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Nova praça Santos Dumont sedia
atrações no aniversário da cidade
Renovada, a praça Santos sediará várias atrações no
aniversário de 64 anos de Umuarama. Neste domingo
tem eventos para os jovens a partir das 14 horas com
o skate day. E as 18 horas tem o festival de Rap. Na
terça-feira a praça também será palco dos shows com
Conrado & Alexsandro e Rick & Renner. A festa de aniversário de Umuarama será mais intensa nesta semana.
Neste domingo a semana será aberta 9h30 com a Missa
em Ação de Graças na Igreja Matriz. Umuarama completa
64 anos na quarta-feria dia 26. Outras atrações estão
concentradas perto do SESC, no espaço das feiras de
quartas-feiras. Página A3
UMUARAMA

Andarilhos acampam perto da
Catedral e preocupam comércio
Página B1

PORTO CAMARGO

ICMBio autoriza atividades turísticas na prainha
A prainha que fica pouco acima do Porto Camargo (Icaraíma) no rio Paraná, também conhecida como Praia do
Meião, poderá contar legalmente com atividades turísticas. O ponto já é visitado no período de calor por milhares
de turistas. E agora o ICMBio anunciou a permissão para algumas atividades no local, desde que respeitadas as
questões ambientais.
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CONGRESSO NACIONAL

Grupo inicia articulação para garantir
a reeleição de Alcolumbre e de Maia

Depressão e estresse
elevam risco em até 30%
São Paulo, (AE) - Cardiologista e coordenador do Programa
de Enfarte Agudo do Miocárdio do Hospital do Coração (HCor),
Leopoldo Piegas afirma que a influência de questões emocionais
no aparecimento de doenças cardiovasculares já é um consenso
na área. Em relação à espiritualidade, ele diz que, nos últimos
anos, os estudos e debates sobre o tema têm aumentado.
“Na última década, tem crescido a questão da relação
entre espiritualidade e doenças do coração. Quase todos os
congressos de cardiologia têm sessões especiais sobre o tema
que enchem as salas. As pessoas mais tranquilas, sossegadas
e, aí vai a questão da religiosidade, têm uma tendência menor
de ter esse tipo de doença”, diz ele.
O cardiologista pondera que o emocional pode funcionar
como gatilho ou desencadear hábitos que prejudicam a saúde
cardiovascular. “A pessoa (nessas condições) pode fazer menos
exercício ou se alimentar mal. Isso, por si só, não causa o problema, mas pode ter peso maior no desencadeamento da doença “
Segundo José Luís Aziz, cardiologista e diretor de Comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo,
estudos já comprovaram que estresse e depressão podem elevar
de 20% a 30% as chances de a pessoa desenvolver doença cardíaca. “Vários trabalhos mostraram que pessoas que perdoam
têm menos chance de ter enfarte e, quando têm, é mais leve.”
Hormônios
Professor da pós-graduação do Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia, Álvaro Avezum diz que o quadro de mágoa faz
com que hormônios, como a adrenalina, sejam liberados de
forma inadequada, afetando o organismo.

Ave usa mochila em
estudo sobre migração
Sorocaba, (AE) - Pássaros comuns em parques e áreas
verdes de cidades paulistas, como o bem-te-vi-rajado, estão
agora voando com minúsculas mochilas nas costas. Atadas
ao corpo da avezinha por um fio de silicone, as mochilinhas
levam um GPS de 1 grama e do tamanho de uma moeda de
5 centavos. O componente tecnológico é parte de pesquisa
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro,
que busca entender a migração das aves que, como os mochileiros humanos, costumam viajar para várias regiões do
continente, mas sempre voltam para casa. As aves levam
ainda anilhas coloridas na pata, permitindo a colaboração
de pessoas comuns, que ajudam a monitorar as espécies
- iniciativa conhecida como ciência cidadã. Além do bem-te-vi-rajado, fazem parte do estudo a tesourinha, o suiriri e a
peitica, escolhidos por sua larga distribuição geográfica e
por migrarem dentro do continente. Eles são também pássaros conhecidos do público, o que facilita a participação,
segundo a pesquisadora Karlla Barbosa, do Instituto de
Biociências da Unesp. “Todo ano essas aves viajam milhares
de quilômetros e voltam para se reproduzir em parques de
São Paulo, como o Ibirapuera e o do Carmo, ou áreas verdes
no interior, como Rio Claro, Guararema e Marília. Qualquer
um que esteja nesses parques de setembro a fevereiro pode
achar esses pássaros.”
Na fase inicial da pesquisa, em 2017, Karlla e seu
orientador, o cientista Alex Jahn, vinculado à Unesp e à
Universidade de Indiana (EUA), puseram anilhas coloridas
nas patinhas de 50 aves Após a migração, constataram que
50% delas voltaram ao ninho de onde partiram.

Procuradoria defende investigação contra Chinaglia no TRE
São Paulo, (AE) - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu perante o Supremo Tribunal Federal
(STF) a manutenção das investigações contra o deputado
federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), por falsidade ideológica
eleitoral e lavagem de dinheiro, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP). Raquel se manifestou em um
recurso do parlamentar contra uma decisão do ministro
Edson Fachin, que declinou da competência para a Corte
eleitoral. De acordo com a procuradora-geral, o Supremo
havia entendido que a investigação sobre falsidade ideológica ‘não se comunicam com as funções desempenhadas por
Arlindo Chinaglia, mesmo que supostamente praticados no
exercício do cargo de deputado federal’. A Procuradoria-Geral da República aponta que a empresa forneceu
material, ou prestou algum tipo de serviço, possivelmente,
sem a emissão de notas fiscais, a políticos do Partido de
Trabalhadores (PT). Na lista estaria Arlindo Chinaglia.

própria à cadeira de Maia.
O governo tem interesse em emplacar aliados na
cúpula do Congresso e já começa a fazer “prospecções”
sobre possíveis postulantes nas fileiras da centro-direita.
Sem nomes fortes para a próxima disputa, o DEM
corre o risco de perder as duas Casas um ano antes do fim
do mandato de Bolsonaro A portas fechadas, integrantes
da oposição e de partidos do Centrão observam ainda
que, com tantos problemas na política e na economia,
Bolsonaro também pode até cair antes do término do
mandato.
Em um cenário de impeachment, quem toma posse
é o vice, mas, se a chapa toda for cassada na primeira
metade do mandato, o presidente da Câmara assume
o cargo para convocar novas eleições Nesse caso, ele
também pode ser candidato.
Na prática, em qualquer situação, o presidente da
Câmara - que é o segundo cargo na linha sucessória,
depois do vice - tem papel estratégico para o Palácio do
Planalto. É dele o poder de arquivar ou dar prosseguimento a pedidos de impeachment e também de definir
quais projetos de lei devem ir à votação.
Maia e Bolsonaro vivem uma relação marcada por confrontos. Apesar dos percalços, no entanto, o presidente
conta com o deputado para aprovar a agenda econômica. Recentemente, Maia chegou a dizer que, embora o
governo seja “uma usina de crises”, o Congresso está
“blindado” e vai votar a reforma da Previdência Trata-se de mais um movimento para fazer um contraponto
ao Executivo.
Visto como uma espécie de primeiro-ministro, Maia
não se aliou, porém, aos colegas senadores que querem
emplacar agora uma PEC para instituir o parlamentarismo no Brasil. “O presidente tem direito à reeleição”,
disse ele, ao Estado, no início do mês. “Não adianta tentar
esse caminho sem a gente fazer uma coisa muito simples:
convencer a população de que o sistema parlamentarista
é mais estável do que o presidencialista.”

O ex-comunista que tem
fé na reforma da Previdência

São Paulo, (Agência Estado) - O advogado e deputado
federal Marcelo Ramos (PL-AM), presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, carrega nas
costas, além da tensa e complicada direção dos trabalhos, duas tatuagens com forte significado. Na primeira,
em cima, lê-se Carol. É como ele chama sua filha Maria
Carolina, levada deste mundo quando era um bebê de
três meses, em fevereiro de 2004. “No próximo novembro
ela faria dezesseis anos”, disse ao Estado, com os olhos
marejados, no saguão do hotel onde mora, em Brasília,
na noite do último dia 10, uma friorenta segunda-feira.
À primeira menção, feita pelo jornal O Estado de
S. Paulo, sobre o drama que marcou sua vida, Ramos
emocionou-se, levantou a camisa azul e mostrou as
tatoos. No círculo com motivos indígenas que rodeia
o nome da filha, também está gravado Gabriel, o filho
mais velho, hoje com 22 anos e estudante de Direito. Ele
ainda tem Marcela e José Umberto, filhos menores do
atual casamento com Juliana. “São quatro filhos: uma
no céu e três comigo”, disse.
A segunda tatuagem, em nove linhas, é o poema
“A janela encantada”, do escritor amazonense
Thiago de Mello. O deputado o recitou de memória:
“A vida sempre foi boa comigo. Quando soube que

