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Vale diz que são mais de 400
desaparecidos. Encontrado
ônibus com corpos na lama

LIVRO

Um dia após o rompimento da barragem na
mina em Brumadinho
(MG), a Vale anunciou
ontem que passa de
400 o número de desaparecidos. No meio da
tarde eram dez corpos
resgatados. Um ônibus
com funcionários da
Vale foi encontrado na
lama. Todos os passageiros estavam mortos.
Deputados deram ajuda
para a tragédia.

JURISTA DEFENDE REMÉDIOS GRATUITOS - A saúde é um direito de todos, mas nem sempre sai da teoria. O advogado Daniel
Castanha de Freitas (foto) escreveu o livro que trata do tema e
dá dicas para se obter de graça os remédios caros Página A5
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A espera do ônibus no sol ou na chuva
Usuários do transporte coletivo de Umuarama reclamam da falta de estrutura em muitos pontos de ônibus da cidade.
Prefeitura disse que já fez o levantamento e está comprando material para a construção de 60 unidades. Página B1
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Trabalhador intermitente
deve pagar INSS sobre
férias, decide Receita
O período de férias dos trabalhadores com contrato sem jornada fixa, do tipo intermitente, deve
entrar no cálculo da contribuição previdenciária
recolhida pelo empregador. O terço de férias também entra nessa conta, segundo entendimento da
Receita Federal na Solução de Consulta 21/2019,
publicada nesta semana no Diário Oficial da União.
Esse tipo de contrato é relativamente novo: foi
criado com a reforma trabalhista, que entrou em
vigor em novembro de 2017. Tem, portanto, pouco
mais de um ano. Quando é contratado com jornada
intermitente, o trabalhador é registrado, mas não
cumpre as oito horas diárias convencionais. O
período de trabalho varia de acordo com a necessidade do empregador. A remuneração do funcionário
é calculada de acordo com as horas trabalhadas a
cada mês. A legislação definiu que, mensalmente,
o trabalhador deve receber as demais verbas, como
as férias proporcionais e o terço de férias. Segundo
a Receita Federal, o pagamento desses valores ao
funcionário intermitente deve ser feito independentemente de o empregado vir a ter o direito. Na
prática, quando recebe a grana referente às férias
o trabalhador ainda não cumpriu os requisitos para
o período de descanso.

Nove estados apoiam
reformar Previdência
sem fazer transição
Pelo menos um terço dos governadores apoia
uma reforma da Previdência na gestão de Bolsonaro
sem pedágio -ou seja, a mudança valeria para os
estados imediatamente após aprovada, sem tempo
de transição para eventual adaptação nas regras.
A reportagem apurou que os governos de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São
Paulo, Goiás, Roraima, Mato Grosso do Sul, Paraná
e Acre se movimentam para que, uma vez aprovada,
a reforma da Previdência seja incorporada pelos
estados sem que precisem ser cumpridos os seis
meses previstos na reforma de Michel Temer. Na
proposta de Temer, se, após a aprovação da reforma
proposta pela União, os estados não aprovassem
leis próprias para mudar o seu conteúdo em até seis
meses, as regras valeriam para eles. A expectativa
é que haverá apoio até de estados governados pela
oposição, como Rio Grande do Norte e Piauí. Os
estados também vão acompanhar com atenção
julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal)
marcado para 27 de fevereiro que aborda a possibilidade de redução de carga horária e salários de
servidores em caso de gastos acima do estabelecido
pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Alteração nas regras das
companhias áreas afetou
custo com passagens, diz STF
Os ministros citados pelo jornal O Estado de S.
Paulo foram procurados via assessoria do Supremo
Tribunal Federal ou pelo gabinete. A Secretaria
de Comunicação Social da Corte afirmou que as
despesas com passagens aéreas “são impactadas
por diversos fatores” e que no ano passado “houve
alterações de regras das companhias aéreas que
elevaram o custo total” dos bilhetes.
A Corte publicou uma resolução em 2015
segundo a qual os pedidos de compra devem ser
encaminhados “com a máxima antecedência e devem ser adquiridos os bilhetes com o menor custo,
considerando o horário do evento a ser realizado”.
A resolução fixa até uma “categoria de transporte
aéreo” nas viagens ao exterior, dependendo da função desempenhada na Corte. No caso dos ministros,
eles devem viajar de primeira classe, enquanto
juízes auxiliares vão de executiva e servidores,
de econômica. O STF também pode bancar a primeira classe para cônjuges ou companheiros dos
ministros, “quando indispensável sua presença”.
“Quanto às despesas de passagens internacionais,
são emitidas exclusivamente para representação
institucional, conforme divulgado pelo tribunal na
página de transparência. Os valores são compatíveis com o encargo de representação institucional”,
diz a nota. Sobre as despesas com a exposição de
fotografias no STF, a Corte informou que o fotógrafo
Sebastião Salgado “é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho” e que o deslocamento em
classe executiva “observou os atos normativos do
tribunal”, sendo “compatível com a doação realizada por ele correspondente a mais de US$ 1 milhão”.
A respeito da sala vip do aeroporto, disse que o
espaço é exclusivo para os ministros da Corte e
visa à “segurança nos embarques e desembarques”.
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MAIS PUNIÇÃO

Juíza endurece prisão de Lula e reduz
visitas de Haddad e de religiosos
São Paulo, (AE) - Luiz Inácio Lula da Silva não pode mais
receber visitas de Fernando Haddad - seu substituto na
disputa à Presidência de 2018 - em qualquer dia da semana,
nem mais receber visitas de lideres religiosos toda tarde de
segunda-feira, em sua cela especial na sede da Polícia Federal,
em Curitiba. Em decisão desta sexta-feira, 25, a juíza federal
Carolina Lebbos Moura endureceu as condições do ex-presidente no cárcere. O petista está preso desde 7 de abril de
2018, no berço da Operação Lava Jato, condenado a 12 anos
e um mês de prisão.
“Claramente não se vislumbram indicativos da necessidade
e utilidade na defesa dos interesses do executado na condição
de pré-candidato. Como visto, a sua candidatura foi substituída
pelo próprio partido. As eleições, ademais, já se findaram, não
tendo a defesa comprovado nos autos a existência de processo
ou qualquer medida concreta impugnativa que efetivamente
conte com a atuação do procurador em questão.”
Responsável pela execução da pena de Lula, a juíza substituto da 12.ª Vara Federal, acolheu parecer do Ministério
Público Federal (MPF) e caçou os dois “benefícios” que o petista
gozava na prisão. Ela cancelou o direito especial para que
Haddad fosse nomeado como defensor jurídico do ex-presidente - o ex-prefeito de São Paulo é bacharel em Direito - e ainda
determinou que as visitas todas as segundas-feiras fossem
suspensas. Agora, o petista terá direito a um visita religiosa
por mês, como os demais encarcerados que estão na PF.
A juíza registra que a “procuração outorgada a Fernando
Haddad” data de 3 de julho de 2018 e confere poderes “amplos
para atuação em juízo ou fora dele (extensão)” do ex-prefeito
de São Paulo “especialmente para a adoção das medidas necessárias para assegurar os direitos do outorgante na condição
de pré-candidato à Presidência (finalidade)”.
E que a decisão desta sexta-feira “se restringe à impossibilidade” de Fernando Haddad de visitar Lula “na qualidade de
procurador” - o que lhe permitia ir até a carceragem todos os
dias úteis da semana. “Efetivamente se vislumbra o término
da eficácia do mandato outorgado. Logo, não se pode autorizar
a visitação do outorgado na condição de representante do
ora apenado”, decidiu a juíza. “Ainda que se mantivesse a
eficácia do mandato - o que se cogita exclusivamente para fins
argumentativos - não se identificou qual seria a necessidade e
utilidade jurídicas de contato direto e constante de Fernando
Haddad com o apenado.”
A magistrada voltou a destacar que “as prerrogativas da
advocacia, que se destinam à efetiva proteção do cidadão, não
podem nem devem ser invocadas e/ou utilizadas em abuso de
direito, com o propósito de burlar as regras e controles da
unidade prisional”.
Amigo
Haddad poderá visita Lula à partir de agora somente às
quintas-feiras. “Não há aqui vedação à visitação ao detento,
desde que observado o regime próprio das visitas sociais.”
Preso principal da Lava Jato, Lula teve o direito a condições
especiais em sua cela - um antigo dormitório de policiais, com
banheiro privativo e sem grades, improvisada na PF a pedido
do então juiz federal Sérgio Moro. Uma delas é o direito a
receber visitas de amigos em dia especial. Toda quinta-feira,

por uma hora, o petista pode ver dois amigos, meia hora cada.
Em seis meses de prisão, Lula recebeu 572 visitas em sua
cela especial montada na PF. Haddad visitou 21 vezes o ex
-presidente nesse período. A reunião com o ex-presidente foi o
primeiro compromisso de campanha petista no segundo turno.
Lula, mesmo preso e inelegível, tentou disputar as eleições.
O PT registrou Lula como candidato e Haddad como vice,
mas o pedido foi indeferido no dia 31 de agosto pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Religiosos
Lula também obteve em 2018 o direito de receber visitas
religiosas toda segunda-feira. Nos seis primeiros meses, foram
17 de líderes religiosos que estiveram com o petista. O mais
assíduo, o pai de santo Antonio Caetano de Paula Júnior, o
Caetano de Oxossi (3 visitas), da Cabana Pai Tobias de Guiné,
conhecida como Terreiro Tulap.
O Ministério Público Federal questionou em junho de 2018
a realização de visitas de caráter religioso “em dia e horário
diversos da visitação comum” e afirmou que “tais visitas deveriam ocorrer na mesma data em que realizadas as demais”.
A PF informou à Justiça que foi dada permissão de visitação
“uma vez por semana, às segundas-feiras, no período da tarde e
por no máximo uma hora”, “mediante requerimento da defesa,
com indicação do religioso”. Explicou que os demais presos
podem receber um padre “uma vez por mês, preferencialmente
na primeira sexta-feira de cada mês”.
A juíza destaca que Lula “tem recebido visitas de diversos
líderes religiosos, das mais diversas crenças, fora, portanto,
do serviço de prestação de assistência religiosa ofertado pelo
estabelecimento prisional”.
“A manutenção dessas visitas não se mostra compatível
com os princípios e as regras que regem a execução da pena.”
A juíza afirma que “o dever jurídico estatal vem sendo cumprido no âmbito da carceragem da Superintendência da Polícia
Federal no Estado do Paraná”. “Conforme informação policial,
organizou-se serviço de prestação de assistência religiosa, com
atendimento periódico de representante religioso qualificado.”
Segundo ela, “o ordenamento jurídico não outorga ao detento o direito subjetivo de ter serviço de atendimento religioso
que bem lhe aprouver, com exclusividade e alheio à organização
do estabelecimento prisional”.
“Não cabe ao executado estabelecer forma de atendimento
religioso próprio, em paralelo ao existente, mormente sem
que apresente qualquer incompatibilidade deste com as suas
crenças. Além disso, e especialmente, não se pode, a pretexto
da garantia ao atendimento religioso, buscar burlar o regime
de visitação existente no estabelecimento prisional.”
A magistrada destaca que nos seis primeiros meses da
pena Lula recebeu visitas de líderes de “diversas religiões
(frades, padres, freiras, bispos, pastores, monges, pais de
santo, rabino)”. “Tais circunstâncias comprovam não se cuidar
de assistência religiosa, nos termos legais, mas de visitas de
religiosos. Evidente o desvio da finalidade da norma.”
“Determino a imediata suspensão das denominadas visitas
de religiosos realizadas às segundas-feiras”, decidiu a juíza.
“Registre-se ficar assegurada ao detento a assistência religiosa
nos moldes permitidos aos demais presos.”

Coluna

Direito em Debate

Por Helton Kramer Lustoza

A DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Helton Kramer Lustoza
A mídia nacional tem chamado atenção acerca da tramitação
do Projeto de Lei Complementar 137/2015, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, que flexibiliza as regras de criação de novos
municípios, gerando uma polêmica que deve ser analisada pela
sociedade brasileira.
Relembramos que no período posterior a promulgação da
Constituição Federal de 1988 ocorreu a criação de inúmeros Municípios que sequer tinham condições de manter suas atividades
administrativas. Claramente se pode notar que a maior parte
não apresentava condições de autossustentabilidade financeira,
sendo dependentes, quase que integralmente, dos repasses
estaduais e federais para suprir seus gastos cotidianos.
Estudos estatísticos demonstram que na década de 90 a
criação de Municipalidades ocorreu de uma forma acelerada,
sem que ocorresse um estudo prévio de sua viabilidade econômica. Note-se que enquanto que, em 52 anos (1940/1991), 2.917
novos Municípios foram criados, entre 1991 e 1997 – frise-se em
apenas 6 anos – foram gerados 1.007 novos entes municipais.
Seguindo esta lógica, em 1980, o Estado no Paraná se dividia
em 290 municípios, sendo que trinta anos depois, em 2010, o
número saltou para 399 (IBGE, 2013).
A respeito deste tema, cabe observar, ainda, que no Estado
do Paraná foi realizado uma pesquisa, intitulado Estudo de
Viabilidade Municipal (EVM), pelo Tribunal de Contas do Estado, utilizando os dados de receita e despesas enviados pelos
próprios entes municipais. Nesta ocasião se constatou que dos
399 municípios paranaenses, 96 são financeiramente insustentáveis – estes com população inferior a 5.000 habitantes - (www.
tce.pr.gov.br).
A polêmica ficou ainda mais evidente diante do atual cenário
de crise, sendo trazido em pauta diversas ideias e formas de
racionalizar o uso do dinheiro público. Uma solução proposta
pelo TCE-PR – extremamente drástica e polêmica – seria a fusão
de municípios, ou seja, os 96 considerados inviáveis seriam
reintegrados aos municípios de origem.
Durante muito tempo esta situação demonstrou que os requisitos constitucionais foram interpretados como um “cheque em
branco”, abrindo espaço para uma explosão de emancipações

desnecessárias por todo o território brasileiro. E uma das consequências negativas do processo de emancipação desgovernada
de Municípios seria a ausência de sustentabilidade financeira.
É preciso levar em conta que em muitos casos os Municípios
com baixa arrecadação, tem suas receitas quase integralmente
direcionadas ao pagamento da folha de salário dos funcionários,
não possuindo condições para investir no desenvolvimento da
economia e na melhoria da prestação de serviços públicos.
Muito além de se querer avaliar neste momento as futuras
emancipações, é preciso analisar a autossuficiência financeira
dos pequenos Municípios já existentes, buscando fomentar as
suas arrecadações tributárias. Os cidadãos têm o direito de
almejar a autonomia de onde moram com a viabilidade econômica de seu ente municipal, a fim de dar azo as demandas
sociais existentes.
Esta situação reforça a importância de que a sociedade
discuta sobre a emancipação de municípios, bem como sobre
a própria necessidade de se incrementar a arrecadação dos
entes municipais já existentes. É preciso cobrar os Prefeitos,
Vereadores e Secretários Municipais para que tomem medidas
que direcionem para este objetivo, como o investimento na
área fiscal, conforme determina o art. 37, XXII da Constituição
Federal que assim dispõe: “as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários
para a realização de suas atividades...”.
Por isso, acredita-se que os governantes locais devem
assumir o compromisso de aprimorar os instrumentos de arrecadação, priorizando investimentos na seara fiscal, para que
seja possível manter a médio e longo prazo a sustentabilidade
financeira dos entes municipais, evitando, com isso, a necessidade de mudanças precipitadas e/ou desesperadas de elevação
das alíquotas dos tributos.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR - Campus Cianorte
www.heltonkramer.com
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ITRAGÉDIA
I
EM MINAS

Um dia após tragédia em MG, Vale
fala em mais de 400 desaparecidos
Um dia após o rompimento de uma barragem
em Brumadinho, o número
de desaparecidos subiu
e pode chegar a mais de
400 neste sábado (26), segundo a Vale, proprietária
da instalação. A empresa
teve R$ 1 bilhão bloqueado
pela Justiça a pedido da
Advocacia-Geral de Minas
Gerais. Nove corpos foram
encontrados. A primeira
vítima identificada é a
médica Marcelle Porto
Cangassu, que trabalhava
na empresa. Sete pessoas foram resgatadas
da lama com vida, um dia
após o governador Romeu
Zema (Novo) afirmar que
a chance de sobreviventes
era mínima. Segundo o comandante dos bombeiros,
há a quatro pontos com
possíveis vítimas vivas.
A lista de desaparecidos
da Vale tem 323 empregados
e 89 terceirizados, mas não
inclui moradores. O Corpo
de Bombeiros fala em 354
pessoas não localizadas. Os
rejeitos de minério de ferro
da barragem atingiram uma
área de funcionários da companhia, uma pousada e uma
zona residencial. Em uma
das áreas, o amontoado de
telhas, madeira e uma antena de TV a cabo evidenciava
que casas inteiras desapareceram. Para viabilizar ações
emergenciais, o Tribunal de
Justiça de Minas determinou nesta sexta-feira (25)
o bloqueio de R$ 1 bilhão
das contas da empresa a
pedido da Advocacia-Geral
de Minas Gerais.
Os recursos serão disponibilizados em uma conta
judicial. Em grave crise
financeira, Minas Gerais
não tem conseguido realizar nem os repasses obrigatórios às prefeituras e
nem o pagamento em dia

do funcionalismo público.
A decisão determina
ainda que a Vale apresente
em até 48 horas um relatório de amparo às vítimas,
mapeie áreas de risco, comece a retirada da lama,
adote medidas para não
contaminar nascentes,
elabore um plano de controle de pragas, entre outras medidas. “Oportuno
ressaltar que o estado de
Minas Gerais experimentou acidente semelhante
há aproximadamente três
anos, lamentavelmente
insuficiente para prevenir o atual evento, mas
com aprendizado para
minorar e/ou enfrentar as
consequências humanas e
ambientais no presente”,
escreve o juiz, referindo-se ao rompimento da
barragem de Fundão em
Mariana (MG), pertencente à mineradora Samarco,
controlada pela Vale e pela
BHP. Ele afirma ainda que

“ações exigem recursos”.
A empresa diz que não
foi notificada.
Neste sábado, a Polícia Federal instaurou um
inquérito para investigar
as causas e os culpados
pela tragédia. Segundo
o delegado Luiz Augusto
Pessoa Nogueira, responsável pelo caso, o objetivo
é não perder tempo e promover as perícias e outras
diligências que poderiam
ser impossíveis de fazer
posteriormente.
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobrevoou
a região e saiu sem falar
com a imprensa, mas disse
em rede social que “é difícil
ficar diante de todo esse cenário e não se emocionar”.
“Faremos o que estiver ao
nosso alcance para atender
as vítimas, minimizar danos, apurar os fatos, cobrar
justiça e prevenir novas
tragédias como a de Mariana e Brumadinho, para

o bem dos brasileiros e do
meio ambiente”, escreveu
o presidente já no voo de
retorno a Brasília.
“Os envolvidos na tragédia serão punidos de forma
exemplar, todas as medidas
judiciais estão sendo tomadas, como o bloqueio de
bilhões de reais da Vale. A
legislação ambiental e os
protocolos serão revistos,
já que a barragem que se
rompeu estava inativa há
anos”, declarou o governador Zema.
Segundo ele, o governo
federal vai colocar à disposição de Minas Gerais uma
tecnologia israelense de
ponta, para a localização
de corpos a 10 metros de
profundidade. Após declarar que só resgatariam
corpos, Zema voltou atrás
e disse que há possibilidade das equipes encontrarem sobreviventes no
mar de lama que se formou
após o rompimento da bar-

ragem em Brumadinho.
Ao todo, 144 militares participam das operações de
busca neste sábado (26).
De acordo com os bombeiros, no momento do acidente de 100 a 150 pessoas
estavam na área administrativa da Vale, que ficava
nas proximidades da barragem que rompeu; cerca
de 30 estavam na região
da vila Vértico; aproximadamente 35 na pousada
Nova Estância e de 100 a
140 estavam na região do
Parque das Cachoeiras.
Sem informações sobre
seus parentes familiares
se desesperaram durante toda a madrugada.
“Eu só penso ‘onde está
minha irmã’”, disse William
Martins, 18.
Há oito dias, a irmã,
Camila Silva, 16, começou
seu primeiro emprego na
pousada,que foi engolida
pela lama do rompimento
da barragem. Martins, que
é bombeiro civil, resolveu
buscá-la por conta própria
na tarde de sexta-feira (25),
após saber do rompimento.
Tentando acesso à pousada, chegou até a área da
Vale, fardado, e foi barrado
por um policial militar.
“Eu assumo a responsabilidade sobre mim
mesmo”, disse, e deixaram-no passar. Deu de
cara com um grupo de
bombeiros voltando do
local –já não era seguro
fazer buscas a pé, somente de helicóptero. Martins
teve que sair também.
Euzébio Francisco Pedrosa, 75, foi um dos que
teve uma casa destruída.
Ele alugava o imóvel e
mora logo ao lado, onde a
lama chegou no quintal.
O aposentado conta que
todos os vizinhos do bairro Parque da Cachoeira

escaparam a tempo, mas
foi por pouco. “Ali é a
sirene que era para ter
tocado, tem sirene coisa
nenhuma”, aponta.
“Escutei o barulho, subi
para a parte alta com a
minha família, voltei depois
de 20 minutos e já estava
assim.” Martins também
foi para a parte mais alta
do bairro com a família.
Desde então, peregrina sem
notícias.
Todos os acessos à pousada estão cercados de
lama. De madrugada, num
centro social da Vale em
Brumadinho, que atende
crianças da cidade com
atividades no contraturno,
mas foi transformado em
centro de apoio da tragédia,
ele desaba.
Grita com os funcionários da empresa e se desespera: “vocês estão matando a gente por dentro”.
A reclamação é endossada por outros parentes,
revoltados por terem esperado uma nova lista de
sobreviventes por horas
somente para receber a
mesma lista que já circulava à tarde. “Não tem
informação mínima. Não
tem lista de desaparecidos e não tem informação
de onde estão as pessoas
resgatadas”, diz Thais
Boaventura, 31.
“Se fosse uma empresa
fundo de quintal, mas é uma
empresa com estrutura”,
completa. Boaventura saiu
de Belo Horizonte com a
família atrás do marido da
prima, Warley Moreira, 39,
que é funcionário da Vale
há mais de dez anos.
Passou por dois endereços em Brumadinho até ser
orientada a buscar o centro
de apoio. “E aqui também
só tem informação desencontrada.” (Folhapress)

Deputados de MG foram contra regra mais rígida em barragens
Um projeto de lei que
endurecia as regras de
licenciamento para barragens de mineração foi
reprovado na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. O texto foi barrado
na Comissão de Minas e
Energia em julho do ano
passado. A proposta, de
autoria do deputado João
Vitor Xavier (PSDB), foi formulada a partir do projeto
Mar de Lama Nunca Mais.
Esta, de iniciativa popular, contou com mais de 50
mil assinaturas e foi elabo-

rada pelo Ministério Público mineiro em parceria com
ONGs, ambientalistas e representantes das famílias
atingidas pela barragem de
Fundão, em Mariana (MG),
em 2015. O desastre matou
19 pessoas e espalhou 650
km de rejeitos de mineração pelo rio Doce. Na sexta
(25), o rompimento de outra
barragem em Brumadinho,
na Grande Belo Horizonte, matou ao menos nove.
O projeto de Xavier foi
um substitutivo a outro que
já corria na Assembleia.

