195.96 M², área construída de 100 M², contendo 01 suíte , 02 quartos , sala , cozinha , BWC
social , poço de luz e garagem para dois carros
paralelos, localizada na Avenida Olinda Lote
08 Quadra 01, Jardim Yoshii, Umuarama/PR
R$ 330.000,00. . Para mais informações, Entre
em contato com a Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44) 99122-8210.

Residência
NOVA
com
99.99m² de
área construída, contendo,
02 quartos,
01 suíte, sala
de
Estar/
TV, bwc social, cozinha,
lavanderia
e
garagem
para 02 carros. Localizada no Jardim Yoshii, Umuarama/PR.
VALOR PROMOCIONAL DE 350.000,00 POR
R$ 298.000,00.
Residência
de Alvenaria
laje, com
área construída de aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno
205,05m², contendo 3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2 ar condicionados), bwc planejado,
Situada no Condomínio Royal Residence, n° 2806,
casa 12-A, Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

Parque residencial Montreal, residências de
Alvenaria laje a serem construídas, casas de
52m² e 62m² com dois e três quartos, as casas
dispõem de aquecedor solar, proporcionando
conforto, comodidade e economia na conta de
luz, são casas a partir de R$139.000,00 podendo ser parcelada a entrada até 18 vezes.

Sobrado de 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.

Instalação comercial completa, atendendo
todas as normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização, servindo atualmente
comida típica mineira, além de um ambiente agradável e característico de Minas, Localizado na Av. Maringá próximo a Unipar
sede. Valor R$ 85.000,00.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 185.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 301– Blc. A - À. Tot. 83,52 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI))
ou digite o cód. 959 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
RIO GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44
m² - 03 Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( Semi
mobiliado). + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI, 4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz,
Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 931 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
RIO GRANDE DO SUL, 2477, APTO 301, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44
m² - 02 Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( com
moveis planejados). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód.
924 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. SARANDI, 4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz,
Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 983 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ (NOS DIREITOS) – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv. 61,27
m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. MONTE CARLO – R. MANDAGUARI, 5321 – SEG. PAV. - À. Tot. 74,29 m², À. Priv. 48,11 m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 970 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

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$ 250.000,00 – PROX. SUPERMERCADO BIG – AV. PREFEITO DURVAL
SEIFERT, 3031 – PQ. SAN REMO - Alv/Forro – Suíte, 02 q., sala, copa, coz.,
Bwc soc., A. serv., churrasqueira, despensa e gar. + Detalhes: (44)9 9911
5353(OI) ou digite cód. 916 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 250.000,00 – FUNDOS AUTORAMA – R. PARANAGUA, 1096 – JD. PARAISO - Contém edificada uma residência de madeira de 186,82 m² com várias
repartições na frente e uma residência em alvenaria fundos com 75,00 m² (fundos
locado por comodato). + Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 935 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. COLEGIO GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO CORRÊA,
1971, JD. MÔNACO - À. Ter. 187,00 m², À. Constr. Aprox. 78,58 m² - Alv/laje, suíte,
2 Quart, Sala, Coz. planejada, Lavand., Bwc soc., e Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 952 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 200.000,00 – PROX. ECOVILLE – R. JOSE NANNI, 2186 – JD. PORTO SEGURO – COND. RES. DUBAI - À. Ter. Aprox. 150,08 m², À. Constr. Aprox. 96,84
m² - Alv/Laje –03 q., sala, coz., Bwc soc., A. serv., Bwc externo, dispensa, área
gourmet c/ churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite
cód. 911 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 – PROX. CENT. JUVENT./AV GOIANIA –R. INDAIÁ, 3651, Z. VI CASA 90 – COND. RES. MARIO QUINTANA - À. Ter. 153,00 m², À. Constr. Aprox.
90,00 m² - Alv/laje 3 Quart, Sala, Coz., Lavand., Bwc soc. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 985 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 80.000,00 – PROX. Pçª. 7 SETEMBRO – R. PEDRO F. MAZZETTO, s/n°. –
JD. ITAPUÃ – Lt. 9-A, Qd. 01, Área 216,00 m² - (8,00 m x 27,00 m) - Topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 781 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 140.000,00 - PROX. AO COLÉGIO BENTO MUSSURUNGA – R. GUSTAVO
CRAY, 2031 – JARDIM TOPAZIO – Ter. 126,54 m², Const. 69,30m² - Alv./Laje: 01
suíte, 01 qto., sala, cozinha, BWC social, A. serv., gar. + Detalhes – plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 996 em www.aldemirimoveis.com.br