Charge do dia

Ilustradas

Brasília, (Agência Estado ) - Menos de cinco meses
depois da eleição para as presidências da Câmara e
do Senado, um grupo de parlamentares avalia, nos
bastidores, a possibilidade de apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para permitir
reeleições ao comando do Legislativo, sem qualquer
limitação, informa a Agência Estado. Três ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) já foram consultados reservadamente e deram aval à iniciativa, sob
o argumento de que se trata de uma questão interna
do Parlamento.
Atualmente, a Constituição proíbe que presidentes
da Câmara e do Senado sejam reconduzidos ao cargo na
mesma legislatura. Isso quer dizer que, em 2021, nem o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nem o do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), poderão concorrer
à reeleição, se essa regra - também contida no regimento
das duas Casas - não for alterada.
“Não estou sabendo de nenhuma articulação nesse
sentido e sou contra”, disse Maia ao Estado. A reportagem apurou que a ideia partiu de Alcolumbre, mas, por
meio de sua assessoria, ele negou qualquer manobra
para se manter à frente do Senado.
Para que uma PEC seja aprovada, é necessário o apoio
de 308 deputados e 49 senadores, em duas votações,
placar considerado difícil de ser obtido, mesmo porque
não há consenso sobre o tema Maia está no comando
da Câmara desde julho de 2016. Foi eleito para um
“mandato-tampão” depois que o então presidente da
Casa, Eduardo Cunha (MDB-RJ), renunciou. Em 2017,
conquistou novo mandato, após vencer polêmicas jurídicas sobre a candidatura. Repetiu a dose em fevereiro, já
na nova legislatura, quando Alcolumbre também se saiu
vitorioso no Senado.
Enquanto não há acordo sobre reeleição no Congresso,
os partidos do Centrão e também o PSL do presidente
Jair Bolsonaro se movimentam para escolher potenciais
candidatos à sucessão na Câmara, em fevereiro de 2021.
Com o provável racha do Centrão na disputa, o PSL avançou uma casa no jogo e tenta construir uma candidatura

o meu coração estava carregado de sombras, e que
ele só se alimentava de luz, fez abrir no meu peito
uma janela encantada, para que por ela pudesse
entrar o esplendor do orvalho, o fulgor das estrelas,
e o irresistível arco-íris do amor”. Recompondo a
camisa, disse: “Já superei essa dor no meu coração.
Fecho os olhos e só lembro do sorriso da Carol, não
do sofrimento”.
Se alguém quiser testar, é só pedir que ele mostre
a foto da bebê, risonha e gorducha. Ela morreu numa
madrugada, depois de idas e vindas ao hospital, após um
diagnóstico tardio de meningite meningocócica tipo B “avassaladora”, para usar a palavra que o pai usou. Ele
processou o convênio de saúde por erro médico, ganhou
na primeira instância, e até hoje espera o julgamento do
recurso. De lá para cá, todos os anos, Maria Carolina é
lembrada em textos que Ramos religiosamente escreve
nos dias do aniversário e da tragédia, encontráveis na
internet. Escreve, também, sobre outra perda que o
marcou - a do pai, por um infarto fulminante, aos 39
anos, quando ele tinha 12, o mais velho de quatro irmãos. Um deles, Umberto Ramos Rodrigues, é delegado
da Polícia Federal.
Reforma
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IUMUARAMA 64 ANOS

Semana do aniversário começa com
Missa em Ação de Graças pelos 64 anos
Umuarama - A missa
em ação de graças pelo 64º
aniversário de Umuarama
será realizada às 9h30
deste domingo, na Igreja Matriz São Francisco
de Assis. O prefeito Celso
Pozzobom convida a comunidade a prestigiar esse
momento de bênçãos para
a Capital da Amizade, que
desde o início do mês vem
sendo homenageada com
uma série de ações, serviços e atividades culturais,
esportivas e de lazer em
comemoração à idade nova
que será completada na
próxima quarta-feira, 26.
PROGRAMAÇÃO
O domingo será de muitas atividades. À tarde, a
Praça Santos Dumont será
palco do Skate Day, a partir
das 14h, e do festival de Rap
na Praça, às 18h. A partir
das 9h a população também
pode aproveitar as atrações
da Feira do Artesanato,
Expoflor e Festival CWB
de Food Truck, no espaço
da Feira do Produtor na Av.
Ângelo Moreira da Fonseca.
Ao longo do dia, os visitantes podem se divertir com

RODA DE CONVERSA
Na roda de conversa, após a apresentação
de mais um episódio da minissérie “Eu Amo
Umuarama, contando um pouco sobre um dos
pioneiros da comunicação em Umuarama que
foi agricultor, apresentador de programa de
calouros, locutor sertanejo e vereador, amigos e
familiares – especialmente a filha, a professora
e escritora Ângela Russi – vão contar um pouco
da vida, costumes e histórias do Palha Roxa. A
roda é aberta ao público e reúne lideranças,
pioneiros, personagens da vida política e
cultural de Umuarama, além do prefeito Celso
Pozzobom.
O projeto estimula o conhecimento e a
valorização histórica a partir de relatos que
resgatam a memória de Umuarama e ajudam
a perpetuá-la. A população em geral está convidada a prestigiar esse momento.
Praça de alimentação com food truck é um dos destaques do aniversário

apresentações musicais,
experimentar um cardápio
bem variado de lanches
e comidas típicas, muitas
opções de presentes artesanais, flores para todos os
gostos e mudas de árvores
de grande variedade.
FEIRAS
Milhares de pessoas tem
passado diariamente pela

feira, nas imediações do
Estádio Lúcio Pipino, para
bons momentos. Os visitantes encontrarão também
produtos naturais e bebidas artesanais oferecidos
pela Feira Agroecológica
de Inclusão Social, Cultura e Artes (Faísca). As
atrações integram o calendário dos festejos pelo 64º
aniversário de fundação de

Umuarama, aberto no dia
1º de junho e que segue até
o final do mês.
A Expoflor, junto da Feira do Artesanato, Faísca e
Festival CWB Food Truck
seguem na Feira do Produtor até o próximo dia 25,
numa promoção conjunta
entre a Prefeitura, o Provopar Municipal e o CWB. As
atrações continuam dia 26,

Professora tem direito a incorporar
gratificação recebida por 10 anos
Uma professora do município de Mogi Mirim, no
interior de São Paulo, teve
reconhecido o direito à
incorporação de função
gratificada exercida por
mais de dez anos de forma
não contínua. Os ministros
da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho
fundamentaram a decisão
no princípio da estabilidade
financeira, que protege o
empregado de eventual
supressão da gratificação,
‘a fim de evitar a redução
salarial e a queda no seu
poder aquisitivo’.
As informações foram
divulgadas no site do TST
- Processo: RR-1243891.2016.5.15.0022
A professora informou,
na reclamação trabalhista,
que fora contratada por
concurso público e que,
por mais de dez anos, sua

remuneração havia sido
composta do salário-base
acrescido de vantagens
pessoais, entre elas diversas funções gratificadas
que exercera no período.
Após ser exonerada da
última função, deixou de
receber o valor correspondente à gratificação.
CARGOS
EM COMISSÃO
O município, em sua defesa, sustentou que, durante
cinco anos, a professora
havia exercido cargos em
comissão, que não poderiam
ser confundidos com funções
gratificadas e não poderiam
ser computados para alcançar o período que daria
direito à incorporação.
O Tribunal Regional do
Trabalho da 15.ª Região
(Campinas/SP) manteve a
sentença em que se havia

indeferido o pedido à incorporação, ao acolher os
argumentos do município.
Segundo o TRT-15, de
acordo com a legislação
municipal, a gratificação
de função é paga ao servidor do quadro efetivo pelo
exercício de atividades
de maior complexidade e
responsabilidade, e o cargo em comissão pode ser
exercido por qualquer um
que preencha os requisitos
mínimos para tanto, independentemente de fazer
parte do quadro do município, mediante nomeação
por ato do prefeito.
Trata-se, assim, de posto de livre provimento e
exoneração.
ESTABILIDADE
O relator do recurso de
revista da professora, ministro José Roberto Pimen-

ta, explicou que o TRT-15
contrariou o entendimento
pacificado pelo TST no item
I da Súmula 372, apesar de
reconhecer que a empregada havia recebido pelo
exercício de função gratificada ou pelo exercício
de cargo em comissão por
mais de dez anos.
De acordo com o relator,
em observância ao princípio
da estabilidade financeira,
o fato de o empregado não
ter recebido a gratificação
de forma contínua não é
suficiente para afastar o
direito à incorporação.
Desde que tenha sido
paga por mais de dez anos,
a parcela se incorpora aos
salários no valor equivalente à média atualizada dos
últimos dez anos.
A decisão foi unânime
dos ministros do Tribunal
Superior do Trabalho.

Após críticas, migração do Fundo de
Amparo ao Trabalhador deve ser gradual
Brasília, (Agência Estado) - O relator da proposta
de Previdência, deputado
Samuel Moreira (PSDB
-SP), estuda alternativas
para dar mais tempo ao fim
do repasse obrigatório dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Incluída
no parecer da reforma, a
medida destina o dinheiro
hoje repassado à instituição para o pagamento de
aposentadorias e pensões.
Depois das muitas críticas, a ideia, agora, é fazer
com que o fim do repasse
seja gradual, segundo apurou o Estado. Dessa forma,
o “desmame” do BNDES
seria feito ao longo de um
período, ainda em análise.

Se a proposta for mantida,
o BNDES perderia R$ 217
bilhões em 10 anos.
A Constituição Federal
determina que 40% dos recursos do FAT sejam transferidos ao BNDES para
bancar financiamentos das
empresas. O restante é
usado para o pagamento
do seguro-desemprego e
abono salarial. Quando
falta dinheiro para essas
despesas, o Tesouro cobre o
buraco, mas o órgão já avisou que não pretende mais
fazê-lo. No ano passado, o
rombo do FAT superou R$
9 bilhões.
Esse ajuste no texto
da reforma pode ser feito
por meio de um voto complementar ao parecer do
relator - após o prazo de
discussão da proposta,

previsto para terminar na
próxima quarta-feira, e antes da votação da reforma
na Comissão Especial
Apesar das pressões
para flexibilização as regras de transição para
aposentadoria de servidores públicos e políticos, o
relator pretende fazer apenas ajustes em seu parecer
- mas eles não englobam
esses dois temas. Uma definição sobre esses pontos
pode ficar para a hora da
votação na comissão ou
mesmo no plenário. Nesse
caso, porém, o parlamentar
terá que “mostrar a cara” e
assumir a paternidade das
emendas que atenderem o
lobby dos servidores e da
classe política.
Estados e municípios.
Esforços de articulação

política ainda estão sendo
feitos para a inclusão dos
Estados e municípios no
parecer. Mas fontes envolvidas nas negociações
admitem que o trabalho de
convencimento dos líderes continua árduo. Como
mostrou o Estado, policiais,
bombeiros e professores
também pressionam por
mudanças.
A interlocutores, o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), informou
estar “a caminho” um acordo
para a votação da reforma
no plenário da Câmara antes
do recesso parlamentar,
marcado para 18 de julho.
As discussões envolvem
lideranças dos partidos e
representantes do governo,
e há um clima de otimismo
em relação ao prazo.

no Bosque Uirapuru.
NA SEGUNDA
Nesta segunda-feira,
24, além dos atrativos da
feira das 9h às 23h, a programação do aniversário
de Umuarama tem mais
dois eventos: master class
de contrabaixo acústico
com o músico Fernando
Almeida, às 16h na Funda-

ção Cultural de Umuarama, e roda de conversa no
teatro do Centro Cultural
Vera Schubert, a partir
das 19h, homenageando
o locutor sertanejo José
Grandi Russi, o Palha
Roxa, um dos ícones da
radiodifusão na Capital da
Amizade – que dá nome a
uma rua no Jardim Caravelle.