Propunha, entre outras coisas, normas e prazos mais
rígidos para licenciamento
ambiental de novas barragens, audiências públicas
com comunidades situadas
nas bacias hidrográficas
e auditorias periódicas
de acordo com o dano potencial dos reservatórios.
Também exigia, para que
a construção de uma barragem fosse autorizada,
planos detalhados com
possíveis cenários em caso
de ruptura e caução para
garantir a recuperação am-

biental em caso de acidente.
Por fim, proibia a concessão de licença para
construção ou ampliação de
reservatório em locais com
comunidades próximas ao
curso do rio. “Na verdade,
o objetivo do projeto não
era endurecer [as regras],
era fazer o que acontece
no Primeiro Mundo. Não
existe mais mineração no
modelo que se faz aqui [em
MG]. Enquanto for assim,
as pessoas vão continuar
morrendo”, diz o deputado.
Hernani Lima, professor

da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro
Preto, defende o aumento
do rigor na concessão de
licenças para barragens.
“Falta uma política melhor.
É preciso um Estado mais
forte, com pessoas capacitadas, com treinamento e
fiscalização”, afirma. Contudo, o professor alerta que
o aumento da burocracia,
por si só, poderia inibir
iniciativas positivas. Um
exemplo é o parágrafo que
exigia novo licenciamento
ambiental para alterações

no projeto original de uma
barragem. “Isso poderia até
inibir alterações positivas.
É muito difícil generalizar.
Mas, para ter uma análise
caso a caso, é preciso ter
uma equipe técnica ambiental bem preparada, o
que não vem acontecendo.”
Em nota publicada no
site do MDB mineiro, Thiago Cota (MDB), um dos três
deputados que votaram
contra a proposta, afirmou
que sua aprovação tornaria
inviável a atividade de mineração em MG. (Folhapress)

Sobre Priorizar
Wilian Marques

Chego ao trabalho. Estaciono meu carro. Começo a pegar
todas as coisas que acho importante para meu dia. Pego
a chave do armário onde está minha farda, pego minha
agenda, minha caderneta de insights, estojo de canetas,
garrafa de água e um pote de pasta de amendoim. Tento
agarrar tudo para não ter que ficar voltando ao carro.
Quando abro a porta para sair e começar mais um
excelente dia de trabalho, a chave do armário cai na canaleta entre o banco do motorista e a porta. Sem problemas,
afinal essas coisas acontecem. Então, tento pegá-la, mas
não obtenho sucesso. Com muitas coisas em minhas mãos o
que, na verdade, eu consigo é derrubar meu estojo e minha
garrafa de água. Certamente, de todas aquelas coisas, a
que eu mais precisava era a chave do armário, pois sem
ela não poderia me fardar e meus superiores hierárquicos
não iriam gostar nada disso.
Após várias tentativas fiz o mais sensato, deixei todas
as coisas menos importantes no banco do passageiro e
com as mãos livres peguei a chave do armário. Subi até o
alojamento dos oficiais, me troquei e fui até o hasteamento
da bandeira nacional e os ritos de passagem de serviço.
Concluído a fase inicial desse dia retornei ao meu carro e
peguei todas as outras coisas que me serviriam para dar

continuidade a mais um expediente.
“O que isso tem a ver comigo?” Excelente pergunta. Esse
fato ilustra o que acontece em nossas vidas. Quantas vezes
não priorizamos o que é mais importante, o que traria mais
resultados, o que faria mais diferença em nossa vida em
detrimento de um monte coisas que, apesar de importantes,
não fariam diferença nenhuma naquele momento. Veja,
minha agenda e meu caderno de insights poderiam ser
substituídos por uma folha de sulfite ou um aplicativo no
celular. Minha garrafa de água poderia ser substituída por
um copo. Eu não morreria de fome se não comece minha
pasta de amendoim e meu estojo de canetas não é tão
importante assim, já que em minha mesa tenho canetas
prontas para serem utilizadas. Porém, a chave do armário
faria toda a diferença, pois sem ela eu, como já disse, não
colocaria minha farda e ao descumprir essa regra estaria
“pedindo” para ser chamado a sala de meu comandante e,
certamente, ouvir algumas palavras incentivadoras.
Talvez essa chave represente sua saúde, família, trabalho, estudos, finanças, relacionamento ou espiritualidade.
E, talvez, uma dessas áreas esteja caída em um lugar onde
você precisa estar com suas mãos livres para se dedicar
a alcançá-la. Muito provavelmente esse monte coisas que

você esta carregando e que acha que é muito importante
podem ser colocadas ao seu lado para que pegue depois.
Sei que sempre falo em equilíbrio, mas é inevitável que,
muitas vezes, precisamos priorizar. Não estou dizendo para
abandonar, mas apenas deixar ao seu lado onde possa ver
e se necessário pegá-la. No entanto o foco fica no que é
mais importante para você naquele momento. Quando vou
para a casa a chave do armário não faz a menor diferença,
então é obvio que meu foco e minha prioridade é outra,
naquele momento.
Na Tríade do Resultado - um método que criei para alcançar o sucesso em qualquer área – um dos pilares é a ação e
ela precisa ser focada, organizada, disciplinada e adaptável.
Portanto, é preciso que priorize o resultado que deseja, foque
sua atenção e aja massivamente. Lembre-se: não disse que
você precisa abandonar as outras coisas, apenas precisa,
naquele momento, priorizar o que te trará mais resultado.
Wilian Marques,
Life Coach, Programador Neurolinguístico, Palestrante, hipnólogo e
Oficial do Corpo de Bombeiros
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Seca e Calor

Quebra na safra da soja gera mais de
R$ 160 milhões em prejuízo para região
Umuarama – Nesta semana o Departamento de
Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento (SEAB),
estimou redução de 14%
na produção de soja do
Paraná. O motivo seria o
excesso de calor e falta
de chuvas entre novembro
e dezembro. A região de
Umuarama foi a segunda
no Estado mais castigada
com a estiagem e Francisco Alves o município com
maior registro de plantações prejudicadas.
Segundo o economista
do Deral de Umuarama,
Ático Luiz Ferreira, o percentual real de perdas da
safra da soja 2018/2019 só
poderá ser levantado com
o fim da colheita. Uma vez
que, muitas plantações
aparentemente saudáveis
estão apresentando grãos
pequenos e murchos. Ainda
conforme o entrevistado,
hoje o prejuízo para a região perante a situação
da soja seria de R$ 163
milhões.
No levantamento prévio
do departamento, os municípios localizados sentido região Oeste foram os
mais afetados com a seca
e o calor. Francisco Alves
possivelmente terá uma
quebra de 52% na colheita
da soja. “Os agricultores de
Francisco Alves esperavam
colher 78 mil toneladas,
hoje a estimativa caiu para
40 mil toneladas. Iporã foi
o outro município na região
com quebra estimada em
50%”, disse Ferreira.
No levantamento estadual, as regiões mais
afetadas com as perdas
de soja até agora foram
as de Toledo, com redução
de 39% em relação à estimativa oficial; seguida de
Umuarama (25%), Campo
Mourão (23%), Francisco
Beltrão (22%), Paranavaí
(19%) e Cascavel (14%).
SAFRA
Mesmo com os proble-

Os municípios, como Francisco Alves, localizados sentido região Oeste foram os mais afetados com a seca e o calo

mas relacionados ao calor, alguns produtores da
região ainda vão colher
bem, ressaltou Ático Luiz.
“Em Alto Piquiri temos
localidades que devem colher 40 sacas por alqueire,
porém, outras colherão cerca de 170 sacas/alqueire.
Tivemos chuvas isoladas
na região que acabaram
beneficiando determinadas
localidades”, explicou.
Hoje a safra regional
está em 27% de colheita e
as plantações mais afetadas foram as que iniciaram
mais cedo. “Tivemos registro de início de plantio em
setembro de 2018 e essas
plantações sofreram mais
com o calor intenso e falta
de chuva em dezembro.
Porém, há três anos os
produtores vinham obtendo ótimos resultados com
plantio antecipado, pois
geralmente a falta de chuva

MILHO SAFRINHA
A safra de milho foi menos afetada pelo clima
em função da resistência das lavouras com o
clima seco. A projeção para esse período do ano
apontava para uma colheita de 3,3 milhões de
toneladas, contra uma estimativa atual de 3,1
milhões de toneladas. Para o analista de milho
do Deral, Edmar Gervásio, o cenário para a
produção paranaense do grão não é ruim. As
estimativas de produtividade permanecem no
intervalo esperado de 8,7 mil e 9,7 mil quilos
por hectare, para essa época do ano. ” Mesmo
com rendimentos elevados, a primeira safra de
milho é pouco expressiva no Estado, não tendo
a mesma representatividade que tinha antes”,
disse o analista.

Algumas plantações aparentemente saudáveis estão apresentando grãos pequenos e murchos

ocorre em janeiro”, noticiou
o economista Ático Luiz.
SOJA
Segundo o economista
do Deral, Marcelo Garrido,
desde a safra 2011/12, o Paraná não registrava grande
frustração de safra com

a soja. Neste ano, o calor
excessivo antecipou a colheita que hoje encontra-se
com 15% da área plantada
(5,4 milhões de hectare).
“No ano passado nessa
mesma época a colheita
ainda não tinha iniciado”,
comparou. “As primeiras

áreas colhidas são as mais
atingidas. Quem plantou a
partir da metade de outubro para frente, que são
as lavouras mais tardias,
não deve ser tão impactado pelo clima”, disse o
economista. Segundo ele,
os reflexos no mercado já

são evidentes. A soja está
sendo comercializada, pelo
produtor, em média por
R$ 69,00 a saca, cerca de
6% acima dos preços praticados em igual período
do ano passado, quando o
produto era vendido por R$
62,00 a saca.
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IDIREITO
I
À SAÚDE

Jurista defende que Estado pague
pelos medicamentos de alto custo
Umuarama – O acesso a
saúde é um direito de todos
e dever do Estado. Esse é o
único direito social assegurado
a todas as pessoas de foram
indistinta e gratuita, conforme previsão constitucional.
Infelizmente, nem sempre
essa premissa é garantida de
pronto pelo Estado.
Diariamente pessoas que
sofrem de alguma doença grave ou rara recorrem ao Poder
Judiciário para assegurar
direitos em duas vertentes: o
primeiro visa garantir a entrega efetiva de medicamentos
que constam nas listas de
fornecidos do Ministério da
Saúde, mas estão em falta nas
farmácias estatais e postos de
saúde.
JUDICIALIZAÇÃO
O segundo é quando o fármaco é de alto custo e não
está na lista do Ministério da
Saúde. Esses são os casos
mais comuns de judicialização.
De forma geral a Justiça
têm garantido o direito e obrigado o Estado a arcar com
a despesa. O Estado sempre
recorre com a alegação de
que não tem como arcar com
custos de medicamentos caros
para uma pessoa quando tem
que atender a toda uma coletividade com um orçamento
delimitado em lei.
REPERCUSSÃO GERAL
A questão é tão séria que a
discussão chegou ao Supremo
Tribunal Federal (STF). Para
junho deste ano está marcado
o julgamento da Repercussão
Geral nº 566.471/RN. Esse processo, de relatoria do ministro
Marco Aurélio de Mello, deve
definir se é obrigação do Estado ou não arcar com o custo
de medicamentos e em quais
situações isso deve ocorrer.
Para tratar deste tema
controverso e polêmico, advogado umuaramense radicado
em Curitiba, professor das
cadeiras de Direito Administrativo e de Fundamentos de
Direito Público da FAE Centro
Universitário, Daniel Castanha
de Freitas, 34 anos, escreveu
o livro “Direito fundamental à
saúde e medicamentos de alto
custo”.
A obra é o resultado de sua
tese de mestrado pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC) de Curitiba e aborda de
forma clara e didática diversos aspectos que devem ser
observados por operadores
do Direito.
ALTO CUSTO
“O que primeiro procurei
definir foi estabelecer critérios para definir o que é o
‘alto custo’ de um medica-

O advogado Daniel Castanha durante o lançamento se seu livro “Direito Fundamental à
Saúde e Medicamentos de Alto Custo” (foto arquivo pessoal)

mento”, afirmou Castanha. A
conclusão foi que é considerado de alto custo o fármaco
ou tratamento que está além
das posses materiais de quem
pede, de forma a comprometer a sua subsistência e de
sua família.
A partir desta definição, a
obra aborda outros aspectos,
como os caminhos para a
busca normalmente eficaz da
medicação na via administrativa e, por fim, os casos que
realmente batem as portas
para o Judiciário decidir. O
autor salienta que esse em
sido o recurso mais comum,
levando esse Poder a ser a
principal fonte de socorro,
quando deveria ser a última.
SOLIDARIEDADE
E a obra ainda trata da
solidariedade entre os entes
federados para a pagamento
do fármaco. Indo contra a posição atual, que solidariza entre
União, Estado e Municípios a
responsabilidade, Castanha
defende que a União seja a
única a arcar com os custos.
O entendimento é que

a União tem a maior fatia
da responsabilidade e é
detentora da maior parte
do dinheiro também. “Sabe-se que a solidariedade
não pode ser presumida.
Com maior razão não deve
esta subsistir frente aos
postulados do Direito Administrativo, responsável
pelo proceder dos entes públicos, vinculados que estão
ao princípio da legalidade
administrativa. Para além
da questão principiológica,
o regramento infraconstitucional – Lei nº 8.080/90
– estabeleceu os critérios
para a divisão das atribuições entre União, Estados e
Municípios. Não há, assim,
razão para prevalecer a
solidariedade construída
jurisprudencialmente e hoje
em vigor”, consta em trecho
da obra.

Em outro momento, o autor
salienta que “Conforme trazido no decorrer do trabalho,
é acintosa a diferença entre
os orçamentos do Estadosmembros e Municípios, quando
comparados à capacidade arrecadatória da União federal.
Dados oficiais traduzem uma
discrepância que, apesar de
inerente às federações estabelecidas, forçam interpretação
no sentido de que, diante de
medicamentos que correspondem a valores avultantes,
deve o ente mais abastado
responder pelo seu fornecimento – ou comprovar a sua
irresponsabilidade”, concluiu.

SERVIÇO:

“Direito Fundamental à
Saúde e Medicamentos
de Alto Custo”

Editora Fórum
Valor R$ 85,00
Compra: http://loja.editoraforum.com.br/direito-fundamental-a-saude-e-medicamentos-de-alto-custo e Amazon

“Direito Fundamental à Saúde e Medicamentos de Alto
Custo” é uma obra indicada para estudantes e operadores do
Direito (foto arquivo pessoal)
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Merendeiras e auxiliares
gerais das escolas terão
formação nesta segunda-feira
Umuarama - A Secretaria Municipal de Educação preparou para esta
segunda-feira, 28, a partir
das 8h no teatro do Centro
Cultural Vera Schubert,
uma formação para 240
auxiliares de serviços
gerais que atuam nas
escolas e centros de educação infantil da Rede
Municipal de Ensino. O
evento, que será aberto
pelo prefeito Celso Pozzobom e pela secretária
Mauriza Gonçalves de
Lima, abordará assuntos
como saúde mental e qualidade de vida, doenças
infecto-contagiosas e a
importância da utilização
de EPIS (equipamentos
de proteção individual),
entre outros temas.
A programação se
estenderá durante todo
o dia, de acordo com a
nutricionista Fabiana Tonon Laino, da Divisão de
Alimentação Escolar. “O
objetivo é atualizar os
conhecimentos do pessoal que trabalha com a
alimentação das crianças
nas escolas municipais,
tanto na parte prática do
dia a dia quanto nos cuidados pessoais, bem-estar e qualidade de vida”,
explicou a secretária da
Educação, Mauriza Lima.
A Formação de Auxiliares de Serviços Gerais e
PSS terá credenciamento
e entrega de material das
8h às 8h30, abertura e em
seguida a primeira palestra com a neurologista
Sandriani Silva Posseti,
das 8h45 às 10h, abordando saúde mental e quali-

A secretária Mauriza Lima participa do evento ao lado do prefeito Celso Pozzobom

dade de vida. Entre as 10h
e 10h30 haverá um coffee
break e em seguida o tema
riscos biológicos, doenças
infecto-contagiosas e a
importância da utilização
de EPIS será abordado
pela infectologista Deborah Kantor de Freitas
Francisco, encerrando por
volta das 11h30.

Na parte da tarde, após
o credenciamento, haverá
uma apresentação organizada pelo Departamento
de Recursos Humanos da
Prefeitura e a partir das
13h45 a palestra boas
práticas na manipulação de alimentos, com
a nutricionista Fabiana
Laino. Por fim, após outro

coffee break, a assistente
administrativo da Divisão
de Merenda Escolar, Patrícia Prechlak de Souza,
encerra a programação
do evento falando sobre
controle de estoque e pedidos de reposição para a
merenda nas escolas, com
encerramento previsto
para 17h.

Umuaramense é flagrado com
1.500 caixas de contrabando
Umuarama – Um
umuaramense de 28
anos foi flagrado com
uma carga de 1.500 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai,
na noite de sexta-feira
(25), na PR-323, na área
urbana de Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
A mercadoria estava
em um caminhão que
seguia para São Paulo
(SP). A ação foi realizada pela PM em conjunto
com equipe de vigilância
e repressão da Receita
Federal de Mundo Novo
(MS). A carga e o suspeito foram entregues
na delegacia da Polícia

Federal de Guaíra.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 20h40
as equipes realizaram a
abordagem do caminhão
Mercedes Benz, com
placas de Umuarama.
No bau os policiais encontraram a carga de
contrabando. O homem
foi preso em flagrante
e acabou algemado ao
tentar fugir, segundo a
PM.
Ainda segundo a PM,
havia a suspeita de haver entorpecentes no
interior do veículo. Um
cão farejador foi levado
até o local, mas nada
encontrou.

Servidores
que chamaram
caminhoneiros de
‘conspiradores’ devem
ser exonerados
Dois servidores que
enviaram ao Supremo
Tribunal Federal (STF)
um parecer em que chamam caminhoneiros
grevistas de “conspiradores” deverão ser
exonerados de seus cargos no Ministério da
Economia. De acordo
com fontes da área, eles
encaminharam o documento ao tribunal sem
consultar os chefes e
sem a autorização do governo de Jair Bolsonaro.
Em nota, a Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) informou
que o parecer da extinta
Secretaria de Promoção
da Produtividade e Advocacia da Concorrência
(do antigo Ministério
da Fazenda) sobre o tabelamento de frete foi
produzido no governo do
presidente Michel Temer
e não reflete a opinião do
governo do presidente
Jair Bolsonaro. “O tema
será reavaliado pela a
Secretaria da Advocacia
da Concorrência e da
Competitividade (Seae),
órgão da estrutura da
Sepec e responsável por
esse tema”, afirma o
texto
Como informou o Estadão/Broadcast, plataforma de notícias em
tempo real do Grupo Estado, o documento enviado ao STF atacou duas
medidas tomadas por
Temer para acabar com
a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado, que causou uma
crise de abastecimento
no País. Além da tabela
que fixa preços mínimos
para os transportes de
cargas, também foi criticada a reserva de 30%
do frete contratado pela
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)

para cooperativas de
transporte autônomo,
sindicatos e associações
de autônomos sem licitação.
O texto do Ministério
da Economia sustenta
que as duas medidas
tomadas pelo governo
Temer não tiveram “natureza pública, e sim
privada, em razão de
materializar a vontade
dos conspiradores”. “A
situação de calamidade
por que passou o País
naqueles dias colocou
as autoridades públicas
sem alternativa senão
atender às demandas
do movimento grevista,
ainda que em detrimento
do bem-estar social”, diz
o documento, que alega
que as duas medidas
“retratam, de forma fidedigna, a coação por que
passaram as autoridades do Poder Executivo”.
O documento é assinado pelo secretário
substituto de Promoção
da Produtividade e Advocacia da Concorrência,
Ângelo Mont’Alverne
Duarte, e pelo assessor
do secretário, Roberto
Domingos Taufick. O Estadão/Broadcast não
conseguiu localizar os
dois, que são funcionários de carreira e devem
perder os cargos de chefia
Segundo a secretaria,
o teor do documento
estava pronto e foi colocado no sistema do STF
no dia 6 de dezembro,
ainda no antigo governo.
Por motivos técnicos,
porém, o parecer não
constou no sistema e os
servidores decidiram
atualizá-lo e apresentar
novamente ao STF no
dia 14 de janeiro, já no
governo Bolsonaro, sem
a autorização de seus
superiores.