R$75.000,00 – 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

SOBRADOS

R$ 70.294,77 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERARIO – JARDIM MELHORAMENTOS – ZONA V – Terrenos com 180m2 a 368,00m² / Parcelamento acima de
36 meses Escritura paga pela Loteadora. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o cód. 878 em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 1.470.000,00 – PROX. IGREJA BETEL - R. GOIÁS, 3661 – JD. DOS PRINCIPES - À. Ter. 225,00 m², À. Constr. Aprox. 307,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte máster c/
closet, banheira hidro e sacada, 03 suítes (2 c/sac.), quarto, Sala e Lavand. - Pvt°.
Térreo: Salas inverno/estar/Tv e Jantar, Coz. Planej., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., bwc, garag. p/03 veic. e piscina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 823 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. COL. PRISMA - R. BAHIA, 4821 – Z. 2 - À. Ter. 280,00
m², À. Constr. Aprox. 229,33 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., Hall e circ. 02 dormit.
e sala – Pvt°.Tér.: Salas Tv/ jantar, lavabo, coz./Planej., lavand, espaço gourmet
e garag. p/ 02 ou + veíc. – Piscina c/18,00 m², c/cascata e iluminação artificial –
ESTUDA-SE PROPOSTA C/IMÓVEL DE MENOR VALOR EM PARTE DO PAGAMENTO, NA CIDADE DE CASCAVEL/PR. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite cód. 678 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 5003 – ZONA II - 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$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 4991 – ZONA II - 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 II - 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

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND
– AV. 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$ 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
DIVERSOS

DIVERSOS

R$ 65.000,00 – Ponto e instalações de Empresa já consolidada, atuando à vários anos no mercado, com clientela formada no ramo de cafés, lanches, sucos,
sorvetes, salgados e lanchonete em geral. A 1 quadra da Unipar Sede de frente
ao Curso e Colégio Alfa em Umuarama/Pr. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 884 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 198.000,00 – PROX. CLUBE PORTUGUES – AV. ANG. M. FONSECA, 6487
– ZONA I-A - À. Ter. Aprox. 382,50 m², À. Constr. Aprox. 69,37 m² - Alv/Forro – 03
quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 887 em www. aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA, 4547 – JD. GUARANI 2 - À. Ter. 200,04 m², À. Constr. Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/forro – Suíte,
01 Quart, Sala, Coz., Bwc soc., gar., espaço gourmet c/ churrasq. e piscina. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 95.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. ESPERANÇA NOVA, s/n° – PQ. DA
GAVEA – Parte dos Lts 08 e 09, Qd. 06, que após desmembrados terá a área
de 193,60 m² (8,06 m x 24,00 m) – Obs* - Estuda-se a venda dos lotes inteiros –
Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 820
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 169.000,00 - PROX. PÇ. SETE DE SETEMBRO - AV. PRES. CASTELO
BRANCO, 2071 – COND. RESIDENCIAL PARQUE DAS GREVILHAS – CASA
57 – Ter. 186,45 m², Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 qtos., sala/cozinha, BWC
social, A. serv., gar. + Detalhes – plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 964 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 84.000,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – R. ANTENOR CORSATO, (PROLONG. R.
ÁGATA), s/n° - PQ. IRANI – Lt. 01, Qd. 12, Área 328,75 m² (13,15 m x 25,00
m) - Esquina - murado no fundo e lateral. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 542 em www.aldemirimoveis.com.br

Residência

R$ 1.400.000,00
Residência em alvenaria,
com área total de terreno
de 440m², e área construída de 280m², contendo 03
suítes, sendo um máster
com closet, sala de TV, sala
de estar, cozinha, área de
serviços, edícula com churrasqueira, piscina aquecida,
e 04 vagas de garagem.
Localizada no condomínio
residencial Mont Blanc,
Umuarama -PR.

Residência

R$ 1.500.000,00

Residência em alvenaria- Localizada na Av.
Flórida nº4505, Umuarama -PR. Lote nº07, da
quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m².

Residência

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

Residência

R$450.000,00

Residência em Alvenaria- Localizada na
Rua Aquidaban, 4415, com área construída
de 140m², Umuarama -PR. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, bwc, cozinha e área
de serviço.

Residência

R$ 380.000,00

Residência com área de aproximadamente
100m², e área total de terreno de
aproximadamente 291,69m², contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha,
bwc, e área de serviços. Localizado á Avenida
Duque de Caxias, n° 5131, Data nº 18-A, da
Quadra n° 12, Zona n° 04. Umuarama -PR.
Residência em alvenaria- Localizada na Av. São
Paulo nº5363, zona II, lote 12 da quadra 36, na cidade de Umuarama, estado do Paraná. Com área
total de terreno 490m², e área construída de aproximadamente 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.

Residência

R$ 850.000,00

Residência

ZONA II
Residência em Alvenaria – Localizada na
ZONA II Rua Paraíba nº 5304, quadra nº
34, lote nº 02. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de
aproximadamente
200,00m².
Contendo:
03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Umuarama -PR.

Residência

R$ 680.000,00

Residência em Alvenaria – Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral). Terreno com
área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m² de área construída. Contendo: 01
suíte, 03 quartos (sendo 01 com closet e
mobiliado), bwc social, jardim de inverno,
sala com domos, cozinha americana
planejada com churrasqueira (aberta).
Fundos: lavanderia com área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, dispensa, canil, duas
piscinas (sendo uma com hidromassagem),
portão eletrônico e cerca elétrica.