O Desafio da Piscina.
Wilian Marques
Certo dia, um bilionário decidiu
distribuir sua fortuna com alguém que
tivesse coragem e determinação. Para
isso, fez uma festa. Após a chegada
dos convidados, o homem iniciou seu
discurso. Ele ofereceu metade de sua
fortuna, mais de dez bilhões, a quem
atravessasse uma piscina cheia de
crocodilos e tubarões. A princípio,
ninguém teve coragem, apenas alguns
curiosos se aproximaram da piscina. Alguns até chegaram a
esboçar uma leve intenção de tentar, mas, ao pensarem nos
riscos, logo desistiram. O desafiante, rapidamente, pediu que
trouxessem seu melhor carro e as chaves de sua mansão e,
mostrando todos esses lindos prêmios, afirmou que tudo aquilo
pertenceria ao vencedor do desafio. Enquanto o bilionário ainda
falava, ouviu-se um grito e, ao olharem para piscina, viram um
homem se debatendo, lutando contra os jacarés e os tubarões. A
luta foi épica, o homem, que estava na água, se debatia e lutava
com todas as suas forças. Todos estavam paralisados, ninguém
respirava enquanto, estupefatos, assistiam aquela cena. Após
alguns minutos o homem chegou ao outro lado da piscina, todo
arranhado e sangrando, mas vivo e inteiro. O bilionário correu
até o vencedor e o congratulando pelo sucesso estendeu-lhe os
braços e disse: “tudo aqui é teu”. Porém, por incrível que pareça,
o vencedor negou o prêmio. Em um rompante de raiva disse,
aos berros: “não quero nada agora, a única coisa que quero é
descobrir quem foi o canalha que me empurrou na piscina”.
Essa piada pode ser usada como uma metáfora para exemplificar as coisas que acontecem em nossa vida. Perceba que
os prêmios eram ótimos, com toda certeza, mudariam a vida de
muitos de nós, mas, mesmo diante de prêmios tão vantajosos,
ninguém se habilitou para conquistá-los. Muitos convidados
tiveram a intenção, mas não se puseram em movimento ao ponto
de enfrentar o desafio. Apenas um homem o fez, porém o fez sob
o efeito de um empurrão. Sabe, o que falta para muitos de nós
é enxergar os empurrões que nos levam a enfrentar desafios
em nossa vida como algo bom. A força que nos empurra para
desafios que imaginamos não sermos capazes de enfrentar ,
mas que, ao final, nos fortalece e nos premia é agregadora e
não destruidora. Não sei em que você acredita — eu o respeito
e espero que possa utilizar o que digo aqui em sua própria realidade e no que acredita—, mas eu, particularmente, acredito que
essa força se chama Deus. Ele nos empurra para desafios por
acreditar em nossa capacidade e saber que, após enfrentarmos
os desafios da vida, por mais difíceis que sejam, teremos algo
de muito valioso no final de cada etapa.
Uma outra observação, dessa piada, é que ao final do desafio
o homem não quis aproveitar o prêmio, na verdade, ele queria
apenas vingança. Em nossa vida, muitos de nós, agem assim.
Após passar por um grande desafio, ao invés de aproveitar os
prêmios que nos são dados, ficamos remoendo o passado, revivendo o sofrimento e, pior ainda, tentando encontrar culpados.
Temos que parar de usar o passado como âncora, o passado
serve para nos ensinar e não para nos acorrentar em um mar
de desculpas, justificavas e sofrimento. Por pior que tenha sido
seu passado ele serviu para te fortalecer e te ensinar algo. Não
negue o teu passado, apenas o ressignifique. Tuas experiências
te transformaram e elas subsidiam teu processo decisório no
agora, portanto, se quer uma vida melhor, pare de olhar para
o teu passado para encontrar justificativas para se sentir mal,
para sua inércia e para encontrar culpados. A partir de agora
escolha receber os prêmios, escolha apertar a mão do bilionário
e agradecer pela fortuna que lhe esta sendo entregue. Agradeça
a quem lhe empurra para a piscina, pois os empurrões te fazem
conhecer capacidades que você não acreditava. Lembre-se, você
pode chegar ao outro lado e, mesmo arranhado, machucado,
sangrando e cansado, lá estará o seu prêmio. Aproveite-o!
Wilian Marques,
Coach, Neurolinguísta, Palestrante e Oficial do Corpo de
Bombeiros
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Obra na praça e rodovia de saída para Xambrê transforma a região

editoria@ilustrado.com.br

Rodovia está em obras e motoristas devem tomar cuidado

ISAÍDA
I
PARA XAMBRÊ

Construção de galerias pluviais para
duplicação exige desvio na PR-489
Umuarama - A implantação de uma grande rede
de galerias pluviais que
vai atender a região do
Conjunto Habitacional
Sonho Meu, a futura Avenida Ivo Shizuo Sooma, a
Praça Odete Mossurunga
e parte da Avenida Ângelo Moreira da Fonseca,
avança pelo trecho municipalizado da rodovia
PR-489, na saída para
Xambrê.
Na última sexta-feira,
21, foi implantado um
desvio para os veículos
que se dirigem ao centro
da cidade utilizarem a via
marginal, uma vez que
parte do leito da rodovia
está sendo escavado para
a implantação dos tubos
de concreto. No sentido
Umuarama a Xambrê o
tráfego não foi afetado.

PACIÊNCIA
Dadas as grandes dimensões, a obra tem exigido um pouco de paciência
dos motoristas, pois em
vários pontos o asfalto
precisou ser cortado e o
trânsito desviado. “Obras
deste porte causam alguns
transtornos aos moradores da região impactada
e também as motoristas,
mas todos sabem que são
intervenções estruturais
que vão melhorar a vida
da população e a cidade,
como um todo. Portanto
é necessário atenção dos
motoristas e paciência”,
comentou o prefeito Celso
Pozzobom.
No local, a Prefeitura
está construindo uma rede
dupla de galerias com alta
capacidade de escoamento,
além de poços de visita e

caixas de ligação que exigem escavações profundas
e a remoção da cobertura asfáltica em diversos
pontos. As ruas Macapá e
Guaporé, próximo do antigo
Completo Poliesportivo, a
Ângelo Moreira da Fonseca
e a Praça Odete Mossurunga foram diretamente
afetadas. Mas o pavimento
das ruas está sendo recuperado e já deve receber capa
asfáltica no início desta
semana.
ALAGAMENTO
“A obra eliminará o sério
problema de alagamento na
baixada das avenidas Guanabara, Brasil e Parigot de
Souza, próximo do Colégio
Estadual Bento Mossurunga”, lembra o secretário de
Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos,

MELHORIAS
O prefeito Celso Pozzobom lembra que as galerias estão no pacote
de serviços da duplicação da PR-489,
que dará lugar à Avenida Ivo Shizuo
Sooma. “Neste trecho, serão mais
de 30 mil m² de asfalto novo, 20 mil
m² de recapeamento e 4.600 metros
de galerias pluviais, além de meiofio e sarjeta. O investimento é de
quase R$ 7,5 milhões, em parceria
com o governo do Estado por meio
da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano (Sedu)”, informou o prefeito.
Na mesma região o município
também executa a reurbanização

Isamu Oshima. Após visitar
as obras, o secretário reforçou que os transtornos são
temporários. “Os operários
escavam as ruas com cuida-

na Avenida Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca, desde a rua Tomé de
Souza (final da Avenida Brasil)
até o trevo do Gauchão, na PR-323
– saída para Guaíra. O trecho está
ganhando galerias pluviais, novos
pontos de pavimentação (1.450 m²),
quase 30 mil m² de recapeamento
asfáltico, 1.730 m² de galerias, além
de calçadas, meio-fio e sarjeta.
Nesse trecho serão investidos R$
1.997.040,88 e prazo de execução
240 dias. As duas obras são realizadas pela Sotram Construtora e
Terraplanagem.

do, por conta das redes de
água, esgoto e comunicação
(telefone e fibra óptica), que
cruzam com a tubulação em
vários pontos. Por isso é

necessário cuidado e um
pouco mais de tempo. Mas
à medida que a tubulação
e concluída, as ruas serão
recuperadas”, assegurou.

Estrada 215 entre Serra dos Dourados e Vila Nova União será cascalhada
Umuarama - A Estrada
215, entre os distritos de
Serra dos Dourados e Vila
Nova União, começou receber os serviços de adequação para o cascalhamento.
O prefeito Celso Pozzobom
assinou a ordem de serviço
no início do mês (07/06)
durante um encontro com
lideranças e moradores
no salão da Comunidade
São Sebastião. A via é um
importante canal de ligação
entre comunidades rurais,
além de servir ao transporte escolar e o escoamento
da produção agropecuária
local.
“Vamos investir mais de
R$ 830 mil na revitalização
dessa importante ligação
sem endividar o município,
pois utilizaremos recursos
próprios. Espero que no
prazo de 6 meses – ou menos, dependendo das condições climáticas – a estrada
esteja renovada, dando
mais conforto e segurança
aos seus usuários”, disse o
prefeito, na ocasião, ao lado
do secretário municipal
de Serviços Rodoviários,
Mauro Liutti, que também
destacou a importância da
estrada.
OBRAS
De acordo com o setor
de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos,
o contrato prevê a revitalização de 7 quilômetros da
estrada. “Inicialmente será
feita a completa readequa-

comentou o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos, Isamu Oshima.
Ele informou o valor do
contrato – R$ 831.948,97 – e
reforçou que a Prefeitura
utilizará apenas recursos
livres, ou seja, dinheiro do
próprio caixa.

Com recursos próprios, toda a estrada está sendo melhorada

ção, correção das curvas,
alargamento, levantamento
do leito em alguns pontos,
remoção de vegetação e
destoca onde for necessário. Depois será aplicado o
solo-cimento, para dar mais
resistência, e por fim uma
grossa camada de cascalho em toda a extensão”,
explicou o diretor de Obras
e Projetos Técnicos da Prefeitura, Nelson Bigeschi Jr.
A empresa contratada
para o serviço, mediante licitação, é a Sotram – Construtora e Terraplanagem,

que tem até o final deste
ano para entregar a obra.
“Caso não haja imprevistos,
a previsão é finalizar a

estrada em um tempo bem
menor. O pessoal da empresa está bem confiante
de adiantar esse prazo”,

RECURSOS PRÓPRIOS
Investimentos como este,
utilizando recursos próprios, bem como as contrapartidas em diversos convênios e parcerias, têm sido
possíveis graças à economia
de recursos e à eficiência na gestão, implantadas
nos últimos anos. “Temos
trabalhado com planejamento, economizado onde
é possível e buscado todo o
apoio possível dos nossos
representantes políticos
e dos governos estadual
e federal para assegurar
recursos e realizar as obras
estruturais que Umuarama
necessita para o seu desenvolvimento”, disse o prefeito
Celso Pozzobom.