CONTRA O TABELAMENTO

O caminhão bau carregado com cigarros contrabandeados
foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Guaíra (foto
divulgação Polícia Militar)

Apesar de dizer que o documento não representa o pensamento do novo governo, segundo
a reportagem apurou, a tendência é que equipe
econômica atual também se posicione contra
o tabelamento. O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) já se posicionou
contra a tabela. O entendimento na área da concorrência é que, ao criar preços obrigatórios,
o governo prejudica a livre disputa de preços
neste mercado e os consumidores.
Com as mudanças promovidas pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, a antiga secretaria
do governo do ex-presidente Temer deixou de
existir e suas funções foram transferidas para
a secretaria controlado por Carlos da Costa. No
governo anterior, a secretaria de Promoção da
Produtividade era comandada pelo economista
João Manoel Pinho de Mello, que será mantido
no governo Bolsonaro e foi indicado para uma
diretoria do Banco Central. As informações são
do jornal O Estado de S. Paulo

Grupo da OMC mira legislação global para comércio eletrônico
DAVOS, SUIÇA - Setenta e seis países que
integram a Organização
Mundial do Comércio
(OMC) se comprometeram, nesta sexta-feira
(25), a abrir negociações
formais sobre um marco
regulatório global para
comércio eletrônico e circulação internacional de
dados.
A iniciativa, apoiada

por 46% dos 164 membros
da entidade, marca mais
uma etapa no processo de desagregação da
OMC, que se vê acuada
pela perspectiva de uma
guerra comercial entre
Estados Unidos e China
na qual pouco pode influir
e pelos reiterados pedidos
de reforma de sua estrutura e funcionamento.
Além disso, existe a

ameaça de paralisia de
seu principal braço, o Órgão de Apelação, que corre o risco de deixar de funcionar no fim de 2019 por
falta de juízes para constituir maiorias -os EUA vêm
bloqueando a nomeação
de magistrados por se
sentirem prejudicados pelas decisões do colegiado.
O presidente americano,
Donald Trump, já chegou

a chamar a organização
de desastre e catástrofe.
Em dezembro de 2018,
os 164 integrantes não
conseguiram se entender sobre propostas para
transações eletrônicas.
Uma ala defende que,
antes de normatizar o
e-commerce, é preciso
resolver pendências da
Rodada de Doha, série de
negociações iniciada em

2001 e jamais concluída.
Outro grupo acha que a
OMC precisa responder o
quanto antes à explosão
do comércio eletrônico,
incipiente quando o órgão
foi criado, em 1995.
É esse conjunto de
países que está à frente
do comunicado divulgado nesta sexta, que fala
em “avançar em relação a acordos e diretri-

zes já existentes com a
participação do maior
número possível de integrantes da Organização
Mundial do Comércio”.
A nota enfatiza que “serão levados em conta
os desafios enfrentados
por [...] países menos
desenvolvidos e em desenvolvimento, além de
micro, pequenas e médias
empresas”.
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Na edição deste ano, Bairro Saudável
também tem vistorias em terrenos baldios
Umuarama - O Programa Bairro Saudável inicia
nesta segunda-feira, 28, a
coleta de móveis velhos,
eletrônicos, utensílios domésticos e resíduos que
possam acumular água
e favorecer a reprodução
do mosquito da dengue. O
primeiro bairro atendido é
o Parque Jabuticabeiras,
que concentra a maior infestação por larvas do mosquito – encontradas em
13,8% dos imóveis durante
o último Levantamento de
Índice Rápido para Aedes
aegypti (Liraa), realizado
entre os dias 14 a 16 de
janeiro. Mas as ações não
envolvem apenas a limpeza dos quintais.
Nos últimos dias os moradores receberam a visita
de agentes de combate a
endemias (ACEs) que realizaram vistorias nos imóveis e distribuíram farto
material informativo sobre
medidas de prevenção e
combate ao mosquito, cuidados com os escorpiões
e destinação correta dos
resíduos e do lixo orgânico.
Além disso, a população
foi convidada a participar
do Projeto Orquídeas, que
permite eliminar acúmulos
de água nos ocos e frestas
de árvores. No Jabuticabeiras, a coleta de eletrônicos será realizada em
um posto fixo na frente da
Unidade Básica de Saúde do bairro. As mesmas
orientações e materiais já
foram levados aos bairros
Sete Alqueires, Nossa Senhora das Graças, Parque
Industrial, Jardim Arco-Íris, Mutirão Alto da Glória,
Jardim Viveiros, Pimentel
e Belo Horizonte, e ainda à
região do Centro de Saúde
Escola – trechos das zonas
1 e 2, Jardim dos Príncipes,
jardins Ibiza, Rotary, Vila
Romana e Europa, Parque
Presidente e Residencial
Florença.
Outro trabalho importante vem sendo realizado pela equipe de fiscais

Fiscalização verifica terrenos baldios e lança notificação para proprietários

CIDADE LIMPA
Pozzobom lembra que Umuarama
conta com um eficiente sistema de
coleta de lixo orgânico, de materiais
recicláveis e também de galhos e mato
roçado nos canteiros e logradouros
públicos. “O Bairro Saudável é uma
campanha esporádica. Fora dela,
a destinação de entulhos, móveis
velhos, eletrônicos e outros resíduos
pesados é atribuição de cada morador
e empresa, que deve transportar tudo
para o aterro sanitário municipal.
Evitem jogar lixo em canteiros, terrenos baldios ou beiras de estradas,
pois esta prática tem causado muitos
transtornos para a própria comunidade e trabalho extra para os servidores

do Código de Posturas
do município, que está
vistoriando e autuando
proprietários de imóveis
desocupados que estão

responsáveis pela limpeza da cidade”,
completou o prefeito.
Jogar lixo em local inadequado
atenta contra o Código de Posturas
do município e é passível de multa.
O Bairro Saudável conta com a
participação de equipes de agentes
comunitários de saúde, de combate
a endemias, fiscais do Código de
Postura, comitê de combate à dengue,
servidores da área de Serviços Públicos, da diretoria do Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Comunicação
e entidades parceiras. Serão 18 etapas, atendendo todas as regiões da
cidade e também os distritos de Lovat,
Serra dos Dourados e Santa Eliza.

tomados pelo matagal ou
servindo de depósito de
detritos. Eles lembram à
população que o mato deve
ser capinado com frequên-

cia ou, pelo menos, roçado,
para evitar a proliferação
de insetos e animais peçonhentos, e reforçam que
é proibido atear fogo aos

terrenos, folhas e lixo, conforme a Lei Complementar
439/2017.
Nesta sexta-feira, 25,
os agentes comunitários
de saúde (ACS) também
entraram em campo para
orientar a população sobre
medidas de combate ao
mosquito para evitar que
a dengue volte a se tornar
um problema – uma vez
que, devido ao clima atual,
as condições estão propícias para a proliferação
do inseto, que necessita
de calor e umidade para se
reproduzir.
O prefeito Celso Pozzobom destaca a integração

de forças no Programa
Bairro Saudável, que foi
uma proposta do vereador
Júnior Ceranto. “A população pode ver que vários
setores da administração
municipal estão concentrados nesse projeto. A
população também precisa
se envolver e fazer a sua
parte. A coleta de móveis
velhos e materiais que acumulam água é o apoio do
município para a comunidade manter seus imóveis
limpos, sem recipientes
que acumulem água, mas
o cuidado com o quintal é
uma responsabilidade de
cada morador”, afirmou.
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Rivais, Santos e São Paulo se aproximam
no estilo de jogo em primeiro clássico
O clássico entre Santos
e São Paulo deste domingo
(27), às 17h, no Pacaembu,
colocará frente a frente
dois times cujos técnicos
pensam futebol de forma
semelhante e, não por
acaso, contam com os
melhores ataques do Campeonato Paulista. Fãs do
jogo ofensivo, Jorge Sampaoli, do Santos, e André
Jardine, do São Paulo,
tentarão fazer com que
suas equipes se imponham
em campo.
Seus times são os únicos que venceram os dois
primeiros jogos no torneio.
O Santos bateu Ferroviária (1 a 0) e São Bento (4
a 0). O São Paulo goleou o
Mirassol (4 a 1) e o Novorizontino (3 a 0). A estratégia de ambas as equipes é
ficar com a posse de bola,
procurar espaços entre
as linhas defensivas do
adversário e não ter medo
de arriscar jogadas em

Técnico Sampaoli tenta fugir do favoritismo no clássico deste domingo

busca do gol. Segundo números do Footstats, o time
de Sampaoli é o que mais
finaliza no Estadual -39

chutes contra 22 do São
Paulo, sétimo no fundamento. O time tricolor, por
outro lado, mostra mais

eficiência. Tem o melhor
ataque da competição,
com 7 gols. O Santos é o
segundo, com 5.

Vasco defende aproveitamento de 100% contra o Americano
O Vasco enfrenta o Americano neste domingo, às
19h30, em São Januário,
pela terceira rodada da
Taça Guanabara. O time
cruzmaltino ostenta a melhor campanha até o momento do primeiro turno
do Campeonato Carioca e
conta com aproveitamento
de 100%.
Na estreia, o Vasco superou o forte calor em uma
estreia sofrida contra o
Madureira. Mas, na segun-

da rodada, sobrou na maior
parte do tempo contra o
Volta Redonda e terminou
com uma goleada por 5 a 2
em São Januário.
Com isso, o time de Alberto Valentim chega à
terceira rodada com seis
pontos conquistados, o único entre os “grandes” com
essa soma. Para se manter
em alta, o Vasco não deve
sofrer grandes mudanças
em sua escalação. As dúvidas estão na defesa, com

Werley podendo ceder seu
lugar a Luiz Gustavo, e no
meio-campo, com Thiago
Galhardo buscando um
lugar entre os titulares no
lugar de Dudu.
Do outro lado, o Americano começou bem com
um triunfo sobre a Portuguesa-RJ fora de casa. Mas
na segunda-rodada, o time
de Campos não foi bem e
levou 4 a 0 do Fluminense
em Bacaxá. Com isso, caiu
para a terceira colocação

e está fora da zona de classificação para a semifinal.
O Vasco deve entrar em
campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel;
Cáceres, Werley, Leandro
Castán, Danilo Barcelos;
Lucas Mineiro, Raul, Yan
Sasse, Dudu (Thiago Galhardo), Marrony; Ribamar.
T.: Alberto Valentim.
Estádio: São Januário,
no Rio de Janeiro
Horário: 19h30 deste
domingo

“Jogar futebol feminino no Brasil é estar do lado
das minorias”, diz goleira que atua na Espanha
Ela deixou o Brasil aos
18 anos para tentar conciliar duas paixões: o estudo
e o futebol. Nesse período,
a goleira de 29 anos se formou na UCF (University of
Central Florida), concluiu
mestrado em esporte na
mesma instituição e jogou
até na Finlândia.
Agora, Aline Reis disputa uma vaga na seleção
brasileira que vai participar da Copa do Mundo da
França, em junho. Com um
perfil acadêmico raro no
futebol, Aline é feminista
e fã de Michele Obama (ex
-primeira-dama dos EUA).
Em entrevista, a atleta
do Granadilla Tenerife, da
Espanha, disse que sofreu
preconceito por jogar futebol e criticou os apoiadores
do discurso machista do
presidente Jair Bolsonaro.
“O que me preocupa
não é o Bolsonaro, mas
a legião de pessoas que
gostam e sentem prazer
de ouvir uma declaração
dessa [ao ser questionada
sobre o que sentiu quando
o presidente disse que deu
uma ‘fraquejada’ ao ter
uma filha mulher]”, disse
a goleira.
“Mas ele mostra a realidade do nosso Brasil, que
ainda é um país racista,
preconceituoso. As mulheres ainda estão em uma posição muito delicada, mas
tudo evolui”, acrescentou.
Empoderada, a goleira nascida em Campinas afirmou
que “jogar futebol feminino
é estar do lado das minorias”.
LEIA A ENTREVISTA:

PERGUNTA - Você é uma
das raras atletas no Brasil
que tem mestrado. Como
você conseguiu conciliar o
esporte e os estudos?
ALINE REIS - Jogava
futebol no Guarani desde os
12 anos. Quando completei
18, a situação do futebol
feminino era bem diferente. Ao terminar o Ensino
Médio, tinha que escolher
entre o futebol e a carreira
acadêmica. Isso acontece
muito com os jogadores
aqui no país.
Mas apareceu o convite
dos EUA, que era a oportunidade perfeita. Fiquei por
cinco anos lá estudando e
jogando. No meu caso, o futebol acabou me ajudando.
Me formei em estudo
interdisciplinar, que se
aprofunda em três áreas:
educação, saúde e sociologia. Em seguida, fiz o
mestrado de treinadora.
Quando encerrar a carreira, quero muito continuar trabalhando no futebol.
PERGUNTA - E como era
na sua infância jogar futebol no Brasil? Você sofreu
muito preconceito?
ALINE REIS - Comecei
aos 9 anos em escolinhas.
Naquela época, jogava com
os meninos. Quando fiz 12
anos, fui para o Guarani.
Sempre teve preconceito. Ouvia que era mulher
macho. Mas sempre tive
apoio da família. Isso foi
muita sorte. Tem algumas
atletas que sofrem pressão
dentro de casa. É a pior
coisa que pode acontecer.
Já o que vem de fora você

tampa o ouvido e acabou.
Mas as mulheres estão se
empoderando. É empoderamento feminino que se
diz no Brasil, né? Hoje em
dia estamos mostrando o
machismo e o preconceito.
As mulheres estão mais fortes e têm voz. O preconceito
ainda existe. A Espanha,
onde jogo atualmente, também é preconceituosa com
relação ao futebol feminino.
PERGUNTA - Você é
feminista?
ALINE REIS - Uma mulher que não é feminista
não entendeu o feminismo. Como não posso estar
do meu próprio lado? As
pessoas confundem o feminismo como o oposto do
machismo. E não é isso. A
mensagem do feminismo
não é que somos melhores
que os homens. Claro que
não. Queremos mostrar que
somos iguais. Queremos
igualdade, respeito e oportunidade.
Vivendo dez anos nos
Estados Unidos vi que esse
discurso é muito presente
na sociedade lá. As pessoas
entenderam que para mudar alguma coisa é preciso
entender que o problema
existe, falar a respeito e
achar soluções. Com certeza, sou feminista.
PERGUNTA - Quando
você começou a se empoderar?
ALINE REIS - Quando
fui para os Estados Unidos
para estudar, há uns 10
anos. Já se falava muito
nisso, na luta das mulheres
pelos seus direitos, buscar
igualdade. Isso foi muito

presente quando estive lá.
E foi num momento perfeito
para mim. Tinha 18 anos.
Me conscientizei lá. Cheguei a participar de uma
marcha linda em Los Angeles, quando trabalhava na
UCLA. A nossa treinadora
levou o time inteiro para
participar.
PERGUNTA - O presidente Jair Bolsonaro disse
que deu uma “fraquejada”
quando teve a filha mulher.
O que você acha?
ALINE REIS - O que me
preocupa não é o Bolsonaro, mas a legião de pessoas
que gostam e sentem prazer de ouvir uma declaração dessa. Mas ele mostra
a realidade do nosso Brasil,
que ainda é um país racista, preconceituoso. As
mulheres ainda estão numa
posição muito delicada.
Mas tudo evolui. Apesar
disso tudo, tenho orgulho de
ser brasileira. Quero muito
jogar a Copa do Mundo pela
seleção. Acredito que para
melhorar algo sempre tem
que ficar pior. Se Deus quiser está ficando pior agora
para melhorar lá pra frente.
PERGUNTA - Você votou
em quem para presidente?
ALINE REIS - Não votei. Estava na Espanha
jogando. Nesta campanha,
mesmo estando de longe,
vi muito ódio. Muita separação. Coisas muito feias.
Também fiz campanha a favor do amor, do respeito, da
diversidade. Infelizmente,
aconteceu o que aconteceu.
Agora é fazer cada um a
sua parte para que o Brasil
fique cada vez melhor.

Em relação à posse de
bola os times têm números
semelhantes. Os santistas,
ficaram com a bola 62% do
tempo. O São Paulo, 60%.
Sampaoli viu seu time
trocar dez passes a mais
do que o adversário deste
domingo (873 a 863).
Quando estão sem a
bola, as equipes tentam
pressionar o adversário no
campo ofensivo para forçar
o erro e partir novamente
para o ataque. Neste fundamento, o São Paulo leva
ligeira vantagem. Em duas
partidas, foram 42 desarmes contra 40 do Santos.
Com uma carreira mais
consagrada, que conta
com passagem pelas seleções do Chile e da Argentina, Sampaoli não teme
assumir o favoritismo no
clássico. “Estamos convencidos a sermos protagonistas sempre. Agora é
o São Paulo, mas vamos
tentar nos impor, como

contra o Corinthians”,
disse, lembrando empate
em 1 a 1 em amistoso de
pré-temporada. “[O São
Paulo] é uma equipe muito
boa, com reforços importantes e precisaremos
estar muito bem. Vamos
melhorando. O Santos
não tem a minha cara,
mas a cara do objetivo do
elenco”, completou.
O clube tricolor, porém,
ainda não poderá contar
com sua principal contratação. O meia Hernanes
continua aprimorando sua
forma física. Menos experiente que o técnico argentino, Jardine adota tom mais
ameno para o seu primeiro
clássico como treinador do
São Paulo. “Todo clássico
tem que ser preparado
de uma maneira especial.
Vamos dar essa atenção. O
Santos também tem duas
vitórias, um grande treinador. Vamos estudar uma
estratégia”, afirmou.

Palmeiras visita São Caetano
com a meta de retomar
a força fora de casa
São Paulo, (AE) - O Palmeiras quer reativar no
Anacleto Campanella, neste domingo, às 19 horas,
uma das principais forças do time na última temporada. Contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista,
a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari vai em busca
de retomar o poderio como visitante, atributo que foi
decisivo para a conquista do Campeonato Brasileiro
do ano passado.
Na campanha do título nacional, o Palmeiras foi
o melhor visitante. O aproveitamento de 52% foi o
mais alto entre os clubes e representou um fator
decisivo para garantir a conquista A defesa forte e
a eficiência em contra-ataques fundamentais para o
sucesso longe do Allianz Parque.
Disposto a repetir os pontos fortes de 2018, o Palmeiras tentará mostrar em São Caetano um futebol
melhor. Felipão disse não ter gostado da atuação do
time na quarta-feira, na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, de Ribeirão Preto, assim como o desempenho
como visitante na estreia, contra o Red Bull Brasil,
ficou abaixo no empate em 1 a 1.
O time foi lento em Campinas e não conseguiu
aproveitar as chances mesmo quando o adversário
tentou levar perigo e deu espaço. “É normal termos
início de ano não muito bom. Temos poucos dias de
treinos intensivos para podermos ter pernas para
correr em situação de qualidade. Isso vai levar mais
uns dias”, explicou Felipão.
Em 2018, o Palmeiras chegou a ter no começo
do ano 83% de aproveitamento fora de casa. Nos 14
primeiros compromissos longe da sua arena, foram
11 vitórias, dois empates e só uma derrota. A marca
se estendeu até mesmo para a Copa Libertadores. A
equipe fez história ao ganhar cinco dos seis compromissos fora do Brasil.
O intuito do Palmeiras é repetir a performance, até
porque manteve todo o elenco da última temporada.
“Nós jogamos contra duas equipes qualificadas,
independentemente de serem consideradas menores
ou não. A gente não jogou bem (contra o Botafogo),
mas isso não é só por demérito do Palmeiras”, disse
o meia Gustavo Scarpa.
A tendência é Felipão escalar no ABC paulista
novamente uma formação bastante diferente. Da lista
de inscritos no Campeonato Paulista, resta testar três
jogadores: o goleiro Jailson, o volante Jean e o meia
Moisés. É provável que alguns deles enfrentem o São
Caetano para poder ganhar ritmo.
A partida marca a semana prévia ao primeiro clássico do ano, contra o Corinthians, no Allianz Parque,
no próximo sábado. Antes do dérbi a equipe terá pela
frente o Oeste, em Barueri, na quarta-feira, mas o
encontro com o rival já começa a chamar a atenção.
Enquanto o Palmeiras vai mexer na formação, o
São Caetano aposta na manutenção. A equipe deve
ser bem parecida à da última rodada O técnico Pintado ainda não venceu. Foram dois empates, contra
Corinthians (1 a 1) e Ituano (0 a 0).
A única dúvida do treinador é no meio de campo.
Pablo deve seguir entre os titulares, mas não está
descartada a entrada de Vitinho, o que deixaria o
time mais ofensivo. No entanto, como o adversário
é o Palmeiras, a ideia é que a equipe seja mais cautelosa, buscando o contra-ataque para sair com os
três pontos.
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Sol castiga usuários do transporte público
e prefeitura licita 60 pontos com abrigo
Umuarama – Com Umuarama apresentando sensação térmica beirando os 40
ºC, usuários do transporte
público estão sofrendo em
algumas localidades das cidades, pois os pontos estão
sem abrigo. Segundo a Prefeitura, uma licitação está
em processo para aquisição
e construção de 60 pontos
de ônibus com abrigo. Tal
leilão segue para abertura
de envelopes das concorrentes, visando avaliar as

propostas de preço.
Orenita de Oliveira mora
no Parque 1º de Maio e
trabalha há 17 anos em
uma residência no Parque
Alphaville, e segundo a entrevistada, ao longo destes
anos ela utiliza o transporte público para fazer
o percurso de casa para o
trabalho. Conforme Orenita,
os pontos de ônibus da rua
Curió que margeia o Jardim
Cruzeiro até Parque Bandeirantes, paralela com a

rodovia PR-482, não contam
com abrigos o que dificulta
a vida de quem utiliza o
transporte público.
“Agora que cheguei na
terceira idade consegui o
passe livre, mas foram anos
pagando circular. Com esse
sol não tem como ficar aqui
no ponto e no dia de chuva
temos que nos abrigar nas
empresas aqui perto. Antes
o ponto era na rodovia, agora mudou para cá”, disse.
A situação é a mesma de

Ilma Cristina Barbosa. Moradora do Jabuticabeiras,
ela trabalha no Parque Bandeirantes e todos os dias
utilizam o transporte público. “Todos os dias estamos
aqui nesses pontos para
esperar o ônibus, se tem
chuva precisamos ficar de
guarda-chuva ou procurar
se abrigar como der para
não ficar toda molhada. O
problema dos últimos dias
é o sol, que está queimando
a pele”, ressaltou.

Solução
Conforme a assessoria
de imprensa da prefeitura
de Umuarama, algumas
mudanças foram necessárias para melhorar a
circulação dos ônibus da
Viação Umuarama. Como
na linha que passava pela
PR-482, onde o ponto não
oferecia segurança para
os usuários do serviço.
Naquela localidade não
havia zona de recuo para o
estacionamento do carro,

levando perigo na hora do
embarque e desembarque
dos passageiros.
Na questão dos pontos,
a administração municipal
ainda frisou que 60 novos
pontos de ônibus com abrigo
estão sendo licitados. O
processo teria demorado
pois houve recurso, porém,
na última semana ocorreu a
abertura dos envelopes com
as propostas de preço para
contratação da empresa e
início das obras.

Ex-aluno da Unipar trabalha em multinacional da Irlanda
Umuarama - Construir
uma carreira de sucesso
no Brasil ou fora dele é
o objetivo principal dos
estudantes que entram
em uma universidade. A
Universidade Paranaense
sente-se orgulhosa em
saber que muitos dos
acadêmicos que por aqui
passaram alcançaram
esse propósito.
É o caso do ex-aluno
Anderson Vanderoscki,
formado em Sistemas de
Informação pela Unipar
de Umuarama. Especialista na plataforma Salesforce.com, ele trabalha
na multinacional Deloitte,
empresa de consultoria
localizada em Dublin,
capital da Irlanda, onde
exerce o cargo de engenheiro de soluções sênior.
“Meu trabalho é fazer o
design e desenvolvimento
dos requisitos na plataforma salesforce e ajudar
a refinar os requisitos
junto com analistas de
negócios”, conta o egresso

da Unipar.
Ele explica que atualmente está alocado em um
centro de desenvolvimento
da Novartis, a segunda
maior empresa farmacêutica do mundo. Lá ele está
envolvido em um projeto
global, com o qual tem
contato com profissionais
de mais de dez nacionalidades. “É um projeto
que consiste em um CRM
(Gestão de Relacionamento com o Cliente),
voltado para a jornada de
tratamento de um paciente em estado terminal de
câncer e que agora está
operando comercialmente
nos Estados Unidos e na
Europa”. Antes de chegar
à multinacional, Anderson
passou por outras empresas de consultoria, como
a TopInformation e Stefanini, onde desenvolveu
projetos para empresas
como Electrolux, Mobil Oil,
Grupo O Globo, Dell, Eir e
Novartis. “A graduação na
Unipar foi essencial na

minha trajetória até aqui.
Pois foi na Universidade
que tive meu primeiro
estágio e emprego como
analista técnico. E todo
suporte acadêmico que
recebi durante os quatro
anos foi excepcionais para
a minha formação”, diz
o ex-aluno, agradecendo
os professores do curso.
“Foram eles que me ensinaram e ajudaram a desenvolver meus talentos”.
De férias no Brasil para
rever familiares e amigos,
o ex-aluno fez uma visita à
Unipar, onde reencontrou
o coordenador do curso de
Sistemas de Informação,
professor Elyssandro Piffer.
“É gratificante para nós professores saber que nossos
ex-alunos estão alçando
voos bem altos. O Anderson
é exemplo disso. Sua dedicação e esforço nos estudos
fizeram dele um vencedor
na profissão que escolheu.
Que sua trajetória de sucesso sirva de inspiração para
nossos estudantes”.