Residência

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado na
Rua Bararuba, nº 3693, Praça Sete de
Setembro, nesta cidade de Umuarama,
Estado do Paraná. Contendo sala, copa,
cozinha, lavanderia com amplo espaço,
salão com depósito anexo, garagem para 2
carros com passagem para os fundos, 01
suíte, 02 quartos e 3 bwc, amplo espaço
externo.

Salões Comercial

R$ 100.000,00

Sala Comercial – Sala Comercial nº 11, Centro
Clinico Umuarama, com total de aproximadamente 50,12m², com bwc conjugado. Localizada na Rua Antônio Ostrenski, nº 3818, quadra
nº 25, lote nº 12 na Zona I, Umuarama -PR.

Apartamentos

R$ 950.000,00

Edifício Manhattan Garden - apartamento
503, contendo 1 suíte máster, 1 suíte
simples, 2 quartos, sala, copa, cozinha
planejada, área de serviço e duas vagas
de garagem. Localizado na Rua Paulo
Pedrosa de Alencar, 4291, Umuarama-Pr.

Apartamentos

R$ 850.000,00

Edifício Uirapuru, apartamento n°11, com
área total de aproximadamente 325m²,
e área privativa de aproximadamente
268m². Contendo sala de estar com bar,
copa, cozinha com armários planejados,
sala de TV, 01 suíte máster com armários
planejados, 01 suíte com armários
planejados, 02 quartos, bwc social, quarto
para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com armários, e 03 vagas de
garagem separadas. Localizado á Rua
Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, n° 4585,
Zona I, Umuarama -PR.

Apartamentos

R$ 580.000,00

Edifício Pedra Branca, apartamento n° 603,
com área total de 165m², e área útil de
111m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha com armários planejados, bwc com
armários, área de serviços e 02 vagas de
garagem, (obs: Apartamento de frente para a
Rua Jose Honório Ramos), Umuarama -PR.

Terrenos:

R$2.000.000,00

Residência em alvenaria- Localizada na
Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, Parque Bandeirantes, Umuarama-PR. Com
área de total de 252m² e área construída
de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço externa.

Residência

R$700.000,00

Residência- com área construída de
aproximadamente 225,00m², e área total
de terreno de 360m², contendo 02 suítes,
01 quarto, sala de TV, sala estar/jantar,
bwc, cozinha (com armários planejados),
área de serviços, dispensa, garagem,
Residência
semi-mobiliada
com
armários embutidos em dos os quartos.
Localizada na Rua Lions n° 5896, Jardim
Lisboa, Umuarama -PR

R$ 850.000,00

TERRENOS

R$ 180.000,00

SEMI-MOBILIADA

Residência

UMUARAMA, SÁBADO e DOMINGO, 25 e 26 de Agosto de 2018
UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Setembro de 2018

Classificados

Terreno - com área aproximada de 489,65m²,
sendo 17,5 m² de frente e 27,98m² de profundidade, área construída de 233,10m², localizado na
Avenida Florida nº 4276, Umuarama-PR.

R$ 1.300.000,00

Terreno Comercial- Localizado na Av. Angelo Moreira da Fonseca (quase em frente
ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², sendo
frente 24x51 de fundo, Umuarama – PR.

Terrenos:

SOBRADO

SOBRADO

R$ 900.000,00

TerrenoLocalizado
no
Condomínio
Residencial Portal das Águas – Lote 01
com área total aproximada de 468.05m²
e Lote 02 com área total aproximada de
512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Umuarama
-PR.

Terrenos:

R$ 520.000,00

Lote de terra n° 07, da quadra n°17, com
área total de 800m², sendo 16x50, localizado
na Avenida Dr. Cássio Gastão Vidigal , Zona
industrial, Umuarama -PR.

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado no
Parque Cidade Jardim, Rua José Balan
n° 5562, com área total de aproximadamente 300m², e área construída de
aproximadamente 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. (ACRESCENTAR)
+ Casa em alvenaria (ao lado), contendo:
01 quarto com ar, 01 bwc, sala, cozinha
americana e 03 vagas de garagem sendo
uma coberta.

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$ 60.000,00 – PROX. COL. ALFA ENS. INFANTIL – R. Proj. “B”, s/n°, JD.
ANTARTICA – Lt. 10-B Qd. 02, Área 180,95m² (7,70m x 23,50m). + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 840 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Lotes c/135,00 m² (7,50 m x
18,00 m), área residencial Topografia Plana, Dimensões 7,50 m x 18,00 m - Pronto / construir Parcelamento em 12 vezes s/juros c/entrada de 30 % - Aceitamos
compra através de financiamento c/aquisição e construção pelo programa minha
casa minha vida, junto a Caixa Econômica Federal. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 872 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ARMAZEM DA MADEIRA - R. PROJ. ”4”, s/n°. – JD.
REAL – Lt. 1/2B, Qd. 18, Área 155,54 m² (07,00 m x 22,00 m) topografia plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111(TIM) ou digite o cód. 943 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - 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$ 45.000,00 - PROX. ARMAZEM DA MADEIRA - R. PROJ. ”4”, s/n°. – JD.
REAL – Lt. 1/2C, Qd. 18, Área 189,44 m² (07,00 m x 22,00 m) topografia plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 944 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

CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS
CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS
R$ 1.350.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Residência em
alvenaria 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
R$ 1.100.000,00 – RODOVIA PR 323 – Km 315,s/n – PROX. A GARAPEIRA
PRIMAVERA – 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$ 265.000,00 – RODOVIA PR 489 – PROX. A ESTRADA AMARELA – Ótima
chácara de lazer, com área de 3000 m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111
(TIM) ou digite o cód. 950 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 250.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA –
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

Terrenos:

R$ 260.000,00

Lote de terra n° 08-A da sub divisão do lote
n°08, da quadra n°17, com área total de
400m², sendo 8x50, localizado na Avenida
Dr. Cássio Gastão Vidigal , Zona industrial, Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 225.000,00

Terreno – Localizado no Residencial Royal
Garden Lote n° 16, Quadra n° 07, com área
total de 374,79m², Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 160.000,00

Terreno – Lote de terra nº 01, quadra nº 07,
com área total de 468,07m², localizado na
Rua Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I,
Umuarama -PR.

Terrenos:

R$140.000,00

Terreno - Rua Iroi, Zona industrial, nesta
cidade de Umuarama. Lote 04-A da quadra
n°17, com área total de 288m², sendo 8x36.

Terrenos:

R$ 120.000,00

Terreno – Lote de terra nº 02, quadra nº 18,
com área total 315m², localizado na Rua
Projetada C, S/N, no Parque Residencial
Belo Monte, Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 100.000,00

Terreno- Lote de terra nº 11, da quadra nº
27, com área total de aproximadamente
330 m² (sendo, 11x30). Localizado na Rua
Manoel Botelho, jardim Alto da Boa Vista,
Umuarama -PR.

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

Terreno Comercial – Área total aproximada de 490
m² sendo 14x35m, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, em frente ao despachante Umuarama, Umuarama -PR.

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

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), Umuarama -PR.

SOBRADOS
LOCAÇÃO

R$ 1.600,00 +
Cond

Sobrado em alvenaria - Pq Cidade Jardim, Rua José
Balan n° 5562, piso sup. suíte máster, suíte piso térreo, coz. americana, sala de TV, lavabo, Área de serviços com disp., e 02 vagas de garagem.

Sobrados
LOCAÇÃO

R$ 1.500,00

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

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, nesta cidade de Umuarama.
FRENTE AO SESC

R$ 69.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ.
METROPOLITANO – Lt. 45, 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. 546 em
www.aldemirimoveis.com.br

Terreno Comercial – Frente á Havan, área
total de aproximadamente 500m².

Terrenos:

Sobrado – contendo piso térreo - 01
sala de estar, 01 escritório com móveis
planejados, bwc social com armários,
cozinha planejada, piso superior - 01
sala de tv com sacada, 01 suíte com
closet 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, Umuarama-PR.

R$ 70.000,00 – PROX. COND. PORTAL DAS ÁGUAS– R. LUIZA VOLPATO
GAZZI, s/n° – PQ. DO LAGO – Lt. 4-B, Qd.12, Área 165,375 m², (12,25 m x 13,50
m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 966 em www.aldemirimoveis.com.br

Terrenos:

R$ 400.000,00

Terreno- Localizado no Parque Residencial
Interlagos, com área total aproximada de
508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 310.000,00

Localizado no condomínio residencial Ecoville,
Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo
Frente 14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19)
Umuarama -PR.

Terrenos:

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 1.450,00

Residência em alvenaria- Localizado á Avenida Duque
de Caxias, n° 5131, nesta cidade Umuarama, estado do
Paraná. Sendo 7 x 41. Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 295.000,00

Terreno- Lote 20, quadra 02, com área total
de 364m², sendo 14m x 26m. Localizado
Condomínio residencial portal das águas,
Umuarama -PR.