No mês em que completa
64 anos, a cidade é um verdadeiro canteiro de obras.
“Estamos investindo os
recursos com inteligência e
planejamento, preparando
a cidade para o futuro, pois
Umuarama é polo de uma
das regiões mais promissoras do Estado e precisa se
adequar para liderar esse
crescimento e atender às
demandas locais e regionais”, considerou.
“Essa filosofia que aplicamos desde o início da
gestão, com o empenho de
toda a equipe, tem dado
ótimos resultados e assim
pretendemos continuar.
Após 18 meses de trabalho
completamos a aquisição
de 75 veículos, máquinas e
equipamentos para a frota
municipal e o pátio rodoviário. Com isso melhoramos a
operacionalidade de vários
setores e economizamos
recursos com combustível
e manutenção, cortando
despesas com o desgaste
da frota”, completou Pozzobom.
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IPRAIA
I
DO MEIÃO

ICMBio autoriza atividades turísticas na
prainha de Porto Camargo, no rio Paraná
Umuarama - O Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), emitiu na última
semana autorização para
os operadores de turismo
de Icaraíma/PR a realizarem passeios e comércio
de alimentos na Praia do
Meião, interior do Parque
Nacional de Ilha Grande, pouco acima do Porto
Camargo, um local que já
é bastante visitado por
banhistas no verão.
A Praia do Meião é um
conjunto de barras de areia
que emergem no rio Paraná, formando extensas
praias de água doce. É um
atrativo do parque nacional
procurado intensamente
pelos turistas da região,
especialmente no verão.
Os barqueiros realizam o
transporte dos visitantes do
Porto Camargo até a praia
e realizam passeios pelo
rio Paraná, passando pelo
entorno das ilhas e pelo
Paredão das Araras. Os
comerciantes montam barracas e tendas nas praias
onde comercializam bebida
e alimentos aos turistas.
As atividades já vinham
sendo realizadas há anos
no parque e desde o início
de 2019 começou o processo de regularização. Para
continuar operando, os
barqueiros e comercian-

No verdão, milhares de turistas de toda a região já desfrutam das maravilhas da prainha

tes deverão se adequar à
algumas condições estabelecidas pelo ICMBio. As
principais exigências se
referem ao recolhimento de
lixo, horário de visitação,
proibição de animais domésticos, vidros e carvão.
Os operadores autorizados
pelo ICMBio, assim como
suas tendas e embarcações, estarão devidamente

identificados. Além das
condicionantes do ICMBio,
deverão atender as regras
da Marinha do Brasil, do
Corpo de Bombeiros e da
Prefeitura Municipal. O não
cumprimento destas condicionantes e regras poderá
implicar na suspensão da
atividade e até multa.
De acordo com o chefe do Núcleo de Gestão

A Praia do Meio fica perto de Porto Camargo e é uma das belezas da região

Integrada (NGI) ICMBio
Rio Paraná,Erick Caldas
Xavier, responsável pela
gestão do parque, esta é
uma etapa provisória e
primeiro passo no processo de regularização e
de melhorias para o desenvolvimento do turismo
local. Posteriormente será
lançado um Edital de Chamamento Público, onde ou-

tros prestadores de serviço
também poderão entrar
com pedido de autorização
com a mesma finalidade.
A intenção do Instituto é
dar melhores condições
ao visitante e atrair o público que valoriza estar
em um ambiente limpo e
saudável em contato com
a natureza.
Paralelamente, a gestão

do parque está construindo
parcerias com a Prefeitura
Municipal de Icaraíma
para a melhoria da infraestrutura ao visitante e
estruturando outros atrativos nos municípios vizinhos como, por exemplo,
a Trilha da Ilha Grande
em Alto Paraíso/PR e a
Trilha da Lagoa Xambrê
em Altônia/PR.

No caminho para a prainha de barco, tem a beleza do Paredão das Araras

São Jorge do Patrocínio encerra festa de
aniversário com desfile e rodeio neste domingo

São Jorge do Patrocínio
– Aberta em grande estilo
na noite da última sexta-feira, a Expo Aniversário
de São Jorge do Patrocínio será encerrada neste
domingo com as finais do
rodeio. No mesmo dia, a
partir das 9 horas da manhã tem o desfile cívico com
escolas, entidades, a frota
da Prefeitura, fanfarra,
banda do Exército e outras
atrações. O prefeito José
Carlos Baraldi convida toda
a comunidade para prestigiar os eventos. Os eventos
marcam o aniversário de 38
anos da cidade.
Um dos destaques é
a Expo Aniversário que
atraiu um grande público
na sexta-feira à noite e neste sábado com rodeios em
touros e shows artísticos.
O prefeito Baraldi e o vice
Ronaldo Tinti, juntamente
com outras autoridades locais, recepcionaram várias
lideranças para a abertura
da festa. Baraldi agradeceu
a todos os organizadores da

Belas montarias marcaram os dois primeiros dias da festa

Prefeito Baraldi fez a abertura da festa com o recinto de rodeio lotado

Expo, ao público que prestigia a festa, e disse que
a programação do aniversário é simples, mas feita
dentro das possibilidades
financeiras do município
e com ajuda dos parceiros

para agradar toda a comunidade.
Na abertura da festa
estiveram presentes ainda
o presidente da Câmara de
Vereadores, José Ferreira,
os demais vereadores

Ailson Picareta, Zico Colonelli, Guilherme Fávaro,
Valdir Spanhol, o vice Ronaldo Tinti e o presidente
da Câmara de Umuarama,
Noel do Pão, entre outras
autoridades.

Várias autoridades e a cantora Katia na abertura do rodeio
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IREFEIÇÕES
I
MAIS BARATAS

Iniciada a terraplenagem para construção
do Restaurante Popular de Umuarama
Umuarama - Com ordem
de serviço assinada pela
Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos em maio deste ano,
a construção do Restaurante Popular de Umuarama foi
iniciada na última semana
com a terraplenagem no
local onde a obra será edificada, no Parque Danielle.
A empresa responsável
pelo serviço está montando
a equipe de trabalho e as
obras civis serão iniciadas
nos próximos dias.
Para o prefeito Celso
Pozzobom, a implantação do
Restaurante Popular é um
grande passo, com o apoio
do governo do Estado, “para
ampliar o atendimento às
pessoas que necessitam
de apoio para ter acesso a
alimentos saudáveis com
preço acessível”, disse.
“Vamos investir quase
R$ 4 milhões nessa importante obra, que terá como
prioridade o atendimento
aos segmentos nutricionalmente mais vulneráveis,
alinhada às diretrizes do

PARCERIAS
O restaurante popular também deve firmar
parcerias junto a empresas com grande número
de empregados no parque industrial da cidade,
para servir alimentação de qualidade no local
de trabalho, dando mais tempo aos trabalhadores e reduzindo os custos com alimentação.
Pozzobom lembrou que o Restaurante
Popular é uma ferramenta que se soma às
estratégias do município para combater a fome
e melhorar a qualidade na alimentação distribuída à população, que reúne programas como
o Banco de Alimentos, Lixo que Vale, Compra
Direta, Sacolão do Produtor, distribuição de cestas verdes e repasses de alimentos a diversas
entidades que atendem famílias necessitadas
e servem refeições prontas gratuitamente à
população.
Programa Paranaense de
Apoio aos Restaurantes
Populares”, disse o prefeito.
INVESTIMENTO
A importante obra é resultado de convênio entre a
Prefeitura de Umuarama e o
governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado da

Agricultura e Abastecimento (Seab). Para a implantação, o Estado e a Prefeitura
vão investir R$ 3 milhões
920,5 mil – sendo R$ 3,5
milhões provenientes do Estado e outros R$ 421 mil em
contrapartida do município.
Apenas na construção, de
1.494,62 m², o investimento

Esse é o projeto de como vai ficar o restaurante

será de R$ 2,6 milhões e o
prazo de execução é de 12
meses a partir da ordem de
serviço.
PROJETO
O projeto todo compreende a construção da cozinha,
administração e refeitório,
aquisição de equipamentos

e materiais permanentes e
de consumo, para produzir
e comercializar refeições de
boa qualidade a preços acessíveis, fortalecendo a rede
de proteção nutricional.
“Vamos levar comida
boa e com baixo custo aos
trabalhadores, idosos, desempregados, estudantes,

aposentados, coletores de
recicláveis, vendedores
ambulantes e moradores
de rua, entre outros públicos”, explicou Pozzobom.
“O objetivo é ofertar refeições saudáveis e reduzir
o número de pessoas em
insegurança alimentar e
risco nutricional”.

Ladrões armados invadem casa, roubam família Traficante é preso em
e caminhonete é encontrada abandonada
condomínio residencial
Umuarama – Três
homens armados invadiram uma residência em
Umuarama, renderam os
moradores e levaram dinheiro, eletrônicos e uma
caminhonete Toyota Hilux,
encontrada horas depois
abandonada na avenida
Angelo Moreira da Fonse-

ca, ainda na área urbana
de Umuarama, segundo a
Polícia Militar. Os criminosos conseguiram fugir.
De acordo com a PM,
uma das vítimas contou
que os criminosos pularam o muro da casa e
surpreenderam as vítimas
já dentro da residência. A

porta da sala da casa estava aberta. Todos foram
levados para um quarto e
o proprietário da casa foi
amarrado. Os criminosos
levaram televisor, aparelhos celulares, bebidas,
perfumes, semi-joias, calçados e cerca de R$ 300
em dinheiro, fugindo no

veículo da família, uma
caminhonete Hilux.
Segundo a Polícia Militar, o carro não é segurado, mas possui sistema de
rastreamento, que quando
foi acionado bloqueou o
veículo, encontrado abandonado ainda na área
urbana da cidade.

Umuarama – Um homem foi preso em flagrante acusado de tráfico de
drogas durante a noite
de sexta-feira (21), nas
proximidades do Lago
Aratimbó, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
Na cada do suspeito, em

um condomínio residencial próximo, os militares
ainda encontraram mais
de meio quilo de maconha,
balança de precisão e papel filme para embalagem.
O homem e a droga foram
entregues na delegacia da
Polícia Civil.