Anderson (à direita) com o professor Elyssandro Piffer, coordenador do curso de Sistemas de Informação da Unipar
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Pertinho da natureza

Bruno Garcia gosta de embrenhar-se no mato a fim de
recarregar as baterias. O ator conta que tem este hábito
desde criança, quando morava no interior do Pernambuco.

Nome verdadeiro

Nos últimos tempos Miley Cyrus sempre é citada na imprensa por seu comportamento pouco convencional, mas
a curiosidade de hoje é que a cantora e atriz, na verdade,
se chama Destiny Hope e Miley Cyrus foi escolhido por
ela, para ser seu nome profissional.

Hamburgaria

A entrevistada

Para quem gosta de hambúrguer uma ótima opção é
experimentar o hambúrguer da hamburgueria “Yámã!”,
que fica no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A lanchonete é de propriedade do ator Marcello Antony.

A cantora, drag queen e dubladora Gloria Groove
conversa hoje com Danilo Gentili sobre sua carreira na
música e o sucesso de hits como “Bumbum de Ouro” e
“Arrasta”. No “The Noite”, a artista também relembra
que começou a se montar como drag quando tinha cerca
de 16 anos e fala sobre as influências que teve nessa
época para construir sua caracterização e seu estilo.
A partir da meia-noite e meia no SBT.

Para logo

Contratado desde o final do ano passado, o padre
sertanejo Alessandro Campos deve estrear em breve
seu programa na Rede TV!. A emissora também estuda
a possibilidade de estrear um novo jornalístico em suas
manhãs, como já informado por esta coluna.

De bem com o trabalho

Quem convive com Ana Furtado, apresentadora que
recentemente venceu um câncer de mama, conta que
ela está sempre de bem com a vida e é uma boa companheira de trabalho. Ana declarou que não se importa em
substituir apresentadores quando estão de férias, ou de
licença do trabalho por algum motivo. “Não vejo demérito
nenhum em fazer uma substituição. Pra mim é um elogio,
um prazer”, finalizou a apresentadora que esteve ao lado
de Ricardo Pereira substituindo Ana Maria Braga em suas
férias do “Mais Você”.

Exercícios

Christiane Torloni se
despede hoje de sua personagem Carmen de “O Tempo Não Para”. Fofoqueiros
de plantão dão conta que a
artista tem enfrentado uma
pesada rotina de exercícios
diários a fim de manter a
sua forma física, tudo para
continuar fazendo bonito no
quesito silhueta.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

Solange ouve quando Gabriela fala de suas mensagens para Rafael. Flora decide adotar um estilo
diferente, e Bárbara aprova. Alex acredita no suposto
namoro de Márcio e Maria Alice. Alex beija Pérola
para provocar Maria Alice. Tito e Garoto encontram
a caixa de Heitor com Rafael. Solange anuncia que
reduzirá o programa de bolsas, e pede que Marcelo e
Gabriela decidam quem deixará o Sapiência.

ESPELHO DA VIDA - 18h20

1) Em qual dessas produções Murilo Armacollo
interpretou Julio/Julie?
a) “Som & Fúria”
b) “Brado Retumbante”
c) “Amores Roubados”
d) “O Canto da Sereia”
2) Em qual dessas novelas Eva Wilma interpretou a personagem
Tia Íris?
a) “A Indomada”
b) “Mulheres de Areia”
c) “Eterna Magia”
d) “Fina Estampa”
3) Até meados do ano passado, “Os Simpsons” estava sendo exibido em qual emissora de TV aberta?
a) Globo
b) SBT
c) Band
d) Record
4) Como se chama a sessão de filmes que a Globo
exibe todas as tardes?
a) “Sessão Aventura”
b) “Sessão de Cinema”
c) “Festival da Tarde”
d) “Sessão da Tarde”
5) “Balacobaco” foi uma novela exibida por qual canal de televisão?
a) Record
b) Rede TV
c) Band
d) SBT
(Respostas: 1-b / 2-d / 3-c / 4-d / 5-a)

Piedade se encanta com Henrique, mas Eugênio
não revela a origem do menino. Danilo se esforça
para convencer Hildegard de que esqueceu Julia e
que deseja voltar a Paris. Daniel se prepara para ir
ao Brasil. Eugênio conta a Albertina que Henrique é
seu filho biológico. Ana pede perdão a Margot. Maristela implora para que Eugênio lhe devolva Henrique.
Grace avisa a Isabel que precisará se ausentar por um
tempo, e a filha comemora. Teresa presencia Gustavo
humilhando Dora. Marcelo se incomoda com a cena
íntima entre Mariane e Mauro, e a atriz se preocupa.
Felipe jura vingança contra Alain.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Último capítulo

O SÉTIMO GUARDIÃO - 21h15

Gabriel não confirma a padre Ramiro as revelações
de Eurico. Júnior desiste de se aliar a Laura. Gabriel
conta aos guardiães o castigo aplicado a Eurico, e
repreende Feliciano por ter falado com Valentina.
Eurico confidencia a Valentina que sabe como destruir
Gabriel. Laura decide deixar Serro Azul. Mirtes flagra
Jurandir próximo a Milu, e Luz e Sóstenes ajudam
o beato. Gabriel e Judith descobrem que Valentina
reabriu o acesso à fonte. Gabriel demite Robério.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Lorena, Mário, Gael e Benício decidem o que irão
dar de presente para Sr. Pendleton. Jefferson vai a
seu primeiro dia de aula na escola Ruth Goulart e
Guilherme tenta ajudá-lo na adaptação. Arlete fica
triste por Vinícius não ter entrado na Ruth Goulart e
Gleyce a consola. Roger não resiste e abre o presente de Sr. Pendleton, ficando muito assustado. Luísa
é assaltada. João grita com Bento, dizendo que ele
roubou sua melhor amiga.

Falta de respeito

Chega a ser assustadora
as reprises de atrações da
TV Paga. O público assina
os canais na esperança de
passar bons momentos em
frente à TV, assistindo programas, filmes e séries de
qualidade, mas o problema
é que os canais abusam nas
reprises. Algumas atrações
são exibidas mais de 15
vezes em um mesmo mês.
A solução para muitos é
migrar para os serviços de
streaming. O mais comum
deles são a Netflix e a brasileira Globoplay.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30

Manuela chora durante o culto e pede para que o pai
de Isabela fique bem. Joaquim, Felipe e Julia contam
para André a verdade sobre Flora ter indo embora. Eles
pedem segredo, pois, se as autoridades descobrirem,
eles poderão ser separados. Isabela visita o pai, que está
em coma no hospital. Regina também vai ao local e diz no
ouvido de Orlando que está adorando o que aconteceu.
Felipe encontra uma furadeira no apartamento. Meire
espia tudo pela janela com um binóculo e acha que eles
estão armados. Téo acompanha Manuela na igreja para
conversar com o pastor sobre o pai de Isabela.

A dita frase

“Uma mulher se torna
bonita quando se vê assim
nos olhos de quem ama”.
Palavras da veterana atriz
Bruna Lombardi.

Luz do sol

A bela Ellen Jabour confessa que só sai à noite
para cumprir sua agenda
profissional. A artista diz
que adora a luz do dia e
que o sol costuma lhe dar o
maior pique.

Cenário

A produção de “Órfãos
da Terra” já está bem
adiantada. A Globo vai usar
alguns casarões de época
do Rio de Janeiro para servir de cenário para a trama
que estreia em breve, substituindo “Espelho da Vida”.

Um tempo para sonhar será importante para o seu equilíbrio emocional.
Depois dessa pausa, volte ao trabalho
mais bem disposto. No amor, pense
bem nas consequências antes de trair.

Os nativos estão mais sociáveis neste
dia. Favorável para expor os seus pontos de vista. A comunicação vai fluir
com facilidade e seus talentos estarão
em evidência. Ótimo para o amor.

Programe-se com cuidado para não
ser atropelado pelos acontecimentos.
Há muita energia impulsionando
suas atividades. A pressa vai trazer
riscos desnecessários. Os amigos
serão fiéis.

Receberá apoio das pessoas em seu
trabalho. O momento está favorável
para fazer alianças. Se está só, o clima será tão romântico que vai querer
assumir compromisso.

Os seus negócios estarão estimulados hoje. Assim, coloque bastante
energia no que vem fazendo. Por
outro lado, evite cometer abusos. Seu
coração balançará mais forte hoje.

Mantenha as suas boas intenções
sempre. Retome o seu programa de
exercícios e cuide da saúde. Sabe
aquela academia que vem namorado há tempos? Chegou a hora de
começar.

Os seus projetos estarão favorecidos.
É importante que mantenha o ritmo
acelerado. Nada de vacilar atrasando
as providências. A cara-metade vai
cobrar uma decisão sentimental.

Hora de agir para concretizar os seus
projetos. Existe enorme probabilidade
de realizar alguns dos seus sonhos.
Pense muito em você antes de se
comprometer com os outros.

Discussões bobas entre familiares
precisam ser esclarecidas logo.
Cuidado para não deixar o seu amor
em segundo plano. Isso pode causar
aborrecimentos para o casal. Faça
tudo em paz.

Terá novo ânimo em relação à vida
pessoal e ao trabalho. Portanto, mãos
à obra e nada de protelações. No
relacionamento amoroso, o clima é
de muito romance. Carisma em alta!

A vida profissional se recupera sob
ótimas influências. Não coma nada
muito gorduroso, pois senão poderá
passar mal do estômago ou do fígado.
Sua saúde merece mais atenção.

É o momento perfeito para ter novas
experiências e explorar lados desconhecidos de sua personalidade.
Invente, crie e ouse. Crie um espaço
confortável para dormir e acordar bem.
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IDesafio
I
dos 10 anos

Dermatologista indica alguns cuidados
para retardar envelhecimento
Nas últimas semanas, a
internet entrou em peso na
brincadeira do #10yearschallenge, ou ‘desafio dos
10 anos’. As redes sociais foram tomadas por
montagens com fotos de
2009 e 2019, em que os
internautas mostravam
as diferenças e evoluções
que tiveram ao longo de
10 anos. Um dos pontos
que mais chamou atenção
das pessoas foi o envelhecimento (ou não) depois
de tanto tempo. A cantora
Sandy, por exemplo, participou da brincadeira e
postou uma foto da própria mãe, ironizando os
comentários de que nunca
envelhece.
Entrando na onda do
desafio dos 10 anos, o
dermatologista Murilo
Drummond, membro da
Sociedade Brasileira de
Dermatologia, e tirou todas as dúvidas sobre cuidados com a pele do rosto
e os tratamentos mais
eficazes no combate ao
envelhecimento da pele.
O primeiro tratamento
que vem em mente quando
há pouca verba é a limpeza
de pele. Ela deve ser feita
sempre por um profissio-

30 Anos
O dermatologista Murilo Drummond aconselha iniciar os tratamentos anti-envelhecimento
a partir dos 30 anos de idade, época em que
surgem os primeiros indícios. A partir daí, ele
recomenda seguir com os cuidados pelo resto
da vida. “Tenho pacientes entre 80 e 90 anos e
nunca é tarde para se reverter algum problema
ou ao menos melhorar bem o aspecto”, conclui.
nal, com intervalos de um
ou dois meses, dependendo
da situação da pele. Além
de ser o tratamento que
exige menor investimento,
é o mais indicado para
jovens iniciando um rotina
de cuidados com a pele. “A
limpeza pode ser realizada
a partir da adolescência,
quando as glândulas sebáceas começam a produzir
sebo e ‘entupir’ os poros”,
destaca o dermatologista.
Cremes com um ou mais
componentes como retinol,
ácido hialurônico e vitamina C também são ótimas
escolhas para começar os
cuidados.
Peeling
Está buscando algo um
pouco mais potente do

RESIDENCIAS
R$-280.000,00, residência em Alvenaria Rua
Paranapanema, 2517, com área construída de
90,00 M2 possuindo, 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social e área serviço, área terreno
525m2, sendo (15,00m X 35,00m); Interessados
contatar com fones 99763-0860 ou 99103-2617;
R$-295.000,00 - Av. Tapuia, 6262, em frente ao
parquinho infantil, próximo ao colégio D. Pedro II,
Residência em alvenaria com área de 148,00m²
de construção, área terreno 447,30m², fones
99763-0860 ou 99103-2617;
PERMUTA-SE POR IMOVEL EM MARINGA, R$495.000,00 no PQUE BANDEIRANTE, Rua Paulo
Mulato Netto, 2347 Residência em Alvenaria com área
construída de 99,21m2, com uma suíte, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro social, posto de luz, lavanderia
e garagem para dois veículos, mais uma ampliação nos
fundos de 100m2, com edícula, churrasqueira, despensa, quarto/escritório e quintal calçada interessados contatar com Fones – 99103-2617 ou 99858-6165;
R$-130.000,00 – Parque Caiua, Rua Joaquim Távora, 2057, próximo ao BIG MERCADORAMA,
Residência em alvenaria com área de 85,20m² de
construção, área terreno 309,00m², Lote 017 quadra 016, com 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro social, e edícula com banheiro social e quintal nos fundos, fones - 99103-2617 ou 99858-6165;
TERRENOS

TERRENOS

R$-35.000,00, No Distrito de SERRA DOS DOU-

que a limpeza de pele?
O peeling pode ser uma
ótima alternativa. Murilo
explica que ele pode ser
feito de duas maneiras: o
peeling químico é mais leve
e superficial, oferecendo
menos riscos à pele, mas
ainda assim melhorando as
manchas e cicatrizes. Já o
peeling físico, se associado
à radiofrequência e feito
com agulhas acopladas na
ponteira, promete fazer um
“lixamento” da pele.
Apesar de ser popular
entre os pacientes que
buscam tirar manchas da
pele, o laser tem várias
funções diferentes. Para
corrigir a flacidez, por
exemplo, atua diretamente
no músculo, enquanto a
luz pulsada é indicada

O primeiro tratamento que vem em mente quando há pouca verba é a limpeza de pele

para tratamentos de vasos. “A maioria tem recomendação de fazer de três
a cinco sessões”, adverte.
Rugas
O tratamento de pele
mais procurado para diminuir as rugas é, sem

RADOS, AV BRASIL, PROXIMO DA IGREJA CATOLICA, TERRENO 08 –B, DA QDRA 61- A.T.
234M2, (6,00M X 39,00M), PARCELAS A COMBINARAR: Interessados contatar com fones – 99763
0860 ou 99858-6165;

dúvidas, o botox. A toxina
botulínica tem duração de
quatro a seis meses e impede que as rugas fiquem
marcadas para sempre na
pele. Já o ácido hialurônico tornou-se queridinho
dos dermatologistas nos
últimos anos e já conquis-

tou seu espaço entre os
tratamentos anti-envelhecimento mais famosos do
mercado A técnica mais
moderna de aplicação do
ácido consiste em preencher todas as áreas da
face que perdem o volume
com o passar dos anos.

TERRENOS A PARTIR DE R$ - 25.000,00 em 48
parcelas, Bairro Carvoeiro, em Serra dos Dourados, Interessado contatar com fones 99763-0860
ou 99858-6165;

R$ - 130.000,00- no JARDIM MONACO, Lote nº
R$ – 42.000,00 No RESIDENCIAL BOURBON RUA 12 da quadra 10, 348,92m2, (10,50m X 33,23m):
PROJETADA B TERRENOS 3/4-B A.T 139,42M2 Interessados contatar com fones 99763-0860 ou
(6,30MX22, 00M); 3/4-C A.T 138,60M2 (6,30MX22, 99103-2617;
00M); 3/4-D, A.T 137,78M2 (6,30MX21, 87M); 3/4E A.T 136,90M2 (6,30MX21, 73M): Interessados R$-130.000,00 – Parque das Jabuticabeiras,
contatar com fones 99763-0860 ou 99103-2617; Rua Flor do Ipe, próximo ao COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA MUNICIÁL, Residência em alveR$ - 42.000,00 No JARDIM IPE TERRENOS 1/B naria com área de 82,20m² de construção, área
E 1/C PARA RECEBER NA LIBERAÇÃO FINAN- terreno 320m², com 2 dormitórios, sala, cozinha,
CIADA NA PLANTA, UNIDADE COM AREA TO- banheiro social, área de serviço para 2 veículos,
TAL DE 132,06 CADA SENDO (6,00M X 22,01): lavanderia e quintal nos fundos, fones - 99103Interessados contatar com fones 99763-0860 ou 2617 ou 99763-0860;
99103-2617;
R$ – 110.000,00 No JARDIM MONACO, Lote
R$ – 68.000,00 Em UMUARAMA, JARDIM NOVO nº 008-A da quadra 10, 197,92m2, (13,00m X
AMERICA, RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES 15,225m), Interessados contatar com fones
ROMERO, EM FRENTE À RESIDENCIA 2656, 99763-0860 ou 99103-2617;
TERRENO QUITADO DE Nº14 DA QDRA 13- R$ – 35.000,00 A Unidade Em PEROBAL, JarA.T.200,13 M2 (10,19MX 19,64M): Interessados dim Ipê na Rua Aricanduva, ao lado da residêncontatar com fones 99763-0860 ou 99103-2617; cia nº 1647, Lote nº9/A e 9/B da quadra 02 de
364m2 (14,00 x 26,00m), Interessados contatar
R$– 53.000,00 Em DOURADINA, PARQUE AU- com fones 99763-0860 ou 99103-2617;
GUSTINHO II, PARCELA EM ATE 36 VEZES
COM 20% DE ENTRADA, TERRENO QUITADO PROXIMIDADE DO BIG MERCADORAMA, R$
RUA PROJETADA D, LOTE 05 DA QDRA 12 DE – 90.000,00 No Jardim Colibri, Lote nº 14-A da
230 M2 (10M X 23M), Interessados contatarmos quadra 05, com 180m2, Interessados contatar
com fones Fones – 99103-2617 ou 99858-6165;
com fones 99763-0860 ou 99103-2617;
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Veículos
I2019

Fábricas estimam alta de 11,4% no
licenciamento de veículos novos
A Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea)
espera que as vendas de
veículos novos em todo o
país cresçam 11,4% em
2019, com o licenciamento
de mais de 2,860 milhões
de unidades.
A expectativa é de que
a produção também cresça
até o fim deste ano, com
aumento de 9% em relação
ao ano passado. Quanto às
exportações, no entanto,
a estimativa é de queda
de 6,2% em comparação a
2018, disse hoje (8) Antonio Megale, presidente da
entidade.
“Acreditamos que as
reformas irão acontecer,
principalmente a da Previdência, qualquer que seja
essa reforma, mais ou menos profunda. Acreditamos
também que a inflação
continuará controlada e
que os juros continuarão
baixos. Nós temos uma
situação boa de crédito,
já que o nível de inadimplência está muito baixo,
o mais baixo dos últimos
anos. Com isso, os bancos
estão mais dispostos a emprestar dinheiro. E estamos
apostando no crescimento
do PIB [Produto Interno
Bruto] entre 2,5% e 3%”,
disse.

U

N

navam) e Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), aumento de 14,6%
em comparação a 2017.
É o terceiro ano consecutivo de crescimento na
produção e no mercado, que
vinha apresentando queda
desde 2012. “Foi um número
positivo, acima de nossas
expectativas. A gente estava
prevendo um crescimento
de 13,7% e o total superou,
o que foi muito positivo”,
disse a Anfavea.
Considerando-se apenas
o licenciamento de veículos
novos nacionais, 2.255.926
veículos foram licenciados
no país com aumento de
13% em comparação a 2017.

A expectativa é de que a produção também cresça até o fim deste ano, com aumento de 9% em relação ao ano passado

Balanço - Em 2018, a
produção de veículos no
país cresceu 6,7% na comparação com 2017. Entre
janeiro e dezembro do ano
passado, 2.880.000 de veículos foram produzidos
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no país, enquanto em 2017
foram fabricados 2.699.000.
“É um número razoável.
Infelizmente, não chegamos
aos 3 milhões [de unidades produzidas], que é o
que a gente gostaria. E
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NOTÍCIAS DA

D

não chegamos aos 3 milhões porque justamente
não conseguimos exportar
mais para nosso principal
parceiro [a Argentina]”,
afirmou Megale.
Entre janeiro e dezem-
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bro de 2018, 2.566.000 de
veículos [o que engloba
veículos leves, caminhões
e ônibus] foram licenciados
no país, segundo dados
do Registro Nacional de
Veículos Automotores (Re-
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UNIPAR

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Inscrições abertas para mestrado e doutorado em Ciência Animal
Com ênfase em Produtos Bioativos e recomendado pela Capes, programa tem moderna infraestrutura
e duas linhas de pesquisa; prazo para inscrição vai até o dia 5 de fevereiro
A Universidade Paranaense já está a
todo vapor com sua campanha de pósgraduação 2019. Para os profissionais
que querem se especializar são mais de
cem opções de curso. Na modalidade
stricto sensu são seis cursos, um deles é
o programa de mestrado e doutorado em
Ciência Animal com ênfase em Produtos
Bioativos, que se posiciona como um dos
mais importantes do Paraná.
Recomendado pela Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão do Ministério da
Educação, tem a Saúde Animal como área
de concentração. Os interessados têm até
o dia 5 de fevereiro para fazer a inscrição
no site da Unipar.
Com 15 vagas para o mestrado e 13
para o doutorado, o programa tem
por meta capacitar profissionais para
o desenvolvimento de atividades com
emprego de produtos bioativos para
a Saúde Única (Animal, Humana e
Ambiental), com pesquisas e produção
de produtos inovadores para ações
sustentáveis.
As linhas de pesquisa são duas:
‘Terapêutica Experimental de Produtos
Bioativos Aplicados à Clínica e Reprodução
Animal’ e ‘Educação e Saúde Única na
Cadeia Produtiva e Comunitária’. Podem
se inscrever os graduados em Medicina
Veterinária, Ciências Biológicas, Medicina,
Farmácia, Enfermagem, Odontologia,
Biomedicina, Zootecnia, Medicina,
Nutrição, Tecnologia de Alimentos,
Fisioterapia, Estética e Cosmética e áreas
afins.
Quanto ao projeto pedagógico, ele foi
pensado com base nos índices de demanda

A

Exportação
Quanto às exportações,
houve queda de 17,9% em
2018, com 629.175 unidades
exportadas. “Infelizmente,
nosso principal mercado,
que é a Argentina, está
tendo algumas dificuldades e teve uma retração
importante, principalmente
no segundo semestre. Com
isso, exportamos menos”,
finalizou. Em relação aos
empregos, o total de pessoas empregadas no setor
caiu 0,6% em dezembro na
comparação com novembro
e de 1,7% em relação a
dezembro do ano passado.

do mercado de trabalho, abordando
disciplinas planejadas e voltadas às
necessidades mercadológicas. Para tanto,
conta com um corpo docente de alto nível,
formado por doutores e pós-doutores.
Para as aulas práticas e de pesquisa,
os mestrandos e doutorandos terão
à disposição um dos maiores e mais
completos hospitais veterinários do Brasil,

que dá suporte também para projetos
de extensão universitária (atendimento
à comunidade). Lá eles encontrarão
uma estrutura de ponta, com arrojados
laboratórios e aparelhos modernos.
Mais informações neste site, no link da
pós-graduação, ou pelo telefone (44)
3621 2885 – ramais 1350 e 1285 ou
ainda pelo e-mail: danieladib@unipar.br.