Residencias
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$ 780,00 - PROX. UNIPAR SEDE - ED. III MILENIO – R. JOSE HONORIO RAMOS, 4572 - FRENT- Z. 03 - À. Tot. Aprox. 119,74 m², À. Priv. Aprox. 80,04 m²
- 3 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 ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
DE SOUZA, 2885 - APT°.01/FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m²
- Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. COL. PROF. PAULO TOMAZINHO – ED. CAP FERRAT - AV.
MARINGÁ, 4640 - APT°. 203 – ZONA III – À. Tot. Aprox. 86,67 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 330,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 - PROX. COND. RES. ROYAL GARDEM – ED. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477 – 3 ANDAR – Blc 05 -À. Priv. 58,57 m²; 03 q., sala, coz, A.
serv, Bwc social e gar. (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás).+Detalhes–(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS III – ED. NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – 1 ANDAR – Blc 07 -À. Priv. 58,57 m²; 03 q., sala, coz, A. serv, Bwc social
e gar. (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás).+Detalhes–(44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 - PROX. UNIAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar.
(Cond. - Vlr/Aprox. R$ 330,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou
em nosso site. www.aldemirimoveis.com.br
R$ 520,00 – PROX. UNIPAR SEDE – ED. ILHA DO MEL – ZONA II, 3823 - Apt°.
503 – 1 Quarto, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. (Semi mobiliado) - (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.
www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 2.600,00 – PROX. PREFEITURA – R. HEMITAL, 4385 – ZONA I - Alv/Laje – 02
S, 02 q., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., churrasqueira, despensa e gar. p/
02 ou + veíc. + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site. www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.400,00 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO – AV. AMAPÁ, 3370 –
ZONA V - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., despensa e
gar. + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.300,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO ULIANA, 1479 – JD.
AEROPORTO 2 - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, coz. Planej., Bwc soc., A. serv.,
desp.; área gourmet e gar. + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200,00 – PROX. ESTÁDIO LUCIO PEPINO – R. JANDAIA, 4776 – ZONA
III - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., e gar. + Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.150,00 – PROX. FLORICULTURA FLORISBEL – R. BELEM, 5837 – ZONA
III - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, coz., Bwc soc., desp., A. serv., e gar. + Detalhes
– (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – PROX. CHÁCARA REGUIGÁ – R. UIRAPURU, 2023 – JD. ALPHAVILE - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes
– (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ECOVILLE – R. FELISBERTO FERREIRA DE ANDRADE,
3081 – JD. AZALEIA - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e
gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – PROX. AO COLÉGIO SOUZA NAVES – R. ANHUMAI, 3570 – ZONA
VI - Alv/Laje – 02 quartos, sala, copa; coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – PROX. ECOVILLE – R. DELZITA ALVES DA COSTA, 2121 – JD.
AZALEIA - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv., desp., Churraq.
e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – COND. FECHADO - PROX. ESCOLA SATELITE – Av. PRES. CASTELO BRANCO, 2071 – COND. RESD. PQ. DAS GREVILHAS - Alv./Laje: 03 q., sala/
cozinha, BWC social, A. serv., (Cond. Aprox. R$120,00).+Detalhes – (44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.000,00

R$ 850,00

Residência em madeira, contendo 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo. +
01 Residencia em alvenaria contendo 01 quarto,
sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua Sebastião
Canedo Gomes n° 2365, Zona VII (Próximo á
Fegatti Moveis), Umuarama -PR.

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 850,00

Residência em madeira - contendo 02 quartos,
sala, cozinha, bwc e área de serviços externa.
Localizada á Rua Arlindo Libero da Silva, n°
2281, Parque dos Bandeirante, nesta Cidade de
Umuarama – Pr.

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 750,00

Residência á Rua Manoel Botelho Cordeira 2604, Jd.
alto da boa vista, contendo 03 quartos, sala, coz., bwc
social e área de serviços. Otavio: 9976-0115.

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 600,00

Residência em alvenaria - contendo 02 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, e área de serviços, localizada na
Rua 13 de Maio, Parque San Remo, nesta Cidade de
Umuarama-PR.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00 +
Cond

Edifício Portal San Franchesco - Apartamento
nº 409, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha planejada , bwc (com armários), 01 vaga de
garagem sendo nº 37. Localizado na Rua Mandaguari, Esquina com a Avenida Rolândia, nº 4412,
Zona II, nesta cidade de Umuarama – Pr.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 1.100,00+
Cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$1.300,00 +
Cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 950,00
+cond

Apartamento Sobreloja - Contendo 01 suíte, 02
quartos, sala de jantar/estar, sala de tv, cozinha,
bwc, área de serviços, sacada, 01 vaga de garagem. Localizado na Rua Guaporé, nº 2332, nesta
cidade de Umuarama – PR.

Edifício Gramado – contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala de estar, cozinha com armários planejados,
área de serviços, sacada e 01 vaga de garagem.
Localizado na Avenida Manaus, n° 3905, Centro,
nesta cidade de Umuarama-PR.

Cond - Ed. Atlântico - Localizado na Av.
Manaus nº 3455 – Zona I, nesta cidade de
Umuarama. Apart 23 - Bloco C. Contendo: 03
quartos, sala com sacada, cozinha, área de
serviço e 01 vaga de garagem.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 900,00
+cond

Edifício Residencial Villagio Di Roma - apartamento
704, bloco 2, localizado na rua Santa Catarina n°
3585, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR. Contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social, 01 vaga de garagem
e sacada com churrasqueira.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 670,00 +
Cond

Edifício Manoel Bandeira - Apartamento nº 507,
contendo 01 quarto, sala, cozinha, bwc, 01 vaga
de garagem. Localizado na Av. Presidente Castelo Branco, nº 3823, Zona I, CEP sob nº 87.501170, nesta cidade de Umuarama-PR.

R$13.000,00

Sala comercial – Imóvel de esquina,
próximo do Cemil, com área construída
aproximada de 300m², todo reformado,
pronto para alugar. Contém várias salas
de atendimento sendo algumas com
bwc, garagem e demais dependências.