Dupla é presa com 20,5 kg de maconha em Iporã
Iporã – A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu
20,5 quilos de maconha na
noite de sexta-feira 921),
na PR-323, em Iporã. A
droga estava no porta-malas de um Chevrolet Astra,
de Campo Mourão, também
apreendido. Dois homens,
de 28 e 25 anos foram
presos em flagrante acusados de tráfico de drogas.
Ambos foram levados para
a delegacia da Polícia Civil

de Iporã, juntamente com o
veículo e a droga.
Segundo a PRE, o veículo era conduzido pelo
homem de 28 anos e o passageiro de 25 anos faz uso
de monitoramento eletrônico por tornozeleira. Eles
são moradores de Campo
Mourão e receberiam R$
1 mil cada para fazer o
transporte da droga. O
destino final da maconha
não foi revelado.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Alessandro Silva torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Bovinocultura de corte a ser implantada
Faz. Recreio, Gleba n.6, do Nuc. Rio do Veado, Dist. Roberto Silveira, no mun. de Umuarama/PR (LP n.159879-val.
29/04/2021).

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Alessandro Silva torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Bovinocultura de corte a ser
implantada Fazenda Recreio, Gleba n.6, do Nucleo Rio do Veado, Dist. Roberto Silveira, no mun. de Umuarama/PR.
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IAGRONEGÓCIOS
I

Milho impulsiona estimativa
de produção de grãos no Paraná
Produção de grãos da
safra paranaense 2018/2019
deverá chegar a 37,6 milhões de toneladas, segundo
relatório mensal divulgado
nesta terça-feira (18) pelo
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e
do Abastecimento.
Esse volume é 6% maior
na comparação com a safra 2017/2018 e representa
um acréscimo de 467 mil
toneladas à estimativa do
mês de maio, impulsionado
pela produção de milho, que
tem apresentado um ciclo
satisfatório no Estado. A
área plantada deve somar
9,8 milhões de hectares,
1% a mais do que na safra
anterior.
SAFRINHA
O avanço da colheita,
especialmente do milho
safrinha, que já ultrapassa
20% da área de 2,24 milhões
de hectares, mostra um
ganho de produtividade. “A
produção de milho de segunda safra pode chegar a 13,5
milhões de toneladas, cerca
de 400 mil a mais do previsto
na estimativa anterior”, diz
o chefe do Deral, Salatiel
Turra.
Outro indicador é a produção do feijão de segunda
safra, que deve ser 30%
maior do que no ano passado e está com a colheita
quase encerrada, em 96%.
Assim, os preços voltaram
aos padrões normais para
o consumidor.
Na reavaliação das estimativas, com a colheita da
soja encerrada, confirmouse uma redução de 15% na
produção em relação ao
ano passado, decorrente do
clima adverso. O relatório
do Deral registra perda
de mais de 3,2 milhões de
toneladas entre a estimativa
inicial e a final.
TRIGO
Quanto ao trigo, confirmou-se redução de área de
9%. “De qualquer forma,
nossa previsão de safra
tende a ser 15% maior do
que no ano passado, quando
colhemos 2,8 milhões de
toneladas. Neste ano, vamos
passar pra 3,2 milhões se
o clima ajudar e tivermos
boas práticas de manejo no
campo”, afirma o chefe do
Deral.
Na avaliação do secretário estadual da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto Ortigara, apesar de
alguns prejuízos, o Estado
terá uma safra significativa. “Na estimativa total de
produção de grãos, são mais
de 2,2 milhões de toneladas
na comparação com o ano
passado, o que mantém o
Paraná como vice-líder na
produção nacional”, disse.
Segundo ele, esse dado
foi reforçado também pela
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab),
que divulgou a estimativa
da safra brasileira no dia
11, indicando uma possível
segunda safra histórica,
com melhor produtividade
também em outros estados.
FEIJÃO
No cenário nacional, a
estimativa total de produção

TRIGO

A safra paranaense tem boas expectativas para a produção de milho, principalmente na região Oeste

de feijão é de 3,71 milhões
toneladas. Cerca de 23%
desse volume corresponde à
terceira safra, significativa
principalmente nos estados
do Mato Grosso e Goiás.
A Bahia, que também
tem, historicamente, uma
terceira safra representativa, neste ano terá problemas com a falta de chuva,
que já prejudicou mais de
50% da terceira safra.
Do total da produção
nacional, cerca de 62% correspondem ao feijão cores,
21% ao feijão caupi e 17%
ao feijão preto. Avalia-se
que oferta e consumo estão
equilibrados e o Brasil terá
abastecimento normal ao
longo do ano.
O Paraná plantou neste
ano 231 mil hectares de
feijão, 8% a mais na comparação com o ano passado,
quando a área foi de 212,8
mil hectares. Os bons preços
registrados no primeiro
trimestre de 2019 explicam
o aumento, segundo o economista do Deral, Methodio
Groxko.
No início da safra, o
Deral previa a produção
de 442 mil toneladas de
feijão. Agora, os ajustes
indicam manutenção da
área plantada, mas redução
na produção. “A safra vinha
com bons resultados, mas
com as chuvas contínuas
nas regiões de Francisco
Beltrão e Pato Branco há
algumas semanas tivemos
perda de 18%, totalizando
80 mil toneladas”, explica
Groxko. Agora, a expectativa de produção é de 361,8
mil toneladas. O feijão de
segunda safra está 96%
colhido e 53% das lavouras
estão em boas condições,
32% em condições médias,
e 15% ruins.
PREÇOS
Os preços no Paraná ainda estão baixos. Na última
semana, o feijão preto foi
cotado a aproximadamente
R$ 116,00 e o feijão cores a
R$ 119,00 a saca de 60 kg.
No entanto, os valores indicam uma boa rentabilidade.
O feijão cores está com
rentabilidade líquida de 53%
sobre o custo variável e 6%
sobre o custo total. Quanto
ao feijão preto, esses índices
são de, respectivamente,
74% e 5,4%. A expectativa
é que os mpreços se mantenham, com possibilidade de
aumento a partir do agosto,

com reduções previstas
para a terceira safra. Ainda
assim, o abastecimento
paranaense não deve ser
comprometido.
MILHO SEGUNDA
SAFRA
A safra paranaense tem
boas expectativas para a
produção de milho, principalmente na região Oeste.
Na comparação com a estimativa do mês passado, o
ganho foi de aproximadamente 400 mil toneladas,
somando agora 13,5 milhões
de toneladas para esta safra, 47% maior do que na
safra 17/18. A primeira e
a segunda safra totalizam
expectativa de produção de
16,5 milhões de toneladas,
aproximando-se do recorde
paranaense, que foi de 17
milhões na safra 16/17.
Com as boas condições
do clima, estima-se que
ocorra um avanço significativo nos próximos 20 dias.
“Não há grandes indicativos de chuva e a umidade
está baixa. Provavelmente
chegaremos a um terço
de colheita até o fim do
mês. Geralmente, a colheita
atinge cerca de 10% neste
mesmo período. Cascavel
e Toledo devem avançar de
forma mais significativa”,
analisa o técnico Edmar
Gervásio.
Os preços do milho reagiram na última semana
e chegaram aos valores
próximos da safra anterior.
Hoje, o preço recebido pelo
produtor está próximo de
R$ 29,00 a saca de 60 kg.
“Isso é reflexo das condições do mercado norte-americano. Lá, o excesso
de chuva impediu o plantio
de mais de um milhão de
hectares”, explica Gervásio.
Segundo ele, com o plantio
americano, que deve estar

mais definido nos próximos
15 dias, a tendência é de
estabilização nos preços.
SOJA
A produção de soja atingiu 16,2 milhões de toneladas, representando cerca de
17% de quebra, decorrente
da seca e clima quente registrados do início da safra.
Segundo o Deral, 63% da
produção está comercializada, um pouco abaixo da
média dos últimos 3 anos,
de 66%.
No mesmo período do
ano passado, a comercialização chegou a 68%. “O
produtor está optando por
segurar as vendas agora,
na expectativa de que os
preços aumentem”, diz o
economista do Deral, Marcelo Garrido. Fatores como
a guerra comercial entre os
Estados Unidos e a China,
o atraso no plantio norte
-americano e as variações
do dólar estão afetando os
preços. No mercado interno,
a instabilidade da política
brasileira reflete diretamente no dólar, um indicador
decisivo para a exportação.
Os preços da soja estão
próximos a R$ 70,00 a saca
de 60 kg. No ano passado, foi
comercializada por R$ 72,00.
“O produtor já está olhando
para a próxima safra e acompanhando a questão da safra
americana”, afirma Garrido.
Segundo ele, provavelmente
na safra 19/20 o Brasil pode
ter produção maior que a dos
EUA, pois as chuvas estão
dificultando o plantio. A
partir de julho, será possível
apontar tendências mais
concretas sobre os impactos
da safra americana na produção brasileira.
No dia 10 de junho, o
Paraná iniciou o vazio sanitário da soja, que segue até
10 de setembro.

CEVADA
A cevada tem 34% da área plantada, o dobro
na comparação com o mesmo período do ano
passado. Do total de 58 mil hectares, 20 mil
estão colhidos. A área é 4% maior do que no
ano passado, quando foi de 55,6 mil hectares.
A região de Ponta Grossa, segunda maior
produtora, já plantou 70% da área. Guarapuava,
que lidera a produção no Paraná, está com 20%
da área plantada e tem 50% da produção comercializada, de acordo com engenheiro agrônomo
do Deral, Rogério Nogueira. A estimativa cresceu 20% em relação à safra passada, atingindo
264 mil toneladas.