Mais mestrados e doutorado
Na modalidade stricto sensu, a
Unipar oferece ainda outras quatro
opções de cursos. Os profissionais
que querem alavancar a carreira e
se destacar no mercado de trabalho
podem optar pelos mestrados em
Direito Processual e Cidadania e em
Plantas Medicinais e Fitoterápicos
na Atenção Básica; e pelo mestrado
e doutorado em Biotecnologia
Aplicada à Agricultura.

Hospital Veterinário
da Unipar dá suporte
às atividades
práticas dos projetos
de pesquisa

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de janeiro de 2019

www.ILUSTRADO.com.br

C1

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

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

Alterações RVA
Jornal Ilustrado
22/03/2018

PQ. DAS GREVILHAS
Residência 249 com uma área de terreno de
706,08m² (24,00 X 28,30) e 148,56 m² de área
construída. R$ 350.000,00

EXCLUIR:
Residências/Sobrados

PQ. DAS GREVILHAS
Casa 250 c/ Área const. de 83,23 m² e área de terreno de 19,56 X 28,30 = 553,54m² R$ 250.000,00
R$ 200.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JANINA RUA
JOSE MAGERKI, 1181 PROXIMO A
SORVETES GURI,
residência com uma área de terreno de
194,95 m² sendo 7,00 metros de frente
por 27,85 metros, e 92,00 m² de área
construída sendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social e garagem, matricula n.º 48.853 CRI 1º Oficio.
RUA PALMYRA
DELMONIACO,
PQ. RESIDENCIAL BELO
MONTE
Residências L.
14-A - Q.06; L.14-B
– Q.06; L.14-C – Q.06 com 126,00 m² de terreno e
60,00 m² de construção. R$ 165.000,00 cada
R$ 140.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JACOMO VISCARDI, RUA ANTONIO FAZOLI, N.º
173 NA CIDADE DE ASTORGA-PR,
Medindo 69,97 m² de área construída e
153,87 m² de área de terreno, contendo
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social
garagem, aceita permuta por imóvel em
Umuarama-Paraná, matricula n.º 17.794
CRI 2º Oficio da comarca de Astorga.
DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00
m², L.01-B - Q. 25. R$ 120.000,00

*JD. KASKATA
TERRENO
QUADRA 04 LOTE 05-A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
PORTO SEGURO RUA LUIZ GAVASSI, terreno
medindo 197,57 m².R$ 125.000,0

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATA DE TERRAS L. 05, Q. 09 medindo 253,40 m².
R$ 60.000,00

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

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$ 100.000,00 –

PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
DATA DE TERRAS L. 27, Q. 19 10,00 X 20,00 =
200,00 m². R$ 50.000,00

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

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

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

RUA BEIJA FLOR, Nº 3006, JD. PANORAMA
DATA DE TERRAS L. 01-A, Q. 06 medindo 180,00
m². R$ 180.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00
TERRENO QUADRA 04 LOTE 04 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
RUA LUIZ GAVASSI, terreno medindo 245,00 m²
sendo 10,00 metros de frente. R$ 125.000,00

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

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 RESIDENCIAL VIENA II.
Lotes com 253,40 m² ou 255,22 m² R$ 55.000,00

PQ. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L. 12, Q. 07; L. 12, Q.18 medindo
10 X 20,00 = 200 m². R$ 50.000,00 cada
LOTEAMENTO JARDIM UNIÃO – RUA AFRANIO
PEIXOTO, 245 – PEROLA-PR.
DATA DE TERRASL.06 – Q. 07 medindo 240,00 m².
R$ 45.000,00
PARQUE RES. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L.10, Q. 20; L. 05, Q.24 –10,00
X 20,00 = 200 m². R$ 45.000,00 cada.

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

JARDIM IMPÉRIO DO SOL
DATA DE TERRAS L. 10, Q. 19 medindo 12,82 X
19,52= 250,24 m². R$ 40.000,00

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

PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m².
R$ 30.000,00

Terrenos Jardim Viena III
267 m²

A partir de
930.000,00
R$ 850.000,00

Possibilidade de dividir em dois

Agende sua visita!
Conheça nosso
apartamento
decorado.

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

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

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 03/04

04 portas, vidro, trava,
alarme, azul, R$ 12.000,00.
(Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CELTA SPIRIT
08/09

Prata, ﬂex,vidro, 04 portas,
trava, alarme. R$ 15.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
06/07

Preto, automático. R$

31.000,00. (Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA CLASSIC
SEDAN 1.0 2012

Branco, completo. R$
22.000,00. (Interessados
tratar pelo telefone: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

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

CRUZE LT 13/13

Automático, R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MERIVA 1.4
12/12

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

MERIVA 1.8
07/07

Flex, branco, completo. R$
20.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ONIX 18/18

CARROS

ANO

CELTA 1.0 SPIRIT
COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.8 ELITE
COBALT 1.8 LTZ AT.
CRUZE SEDAN LT TURBO
CRUZE SEDAN LT TURBO
CRUZE SEDAN LTZ 1.8
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER
FORD KA 1.0 SE HÁ
FOX ROCK IN RIO
MONTANA LS
NEW FIESTA 1.6
ONIX LT 1.0
ONIX LT 1.0
ONIX LTZ 1.4
ONIX LTZ 1.4
PRISMA 1.4 LTZ
PRISMA 1.4 LTZ
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL
S10 LT 2.8 4X4 DIESEL
S10 MIDNIGHT 2.8 4X4 DIESEL
SIENA ATTRACTIV 1.4
SPIN ACTIV 1.8
SPIN LT 1.8 AT
SPIN LTZ 1.8 AT
TRACKER LTZ
TRACKER LTZ
TRAILBLAZER LTZ V6

Branco, 13.000MKM. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Prata, automático, R$
34,000.00. Fones:(44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Prata, R$ 33,000.00.
Fones:(44) 3622-3292 /
99976-0563.

FIAT
PALIO 1.0 FIRE
FLEX 14/14

Branco, 02 portas, completo.
R$ 22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PALIO 1.6
ECONOMY 06/07

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

PALIO FIRE
FLEX 08/09

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

STRADA
ESTENDIDA 1.4
WORKING 13/13

Completo, R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

UNO 1.0 94/94

Prata, 02 portas, trio. R$
7.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO FIRE 10/10

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

UNO MILE WAY
10/11

Branco, 02 portas. R$
15.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO MILLE 1.0
2008/2008

04 portas, trio, ar, prata.
R$ 15.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

UNO WAY 09/10

09/10
12/13
17/18
16/17
17/18
16/17
17/18
14/15
16/17
17/18
17/17
16/17
18/18
16/17
15/16
14/15
16/17
17/18
17/18
14/15
15/16
13/14
14/14
12/13
17/18
18/19
16/17
17/18
13/14
17/18
13/14
15/15
15/15

COR
PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
PRATA
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCO
PRATA
VERMELHO
PRATA
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
PRETO
BRANCO
PRATA
BRANCO
BRANCO
PRETO
BRANCO
PRETO
BRANCO
PRETO
PRETO
PRATA
BRANCO
PRETO
PRETO

OPCIONAIS
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS.
COMPLETO, AUT, COURO, TS.
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT, 7L, 14.000KM
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

VALOR
R$ 21.900,00
R$ 34.900,00
R$ 54.900,00
R$ 58.900,00
R$ 62.900,00
R$ 81.900,00
R$ 85.900,00
R$ 68.900,00
R$ 94.900,00
R$ 104.900,00
R$ 92.900,00
R$ 98.900,00
R$ 144.900,00
R$ 36.900,00
R$ 43.900,00
R$ 32.900,00
R$ 51.900,00
R$ 44.900,00
R$ 43.900,00
R$ 43.900,00
R$ 46.900,00
R$ 39.900,00
R$ 41.900,00
R$ 92.900,00
R$ 128.900,00
R$ 149.900,00
R$ 43.900,00
R$ 68.900,00
R$ 42.900,00
R$ 66.900,00
R$ 64.500.00
R$ 65.900,00
R$ 99.900,00

04 portas, ar, trio. R$
21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY 13/13

04 portas, cinza, ar, direção
e trio. R$ 25.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9 9976-0563.

UNO WAY 13/13

04 portas, brancos, ar, trio.
R$ 22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO WAY
ECONOMICO
10/11

02 portas, branco. R$
14.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
OS
COROLLA XEI
10/11

Preto, 2.0, R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
11/11

Prata, completo, automático.
R$ 48.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

CHEVROLET
CORSA HATCH 2011 MAXX VERMELHO 1.4 direçao hidraulica, vidros
e travas elétricas , limp. desemb. traseiro 11mil km. R$ 25.900,00
CORSA SEDAN 2001 milenium prata basico. R$ 11.000,00
S10 PRATA 2000 2.2 gasolina , cab simples completa. bem conservada R$ 20.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE completa, bancos em couro 4x4, R$ 40.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P com ar condicionado, trava e alarme R$
13.000,00
MONTANA LS 2017 PRATA 1.4 completa. air bag, freio abs, ar
digital. R$35.000,00
MERIVA JOY 2007 preta completa flex R$ 23.500,00
CELTA LIFE 2008 PRETO 1.0 flex 4p basico +rodas de liga 15, pneus
novos, R$ 16.800,00
CELTA LT 2015 BRANCO completo, air bag duplo, freio abs, 2°
dono. R$ 27.500,00
CORSA HATCH 2011 maxx completo, 1.4 flex R$ 25.000,00
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
VOLKSWAGEM
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
GOL 1.6 POWER 2005 prata, direção hidraulica, vidros e travas
elétricas, alarme. limp. desemb. traseiro R$ 18.900,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 completa, bancos recaro, jogo roda
R$ 15.000,00

COROLLA XEI
16/17

Prata, 24.000Mkm, R$
87.000,00. (Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILLUX ÚNICO
DONO 2012

SRV, rodas 17, controle tração,
prata, impecável, 170mkm,
Ipva, pago, automático.
R$ 105.000,00. Fone: (44)
9 9956-2484.

HINDA SEDAN
CITY LX 1.5

12/13, automático, prata,
completo. R$ 41.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

CROSSFOX 2006 prata 1.6 completo. R$ 25.000,00
GOL 1.6 POWER 2013 prata completo. pneus novos, baixa km. R$
31.900,00
SAVEIRO SURF 2009 prata, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pneus novos, baixa km R$ 24.500,00
SAVEIRO SURF 2009 branca, completa. +rodas 17, pneus novos,
R$ 26.900,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2004 prata 1.6 xlt completa, bancos em couro, air bag
duplo. R$ 23.800,00
FIAT
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 prata completa. R$ 24.000,00
UNO MILLE WAY 2013 vermelho completo. R$25.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 gasolina, com ar condicionado R$ 11.000,00
STRADA WORKING 2013 cab. dupla completa (série itália) branca
1.4 flex. R$ 40.800,00
UNO ELETRONIC 1993 azul. muito bem conservado 3° dono. pneus
bons R$ 6.990,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 prata completa, pneus bons
R$ 18.500,00
PALIO ATTRATIVE 2015 branco 1.4 flex completo. baixa km. R$
32.000,00
HONDA
CIVIC EXS 2008 prata,flex couro, borboleta, ar digital, som original,
farol milha, R$ 37.900,00
MOTOS
BIZ 2012 es vermelha R$ 6.490,00
XRE-300 PRETA 2011. pneus novos R$ 8.000,00
NXR 150 BROS esd 2009 vermelha R$ 6.300,00
CG 150 es vermelha R$ 4.600,00

HONDA CIVIC
LXR PRATA

Modelo 2014. 2º dono.
Completo+Câmbio Borb
oleta+Couro+Carpete+R
abicho. Acompanha NF,
Manual e Chave Cópia.
Só venda R$ 56.500,00.
Fone (44)9-9990-0430.

HONDA CIVIC
LXS FLEX 07/08

Preto, automático, R$
28.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SANDERO
AUTHENTIQUE
1.0 17/17

Flex, branco. R$ 36.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VOLKSWA
GEN
850 DELIVERY
11/12

Branco, no chassi.
(Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FOX 1.0 09/10

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

GOL 1.0
SPECIAL 04/04

Cinza, R$ 12.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.

CHEVROLET
CELTA 1.0 LT – FLEX - 2012 – vermelho, 4 portas,
completo. R$ 24.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT.– FLEX – 11/12 - cinza,
completo, automático ,airbag, abs, multimídia. R$
46.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT.– FLEX – 2013 - prata,
completo, automático ,airbag, abs, bancos em couro.
R$ 52.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT.– FLEX – 2014 - branco,
completo, automático ,airbag, abs. R$ 53.000,00
MONTANA LS 1.4 – FLEX – 2014 – branca, completa,
airbag, abs. R$ 31.000,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – preto, completo, airbag,
abs, rodas, mylink. 25.000Km.
R$ 42.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, completo,
airbag, abs, rodas, mylink.
R$ 41.000,00
ONIX EFFECT 1.4 – FLEX – 2015 – branco, completo,
airbag, abs, mylink. R$ 44.000,00
ONIX LTZ 1.4 AUT. – FLEX – 17/18 – branco, completo, airbag, abs, mylink, 18.000 KM, IPVA quitado,
único dono. R$ 53.500,00
S10 LTZ 2.4 CD – FLEX – 12/13 – cinza, cabine dupla,
completa, airbag e abs. R$ 65.000,00
FIAT
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, 4
portas, completo, airbag e abs. R$ 37.500,00
STRADA WORKING 1.4 CD – 2013 – cinza, cab.
dupla, completa, airbag e abs. R$ 39.000,00

FORD
FIESTA SEDAN CLASS 1.6 – 09/10 – prata, completo.
R$ 23.000,00
ka 1.0 se – ﬂex – 15/16 – prata, completo, airbag, abs,
20.370 km, único dono. R$ 36.500,00
NEW FIESTA HB 1.5 SE – FLEX – 13/14 – branco,
completo, airbag, abs. R$ 36.500,00
NEW FIESTA HB 1.5 – FLEX – 2015 – branco, completo,
airbag, abs. 20.665 Km. R$ 38.000,00
HONDA
CITY EX 1.5 aut. ﬂex – 10/11 – preto, automático, completo, airbag, abs, multimídia, câmera de ré. R$ 40.000,00
CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,
completo, airbag, abs. R$ 37.500,00
WR-V EX 1.5 AUT. – FLEX – 17/18 – branco, automático,
completo, airbag, abs, câmera de ré, unica dona. 13.102
Km. R$ 75.000,00
JEEP
RENEGADE SPORT 1.8 – FLEX- 2016 – preto, airbag,
abs, completo. 19.723 Km, único dono. R$ 65.000,00
VOLKSWAGEN
SAVEIRO SUPER SURF 1.8 – FLEX - 06/07 – preta,
completa, bancos em couro. R$ 24.500,00
VOYAGE 1.0 TREND – FLEX - 09/10 –prata, ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e vidros
elétricos. R$ 25.000,00
JETTA HIGHLINE 2.0 TSI AUT. 211CV. - 2014 –branco,
completo, automático, teto solar, airbag, abs, bancos em
couro, 4 pneus novos michelin. R$ 70.000,00

Classificados

Umuarama Ilustrado
GOL 1.6
CONFORTLINE
17/18

Prata, completo, 15.000MKM,
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ABDON
IMÓVEIS

Branco, R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

VOYAGE 09/10
1.6

ABDON
IMÓVEIS

Branco, + teto. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

KOMBI
LOTAÇÃO 1.4
11/12

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

SAVEIRO
CROSS 11/11

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

VOYAGE 17/17
1.6

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

MOTOS
MOTOS
VENDO CG 150
09/10

Preta, R$ 4.500,00.
Fones: (44) 9 9856-5632
/ 9 8403-8010

DIVERSOS
DIVERSOS
ALUGA-SE
QUARTOS
MASCULINO

Quartos masculino preço a
combinar 3 quartos disponíveis.
Fone: (44) 3055-3632 falar
com Florinda.

FILHOTES
SHITZU

vende-se, shitzu. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

AVISOS
E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

FLAVIO WILLIAN DE
JESUS COMERCIO E
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO
DE SERRAS, inscrita no
CNPJ Nº 11.216.747/0001-06,
localizada na Rua Mimosa,
3237, Jardim Tangará, CEP
87501-130, Umuarama
- PR, comunica para os
devidos ﬁns o extravio do
seu ALVARÁ DE LICENÇA
com cadastro nº 26222, com
esta publicação torna-se
sem efeito legal e comercial.

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

Declaro para os devidos
ﬁns, que foi extraviado
o Alvará de Licença e
Funcionamento Inscrito no
CMC: 8473, Razão Social:
Francisco Martinez Cebrian
CPF: 017.364.188-15,
com atividade de CNAE:
8650099- Atividades de
Proﬁssionais da área de
saúde não especiﬁcadas
anteriormente.

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

C A Gomes Estetica,
inscrita no CNPJ Nº
03.318.609/0001-09,
localizada na Praça
Mascarenhas de Moraes,
5039 - Umuarama - PR,
comunica para os devidos
ﬁns o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA
com cadastro nº 22045,
com esta publicação
torna-se sem efeito legal
e comercial.

C3

CASAS
CASAS
Residência de alvenaria
com área construída de 165
m², acabamento de alto
padrão, contendo 3 suítes,
sala ampla, pé direito duplo
com cozinha planejada,
banheiros mobilhados,
com aquecedor solar em
todos os pontos d’agua,
churrasqueira e lavanderia.
Localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/
PR. Valor R$ 710.00,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.
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Residência de alvenaria
com área construída de
255.89 m², sendo 1 suíte,
02 quartos (contendo
moveis planejados em
todos os quartos) sala
de estar, sala de jantar,
e cozinha planejada,
nos fundos contém uma
edícula com 1 quarto e
banheiro, piscina. Terreno
com área total de 450
m², localizada no lote n°
18 quadra n° 26 Parque
Cidade Jardim, Umuarama/
PR. Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

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 alvenaria com
área total do terreno 428.26
m², com área construída
de 238 m²+ piscina 21
m², contendo 1 suíte, 3
Quartos, 2 Banheiros
sociais, Sala + Sala de
jantar , Cozinha, (Moveis
planejados em todos os
quartos, banheiros, sala
e cozinha) Lavanderia,
piscina, Despensa e
Garagem coberta para
3 carros. Localizada na
Rua Luiz Pelegrineli n°
197, Jardim Imigrantes
II, Umuarama/PR. Valor
R$ 880.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

EDIFÍCIO
BURLE MARX

Vende se apartamento 1004
- 10º andar de frente para
a Praça Miguel Rossafa,
com 74,71 m² a. privativa e
136,00 m² área total. 03 dorm
(suíte), 2 sacadas, sala estar/
jantar, cozinha, a. serviço e
2 vagas de garagens. Obs:
cozinha planejada, todos os
quartos com armários embutidos. Desocupado.
R$ 375.000,00

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) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 850,00. Prox. A Zaeli, R.
21 De Abril, 2231. Jd. San
Remo - Alv/forro – 03 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. serv.
Desp. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555 ou digite o
cód. 1006 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Prox. Col.
Tiradentes, R. Coelho
Neto, 3918. Zona V - À.
Ter. Aprox. 176,04 m², À.
Constr. Aprox. 90,00 m² Alv/Laje - 03 q., sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. +
Detalhes: (44)3056-5555 ou
digite cód. 0875 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 950,00. Prox. a Praça
07 De Setembro, R. Ouro
Verde, 3356. Zona V. Alv/
forro, suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv.
Desp. e gar. + Detalhes
– (44)3056-5555 ou digite
o cód. 00783 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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
ou digite cód. 588 em
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

UOPECCAN

R$ 2.000,00. Prox. a
Unipar Campos III. Av.
Rio De Janeiro, 5200,
Zona 2, sobrado em
alvenaria, Const. Aprox.
198,00m², Ter. Aprox.
150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório,
lavabo, A. Serviço, desp.;
e churrasq.; gar. p/ 02 ou
+ veíc. - Sup.: 3 Suites
c/ sacada, 01 quarto,
Bwc social. + Detalhes
–(44)3056-5555 ou digite
o cód. 1010 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 250.000,00. Fundos
Autorama, R. Paranagua,
1096. Jd. Paraiso - Contém
ediﬁcada uma residência
de madeira de 186,82 m²
com várias repartições na

frente e uma residência
em alvenaria fundos com
75,00 m² (fundos locado
por comodato). + Detalhes:
(44)9 9911 5353 (OI) ou
digite cód. 935 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

TROCO POR
CHÁCARA OU
CAMINHÃO

Imóvel residencial c/ 200m²,
construida, situado no Jd.
Castelo Branco, edícula
60², piscina 60², tanque de
peixe, casa com 200m²,
toda murada, monitorada.
R$ 350.000,00. Fones:
(44) 9 9856-5632 / 9
8403-8010.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMÓVEIS

Apartamento com 96 m²
de area total , contendo
sala, cozinha planejada, 3
quartos, 1 bwc e 1 vaga de
garagem, localizada na Rua
Ministro Oliveira Salazar,
Ediﬁcio montana, 3° andar
de frente , Umuarama/
PR. Valor R$ 220.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 350.000,00. Prox.
Uopeccan. Ed. Cordoba.
R. Ilhas Gregas, 7040, Jd.
Mediterrâneo - Apt°.102,
Blc. 02 - À. Tot. 143,58
m², À. Priv. 97,06 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. 995 em www.
aldemirimoveis.com.br

Fone: 3621-4500
9 9172-6911
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 139.000,00. Prox. Ao
Clube Português - Ed. Queluz
(NOS Direitos) – Av. Portugal,
4877, Apt° 104 – Blc. B À. Tot. 83,05 m², À. Priv.
61,27 m² - 03 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 951
em www.aldemirimoveis.
com.br

TERREN
TERRENOS
OS
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 350.000,00. Prox.
Igreja Catedral – Av.
Das Industrias, s/n°– Z.
07 - Lt. 17/11-B e 17/12-A
Qd. 17 - Área 800,00 m²,
(16,00 X50,00), topograﬁa
plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 520 em www.
aldemirimoveis.com.br

PONTOS
COME
LOTES
RCIAIS
RURAIS
VENDO
RESTAURANTE
JAPONÊS

Completo, em funcionamento,
sem divídas, com tele-entrega,
motivo: mudança para
fora do pais. Fone: (44)
9 8428-9940.