R$3.000,00
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

LOCAçãO

Residência em alvenaria- Residência B, localizada na
Rua das Perdizes, nº2407- Residencial 13 de Maio,
Jardim Bela Vista, nesta cidade Umuarama, estado
do Paraná. Com área construída de 87,93m², e área
de terreno de aproximadamente 165,75m³, contendo
03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços, edícula com churrasqueira, e garagem

Residencias
LOCAÇÃO

B5
C7

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

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 650,00 +
Cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 600,00 +
Cond 320,00

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$450,00 +
Cond

Edifício Saint Germain – Apartamento 204, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços
e 01 vaga de garagem. Localizado na Av. Maringá,
nº 5353, nesta cidade de Umuarama - Pr.

Edifício Paranoá - Apartamento 02, bloco B,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
01 vaga de garagem. Localizado na Rua Miguel
Serrano Bruno, 2300 no Parque Alto da Paraná,
nesta cidade de Umuarama -PR.

Quitinete – Ed. Ilha de Capri, contendo 01 quarto,
sala, cozinha, bwc e 01 vaga de garagem. Localizado na Avenida Flórida nº 4121, nesta cidade
de Umuarama-PR.

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00
(cada)

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
LOCAÇÃO

R$ 6.000,00

Salão Comercial- Localizado na Avenida Flórida,
esquina com a Rua Ministro Oliveira Salazar, nesta
cidade de Umuarama. Com área construída de
aproximadamente 300m², ponto comercial para clinica
ou escritório.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 4.500,00

Sala Comercial – Rua Dr. Camargo nº4555. Salão
com área aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 02 bwc e cozinha.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

Rua Ministro Oliveira Salazar, 4966 – Piso
Superior/Sobreloja. Salão aprox. 250m² de área
const., recepção, 03 banheiros, sala grande. Obs:
Acesso por escada.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.100,00
+ Cond

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.000,00
(cada)

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 800,00
+ Cond

Sala Comercial – Com área total aproximada de 71
m² com bwc. Localizada no Ed. Pedra Branca, Sala
nº 04, na Rua Dr. Camargo nº 3921, Umuarama - PR.

Sala Comercial (Piso Superior Ortoline). Com área
de aproximadamente 80m², . Localizado a Avenida
Brasil n° 4326, nesta cidade Umuarama, estado do
Paraná. (Corretor Caetano).

Sala Comercial na Rua Dr. Camargo 4352 em
frente ao Restaurante Tomodati. Área aprox. 80m²,
contendo 03 salas, 02 bwc e 01 recepção.

Sala Comercial – Ed. Caravelas – Sala nº 08,
último andar, contendo 01 Bwc, localizada na Rua
Desembargador Munhoz de Mello, nº 5400, Zona I,
nesta cidade de Umuarama – PR.

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

Sala Comercial – Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contendo 01 Bwc, localizada na Av. Paraná nº 5636,
Zona III, nesta cidade de Umuarama – PR.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$800,00
+ 220,00 cond

Salas Comercial Ed. Plenum- , Com área total de
aprox. 30 m², contendo bwc e 01 vaga de garagem,
Localizado a Av. Florida n° 4330, nesta cidade.

Umuarama Ilustrado

VENDA
SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS PARQUE DA GÁVEA
Com 189,26 m² (sendo 128,93 m² térreo e
60,33m² de mezanino - terreno com 185,40 m² 7,41m x 25,00m). Salas 02, 03 e 04. Com 02 vagas
de garagem exclusivas, 02 BWC, copa e lavanderia,
fachada com vidro temperado e acabamento de
primeira linha. Jardim Parque da Gávea - À poucos
metros do UOPECCAN. R$ 585.000,00 – sendo
R$ 175.500,00 de entrada (possibilidade de parcelamento da entrada durante a obra) + parcelas de
R$ 6.200,00. OBS: Imóvel com avaliação de aluguel
de R$ 3.500,00. Ótima opção para investidor!!
SALAS COMERCIAIS – VALOR PROMOCIONAL
DE VENDA PARA PAGAMENTO A VISTA OU
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Rod. Moacyr Lourdes Pacheco – Parque Metropolitano – Umuarama-Pr, Salão Comercial, com área
de 432,00 m² e área terreno 600,00 m² (20,00m x
30,00m). Sendo escritório com 132m² , contendo
2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão
com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura
Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital
Veterinário. R$ 980.000,00
SALA COMERCIAL AV. DUQUE DE CAXIAS
- 590.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av. Duque de Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com
217,95m², contendo uma construção comercial de
133,20m², sendo: recepção, 02 banheiros PNE, 03
salas comerciais (2 com bwc privativo), poço de luz,
copa, área de serviço, 02 jardins internos, espaço
gourmet. (Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e outros) Previsão de entrega - Novembro 2018
SALA COMERCIAL
Centro Médico Higienópolis:
Av. Paraná, Sala 310 - Umuarama – Pr – investimento de alto padrão, com valorização e locação
garantida. Com 72,183 m² de área privativa, sala
com previsão de entrega em 60 dias. Localizada em
frente ao UOPECCAN, sala pronta para uso! Mude
agora mesmo para o mais novo centro médico de
Umuarama. R$ 250.000,00. – 30% de entrada +
financiamento bancário*. Prestações à partir de R$
2.650. *Sujeito a aprovação de crédito*.
SALA COMERCIAL – EDIFICIO ITÁLIA
R$: 185.000,00 – Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália, locada, em ótimas condições. Com localização privilegiada, no centro cívico de Umuarama,
próximo a Bancos, Prefeitura e Fórum Municipal.
Sala Comercial – Edifício Burle Marx
Sala comercial nº 18, excelente localização, no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa.
Com área total de 64,80 m², contendo um banheiro
privativo. Ótima oportunidade para investimento,
sala encontra-se locada. R$: 210.000,00
APARTAMENTOS