A estimativa de área do trigo mantém-se em
1 milhão de hectares, mas é 9% menor do que
na safra passada. Apesar de o plantio ter sido
praticamente paralisado com os dias chuvosos
das semanas anteriores, agora avança e atinge
87% da área.
O período seco depois as chuvas intensas
no Paraná contribuiu para esse resultado, favorecendo a entrada das máquinas a campo. As
condições das lavouras plantadas estão 95% boas
e 5% médias. No mesmo período do ano passado,
os índices eram de, respectivamente, 79% e 17%.
A expectativa de produção é de 3,2 milhões de
toneladas, 15% a mais do que na safra anterior.
O destaque negativo do atual relatório está nas
áreas mais secas do Norte Pioneiro, região que
tradicionalmente tem problemas com a falta de
umidade. “Estamos com 3% da área em floração
e, com isso, mais suscetíveis a geadas”, afirma
o engenheiro agrônomo do Deral, Carlos Hugo
Winckler Godinho. “A partir de agora, começa um
período mais crítico para o trigo, quando necessita de um pouco mais de água e não sofrer com
geadas fortes nas regiões que estão entrando em
florescimento”, acrescenta. Apesar de começar
a safra com valores melhores do que em 2018,
agora o preço do trigo no Paraná estabilizou na
comparação com o ano passado, e a saca de 60
kg é comercializada por R$ 46,00.
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Brasil desafia favoritismo da anfitriã
França nas oitavas do Mundial Feminino
São Paulo, (Agência Estado) - Com uma campanha até
agora marcada pela conquista de marcas pessoais, a seleção brasileira feminina entra
em campo neste domingo, a
partir das 16 horas (de Brasília), para encarar o desafio de
enfrentar a favorita e anfitriã
França pelas oitavas de final,
sabendo que precisará de um
bom jogo coletivo para alcançar um novo feito, deixando o
Stade Óceane, em Le Havre,
classificado à próxima fase.
No mais equilibrado grupo desta edição do Mundial, a seleção avançou
em terceiro lugar em uma
chave em que três equipes
se classificaram com seis
pontos, tendo vencido com
tranquilidade a Jamaica
(3 a 0), sofrido uma dura
derrota para a Austrália
(3 a 2) após abrir dois gols
de vantagem, e obtido a
classificação com a difícil
vitória sobre a Itália (1 a 0).
Nesses compromissos, algumas jogadoras da seleção
atingiram feitos marcantes.
Foi o caso de Cristiane, que
marcou três vezes contra
a Jamaica, de Formiga, ao
se tornar a única jogadora
a disputar sete edições do
Mundial, e, principalmente,
de Marta, que, com seus dois
gols de pênalti, se transformou na maior artilheira da
história das Copas com 17,
um a mais do que o alemão
Miroslav Klose.
O brilho desses talentos
tornam o Brasil um adversário respeitado por qualquer oponente no cenário
mundial. Mas a equipe sabe
que precisa minimizar os
erros cometidos nos compromissos anteriores para
superar uma das equipes

A HISTÓRIA
Mulheres prometem garra contra a França para passar à próxima fase
que avançou às oitavas de
final com três vitórias.
Além de encarar as anfitriãs, a seleção precisará
deixar para trás o retrospecto negativo de nunca
ter vencido a França. As
seleções se encontraram
no Mundial de 2003, com
empate por 1 a 1 Depois
disso, as equipes fizeram
sete amistosos, com cinco
vitórias e dois empates.
Embora neste Mundial
os problemas físicos venham sendo uma rotina na

seleção, o tempo de preparação entre a vitória sobre
a Itália, na última terça, e
o confronto deste domingo,
dá a Vadão a esperança de
contar com um time mais
inteiro contra a França.
A expectativa do treinador e do departamento médico é de que Marta enfim
suporte os 90 minutos, após
se recuperar de lesão que
a deixou de fora da estreia
contra a Jamaica - depois
só atuou no primeiro tempo
diante das australianas

e foi substituída na etapa
final do confronto com as
italianas. Além disso, Formiga retorna ao meio-campo após cumprir suspensão
no compromisso anterior,
também tendo se aproveitado do período em que ficou
sem atuar para se livrar de
dores no tornozelo.

JOGOS DE HOJE
Inglaterra X Camarões (12h30)
França X Brasil (16hs)

Na história do Mundial Feminino, o quarto
lugar em 2011 é o melhor resultado alcançado pela
França. Mas agora busca repetir o sucesso do seu
principal clube com a seleção. É o caso do Lyon,
vencedor das últimas quatro edições da Liga dos
Campeões e base da equipe dirigida por Corinne
Diacre, com seis das 11 titulares sendo da equipe.
Esse cenário torna a França favorita a triunfar
diante do Brasil, avançando para um aguardado e
provável confronto com os Estados Unidos, outra
destaque da fase de grupos do Mundial e que na
segunda-feira enfrentará a Espanha nas oitavas
de final, em Reims. Mas o favoritismo francês, e
a expectativa de sua confirmação em um estádio
lotado em Le Havre, poderá ser explorado pela
seleção brasileira. “O peso está mais nas costas
delas do que nas nossas Acho até que isso vai ser
ótimo para nós”, afirmou a zagueira Kathellen, que
atua no futebol francês, no Bordeaux, esperançosa
em aproveitar o status de azarão para frustrar as
donas da casa no Mundial.

Em busca de vaga, Paraguai encara “desinteressada” Colômbia na Fonte Nova
São Paulo, (Agência
Estado) - Um duelo de
invictos, mas com seleções sob perspectivas bem
diferentes. Será assim o
confronto deste domingo
entre as seleções da Colômbia e do Paraguai, a
partir das 16 horas, pela
rodada final do Grupo B da
Copa América e que será
disputado na Fonte Nova,
em Salvador.
O interesse na partida
é todo do Paraguai. Afinal,
a equipe empatou os seus
dois duelos anteriores,
contra Catar (2 a 2) e
Argentina (1 a 1), o que

a deixou na segunda posição da chave, com dois
pontos. E agora precisa de
um triunfo para se garantir nas quartas de final.
Para isso, o Paraguai
terá de lidar com a dificuldade de manter a vantagem no placar. Afinal,
em ambos compromissos
largou na frente - chegou a
fazer 2 a 0 contra o Catar
-, mas cedeu o empate,
o que coloca em risco a
sua sequência na Copa
América, especialmente se
o confronto entre os seus
adversários nas rodadas
iniciais tiver um vencedor.

“Contra a Argentina, a
gente fez um grande jogo,
a gente está no caminho
certo. Foi nosso segundo
jogo na Copa América,
acho que podemos tirar
pontos positivos desses
jogos”, disse o goleiro
Gatito Fernández, fazendo
uma avaliação positiva da
participação da sua equipe na competição.
A novidade para a seleção paraguaia deverá
o ser retorno do veterano
atacante Óscar Cardozo,
de 36 anos, poupado na
partida contra a Argentina, por causa do desgaste

muscular. Mas a tendência
é que ele seja aproveitado
pelo técnico Eduardo Berizzo neste domingo.
Com vitórias sobre
Catar e Argentina nas
duas rodadas iniciais, a
Colômbia está com seis
pontos e não apenas assegurou com antecedência
a passagem às quartas de
final, assim como garantiu
a liderança do seu grupo.
Assim, inclusive, já sabe
onde e quando vai atuar
na próxima fase - será na
sexta-feira, na Arena Corinthians, contra o segundo colocado do Grupo C.

Assim, o duelo deste domingo terá caráter
amistoso para o time dirigido pelo treinador português Carlos Queiroz.
E ele deve aproveitar o
confronto para rodar o
elenco, dando descanso
a alguns jogadores. Isso
inclui aqueles que já receberam cartão amarelo
na competição. E eles são
cinco: Cuadrado, Falcão
García, Lerma, Zapata
e Mateus Uribe. Isso vai
abrir espaço para jogadores como o flamenguista
Cuellar receberam uma
chance antes do começo

do mata-mata.
Uma ausência certa é a
do goleiro Ospina, liberado
na última sexta-feira para
deixar a concentração da
Colômbia por causa de problemas de saúde envolvendo
o seu pai. E sem um dos seus
titulares absolutos, Queiroz
precisará recorrer a Alvaro Montero, do Tolima, ou
Camilo Vargas, do Atlético
Nacional e favorito a ser
escalado na Fonte Nova.

JOGOS DE HOJE
Catar X Argentina (16 hs)
Colômbia X Paraguai (16hs)
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida

EdifícioResidencial

LANÇAMENTO

Malibu.

Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no
Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²
de areá comum totalizando
52,3283.

RESIDENCIAS/SOBRADOS

LOTE 24-B, DA QUADRA 01,
Localizado na Rua Fernão Dias, 4748 no Jardim
Lisboa, medindo 197,40 m², contendo um sobrado
com área aproximada de 163,24 m², conf. Matricula
16.092 do CRI 2° Oficio. R$ 800.000,00
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$ 600.000,00
- L.02 – Q.45 RESIDÊNCIA
Av. Paraná, 51 – XambrÊ-Pr, com aproximadamente
744,60 m², área construída aproximadamente 217,35
m² contendo ao lado do imóvel uma are aproximadamente de 150,00 m². R$ 400.000,00
CASA 258 – PQ.
Grevilhas – 12,00 X 28,30 = 339,60 m² C/ área
construída de 106,00 m² com 1 Suíte, 2 dormitórios
R$ 260.000,00

Edifício Residencial Malibu.
Av. Parigot de Souza, Serão 16 pavimentos com 02 tipos de plantas - PLANTA 01 103 m² de área total e 63 m² de
área privativa, sendo 01 suíte, 01 quarto, cozinha, sala de jantar, sala de TV com sacada, bwc social, lavanderia e 01
vaga de garagem. Planta 02: 131,50 m² de área total e 76 m² de área privativa sendo 01 suite, 02 quartos, cozinha,
sala de jantar, sala de TV com sacada e bwc social, lavanderia e uma garagem . A partir de R$ 165.000.000,00.
Brinquedoteca, sala de cinema, sala de jogos área gourmet, piscina e salão de festas. Entrega para setembro de 2022.

AV. ALVORADA
R$ 200.000,00 – Lote 18-A da quadra 41, contendo
uma residência em alvenaria, medindo 79,64m², situada na Av. Alvorada, 830 em Brasilândia do Sul-PR.