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$ 830.000,00.
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.

VENDO
CHÁCARA NA
PR 323

Saída de Guaíra. 1 alqueire
com benfeitorias. Falar
direto prop. (67)9 9882-1868
WhatsApp

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!

B4
C4

R$ 180.00,00 – R. Germano Bacarim, 1078, Jardim Universitário, casa com
69,85m², contendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Terreno com área de 297,00m². Excelente localização ao lado
da UEM e SESI. Cel.: 98403-9165
R$ 1.150.000,00 – Av. São Paulo, 4703, Zona II - sala estar, sala de Tv, sala
de jantar, cozinha planejada, edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04 carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com
armários, wc social. Detalhes: pisos em cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico, aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.
Permanecem no imóvelos móveis fixos.. Á.t 560,00m² e á.c 330,65m². Cel.:
99132-6815.
R$ 1.000.000,00 – Av. Duque de Caxias, 5121, Zona V - 01 suíte, 2 quartos,
sala de TV, terraço, sala de visitas, lavabo, copa e cozinha, área gourmet
com churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m² e á.c
255,89m². Cel.: 98403-9168.
R$ 900.000,00 – R. Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146, Pq. Cidade Jardim - 01
suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar, escritorio com banheiro, cozinha, banheiro social, despensa, edicula, sauna, piscina com raia e
garagem. Á.t 450,00m² e á.c 243,00m². Obs.: Por mais
R$ 280.000,00 você pode comprar o lote ao lado todo murado com área
de 450,00m². Cel.: 98403-9165
R$ 850.000,00 – R. Arnaldo Tupâ, 5813, Jd. Tupâ – Pav. Térreo: sala de
estar, jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social,
lavanderia, 02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02 amplos
terraços. Aquecedor solar, portão eletrônico, interfone, gesso, porcelanato,
Blindex. Á.t 199,82m² e á.c 170,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 735.000,00 – Av. Rotary, 3715, Jd. dos Príncipes - Pav. Sup: suíte com
closet, 2 suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV,
copa, coz., wc de serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa,
escritório e garagem para 03 carros. Á.t. 467,01m² e á.c. 272,31m². Cel.:
99132-6815.
R$ 480.000,00 – R. Farropilha, 2715, Jd. Tamoio - Pavimento Superior: 01
sala com sacada, 01 suite master, 02 quartos e banheiro social; Pavimento
Térreo: 01 sala, lavabo, cozinha, despensa e garagem para 4 veiculos;
Edícula: Churrasqueira, lavandeira, banheiro, despensa e quarto. Cel.:
99952-6248
R$ 240.000,00 - Rua Adolfo Garcia, 2773, Casa 1, Parque Cidade Jardim
- Sobrado com área construída de 92,00m², contendo: 02 quartos, sacada,
banheiro social, sala, lavabo, cozinha com armários, área de serviço, despensa e garagem. Cel.: 98403-9165
RESIDENCIAS
R$ 1.980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, R. Ana Lino Quirino Coelho,
2866 - Sala de Visitas, sala de estar e sala de jantar com pé direito duplo, 01 suíte master com hidro e closete, 2 suítes com varanda, 01 suíte,
lavabo, escritório, copa/cozinha, despensa, lavanderia, área gourmet com
churrasqueira com estar, TV e lavabo, de frente para a piscina, banheiro
com vestiário, 4 vagas de garagem. Ficam móveis da suítes, despensa e lavanderia. A área Gourmet está em fase de acabamento, valor não incluso. o
Acabamento do imóvel em alumínio, janelas integradas, gesso, porcelanato,
vidro, poço semi-artesiano, aquecimento solar. Á.t 613,61m² e á.c 460,00m².
Cel.: 98403-9168.
R$ 1.480.000,00 – 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$ 1.450.000,00 – Ecovile Residence – Rua do Lazer, 2547, com área de
257,00m², Terreno com 316,25 m² , com piscina aquecida, hidromassagem,
aquecimento solar. Contendo 01 suíte com close, 02 Demi suíte mais um
quarto, sala com PE direito de 6 metros, mezanino com sala de TV, lavabo,
fraudario e banheiro social, sala de TV pavimento inferior, cozinha goumert
com 39,5m² , lavanderia, estendal, despensa, esquadrilhas de alumínio,
moveis planejados quartos, cozinha, banheiros, close. Cel.: 98403-9165
R$ 1.200.000,00 – R. Cannes, 3084, Condomínio Residencial Mont Blanc –
01 suíte, 02 demi-suítes, escritório, sala de Tv/Home, lavabo, cozinha, sala
de jantar, churrasqueira, lavanderia, bwc, piscina e piscina (aquecimento 6
placas), aquecimento solar 400L, internet fibra ótica, interfone e garagem
com depósito. Cel.: 99917-9200
R$ 980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, Av. Rio Grande do Sul - 3 suítes
sendo 1 com closet, sala com pé direito duplo, Espaço gourmet em conceito
aberto com sala e cozinha, lavabo, lavanderia e garagens. Entrega com 4
meses. Á.t 364,50m² e á.c 196,00m². Cel.: 99952-6248.
R$ 850.000,00 – Res. Mont Blanc, R. Lyon, Lote 14 da Quadra 01 - 03
suítes, sala de visitas, area gourmet com cozinha, churrasqueira e sala de
jantar, lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem e um amplo quintal. Á.t
375,00m² e á.c 182,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 640.000,00 – Av. Angelo Moreira da Fonseca, 3817, Zona I-A - Suíte, 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Á.t
380,00m² e á.c 187,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 550.000,00 – Rua Perobal, 4348, ZONA I - Casa em alvenaria contendo:
03 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e garagem, área construída de
150,00m² e terreno: 525,00 m² (15,00 x 35,00) - Excelente Localização Próximo Pronto Atendimento, Bosque do Índio.
R$ 520.000,00 – R. Mandaguari, 5458, Zona III - com duas Residências
térreas sendo Casa frente: em alvenaria com 139,00m², contendo: 03 quartos, sala de estar, Copa/Cozinha, bwc social, área de serviço, bwc externo,
despensa e Garagem. Jardim com espaço para piscina no Fundo; Cerca
Elétrica; Alarme; Portão Eletrônico; Obs: Permanece no imóvel: Cozinha
planejada, Armários embutidos em 02 quartos, 03 ventiladores. Casa Fundos(locada): em madeira com aprox. 90,00m², contendo: 03 quartos, sala
de estar, sala de Jantar, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
Terreno com área de 490,00(14x35). ESTUDA PEGAR EM PERMUTA,
VEÍCULO OU IMÓVEIS DE VALOR MENOR. Cel.: 98407-6871.
R$ 470.000,00 – R. Miguel Angelo Remor, 2713, Pq. Cidade Jardim - Sala
estar, copa-cozinha planejada, suite, 02 dormitórios, Wc social. Edícula com
churrasqueira, lavanderia, wc, tem espaço de garagem e para fazer área
gourmet. Garagem para 04 carros. Piso parquet de madeira e cerâmica.
Portão eletrônico. Á.t 450,00m² e á.c 252,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 470.000,00 – R. 7 de Setembro, 3320, Jd. Panorama - 01 suíte, 2 quartos, sala de visitas, copa, cozinha com armários, despensa, edícula com
churrasqueira, quarto, lavanderia, piscina e garagens. Á.t 360,00m² e á.c
158,00m². 98403-9168
R$ 350.000,00 – R. Antonio Geraldo, 4351, Jd. Cima - sala estar, suíte, 02
dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em
granito, bancada para fogão e pia em granito, área de serviço, 02 vagas
de garagem. Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone,
portão eletrônico, NOVA, SEM USO. Á.t 179,70 e á.c 130,00m². Cel.:
99132-6815.
R$ 320.000,00 – R. Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu - sala estar, lavabo, copa
- cozinha planejada, suite com closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira.
Detalhes: Grafiato, porcelanato, Blindex, portão eletrônico. Construída a
dois anos e meio. Permuta por apto de menor valor. Á.t 180,00m² e á.c
150,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 300.000,00 – R. Francisco Buosi, 2110, Pq. Alto da Paraná – Sala, sala
de TV, suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha planejada com churrasqueira,
despensa, lavabo, área de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato e laminado, blindex, permanecem no imóvel os móveis fixos. Á.t
201,5m² e á.c 113,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 280.000,00 - Travessa Altônia, 1651 - Área construída: 100,00 m²
e área do terreno 180,00 m² (12,00 x 15,00), contendo: 01 suíte 02
quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Excelente Localização: AO LADO COLÉGIO GLOBAL. Cel.: 98403-9165
R$ 250.000,00 – Av. Julio Cesar Jarros, 2649, Pq. Danielle - 03 quartos,
sala, cozinha, bws, despensa e garagem nos fundos no terreno e na frente um salão comercial de 70m2, edificados num terreno de 360m2. Cel.:
98417-6871
R$ 220.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco, Cond. Res. Pq. Das Grevilhas,
231 - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia. Sem muros
laterais e na frente. Espaço amplo na frente da casa. Á.t 340m² e á.c 68,5m².
Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000,00 – R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo – 01 suíte de laje, 02
quartos, sala, cozinha, bwc social em forro PVC. Á.t 217,24m² e á.c 90,00m².
Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000,00 – 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.
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Classificados

R$ 1.900.000,00 – Rod. Pr 489 (Umuarama/Xambre) Próximo Chácara
Banestado, Chácara com área de 4 alqueires.

R$ 160.000,00 – R. São Cipriano, 2099, San Martin II - 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, lanvanderia, área de serviço, churrasqueira e
garagem para 2 veículos. Á.t 144,38m² e á.c 115,00m². Cel.: 99922-96100

R$ 620.000,00 – Av. Rio Grande do Norte, 5049, Pç. Anchieta - comercial
e residencial, com área total construída de aproximadamente 300m2, edificada num terreno de 507m2, contendo: PAVIMENTO TÉRREO: Um salão
comercial de aproximadamente 130m2 e uma sala/cozinha, quarto e bwc. e
um espaço grande nos fundos sem construção. PAVIMENTO SUPERIOR:
Dois apartamentos, com aproximadamente 85m2 cada, com quartos, sala,
cozinha e bwc., sendo um ocupado e um desocupado. Comercial mais apartamento gerando 2.000,00 de aluguel. Cel.: 98407-6871.

R$ 150.000,00 – R. José Balan, 4731, Jd. Social – 03 quartos, sala de
estar, bwc social, cozinha, área de serviço e garagem. Á.t 360,00m² e á.c
100,00m². Cel.: 999917-9200.

R$ 280.000,00 - Praça da Bíblia, 3336 - Sala 202, Edf. CEMED. Sala comercial com área total de 91,58m² com 3 divisões, 02 banheiros e 01 cozinha.
Frente para a Praça. Cel.: 99917-9200.

R$ 140.000,00 – R. Luiz Gonzaga Freze, 4828, Jd. Modelo - 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e garagem. Á.t 126,00m² e á.c
73,00m². Cel.: 98407-6871

R$ 280.000,00 – 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$ 3.000,00 – R. Sergio Zanatto, 3937, Jd. Interlagos II – Sala de estar e
jantar com pé direito duplo, copa, cozinha planejada com ilha e churrasqueira, lavanderia, estendal, despensa com adega e 02 vagas de garagem.
Piso superior: 01 suíte máster com 02 closets, hidro, ar condicionado, 02
suítes com ar condicionado e armários, corredor com armário. O imóvel já
possui sistema de câmeras internas e externas, portão eletrônico, interfone,
e aquecedor solar.

R$ 130.000,00 – Av. Goiânia, 2501, Zona VI - 02 CASAS: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social e garagem. Outra: 01 quarto, sala, cozinha e bwc social.
ACEITA CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.

R$ 160.000,00 – R. Filadélfia, 4500, Jardim Los Angeles - 02 Salões comerciais com 01 banheiro cada. Á.t 174,36 m² (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m².
Cel.: 98403-9168.

R$ 120.000,00 – R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro - 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Anexo ao fundo que
pode ser alugado. Área total de 264,00m² e área construída de 80,00m².
Cel.: 99917-9200
CASAS MINHA CASA MINHA VIDA
R$ 139.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR com área de 62,00m², sendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165.
R$ 135.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR com área de 56,00m², sendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165
R$ 125.000,00 – R. Silvio Ferreira, 1449, Jd. Ipê – 02 quartos, sala, cozinha,
bwc social e área de serviço. Á.t 126,00m² e á.c 59,00m². Cel.: 99917-9200
APARTAMENTOS
R$ 1.400.000,00 – R. Dr. Camargo, 5181, Edf. Amazônia, Apto. 1201 03 suítes c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar, wc, escrit., copa,
coz. planejada, espaço gourmet, área de serviço mob. e garagens. Á.t
381,3825m² e á.útil: 270m². Cel: 99132-6815.
R$ 870.000,00 – Edifício Uirapuru, Apto 202 - Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, 4585 - Apto 202, 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.
R$ 385.000,00 – Edf. Ilheus, Apto 301, Av. Brasil, 4546, Zona I - sala estar/
jantar com sacada, suíte, 02 dormitórios, wc social, cozinha planejada, área
de serviço, 01 vaga de garagem. Apto reformado, com móveis planejados
nor dormitórios e cozinha, piso porcelanato, blindex, moldura em gesso.
Edifício com salão de festas e portaria eletrônica. LOCADO. Á.t 137,00m² e
á.útil 97,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 300.000,00 – Ed. Allamanda, Apto 302, Av. Florida, nº 4477, Zona
I - 01 suíte, 02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha com armários
planejados e fogão, área de serviço, quartos de empregado com banheiro e
garagem. Cel.: 98403-9165
R$ 280.000,00 – Res. Lake Park, Apto 22 do Bloco C, R. 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$ 260.000,00 - Residencial Villagio di Roma, Apartamento 303, Bloco
02. Área total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada com churrasqueira com pia, Suíte, 02 Dormitórios, Wc Social, Cozinha com armário
planejados, Área de Serviço e Garagem. Excelente Localização: Próximo a
Supermercados, Bancos, Universidade. Cel.: 98403-9165
R$ 250.000,00 – Res. Atlântico, Apto 42, Bloco “C”, Av. Amapá, 3455, Zona
V - Sala estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica.Sala estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha,
área de serviço, 01 vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso
cerâmica. Á.t 87,46m² e á.útil 74,27m². Cel.: 99132-6815.
R$ 250.000,00 – Cond. Res. Green Park, Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes - sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha
planejada, área de serviço, 01 vaga de garagem. Piso laminado de madeira
e cerâmico, Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil, parquinho,
salão de festas, quadra de esportes, portaria 24 horas. Condomínio de aprox.
R$ 400,00. Á.t 97,51 e á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.
R$ 250.000,00 – Res. Lake Park, Apto 01 do Bloco “C”, R. Leonildo Stecca,
2589 – Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02 quartos simples. Obs: Piso laminado, forro de gesso rebaixado, lâmpadas dicroica e led.
Cozinha: Piso cerâmico, armários planejados, forno elétrico e microondas
embutidos na cor aço escovado, sugar, torneira elétrica. Área de serviço: Armários para produtos de limpeza, gavetão para roupas, armários, e taboa de
passar roupa embutido. Sala: Home de parede, sofá retrátil. Sala de jantar:
Mesa com 04 lugares em madeira. Banheiro: Bancada de mármore, Box de
blindex. Quarto 01: Guarda roupa com 02 portas e vidro de correr. Quarto 02:
Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m² e á.útil 57,59. Cel.: 98403-9165

VENDE

TERRENOS

Lotes no Parque da Gávea – Em
frente a UOPECCAN – Preços a partir
de R$ 134.425,90. SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 780.000,00 - Av. Celso Garcia Cid, 3569, Zona I - Com área de 525m²,
c/ resid. nos fundos, área de 110m² c/ forro de madeira e cob. fibro-cimento.
LOCADO:
R$ 780,00. Cel: 99132-6815.
R$ 690.000,00 – R. Anhumai, Jd. Tropical – Á.t 2.563,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 597.600,00 – Av. Rotary, Jd. dos Príncipes, Condomínio Fechado Residenziale Florenza – Á.t 498,00m² (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610
R$ 550.000,00 – R. Ceará, 5547, Zona II - Terreno Residencial com possibilidade de subdivisão, boa topografia 14 x 35. Cel.: 98403-9168
R$ 320.000,00 – Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de Souza, 2150, Zona
VII – Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m². Cel.: 99917-9200.

R$ 120.000,00 – Res. Bela Vida, Apto 633 do Bloco 06 – 02 quartos, sala
de estar/jantar, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 52,32m² e á.útil
46,66m². Cel.: 99922-9610
SALAS E SALÕES
R$ 5.000.000,00 – R. Desembargador Munhoz de Melo, 3591, Zona I - Salão
comercial / Loja, com 02 apartamentos no pavimento superior. Pavimento térreo com amplo salão, salas, banheiros, podendo sediar diversas atividades.
Pátio interno com parquinho. Á.c 1.300m² e á.útil 1.780m². Cel.: 99132-6815
R$ 2.600.000,00 – Av. Brasil, 3728, Zona I – Salão comercial e 03 apartamentos com garagem. Salão com 900m² e terreno com 525m². Cel.:
99928-9610
R$ 2.500.000,00 – 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$ 1.200.000,00 – Av. Celso Garcia Cid, 3580, Zona I - Imóvel constituído de
salão comercial, 03 apartamentos e 02 casas nos fundos. Á.t 525,00 m² (15
x 35) e á.c 465,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 1.200.000,00 – R. Piúna, 4196, Zona I - Barracão comercial, com acesso
para caminhões para carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão
aprox. 180,00m²; 01 sala com aprox. 25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²;
Superior: 03 salas com aprox. 60,00m², com entrada independente. Cel.:
99132-6815.

R$ 2.000,00 – Av. 19 de Dezembro, 3801 x Parigot de Souza, Zona I - 01
suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro social, área de serviço, escritório com banheiro e churrasqueira. IDEAL PARA ESCRITÓRIO, CLÍNICAS
E ESCOLA.
R$ 1.100,00 – R. Otavio Barbosa da Silva, 1844, Pq. Bandeirantes - 01 suite,
02 quartos, sala, cozinha, baneheiro social, poço de luz, lavanderia, edícula
e 02 vagas de garagem.
R$ 1.100,00 – R. Voluntários da Pátria, 2787, Jd. Tamoio – 01 suíte, 02 quartos (sendo 01 com ar condicionado), bwc social, copa, cozinha planejada,
lavanderia, e garagem.
R$ 1.100,00 - Rua Adolfo Garcia, 2773, Pq. Cidade Jardim - 02 quartos, sacada, banheiro social, sala, lavabo, cozinha com armarios, área de serviço,
despensa e garagem.

R$ 900,00 – R. Belém, 5705, Zona III - 03 quartos, sala, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem.

R$ 250.000,00 – R. Dr. Eduardo Dias Coelho, Pq. Cidade Jardim, lote 02
quadra 17 com área de 450,00m² (15x30).

R$ 900,00 – R. Ourinhos, 2966, Pq. Presidente - 01 suíte, 02 quartos, sala,
copa, cozinha, despensa, banheiro social, área de serviço e garagem.

PARQUE METROPOLITANO

R$ 800,00 – R. América, 3030, Jd. Novo Milênio – 03 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem.

Lote 10 da Quadra 05
Lote 08 da Quadra 04
Lote 23 da Quadra 14
Lote 08 da Quadra 24
Lote 44 da Quadra 26
Lote 12 da Quadra 11
Lote 42 da Quadra 27

220,00m²
245,00m²
220,00m²
216,40m²
220,00m²
220,00m²
220,00m²

R$ 79.000,00
R$ 76.000,00
R$ 70.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00

R$ 220.000,00 – Cond. Res. Royal Garden – Lt 11 da Qd 02. Á.t
314,55m². Infraestrutura, salão de festas, playground, quadra de tênis,
quadra de voley, campo de futebol, salão de festas com churrasqueira,
sistemas de câmeras e portaria 24 horas. ACEITA APTO COMO PARTE DE
PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168
R$ 210.000,00 – R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana – Lt 10 da Qd E. Á.t
437,50m². Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000,00 – Condomínio fechado Essenza Neocittà – Lote 17 da Quadra
07. Á.t 262,38m². Cel.: 99922-9610

R$ 141.600,00 – Condomínio Residencial NEOCITTÀ ESSENZA
– Lt 12 da Qd 07. Á.t 240,00m².
Ao lado do SHOPPING PALLADIUM UMUARAMA.
* Piscina com raia olímpica;
* 02 salões de festas;
* Quiosque com churrasqueira;
* Academia;
* Porteiro 24hrs;
* Rede de esgoto;
* Rede elétrica com cabos subterrâneos;
* * * Academia e salão de festas com todos os equipamentos
montados * * *
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R$ 30.000,00 E
SALDO EM 30X CORRIGIDOS APENAS PELO IPCA ANUAL.
AINDA, PARCELAMENTO EM ATÉ 180X.
R$ 150.000,00 – R. Santa Helena, Jd. Paraíso – Lt 18 da Qd 02. Á.t
360,00m² (12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.

R$ 115.000,00 – Rua, Antonio Cia, lote 05, quadra 04, Jardim Imperial III,
com área de 346,00m² (11,50x30,00).

R$ 135.000,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 34 do Bloco 3, R. Marialva, 5734,
Zona III - 03 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Á.t 59,27m² e
á.útil 53,94m². Cel.: 98407-6871.

R$ 2.500,00 - R. Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4473, Zona I - 02 suítes, 02
quartos, bwc social, sala de estar, sala de jantar, cozinha com armários, área
de serviço e 04 vagas de garagem cobertas.