APARTAMENTO PRONTO
RESIDENCIAL MANUEL BANDEIRA
R$ 178.000,00 – Apartamento no 4º andar, todo
REGORMADO. Prédio com excelente localização,
próximo ao Supermercado, Fórum, Prefeitura e
Bancos, Apartamento com uma vaga de garagem.

www.ILUSTRADO.com.br

APARTAMENTO
MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 725.000,00 – Cobertura de alto padrão nº 1204,
com área total de 226,87 m² e 132,13 m² de área
privativa, 03 suítes, 01 banheiro social, sala, espaço
gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de
garagem. O condomínio conta ainda 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 UOPECCAN e Centro Médico
Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021.
EDIFÍCIO GREEN PARK
Apartamento 33 Bloco 2. Localizado ao lado do Campus 3 da Unipar, excelente oportunidade MORADIA
e INVESTIMENTO. Alta procura para locação. Apartamento com uma suíte com sacada, 02 quartos, sala,
cozinha área de serviço e uma vaga de garagem. Imóvel
em ótimo estado de conservação. Pintura nova e toda
parte elétrica recém trocada. R$ 185.000,00 – 20%
de entrada + financiamento bancário*. Prestações a
partir de R$ 1.220,00. Não perca tempo, mude hoje
mesmo!!! *Sujeito a aprovação de crédito*
APARTAMENTO
INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$: 230.000,00 - Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo 01 suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha,
área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento
com área total de 93,28 m², sendo 65,90 m² de área
privativa. Área de lazer contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos,
a poucos metros da Av. Paraná, Shopping Palladium
Umuarama e Condomínio Euro Park. Previsão de
entrega em Outubro de 2022.
APARTAMENTO MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 350.000,00 – Apartamento de alto padrão, 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 UOPECCAN e Centro Médico Higienópolis. Previsão de
entrega, Julho de 2021.
CASAS

CASA METROPOLITANO
Localizada no Parque Metropolitano, excelente localização, bem pertinho do Shopping! R$ 225.000,00.
Casa com 3 quartos, banheiro com armário, ampla
sala de estar, cozinha com balcão, área gourmet e
área de serviço coberta, quintal e uma vaga de garagem coberta, com área total de 107,69 m².
RESIDÊNCIA JARDIM ATLÂNTICO
R$ 290.000,00 – Residência no Jardim Atlântico, 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.
TERRENOS

TERRENO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO I
R$ 420.000,00 – Terreno comercial localizado no
Parque Metropolitano I - Quadra 01, Lote 02 – com
área total de 600,00 m², sendo 20,00 x 30,00. Terreno com excelente topografia, próximo ao Shopping
Palladium, Hospital Veterinário e Nova Rodoviária.
Traga sua empresa para a região com maior valorização da cidade! R$ 126.000,00 de entrada + parcelas
de R$ 4.406,00* - *Sujeito a aprovação de crédito*