JD. ESTANCIA II
Lote 25-A da quadra 02, localizado no Jd. Estancia II,
medindo 6,63 x 29,75m² = 197,25 m², situado no R. Helio
Birelo, 2871, contendo uma residência em alvenaria medindo 97,00m², com 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem coberta. R$ 250.000,00

LOTE 11 DA QUADRA 01
Localizado na Rua Inácio Gouveia, 6093 Loteamento
Moradias Vitoria II, medindo 136,50 m², contendo uma
residência em alvenaria medindo 130,00 m², sendo
68,98 m² averbado e 67,02 m² sem aberbação, conf.
Matricula 30.8995 do CRI 1° Oficio. R$ 200.000,00

INACIO GOUVEIA
L.11, Q. 01, localizado na Rua Inacio Gouveia 6093
Loteamento Moradias Vitoria II, medindo 236,50m²
contendo uma residência em alvenaria medindo
130,00m², sendo 62,98m² averbado e 67,02m² sem
averbação R$ 200.000,00

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

CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73 m².
R$ 200.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m².
R$ 6.500.000,00
LOTE 12 DA QUADRA 21
localizado no condomínio Porto Rico Resort Residence, situado no município do Porto Rico, comarca
de Loanda, medindo 858,38 m², conforme matricula
27.973 do CRI de Loanda. R$ 400.000,00

GLEBA PATRIMÔNIO XAMBRE
Lote 170-C da subdivisão do lote rural n° 170 da
Gleba Patrimônio Xambre, medindo 5.161,80m² R$
161.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00

COND. MONET, MARINGÁ - PR
DATA DE TERRAS NO L. P-21 com 541,38 m². R$
480.000,00

PARQUE RESIDENCIAL PARANÁ
(terreno) L.20 Q.A, localizado no Parque residencial
Paraná, medindo 202,50m², situado no município
de Xambre, contendo uma residência em alvenaria
medindo 55,00m² R$ 145.000,00

LOTE 02 DA QUADRA 07
localizado no Parque Cidade Jardim II, medindo
481, 53 m², conf. Matricula 18,402 CRI 2°oficio. R$
300.000,00

LOTE 08 DA QUADRA 17,
Situado na ria Arlindo Libero, no Parque Resid. Bandeirantes, medindo 252,00 m², conf. Matricula 14.205
do CRI 2°Oficio . R$ 130.000,00

PARQUE METROPOLITANO II
DATA DE TERRAS L. 02, Q.11, com 244,50 m² (10 X
24,50). R$ 110.000,00
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. R$ 90.000,00
PARQUE METROPOLITANO
R$ 75.000,00 - L.37 Q.18, localizado no Parque
Metropolitano, medindo 10,00 x 22,00= 220,00m²
JD. AEROPORTO II
DATA DE TERRAS L. 42 – Q. 13 medindo 250,57 m².
R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 10, Q. 08; L. 11, Q. 08 com 255,22
m². R$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 25, Q.15, L.
26, Q.15, medindo 255,22m². R$ 67.000,00
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
DATA DE TERRA L. 12, Q. 07; medindo 10 X 20,00 =
200 m². R$ 50.000,00 cada

R$ 890.000,00

Residência no Condomínio Village do Bosque n° 04, na Rua do
bosque N° 4752. Prox. a Tutubarão
Terreno: 387,00 m²
Construção: 217,96 m²

VIENA III
Lote 25-A da quadra 15, medindo 133,50m², contendo uma residência em alvenaria medindo 70,00 m²
localizado no loteamento Viena III, situado na rua
projetada C. R$ 140.000,00
VIENA III
Lotes no Viena III situado na Rua projetada B, no lote
10-A Q. 17; L. 10-B, Q.17. R$ 30.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m². R$
30.000,00
AV. ALVORADA
R$ 18-B da quadra 41, contendo uma residência em
alvenaria, medindo 93,90m², situada na Av. Alvorada,
ao lado do N° 830 em Brasilândia do Sul-Pr.

RURAL
CHACARA SAÍDA PARA XAMBRE
Chacara Lote 22/H4, medindo 6.000 metros, fração
ideal de 25% situada na Pr-489, Saída para Xambre. R$ 120.000,00

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

LOTE 72 ÁREA DE 817,50 M²
Contendo um sobrado medindo 800,00 m², localizado no loteamento Pousadas do Paraná, no
município de São Pedro do Paraná na comarca
de Loanda-Pr, conf. Matricula 17.953 do CRI do
Loanda. R$ 1.500,00

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA 2.4
08/08

Prata, automático. R$
37.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CELTA SUPER
04/05

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

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

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

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LT 13/13

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

MONZA 86/87

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

ONIX LTZ 14/14

Branca, mecânica. R$
38.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563

PICAPE CORSA
1.4 96/96

Branca, ﬂex, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA 07/07

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

MONTANA 2017

S10 LT 17/18

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

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

ALUGA-SE BARRACÃO

20X40=800m², Excelente para
Comércio ou Indústria,
Localizado na Rodovia 323,
Após a
Exposição.
Fones: (440 9 8809-3576 / 3621-6950

SPIN LTZ 13/14

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

VECTRA CD
97/98

Branco, completo. R$
12.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
07/07

Preto. R$ 26.000,00. T (44)
3622-3292 / 9 9976-0563

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

FIATFIAT

COBALT 1.4 LT

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

CRUZE HB LT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 51.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 82.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

18/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

HYUNDAI IX35

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ONIX 1.4 LTZ

15/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 46.900,00

PRISMA 1.4 LT

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

S10 LTZ 2.8 4X4 AT

16/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 118.900,00

S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX

16/17

VERMELHO

COMPLETO, COURO

R$ 99.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 44.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 39.900,00

TRACKER LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT

13/13

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 104.900,00

VOYAGE 1.0 COMFORTLINE

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

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

STRADA FIRE
1.4 04/05

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

STRADA HARD
WORKING 2018

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

STRADA
TREKKING 1.4
09/09

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

STRADA
WORKING 1.4
15/15

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

UNO MILLE FIRE
2003

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

UNO WAY 12/13

04 portas, completo. R$
25.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY 12/13

Vermelho,
completo,
40.000Km. R$ 25.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

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

FORD
FORD
ECOSPORT XLT
08/08

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

FIESTA 1.6 11/11

Vermelho, completo, c/
computador de bordo. R$
24.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
11/12

Preto, completo. 16.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA XLI
06/06

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

Automático, dourado. R$
25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA ATIS
15/16

DUSTER 1.6
12/13

Preto, 60mkm. R$ 84.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

Prata, mecanica, R$
40.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

COROLLA XEI
13/13

HB20 SEDAN
PREMIUM 14/15

Preto, Completo. R$
55.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / (44) 9 9976-0563

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

HILLUX SRX
10/10

Prata, automático. R$
85.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

HILUX 4X4 SW4
08/08

Prata, automática. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SRV 4X4
CD 3.0 TUR

Prata, diesel, ano 2012/2013.
Preço: 5% abaixo da
tabela FIPE. Fone: (44)
9 8426-1528.

HONDA CIVIC
LXS

Prata, completo, automático.
R$ 35.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SANTA FÉ 2.7
GLS 09/10

Prata, automático. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 BEGE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLETO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

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

SW4 13/14

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

TOYOTA HILUX
4X4 CS SW4,
2.8 DIESEL,
1993

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 1.6
06/06

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

CROSSFOX 1.6
07/08

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

GOLF
2018

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de junho de 2019

SÃO PAULO - (44) 3621-1299

CASAS
CASAS
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 720,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon, Av. Maringá,
4626 - 2º Andar – Zona
3 – À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz.,
A. serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 839 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00. Prox. Unipar
sede, Ed. Lavoisier, Av.
Maringá, 5325 - apt°. 3º
andar/frente – zona 3 – à. Tot.
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1038 em
nosso sitewww.aldemirimoveis.
com.br

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

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

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 280.000,00. Prox. Ao
Colégio Indira Ghandi,
S/N Zona 04 Área 280,00
m², (frente 8,00 m² fundo
35,00 m²), Imóvel sem
benfeitoria, com ótima
localização. Próximo a
colégio, supermercado,
academia, posto de
combustível, igreja. +
Detalhes: Plantão (44)9
9.9995-2111 ou digite
o cód. 1064 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

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

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS

ABDON
IMÓVEIS

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

LOTES
RURAIS
LOTES
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com
área de 01 alqueire
contendo 1 residência
em alvenaria com área de
300 m² mais uma área de
churrasqueira com 70 m²,
Todas as construções de
primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara betel
e reguinga saída para Maria
Helena. Valor Sob consulta.
Para mais informações

entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ÁREA PARA
SOJA

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

C3

C4
C4

UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
23 e16
24ede
de 2019
UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
17junho
de junho
de 2019

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

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

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

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

APARTAMENTO

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

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

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

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

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

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

COMERCIAIS

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

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

VENDE
Lotes no
Parque da Gávea

(Em frente a UOPECCAN)
Preços a partir de
R$ 100.982,30
SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
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PARQUE
METROPOLITANO
Lote 10
Quadra 05

220,00m2

R$ 79.000,00

Lote 08
Quadra 04

245,00m2

R$ 76.000,00

Lote 23
Quadra 14

220,00m

R$ 70.000,00

Lote 08
Quadra 24
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216,40m

R$ 65.000,00

Lote 44
Quadra 26

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 12
Quadra 11

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 42
Quadra 27

220,00m2

R$ 65.000,00
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R$ 110.000 - Jd. Interlagos - Lt 9-B - Qd 11
Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 95.000 - Av. Pres. Castelo Branco
Lt 01 - Qd 07
Á.t 233,28m². ACEITA CARRO. Cel.: 98403-9168
R$ 90.000 - R. Proj. “B”, Jd. Trianon - Lt 04 da Qd 06
Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO.
Cel.: 99922-9610
R$ 85.000 - R. Jorge Luiz Lozovoy
Jd. Modelo - Lt 2-A Qd 02
Á.t 220,50m². Cel.: 99917-9200
R$ 85.000 - R. Celia Maria Olmedo
Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07
Á.t 180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 72.000 - Jardim Real - Lt 13 da Qdra 14
Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO
RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data do 2º Leilão:

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

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

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

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

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

zada na Av. Flórida nº4505, . Lote
nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.
Residência
VENDAS

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

Residência- com área construída
de aprox. 225,00m², e área total de
terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
VENDAS

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
Residência
R$ 680.000,00
VENDAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e
área total de terreno de aprox. 291,69m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
de aprox. 126m², e área de construção
de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no
Cond.Resid.BeloMonte.CorretorCaetano.