R$ 260.000,00 – Cond. Euro Park Residence, R. Proj. “B” – Lt 20 da Qd 02.
Á.t 361,80m². Cel.: 99132-6815

R$ 200.000,00 – Res. Green Park, Apto 32 do Bloco C, Av. Londrina, 3390,
Zona II – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Á.t 97,54m² e á.útil 76,50m². Cel.: 98403-9165.

R$ 140.000,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 23 do Bloco “2”, R. Marialva, 5734,
Zona III – 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
Á.t 79,23m² e á.útil 48,53m². Cel.: 98407-6871.

R$ 7.000,00 – Av. Brasil, 4466, Zona I - Suíte master, duas suítes, um quarto,
banheiro social, escritório, sala de estar com lareira, sala de tv, sala de jantar,
cozinha integrada com espaço gourmet, piscina, sauna, dependência de empregada, garagem para vários carros. PERMANECEM OS MÓVEIS FIXOS.
RESIDENCIAL/COMERCIAL.

R$ 1.050,00 - 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$ 127.000,00 – R. Higienópolis, Jd. São Francisco – Lt 07 da Qd 02. Á.t
280,86m². Cel.: 98403-9168

R$ 150.000,00 – Edf. Res. Green Ville, Apto 203 do Bloco 04, Av. Rio Grande
do Sul, 2744, Jd. Belvedere - Área total de 63,04m², sendo: 3 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha , banheiro com box, área de serviço e garagem.
Condominio com amplo salão de festas e churrasqueira, playground e amplos espaços. Cel.: 98401-9168.

RESIDENCIAS

R$ 300.000,00 – Av. Dr. Ivo Sooma, Jd. Universitário – Terreno comercial. Á.t
369,18m². PERMUTA-SE POR VEÍCULO. Cel.: 99922-9610.

R$ 200.000,00 – Edf. Cap Ferrat, Apto 101, Av. Maringá, 4640, Zona III sala estar e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios, wc social, cozinha
planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem, rebaixamento em gesso com
iluminaçào embutida, Box Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem. Á.útil
86,30m². Cel.: 99132-6815

R$ 195.000,00 – Edf. Ravel Tower, Apto 14, Av. Maringá, 5037, Zona III - sala
estar/jantar, 02 dormitórios, wc social, 01 vaga de garagem. Semi mobiliado.
Á.t 96,64m² e á.útil 58,11m². Cel.: 99132-6815

LOCAÇÃO:
SOBRADOS:

R$ 120.000,00 – R. Dourados, Jd. Iguaçu – Lt 01-A da Qd 04. Á.t 225,00m².
Cel.: 99132-6815

R$ 115.000,00 – R. Antonio Cia, Quadra 04 - Lote 05, Jardim Imperial III,
com área e 345,00 m² (11,50 x 30,00). 98403-9165
R$ 110.000,00 – Jd. Interlagos – Lt 9-B da Qd 11 - Á.t 180,00m². Cel.:
99917-9200.
R$ 95.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco – Lt 01 da Qd 07. Á.t 233,28m².
ACEITA CARRO. Cel.: 98403-9168
R$ 85.000,00 – R. Jorge Luiz Lozovoy, Jd. Modelo – Lt 2-A Qd 02. Á.t
220,50m². Cel.: 99917-9200
R$ 85.000,00 – R. Celia Maria Olmedo, Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07.
Á.t 180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 75.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Trianon – Lt 04 da Qd 06. Á.t 191,52m².
PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 99922-9610

R$ 800,00 – R. Francisco Pontes, 2216, Parque San Remo II, casa com
área de 140,00m² e terreno 360,00m², contendo: 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social e garage. Edícula: 01 quarto, lavanderia e churrasqueira.
R$ 800,00 – R. Ourinhos, 2426 – Jd. Belvedere - 01 Suíte, 02 quartos, 02
Salas, Cozinha, Banheiro Social, Área de Serviço, Despensa e Garagem.
Próximo a Igreja.
R$ 790,00 - Rua Ibiai, 3734, Zona VII - Residência em alvenaria contendo:
03 quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa, área de serviço e garagem.
Excelente Localização: Próximo a Supermercados, Escola e Universidade.
R$ 750,00 – R. Jesiel Candido Evaristo, 4115, Jd. Vila Rica - uma suite e um
quarto, sala, cozinha, bwc social, lavandeira e garagem para dois carros.
R$ 680,00 – R. Proj. “H”, 1092, Jd. Belo Horizonte – 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 650,00 – R. Joana Darc, 4442, Jd. San Marino – 01 suíte, 01 quarto, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 590,00 – R. Bahia, 5174, Zona II - 03 quartos, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e depósito. Próximo Colégio Monteiro Lobato.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1913, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1917, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
APARTAMENTOS
R$ 3.500,00 – Edf. Oscar Niemeyer, Apto 801 - 04 suítes, sala de estar, sala
de jantar, área gourmet, cozinha, área de serviço, banheiro social, ofurô Apto
todo mobiliado Todos quartos com armários, cama colchão e ar condicionado; Closet com Armários; Sala de estar com painel e tv, Sala de jantar com
mesa e cadeiras; Cozinha, com armários, fogão, forno, cadeiras; Área de
serviço com armários e lavadoura de roupa; Todos banheiros com pia, box,
chuveiro; Tudo novo em perfeito estado
R$ 1.200,00 – Edf. Liberty, Apto 303, R. Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4140,
Zona I – 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc social, área de
serviço e garagem.
R$ 700,00 – Res. Green Park, Apto 32 do Bloco C, Av. Londrina, 3390, Zona
II - 01 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro social, área
de serviço e garagem.
R$ 700,00 - Edifício Ravel Tower, Apto 11, Rua Ministro Oliveira Salazar,
5037, Apto com 02 dormitório, sala com sacada, cozinha, área de serviço e
garagem. Excelente Localização - Próximo a UNIPAR Sede
R$ 600,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 23 do B-2, R. Marialva, 5734, Zona
III – 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 580,00 – Edf. Taquaritinga, Apto 11, R. Sarandi, 4861, Zona III – 02
quartos, sala de estar e jantar com sacada, bwc social, cozinha, área de
serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Monte Carlo, Apto 41, R. Mandaguari, 5321, Zona III – 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 72.000,00 – Jardim Real – Lt 13 da Qd 14 - Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

R$ 350,00 – Res. Vitória Regia II, Apto 105, Av. Julio Cesar Jarros, Alto da
Boa Vista – 01 quarto, sala, cozinha com pia e fogão, bwc social, área de
serviço e garagem. Próximo da UEM.

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

SALAS E SALÕES

R$ 55.000,00 – R. Rodrigo Valencia Sakai - Lt 03 da Qd 05. Á.t 157,50m².
Cel.: 98403-9168.
R$ 53.000,00 – R. Proj. “10”, Jd. Aeroporto II – Lt 28 da Qd 06. Á.t 204,98m².
Cel.: 98407-6871.
R$ 50.000,00 – R. dos Liziantos, Pq. das Jaboticabeiras - Lt 14 da Qd 20. Á.t
220,81m² (13,00 x 16,99). Cel.: 99132-6815
R$ 50.000,00 – R. das Hortênsias, Pq. das Jaboticabeiras – Lt 16 da Qd 18.
Á.t 300,00m² (10,00 x 30,00). Cel.: 99132-6815
R$ 39.485.90 – R. Maria Augusta de Jesus Priori, Jd. Aeroporto IV - Lt 11 da
Qd 11. Á.t 259,122m². Entrada de
R$ 1.000,00 + 100x de
R$ 490,00. Cel.: 98403-9165.
R$ 35.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Viena II – Lt 23-A da Qd 12. Á.t 127,61m² (7
x 18,23). Cel.: 98403-9168
R
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R$ 4.000.000,00 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra (Próximo à Averama)
- Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica, casa de caseiro, apto
para o proprietário conjugado ao salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte,
WC social, 01 dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos, local
para depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de
lazer com salão de festas, churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis
em Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos. Cel.: 99132-6815

R$ 5.800,00 – Av. Pres. Castelo Branco, Zona I - salão com estacionamento
e mezanino para depósito.
R$ 4.200,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – Salão com 422,00m², 04
banheiros e mezanino.
R$ 4.200,00 - R. Piúna, 4196, Zona I - Barracão comercial, com acesso
para caminhões para carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo 02
salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox.
180,00m²; 01 sala com aprox. 25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas com aprox. 60,00m², com entrada independente.
R$ 3.800,00 – R. Bahia, 4260, Zona II - Salão Comercial para Locação com
escritório e 5 banheiros. Á.t 400,00m².
R$ 3.500,00 – Av. Rio Branco 3886, Zona I - Salão comercial em 02 pavimentos: Pavimento Térreo: Salão em 02 ambientes e nos funos 01 Sala, 01
Deposito e banheiros; Pavimento Superior: 04 salas e banheiros. Excelente
Localização: Entre praça da Prefeitura e Praça Santos Dumont.
R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 – ANTIGA REVNEW - Possui 05
banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m². Frente com a Minerphós.
R$ 3.500,00 – Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I – Sala principal
com recepção, 05 salas, 02 banheiros e copa. Contendo 180m².
R$ 2.500,00 – Av. Guanabara, Saída para Xambrê – Salão com 300m², 01
banheiro e 01 escritório.
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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$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD. MEDITERRANEO - Apt°.202, Blc. 02 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv. 97,06 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. 934
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD. MEDITERRANEO - Apt°.102, Blc. 02 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv. 97,06 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. 995
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, 1 Quart. Sac. C/
Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer completa. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 193.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ (NOS DIREITOS) – AV. PORTUGAL,
4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 190.000,00 – PROX. CHACARA DA RECEITA FEDERAL - ED. PORTO MADERO – RUA ANIZIO
NOGUEIRA, 2255, Apt° 202 - À. Tot. 66,48 m², À. Priv. 58,38m² - 03 Quart., Sala c/ sacada, Cozinha, A.
serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)) ou digite o cód. 990 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 185.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 301–
Blc. A - À. Tot. 83,52 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)) ou digite o cód. 959 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. RIO GRANDE DO SUL,
2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 03 Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A.
serv, Bwc soc. e Garag.( Semi mobiliado). + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód.
972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI, 4266 – ZONA
III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 931 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 458.000,00 – 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$ 250.000,00 – FUNDOS AUTORAMA – R. PARANAGUA, 1096 – JD. PARAISO - Contém edificada
uma residência de madeira de 186,82 m² com várias repartições na frente e uma residência em alvenaria
fundos com 75,00 m² (fundos locado por comodato). + Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 935
em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 350.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL – AV. DAS INDUSTRIAS, s/n°– Z. 07 - Lt. 17/11-B e 17/12A Qd. 17 - Área 800,00 m², (16,00 X50,00), topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 520 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 250.000,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R. VICENTE DANHONI, 1889 –
JD. IMPERIAL II – Área total 147,50m², ar. Const 81,46m² 1s, 02 quartos, sala, coz planejada, área serv,
churrasq, garagem. + Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 1016 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 240.000,00 - PROX. CHACARA SÃO FRANCISCO - AV. OLINDA, 2806 – COND. RESIDENCIAL
ROYAL RESIDENCE – Const. 69,47 m² - Alv./Laje: 03 qtos., sala/cozinha, BWC social, A. serv., gar.
+ Detalhes – plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1030 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 200.000,00 – PROX. ECOVILLE – R. JOSE NANNI, 2186 – JD. PORTO SEGURO – COND. RES.
DUBAI - À. Ter. Aprox. 150,08 m², À. Constr. Aprox. 96,84 m² - Alv/Laje –03 q., sala, coz., Bwc soc., A.
serv., Bwc externo, dispensa, área gourmet c/ churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI)
ou digite cód. 911 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 198.000,00 – PROX. CLUBE PORTUGUES – AV. ANG. M. FONSECA, 6487 – ZONA I-A - À. Ter.
Aprox. 382,50 m², À. Constr. Aprox. 69,37 m² - Alv/Forro – 03 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 887 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA, 4547 – JD. GUARANI 2 - À. Ter. 200,04
m², À. Constr. Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/forro – Suíte, 01 Quart, Sala, Coz., Bwc soc., gar., espaço
gourmet c/ churrasq. e piscina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 881 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 130.000,00 - PROX. AO JARDIM SÃO CRISTOVÃO – R. ESTEVAM DOS SANTOS E SILVA, 1823
– JARDIM SÃO CRISTOVAO II – Ter. 365,48 m², Const. 70,00 m² - Alv./Forro: 03 qtos., sala, copa,
cozinha, BWC social, A. serv., gar. + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 991
em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

SOBRADOS

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01 - À. Ter. 396,60 m², À. Constr. Aprox.
376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet e banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com
sacada, 1 quarto, 01 sala de tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01 quarto,
01 dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha
com armários embutidos, vaga de garagem para 02 veículos. – Piscina aquecida. Pisos com acabamento
em porcelanato, granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite
cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br

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

R$ 650.000,00 – PROX. COL. PRISMA - R. BAHIA, 4821 – Z. 2 - À. Ter. 280,00 m², À. Constr. Aprox.
229,33 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., Hall e circ. 02 dormit. e sala – Pvt°.Tér.: Salas Tv/ jantar, lavabo,
coz./Planej., lavand, espaço gourmet e garag. p/ 02 ou + veíc. – Piscina c/18,00 m², c/cascata e iluminação
artificial – ESTUDA-SE PROPOSTA C/IMÓVEL DE MENOR VALOR EM PARTE DO PAGAMENTO, NA
CIDADE DE CASCAVEL/PR. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 678 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 139.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ (NOS DIREITOS) – AV. PORTUGAL,
4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS III - AV. RIO DE JANEIRO, 5200 – ZONA 2 - Const. Aprox.
198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.: Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e
churrasq.; gar. p/ 02 ou + veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes –(44)30565555 ou digite o cód. em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 110.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE I – R. MARIALVA, 5860
– À. Tot. 52,61 m², À. Priv. 47,23 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1002 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 5003 – ZONA
II - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

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$ 550.000,00 – PROX. HOSPITAL CEMIL - R. PARANAPANEMA, 3531 – ZONA VI - À. Ter. 262,00
m², À. Constr. 142,00 m² - Alv/laje, C/ Suíte, 2 Quart, Sala estar/jantar, Coz. c/churrasq., Lavand., Bwc
soc. c/ Garag. p/02 veíc. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 928 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 370.000,00 – RESIDENCIA EM CONSTRUÇÃO - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 2 qtos,
sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód.
987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERARIO – AV RIO GRANDE NORTE, 4085 – ZONA
V - À. Ter. 334,95 m², À. Constr. 111,16 m² - Alv/laje, C/ Suíte, 2 Quart, Sala estar/jantar, Coz. c/ armários
planejados, Lavand., Bwc soc. c/ Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 728
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 – PROX. AABB - AV. ROTARY- 2727 – ZONA II - 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$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI, 5838 – ZONA III - 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$ 300.000,00 – PROX. ZAELI – AV JULIO CESAR JARROS, 2950 – JD MONTE CARLOS - À. Ter.
Aprox. 370,04m², À. Constr. Aprox. 120,00m² -03 Q, sala, coz, área gourmet c/ churrasqueira, área serv,
dispensa, garagem. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 1019 em www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 285.000,00 – PROX. COLEGIO SATELITE – R. PEDRO LUIZ FILHO, 4344, – JD. CARAVELLE - À.
Ter. 150,50 m², À. Constr. Aprox. 98,65 m² - Alv/laje C/ Suíte, 2 Quart, Sala, Coz., A. serv., área gourmet c/
churrasqueira, Bwc soc. e Garag P/ 03 carros. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite o cód.
1020 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 9911-5353 (OI) ou digite cód. 888 em www. aldemirimoveis.com.br

Residência

R$ 1.400.000,00

Residência em alvenaria, com área total de
terreno de 440m², e área construída de 280m²,
contendo 03 suítes, sendo um máster com closet, sala de TV, sala de estar, cozinha, área de
serviços, edícula com churrasqueira, piscina
aquecida, e 04 vagas de garagem. Localizada
no Residencial Mont Blanc, Corretor Caetano
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$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$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA
II - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA, 4994 – ZONA II À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.
Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 976 em www.aldemirimoveis.com.br
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND – AV. RIO BRANCO,
4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m², Pavimento térreo: Salão Comercial com aprox.: 248,00 m²; Edícula
com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas de garagens com aprox.: 12,00m². E na parte superior contendo 02
pavimentos com 04 apartamentos (02 por andar); com área de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala,
coz., bwc social, 3 qtos, área de serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 980 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500.000,00 – SOBRADO COMERCIAL - PROX. PRONTO ATENDIMENTO - R. NICANOR DOS
SANTOS SILVA, 4575 – ZONA I - À. Ter. 543,70 m², À. Constr. Aprox. 500,00 m²: Imóvel com terreno amplo,
construção bem conservada de 2 pavimentos com vários ambientes e salas bem dimensionadas. No centro de
Umuarama! Atualmente locado. Ótima oportunidade para investir, retorno garantido, contrato de locação a longo prazo. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 977 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS

R$ 4.900.000,00 – PROX. AO TREVO DE ACESSO P/ UMUARAMA DO PQ. EXPOSIÇÃO – ROD. PR
323 – Área 11.718.79m², terreno comercial e industrial com ótimo acesso e visibilidade, com área construída aprox. 1.814,26 m² - antigas instalações de um motel. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 955 em www.aldemirimoveis.com.br
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
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: Consulte nossos corretores ou digite o cód. 963 em www.aldemirimoveis.com.br

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

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.

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
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 .

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

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.

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

Residência
vENdAS

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

R$ 270.000,00

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 20 e 21 de janeiro de 2019
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de janeiro de 2019

Classificados

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.
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
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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

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
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
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

B5
C5

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

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

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

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
R$ 180.000,00 - PROX. A UOPECCAN - R. SLEIMAN DAOUD ABOU RAHAL, s/n°. – PQ. RESD. MONTE LIBANO – Lt.7, Qd. 1, Área 375m² (14,00 m x 25,00 m). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 967 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 800,00 – 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
ou digite cód. 877 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 160.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. BELÉM, 5896 - ZONA III - Área 253,75m²
(7,25m² x 35,00m²). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 446 em www.aldemirimoveis.com.br

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 ou digite cód. 588 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PROX. A UOPECCAN – R. DAS ARARAS, s/n° – PQ. ALPHAVILLE I – Lt.06, Qd. 05,
Área 252,00 m², (10,50 m x 24,00 m) – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 672 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 120.000,00 – AV. PRES. CASTELO BRANCO, s/n° – JD. VILA RICA – Área 208,00 m², (8,00 m x
26,00 m) – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 939 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 115.000,00 – PROX. HOSP. VETERINÁRIO UNIPAR – R. PROJETADA F, s/n° – PQ. FIRENZE – Lt.
07, Qd. 26, Área 360,00 m², (12,00 m x 30,00 m). + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 965 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 700,00 - PROX. UNIPAR – ED. PARTHENON - AV MARINGA, APTO 404 – Const. Aprox. 51,28
m² - Alv./laje: 02 q., sala, coz, Bwc soc., A. serv., e gar. ( Cond. Aprox.. R$ 330,00 incluso agua e gás)
+ Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site ou digite cód. 800 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 110.000,00 – PROX. LAGO ARATIMBÓ – R. LUIZA VOLPATO GAZZI, s/n° – PQ. DO LAGO – Lt.
17, Qd. 11 ,Área 252,00 m², (10,50 m x 24,00 m) – Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 855 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ DE SOUZA, 2885 - APT°.
01/FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc.
e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 850 em nosso sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 100.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. ESPERANÇA NOVA, s/n° – PQ. DA GAVEA – Parte dos Lts
08 e 09, Qd. 06, que após desmembrados terá a área de 193,60 m² (8,06 m x 24,00 m) – Obs* - Estuda-se
a venda dos lotes inteiros – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód.
820 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 580,00 - PROX. AO HOTEL CAIUA – ED. RES MANOEL BANDEIRA – AV PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, 3823 - APTO 308 – ZONA I - À. Priv. 40,69 m² - 2 Quart. Sala/coz, Bwc, gar. (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 01028 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 550,00 – PROX. BANCO DO BRASIL – ED. BOULEVARD – ZONA VII, 4280 - Apt°. 401 – 1 Quarto,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)30565555 ou digite o cód. 879 em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

R$ 80.000,00 – PROX. Pçª. 7 SETEMBRO – R. PEDRO F. MAZZETTO, s/n°. – JD. ITAPUÃ – Lt. 9-A, Qd.
01, Área 216,00 m² - (8,00 m x 27,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 781 em www.aldemirimoveis.com.br
R$70.000,00 – 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$ 550,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RAVEL TOWER, APTO 23 TORRE B – R. MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 5037 – ZONA III - À. Priv. 27,28 m² - Quart. Sala/coz, Bwc, gar. (Cond. - Vlr/Aprox. R$
300,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 909 em nosso site 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$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE I – R. MARIALVA, 5860 – Apto
14 Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 834 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 69.500,00 – PROX. NOVO CHOPPING – R. PROJETADA K, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 40,
Qd.22, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111(TIM)
ou digite o cód. 1007 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 69.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 45,
Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111(TIM)
ou digite o cód. 546 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 520,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA JD SONHO MEU, 1113 - Apt°. 331 Bl 03 – 2 Quartos, Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. E garagem - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555 ou digite o cód. 1017 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 60.000,00 - PROX. LOJA HAVAN - R. PROJ. ”4”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 19, Qd. 14, Área 200,00 m²
(10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 544 em
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – PROX. CoRREIOS – ED. CANADA – ZONA III, 4731 - 1 Quarto, Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód.
1029 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA - R. PROJ. ”1”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 05, Qd. 06, Área
200,00 m² (10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 1024 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 470,00 – PROX. UNIPAR SEDE – ED. ILHA DO MEL – ZONA II, 3823 - Apt°. 503 – 1 Quarto, Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. (Semi mobiliado) - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes
– (44)3056-5555 ou digite o cód. 832 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 50.000,00 - PROX. COLEGIO ALFA ED. INFANTIL – Próximo a Rua Cerejeira, s/n°. – JD. ANTARTICA – Qd. 03, Lote 3-A Área 180,00m² (7,20 m x 25,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9
9911-5353 (OI ou digite o cód. 1015 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Lotes c/135,00 m² (7,50 m x 18,00 m), área residencial Topografia Plana, Dimensões 7,50 m x 18,00 m - Pronto / construir Parcelamento em 12 vezes s/juros
c/entrada de 30 % - Aceitamos compra através de financiamento c/aquisição e construção pelo programa
minha casa minha vida, junto a Caixa Econômica Federal. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 872 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.100,00 – PROX. ESTÁDIO LUCIO PEPINO – R. JANDAIA, 4776 – ZONA III - Alv/Laje – 01 S, 02 q.,
sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., e gar. + Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 989 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 35.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ LOZOVOY, s/n°. – JD. IBIS – Qd. 05, 10 E
11, Área 125,12 m² (07,70 m x 16,25 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 942 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 950,00 – PROX. A PRACA 07 DE SETEMBRO – R. OURO VERDE, 3356 – ZONA V - Alv/forro – suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 00783
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 850,00 – PROX. A ZAELI – R. 21 DE ABRIL, 2231 – JD. SAN REMO - Alv/forro – 03 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o cód. 1006 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS
E FAZENDAS
CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 800,00 – PROX. A LEILOGADO– R. FELICIA CONCEIÇÃO G. OLIVEIRA, 3253 – JD. ATLÂNTICO
- Alv/Laje – Suite, 01 qto, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou digite o
cód. 999 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 680,00 – PROX. COL. TIRADENTES – R. COELHO NETO, 3918 – ZONA V - À. Ter. Aprox. 176,04 m²,
À. Constr. Aprox. 90,00 m² - Alv/Laje - 03 q., sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)30565555 ou digite cód. 0875 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 300.000,00 – RODOVIA PR 486 – APÓS O TREVO PR 323 SENTIDO ALTO PIQUIRI/PR - A 21 KM
DE UMUARAMA – Imóvel escriturado c/residência em alvenaria de aprox. 140 m², energia elétrica, poço
artesiano comunitário, toda cercada, Área total 1,152 has, à margem da rodovia - Aceitamos troca por
residência ou chácara de menor valor em Umuarama/PR + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1004 em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

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$ 1.300,00 + seguro
Residencias
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Loca-

lizada na Rua Catanduva, 4086,
Jardim Harmonia. Contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, garagem
para dois carros. Corretor Otávio

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

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

Residencias
R$ 1.100,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Localiza-

da na Rua Amaro Tavares, nº 2162,
Jd. Bandeirantes. Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviços coberta, churrasqueira e garagem. 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

SOBRADOS

R$ 2.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS III - AV. RIO DE JANEIRO, 5200 – ZONA 2 - Const. Aprox.
198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.: Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e
churrasq.; gar. p/ 02 ou + veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes –(44)30565555 ou digite o cód. 1010 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 265.000,00 – RODOVIA PR 489 – PROX. A ESTRADA AMARELA – Ótima chácara de lazer, com área de
3000 m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 950 em www.aldemirimoveis.com.br

Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Lo-

RESIDÊNCIAS

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$ 670,00 + Cond + seguro

Edifício Manoel Bandeira
- Apartamento nº 507, contendo 01 quarto, sala, cozinha, bwc, 01 vaga
de garagem. Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco, nº 3823, Zona I, CEP sob nº
87.501-170. Corretor Otávio.
LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

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

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

Apartamentos

R$ 1.300,00 + Cond + seguro

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.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.100,00+ Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00 +cond + seguro

Ed. Liberty – Apartamento 802,
8º Andar, contendo 01 quarto,
bwc, cozinha, área de serviços e 01 vagas de
garagem. Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho nº 4140. Corretor Otávio.