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Setembro de 2018

TERRENO COMERCIAL
PARQUE DA GÁVEA:
R$ 295.000,00 – Lote comercial, localizado na Av.
Valdomiro Frederico. Excelente topografia, a poucos
metros do Hospital UOPECCAN. Quadra 04, Lote
02, com área total de 267,50 m², sendo 10,70 m x
25,00 m. Oportunidade para investidor.
JARDIM TRIANON I
R$ 83.000,00 – Lote 03 – Quadra 03, 192,00 m²
(8,00 x 24,00) – Terreno plano sem necessidade de
aterro em frente ao Shopping Palladium, parcelamento em até 48x.
JARDIM PIMENTEL
R$: 38.000,00 - QUADRA 02 – LOTE nº 38 – Terreno residencial, com área total de 162,00 m² (9,00
x 18,00). Terreno próximo ao Aeroporto, parcelamento em até 48 meses.
TÓKIO
R$: 41.500,00 – QUADRA 10 – LOTE Nº 4-A –
Terreno com área total de 161,00 m² (7,00 x 23,00)
próximo ao Parque de Exposição.
BELO HORIZONTE
R$ 27.500,00 – QUADRA 21 – LOTE 10/11-C – Terreno com área total de 133,40 m² (6,67 x 22,00),
excelente topografia. Próximo a Havan.
METROPOLITANO I
R$ 63.000,00 – QUDRA 33 – LOTE Nº 20 - Terreno
com área total de 220,00 m² (10,00 x 22,00). Excelente terreno localizado no Parque Metropolitano I,
terreno plano, sem necessidade de aterro. Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova Rodoviária.
JARDIM VELEIROS
R$ 150.000,00 – QUADRA 02 – LOTE Nº 05 – Terreno com área total de 243,42 m² (6,545 x 36,00).
Excelente terreno, ótima topografia, localizado no
Jardim Veleiros – Rua dos Pampas, próximo a Avenida Rotary.
JARDIM CARAVELLE
QUADRA Nº 02 – LOTE Nº 05 – Excelente terreno residencial com área total de 150,50 m² (7,00 x
21,50). Localização privilegiada, próximo a Praça 7
de Setembro, pertinho do centro de Umuarama. R$
68.000,00
EURO PARK
R$ 280.000,00 Excelente lote, com 433,80m2 com
dois acessos. Terreno plano, sem necessidade de
aterro e arrimo. Condomínio com portaria 24 horas, salões de festa, churrasqueira, quadra, gramado
e playground. Obs: Para investidor, oportunidade de
construção de duas residências para locação.
ROYAL GARDEN
R$290.000,00 – Quadra 09 – Lote 34, com área total
de 462,51m². Lote com excelente topografia. Terreno plano com vizinhos ao lado. Oportunidade!!!
Condomínio com ampla área de lazer e portaria
24 horas. À 500 metros do supermercado Cidade
Canção.
MONT BLANC
R$ 290.000,00 – Excelente terreno residencial no
condomínio fechado Mont Blanc, Quadra 02, Lote
03, com área total de 420,00 m² (15x28). Lote de
excelente topografia, sem necessidade de aterro,
com vizinhos ao lado. Condomínio de alto padrão,
com portaria 24 horas, salão de festas, churrasqueira
e playground.
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JARDIM IMIGRANTES 2
R$ 75.000,00 – Lote com excelente localização e
topografia. A 1.8km da Praça Miguel Rossafa. Com
área total de 214,13m², sendo 7,00 x 30,59. Ao lado
do Parque Bandeirantes, subindo o Lago Aratimbó.
JARDIM IMIGRANTES 2
Lote com excelente topografia, com 183,54m², sendo 6,00 x 30,59m. Pronto para construir.
R$ 60.000,00
JARDIM IMIGRANTES 2
Lote com excelente topografia, com 244,72m², sendo 8,00 x 30,59m. Pronto para construir.
R$ 98.000,00
LOTE EM IPORÃ/PR
JARDIM VENEZA – a 300m do Fórum, muito bem
localizado. Quadra 01 – Lote 21 – sendo 9,00 x
29,75 – área de 267,75m² - aceita carro como parte
do pagamento ou permuta. R$ 58.000,00
SAN REMO
LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo, com
área total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno
de excelente topografia, a 50 metros do portão da
entrada da Zaeli - valor: R$ 125.000,00. (PRONTO
PARA CONSTRUIR)
METROPOLITANO II
R$ 81.000,00 – Quadra 07 – Lote 31, com área total
de 244,50m² com 10m de frente. Terreno comercial. Localizado na Avenida do loteamento. Frente
para o sol da manhã.
METROPOLITANO I
R$ 120.000,00 Quadra 29-B, Lote 30, com área total
360,00 m². Lote de esquina caído para frente com
possibilidade de subdivisão. Oportunidade também
para construtores.
METROPOLITANO III
R$ 54.000,00 – Quadra 10, Lote 5/6-A – Área total: 164,08 (6,67 x 24,60). Lote caído para rua, sem
necessidade de aterro. Localizado na rua de acesso
do Metropolitano III, à poucos metros do Portão do
Hospital Veterinário da Unipar.
TERRENO JARDIM LOS ANGELES
R$ 48.000,00 – Quadra 03 – Lote I-A, com área de
142,80m2, localizado próximo ao depósito Guarani.
ALUGUEL

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Sala comercial nº 03, situada na Av. Valdomiro Frederico, com área total de 232,00 m², térrea, contendo
mezanino, fachada em vidro temperado, bwc, copa
e garagem exclusivas para 03 veículos. R$ 4.500,00
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Salão novo, com 432,00 m² contendo 2 bwc, escritório, fachada de blindex, 4 vagas exclusivas de garagens. De frente ao Hospital Veterinário, no Parque
Metropolitano. R$ 4.700,00
CENTRO COMERCIAL
Sala comercial nº 702, com aproximadamente 40m²,
contendo: divisórias, 02 ar condicionados pia com
armário e cortinas. Sala reformada em excelentes
condições de uso. Aluguel: R$ 750,00 + condomínio.
ALUGUEL DE ANTENAS
Espaço em torre com ampla abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com Box
refrigerado 24 horas, para colocação de transmissor.
Aluguel mensal à partir de R$ 2.500,00.