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

Sobrado em Alvenaria, com área
total de aprox. 496m², sendo
305m² de área construída, Contendo Piso superior
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n°
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

Uirapuru, apartamento
semi mobiliado n°11, com área
total de aprox. 325m², e área privativa de aprox.
268m². Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas.
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar,
n° 4585, Zona I. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 580.000,00
VENDAS Edifício Pedra Branca, apartamento

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 380.000,00
VENDAS Ed. Burle Marx - contém 01 suíte,

02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

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

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

Apartamentos
R$ 260.000,00
VENDAS Edifício Green Park - Apartamen-

to n° 33, Bloco A, com área total
aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
R$ 1.300.000,00
VENDAS Terreno Comercial- Localizado na

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

Terreno comercial - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com correção

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

calizado á Avenida Duque de
Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 450.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

Terrenos:
VENDAS

TerrenoLocalizado
no
Condomínio Residencial Portal
das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 310.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.
Terrenos:
R$ 160.000,00
VENDAS Terreno – Lote de terra nº 01, quadra
nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo
do Cemil, com área construída aprox.mada
de 300m², todo reformado, pronto para
alugar. Contém várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais
dependências. Corretor Caetano.
R$3.000,00 + seguro

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.
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Classificados

R$ 220.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. LAURINE ABOU RAHAL CARDOSO, s/n° – PQ. RES. MONTE LIBANO - Lt. 09, Qd. 10, Área 505,00 m², (20,20 m x
25,00 m), topografia plana, lote de esquina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 447 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS
RESIDÊNCIAS

R$ 180.000,00 - PROX. A UOPECCAN - R. SLEIMAN DAOUD ABOU RAHAL,
s/n°. – PQ. RESD. MONTE LIBANO – Lt.7, Qd. 1, Área 375m² (15,00 m x 25,00
m). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 967 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

R$ 120.000,00 – PROXIMO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – RUA
TIMOTEO POLO GIMENEZ, s/n° – JD. IMPERIAL – Área 383,57 m², (frente
11,00 m² x 34,96 m²) – Excelente localização. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (OI) ou digite o cód. 1048 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 80.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ.
METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 549
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 435.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO – RUA LAGUNA, 3868 – JARDIM
EUROPA - À. Ter. 227,00m², À. Constr. Aprox. 112,68 m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos,
sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem descoberta, ainda uma sala comercial
com bwc. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 ou digite o cód. 1066 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 73.000,00 – PROX. A UEM – R. NOVA CANAÃ X COM AYRTON SENNA s/n°
– PQ. TARUMÃ Área 180,00 m², (Frente 12,00 m² x 15,00 m² Fundo) - Topografia
plana. + Detalhes: Plantão (44)9 99911-5353 (TIM) ou digite o cód.1033 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m²
- Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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

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

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

R$ 350.000,00 – PROX. AABB - AV. ROTARY- 2727 – ZONA 2-A - À. Ter.
397,00m², À. Constr. Aprox. 189,80 m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto, sala , cozinha,
bwc social, edícula, garagem. + Detalhes: Plantão (44) 9 9911 5353 (OI) ou
digite o cód. 898 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 320.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO, 1972 – JD.
MONACO - À. Ter. Aprox. 196,80 m², À. Constr. Aprox. 118,80 m² - Alv/Laje –
Suite, 02 quart., sala, copa, coz c/armários planejados., Bwc soc., A. serv.
Disp, churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód.
973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBERDADE, 2970, – JD.
TANGARÁ - À. Ter. 330,00 m², À. Constr. Aprox. 124,00 m² - Alv/laje C/ Suíte,
2 Quart, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911
5353(OI) ou digite o cód. 539 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. BELO HORIZONTE, 2486 – JD.
CRISTAL - À. Ter. Aprox. 187,00 m², À. Constr. Aprox. 99,97 m² - Alv/Laje – Suite,
02 quart., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 99115353 (OI) ou digite cód. 888 em www. aldemirimoveis.com.br
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
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO
DE JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²:
Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz.,
Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO
DE JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21
m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala,
Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL DESOCUPADO
+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA
CATARINA, 4994 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²:
Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz.,
Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 440.000,00 – PROX. PRAÁ TAMOYO - R. PARANAPANEMA, 2928 – Z. 7
- À. Ter. 320,37 m², À. Constr. Aprox. 184,00 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., 02
dormit.– Pvt°.Tér.: Sala, lavabo, coz., lavand, e garag. – + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 815 em www. aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS

R$ 1.100.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323 – Área 2.100 m²,
Imóvel comercial, às margens da rodovia nas dimensões de 30 m de frente por 70
m de profundidade - A 15 minutos do centro de Umuarama/PR - Sem Benfeitorias.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 925 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Km 315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções
a serem reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². +
Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br

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

LOCAÇÃO

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

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.

R$ 410.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n – Z. 03 – Área
490,00 m², topografia plana, estuda-se venda de meio lote. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

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

R$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA – RUA
SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – MOBILIADO
– DISPONÍVEL A PARTIR DE 01/08/2019 - À. Tot. Aprox. 96,96 m², À. Aprox. Priv.
65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 280.000,00 – PROX. PÇA ANCHIETA, s/n°– Z.04 - Área 262,50 m², (frente
7,50 m² fundo 35,00 m²), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 1031 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. AO COLÉGIO
INDIRA GHANDI, S/N
- ZONA 04 - Área 280,00 m², (frente 8,00 m² fundo 35,00 m²), Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. Próximo a colégio, supermercado, academia, posto
de combustível, igreja. + Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-2111 ou digite o cód.
1064 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 –
Imóvel de fácil acesso, com área 2.592,00m², topografia plana, ampla área verde
e arborizada, contendo uma residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9
9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – R. ARLINDO LIBERO DA SILVA, S/N - PROX. AO LAGO ARATIMBO – PQ BANDEIRANTES – Á. T. 252,00 m², (frente 10,50 m² fundo 24,00
m²), imóvel este murado com portão eletrônico, cerca elétrica, contendo edifica
uma edícula e, alvenaria/madeira a vista, ainda com churrasqueira em granito e
bwc social + Detalhes: Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1055 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MOBILIADO - À.
Aprox. Priv. 65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e
Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala,
cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt.
03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2
Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/Aprox.
R$ 600,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite cód. 877 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 620,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA – RUA
SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 190,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 821 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

SOBRELOJA

R$ 800,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA
– JD. S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A.
serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
(s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA ILHAS
GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox. 96,00 m²
- suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada c/ churrasqueira, A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 550,00 - PROX. AO PROCON – SALA COMERCIAL 9ºANDAR – AV.
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3806 - ZONA 01 – À. priv. Aprox. 46,57
m² - Recepção, Sala, cozinha e Bwc. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 320,00) + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1070 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda
na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com moveis
planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na
parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet,
com ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na Rua
Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque Vitoria Regia,
próximo ao Big Walmart, na cidade de UMUARAMA/PR.
Valor R$ 560.000,00.

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

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

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

Umuarama Ilustrado
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UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 12 e 13 de maio de 2019

Classificados
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UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de junho de 2019

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

VENDAS

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

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

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

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

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

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

R$ 380.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr.
Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

RESIDÊNCIAS

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

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD IMPERIAL 2 - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

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

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

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

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

Umuarama Ilustrado

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

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

APARTAMENTOS

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

R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em
www. aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

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

R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA
– JD. S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada , A.
serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
(s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA
ILHAS GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox.
96,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada comchurrasqueira, A.
serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) +
Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

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

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

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS
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R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – PRÓX. UNIPAR SEDE – ED. CRISTAL– AV. MARINGA, 5192 APT° 3º ANDAR – ZONA 1 – À. Aprox. Priv. 68,67 m² - 2 Quart., Sala c/ sacada,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 262 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA
FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc.
E garagem descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

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

APARTAMENTO

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIA

ED. SERRANO

ED. JACQUES COUSTEAU

AV. DUQUE DE CAXIAS

RESIDÊNCIA PQ. METROPOLITANO

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

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

R$ 285.000

R$ 175.000

VENDA

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

R$ 980.000

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

R$ 195.000

IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

IMÓVEIS COMERCIAIS

JARDIM
ATLÂNTICO

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

PORTAL
DAS
ÁGUAS

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

Condomínio fechado com
ampla área de lazer. Lote 01,
quadra 05, com 468,05m²,
situado bem na entrada
do condomínio, do lado
esquerdo. Excelente vista e
área verde contemplando a
natureza.

R$ 351.000

R$ 290.000
SALÃO COMERCIAL
ANTIGO CHAPELÃO
Av. Castelo Branco a 100m
da Praça Santos Dumont,
contendo uma construção
com aproximadamente
650m², sendo 481m² de
salão comercial e uma
residência de 162m².
PREÇO A CONSULTAR.
LOTES
PRÓX. SHOPPING PALADIUM
E NOVA RODOVIÁRIA
METROPOLITANO
I, II E III
Lotes com ótima topografia.
A partir de R$ 53.000

LOTES COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
E COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

TRIANON

PQ. DAS NAÇÕES

PQ. FIRENZE

PQ. DA GÁVEA

Saída para
Maria Helena

ao lado do Hospital
Veterinário da Unipar

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

a 1000m da Praça
Santos Dumont

Próximo ao Higienópolis
e nova Rodoviária

EXCELENTE TOPOGRAFIA E COM PAGAMENTO FACILITADO
GARANTIA DE VALORIZAÇÃO

PQ. INTERLAGOS
Lote 3, Quadra 8, sendo
653,76 (13,62x48,00).excelente terreno para construção
de ponto comercial. Ótima
localização e topografia.
R$ 850.000

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

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

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

UI
Q
AA
T
IS
V
IN

PRÓX. À PRAÇA 7 DE
SETEMBRO
JD. DAS CEREJEIRAS
Lotes à partir de
R$ 37.500
À 1000M DA PRAÇA
SANTOS DUMONT
PQ. DAS NAÇÕES
Lotes à partir de
R$ 32.500
SAÍDA PARA XAMBRÊ
PQ. BELO MONTE
Lotes à partir de
R$ 35.900

APTO 03 DORMITÓRIOS
(SUÍTE+02 QUARTOS)
Área total de 93,28 m², sendo
65,90 m² de área privativa.

AO LADO HOSPITAL
VETERINÁRIO UNIPAR
PQ. FIRENZE
Lotes com ótima
topografia a partir de
R$ 52.200
LOTES TAMBÉM:
JD. BELO HORIZONTE
TRIANON
TÓKIO
JD. MONTREAL
E MUITAS OUTRAS OPÇÕES
E OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO! CONSULTE-NOS.

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

ENTRADA + BALÕES + 38 MENSAIS

APTO 02 DORMITÓRIOS

(SUÍTE+01 QUARTO)
Área total de 80,68 m²,
sendo 55,59m² de área privativa.
Contendo BWC social, sala, cozinha, área de serviço, sacada e 01 vaga
de garagem. Área de lazer com piscina, churrasqueira e playground.
Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná,
Shopping Palladium Umuarama e Condomínio Euro Park.

ENTRADA + BALÕES + 50 MENSAIS