LOCAÇÃO

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.500,00 + 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
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

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

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

– 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.

R$ 750,00 + seguro
Residencias
LOCAÇÃO Residência á Rua Manoel

Salões Comercial

LOCAÇÃO

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$ 2.200,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial R$ 1.400,00 + 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.
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.

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

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$ 1.400,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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.
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44 9 8447-7510

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Residência de alvenaria com área de
165m², acabamento de alto padrão, toda
mobiliada, contendo 3 suíte, sala de estar,
jantar, copa e cozinha, garagem para 2
carros grandes, pé direito duplo, ar condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$
800.000,00.
Residência de alvenaria laje, com área
construída 215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24), contendo 1
suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia e garagem para
3 carros. Localizada na Rua Colorado,
Parque Residencial Gavea, Umuarama/
PR. Valor R$ 750.000,00. (Obs: todos os
moveis planejados ﬁcaram na residência
e todos os quartos com ar condicionado e
cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor)
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.
Localizada na Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$ 710.000,00.

Casa de alvenaria
de
alto
padrão
em fase de
acabamento, com área
construída
de 144m², área total de 245m², sendo
(7x35) 01 suíte com closet, 2 quartos,
sala de estar, cozinha, com projeto para
cozinha planejada há escolher, edícula
com churrasqueira e armários planejados, contendo lavanderia fechada e
BWC, espaço pronto para fazer piscina,
toda a casa com acabamento em gesso,
porcelanato, com lâmpadas em led, com
aquecedor baury 400 litros e garagem
para 2 carros, localizada na Rua Natal,
s/n, Umuarama/PR. Valor R$ 580.000,00

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

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

Residência de alto padrão com área total de
195.96 M², área construída de 100 M², contendo 01 suíte , 02 quartos , sala , cozinha , BWC
social , poço de luz e garagem para dois carros
paralelos, localizada na Avenida Olinda Lote
08 Quadra 01, Jardim Yoshii, Umuarama/PR
R$ 330.000,00. . Para mais informações, Entre
em contato com a Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44) 99122-8210.
Residência de
Alvenaria
laje, com
área construída de
aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno 205,05m², contendo
3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc planejado, Situada no
Condomínio Royal Residence, n° 2806, casa 12-A,
Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

Sobrado de alvenaria, com área total de 180m²,
contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos
(todos com moveis planejados e ar condicionados), BWC social e sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha, espaço gourmet, com
ambiente fechado, churrasqueira, dispensa, quarto
adicional, BWC, academia e piscina. Localizado na
Rua Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343, Parque
Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart, na cidade
de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Sobrado de alvenaria, com área total do terreno de
250.60 m², área construída 247.95 m², contendo
no piso superior: 01 suite master e 02 suítes simples. Piso Inferior: Sala, cozinha, lavado, edicula,
lavanderia e garagem, contém uma sala comercial.
Sobrado atualmente locado por R$ 2.800,00. Localizado na Rua Doutor Pedrosa de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR. Valor R$ 1.200.000,00

Chácara Bilha, lote D, Área de 6,031 hectares,
situada na estrada Pavão, Fazendo fundo com
o córrego Tucuruvi nesta cidade de Umuarama-PR. Valor R$ 570.000,00. Obs.: Aceita permuta
em apartamento.
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CRECI J-05216

Jardim Paris
Residência em alvenaria, localizada na Rua Montevideo, nº 4154.
Terreno com área total de 126,50m² e área construída de 75,90m²
mais uma ampliação de 20,00m². Perfazendo uma área de construção de aproximadamente 95,90m², sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa/ cozinha, bwc social, área de festa com churrasqueira,
área de serviço e garagem. r$ 210.000,00
Próx. ao
villagio di
roma
Sobrado alto
padrao, localizado na Rua
Goiás, S/N.
Terreno com
473,89m² e
área construída de 500,00m². Sendo pavimento superior: 01 suíte
master com closet e banheira de hidromassagem, 01 suíte com
closet, 01 suíte. Pavimento inferior: sala de estar com lavabo, sala
de tv, sala de jantar, escritório, cozinha, adega, espaço gourmet,
garagem para vários carros. Edícula com área de festa, banheiro,
área de serviço e despensa. Possui piscina e jacuzzi com aquecedor. OBS: fico acabamento em porcelanato, aquecedor solar e
elétrico, portão eletrônico, janelas elétricas, interfone e alarme. R$
2.800.000,00,

Jardim modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Augusto Ferreira do
Nascimento, nº 4333. Área total de 126,00m² e 90,00m² de área
construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha,
bwc social, área de serviço, despensa e garagem. r$ 190.000,00

condomínio village do bosquePróx. ao bosque do índio
Residência em alvenaria, localizada na Rua do bosque, nº 4752condomínio residencial Village do bosque. Terreno com área total
de 387,16m² e área construída de 217,96m², sendo: 03 suítes, sala
de tv, sala de estar, cozinha, despensa, área de serviço e garagem.
OBS: condomínio com total de 04 residências.r$ 930.000,00

Jardim colorado
Residência em alvenaria, localizada na Rua Fernando Noronha,
S/N. Terreno com área total de 184,00m² e 77,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem. OBS: imóvel novo, piso em porcelanato.
Tem espera para 3º quarto. r$ 178.000,00

Próx. a uniPar camPos |||
Residência em alvenaria, localizada na Rua Paraíba. Com área total
de 516,25m², (17,50 X 29,50), contendo edificado 02 residências
em alvenaria, sendo a primeira residência (esquina), com área
de 162,23 m²; sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa,
cozinha, área de serviço, despensa, churrasqueira e garagem,
situado na Rua Pará, esquina c/ Rua Paraíba, nº 3264, e outra
residência com área aproximada de 137,00 m²; sendo: 02 suítes,
sala, copa, cozinha, Edícula contendo área de serviço, despensa,
Bwc, churrasqueira e garagem, situado na Rua Paraíba, nº 5440.
r$ 950.000,00
Jardim lisboa
Residência em alvenaria, localizada na Rua Lions, nº 5896- Jardim
Lisboa. Terreno com área de 360,00m² e 225,00m² de área construída, sendo: 02 suítes, 01 quarto, sala de tv, sala de estar/ jantar,
bwc social, cozinha (com armários planejados), área de serviço,
despensa e garagem. Obs: casa semi mobiliada, com armários em
todos os quartos. r$ 850.000,00
Próx. ao laboratório reunidos
Sobrado em alvenaria. Localizado na Rua Japurá, nº 3306. Terreno
com área total de 252,06m² e 233,35m² de área construída, sendo
Pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala de tv com
sacada. Pavimento inferior: sala de estar, sala de tv, copa, cozinha,
lavabo e garagem p/ vários carros. Edícula contendo 01 quarto, bwc
social, lavanderia e área de festa com churrasqueira e piscina. r$
650.000,00
Próx. a uniPar- sede
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº
4834. Casa da frente: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área
de serviço. Casa dos fundos: 02 quartos, sala, cozinha planejada,
bwc social e área de serviço. r$ 480.000,00
Próx. ao colégio global
Residência em alvenaria, localizada na Rua Belo Horizonte, nº
1415. Com 184,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 03 quartos, sala, copa, sala de tv, cozinha, bwc social, despensa, área de
serviço e garagem. r$ 470.000,00
rua minas gerais
Residência parcial em madeira/ alvenaria, localizada na Rua Minas
Gerais, nº 5473. Terreno com área total de 490,00m² e 180,00m² de
área construída, sendo: 02 suítes, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc social e garagem. Edícula contendo 01 quarto, bwc, despensa,
varanda e área de serviço. r$ 450.000,00
Próx. ao col. hilda t. Kamal
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Perobal, nº 4150.
Terreno com área total de 525,00m². Casa da frente contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Casa
do fundo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço
e garagem. OBS: casas alugadas pelo valor total de R$ 1.315,00
valor da venda r$ 380.000,00
Próx. ao Posto abel
Residência em alvenaria, localizada na Rua São Jorge/ esquina
com a Rua Ivaitinga, nº 4022. Terreno com área total de 303,87m²
e 127,99m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc social, despensa e garagem. Edícula com 01
quarto, bwc, área de serviço e varanda. r$ 350.000,00
Jardim modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Wilson Beline, nº 4832.
Com área de 126,00m² e área construída de 134,00m², sendo:
Pavimento inferior: 01 suíte, 01 quarto, sala, copa/ cozinha, bwc
social e garagem. Pavimento superior: edícula contendo área de
serviço, despensa, bwc, 01 quarto, área de festa com churrasqueira
e terraço. OBS: ótimo acabamento, armários planejados na suíte,
armários nos banheiros e armários na cozinha. r$ 310.000,00
Próx. à PraÇa anchieta
Terreno com área de 175,00m², localizado na Rua Tocantins.
Contendo: 01 residência em alvenaria com área de 105,00m²,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social e
garagem. r$ 310.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Residência em alvenaria, tipo assobradado. Com área total de
180,235m² e área construída de 80,00m², sendo Pavimento
superior: 03 quartos, bwc social e sala. Pavimento inferior: cozinha, área de serviço, varanda e garagem. OBS: todo murado,
portão eletrônico e cerca elétrica. r$ 300.000,00
Próx. a delegacia
Residência em alvenaria, localizada na Rua Turiaçu, nº 1891.
Terreno com área de 504,00m² e 167,39m² de área construída,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, 02 salas, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem p/ 03 carros. OBS:
Estuda-se permuta por imóvel em Maringá. r$ 300.000,00

Próx. ao Parque de exPosiÇão
Residência em alvenaria, localizada na Rua Europa, nº 4094.
Terreno com 163,30m² e área construída de 83,00m², sendo: 01
suíte, 01 quarto, sala, copa, bwc social, cozinha, área de serviço e
garagem. r$ 180.000,00
Jardim Patrimônio umuarama
Residência em alvenaria, localizada na Rua Águia, nº 2300. Terreno
com área total de 250,91m², e 120,00 m² de área construída, sendo:
01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e garagem p/ 02
carros. Varanda com churrasqueira e área de serviço. r$ 180.000,00

Jardim colorado
Residência em alvenaria, localizada na Rua Fernando Noronha,
2542. Terreno com área total de 184,00m² e 77,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem. OBS: imóvel novo, piso em porcelanato.
Tem espera para 3º quarto. r$ 178.000,00
residencial belo monte
Residência em alvenaria, localizada na Rua projetada C, S/N.
Terreno com área de 157,50m² (7,00 x 22,50) e 90,00m² de área
construída, sendo: 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem p/ 02 carros. r$ 170.000,00
Jardim são cristovão
Residência em alvenaria, localizada na Rua Rio Paraná, nº 1685- São
cristovão. Com área de aprox. 70,00m², contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço e espaço p/ carro. r$ 140.000,00
Próx. a uniPar- sede
Ed. residencial Antuérpia- apartamento 201. Localizado na Av.
Maringá, nº 5477. Com aprox. 53,00m² de área total e 35,00m²
de área útil, contendo: quarto/ sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. r$ 120.000,00
Próx. ao suPermercado
vivian loJa 02
Residência em alvenaria, localizada
na Av. Rio Grande
do Norte, nº 2178.
Terreno com área
total de 258,00m²,
e 160,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala, sala de tv, copa, cozinha, despensa e garagem.
Edícula c/ churrasqueira, lavanderia, bwc social e garagem- Obs:
Aceita-se terreno como parte do pagamento. r$ 260.000,00

Próx. ao KasKata

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

SOBRADO
Próx. ao colégio Pedro ||
Sobrado em alvenaria, localizado na Rua Cambé, nº 4668. Terreno com área total de 252,00m² e 270,00m² de área construída,
sendo: Pavimento Superiror: 01 suíte com closet e banheira de
hidromassagem e sacada, 02 suítes, bwc social, sala de TV. Pavimento Inferior: sala de estar, sala de tv, copa, cozinha, lavabo
e garagem para vários carros. Edícula contendo: 01 quarto, bwc,
lavanderia e área de festas c/ churrasqueira e piscina. OBS: armários e ar condicionado em todas as suítes. Painel e sofá na sala de
tv. Cozinha planejada completa, jogo de mesa com 06 cadeiras,
fogão cooktop, forno de microondas e forno elétrico. Armários e
box blindex nos bwc’s. Edícula com móveis e eletrodomésticos.
Aquecedor solar elétrico. Alarme, cerca elétrica e portão eletrônico. r$ 800.000,00

antigo vivian suPermercado
Salão comercial, localizado na Rua Tomé de Souza esquina com a
Rua Anhumaí, nº 3240. Perfazendo uma área total de 2.065,00m²,
contendo edificado um salão comercial e subsolo em alvenaria,
com área de 2.500,00m². OBS: locado por 5 anos, no valor de R$ 8
mil reais. r$ 3.500.000,00
serra dos dourados
Salão comercial, localizado na Av. Central, nº 1133- Serra dos Dourados- Pr. Sendo que o mesmo está em funcionamento (pastelaria e
sorveteria). Terreno 9x15,00m². Salão bem conservado, com 100m²
de área construída- ótima localização comercial. Sobrado em alvenaria, localizado na Av. central, nº 1133. Sendo que no térreo, possui
um salão comercial com área de 50,00m². E área superior sendo residencial, com área de 180,00m², contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala
com sacada, banheiro social, 01 sótão contendo 01 quarto e sala com
sacada. r$ 700.000,00- Obs: Estuda-se permuta por residência ou
apartamento em Umuarama. Ou também, a venda do imóvel (salão
ou sobrado) separado.

Próx. a uniPar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 190.000,00
Próx. a uniPar sede
Edifício residencial Kennedy. Localizado na Rua Ministro Oliveira
Salazar, nº 5016. Apartamento 31, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. r$ 180.000,00
Próx. ao col. alfa e uniPar
Ed. Residencial Arapongas. Localizado na Rua Arapongas, nº 4411.
Com área total de 75,596367m² , apartamento 41, contendo: 02
quartos, sala/ copa, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
r$ 175.000,00
Próx. a uniPar- sede
Ed. Residencial Monte Carlo, localizado na Rua Mandaguari, nº 5321.
Com aprox. 75,094m² de área total. Apartamento nº 43, contendo:
02 quartos, sala cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. r$
160.000,00
ed. green ville
Ed. Residencial Green Ville. Localizado na Av. Rio Grande do Sul, nº
2477. Apto 101- bloco 04, contendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 155.000,00
Próx. ao hosPital uoPeccan
Ed. Residencial Paranoá, localizado na Rua Miguel Serrano Bruno, nº 2300. Apto 301- bloco A1, contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço e garagem. r$ 145.000,00

Próx. ao mercado vivian
Lote nº 24-T-A-2, subdivisão do Lote 24-T, da Gleba 12- Jaborandy. Terreno
localizado na Rua Madre Teresa de Calcutá, com área total de 1.937,76m²
(44,04 x 44,00). R$ 500.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Terreno com área total de 546,86m² (14,14 x 18,40 x 32,79 x 44,56). Localizado no lote de terras nº 07, da Quadra 01 da rua Tietê S/N- Jardim América
||. r$ 325.000,00
residencial Portal das Águas
Lote de terras nº 20, da Quadra 02, com área total de 364,00m² (sendo 14 x
26)- Condomínio Residencial Portal das águas. R$ 295.000,00
Jardim laguna
Terreno localizado na Rua Marginal Paulo Perussi, às margens da Av. Portugal. Com área total de 492,03m² (47,30 x 40,63 x 24,22). r$ 250.000,00
terreno Jd. das oliveiras- r$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-D, com área de 321,42m²
terreno Jd. das oliveiras- r$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-E, com área de 321,79m²
terreno Jd. das oliveiras- r$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-F, com área de 321,16m²
Próx. ao detran
Data de terras nº 20B, da Quadra 18- Zona04. Com área total de 259,00m²
(7,40 x ,35,00 ). Localizado na Av. Rio Grande do Norte, nº 5337. r$
140.000,00
terrenos
frente ao antigo vivian suPermercado
Terreno localizado na Rua Tomé de Souza, S/N- Jardim Tropical. Data nº 08
da quadra 06, com área total de 313,10m² (17,21 frente, 8,04 fundo, 24,80 lat.
Direita, 26,43 lat. Esquerda). r$ 130.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Data nº 08 e 10, da Quadra nº 15- Parque do lago. Com área total de
250,00m² (10,00 x 25,00) cada. r$ 115.000,00
Jardim américa ||
Data nº 04-A e 04-B, Quadra nº 01- Jardim América ||. Com área total de
180,00m² (7,20 x 25,00) cada. r$ 100.000,00
Próx. ao cond. residencial euroParK
Data de terras nº 27A, da Quadra nº 09- Parque Residencial Interlagos. Com
área de 180,00m² (7.20 x 25.00). Obs: ótima topografia e sol da manhã. r$
95.000,00

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

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

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

Próx. a uniPar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. r$ 280.000,00
Próx. ao destro materiais
02 residências, localizadas na Rua Bartira, 2794- Jardim Indaia.
Com área total de 378,00m², contendo edificado na frente uma
residência em madeira com área de 103,00 m², contendo: 03
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. E uma residência em alvenaria nos fundos com área de
aprox. 50,00 m², contendo: 02 quartos, sala/ cozinha, bwc social e
área de serviço. r$ 290.000,00

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

Próx. ao novo colégio satélite
Residência em alvenaria. Localizada na Rua Sofia Laderutski Biella,
nº 3911. Terreno com área total de 175,00m² e 90,00m² de área construída, sendo: 01 suíte com armários planejados, 02 quartos sendo
01 quarto com armários planejados, sala, copa/ cozinha, bwc social,
área de serviço, despensa e garagem p/ vários carros. r$ 250.000,00

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

Próx. a uniPar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. r$ 1.180,00
Próx. a uoPeccan
Residência em alvenaria. Localizada no Jardim Interlagos. Com
aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Obs: Primeira locação r$ 980,00
Próx. ao colégio Princesa isabel
Residência em alvenaria, localizada na Av. Catugi, nº 6113. Com
aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. r$
950,00
Parque bandeirantes
Residência em alvenaria, localizada na rua Otavio Barbosa, nº
1706– Pq. Bandeirantes. Contendo: 01 suite, 02 quartos, sala,
bwc social, cozinha, área de serviço, 1 quarto na edícula e lavanderia. r$ 850,00
Parque Jaboticabeiras
Residência em alvenaria, localizada na Rua das Hortencias, nº
4410. Com aprox. 120,00m² de área construída, sendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem para 02
veículos. r$ 750,00
Próx. ao destro materiais
Residência parcial em alvenaria/ madeira, localizada na Rua
Bartira, nº 2794. Com aprox. 80,00m² de área construída, sendo:
03 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 630,00
Próx. a uniPar- sede
Residência de madeira, localizada na Rua Marialva, nº 4821. Contendo 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço
e garagem. R$ 590,00

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

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

Jardim laguna
Data nº 08, Quadra nº 06- Jardim Laguna. Com área total de 200,75m² (7,30
x 27,50). r$ 95.000,00
Próx. ao colégio satélite
Terreno com área total de 187,625m² (9.50 x 19.75), do loteamento Jardim
Cima.Localizado na Quadra 02, Lote de terras 22A. r$ 90.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07A da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)- Parque San
Remo. r$ 85.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07B da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)- Parque San
Remo. r$ 85.000,00
Próx. ao aeroPorto
Data de terras nº 01 da Quadra 05- Jardim aeroporto. Com área de 261,88m²
(13,30 x 19,69). Localizado na Rua Projetada 1 R$ 68.000,00
Próx. a saída de xambrê
Terreno localizado no Jardim Belo Monte, quadra 19, Lote 06-A, com área
total de 135m² (6x22,50), com excelente topografia r$50.000,00
Parque residencial viena |
Terreno localizado no Parque Residencial Viena |, data de terras nº 06A,
quadra nº 03. Com área total de 164,99m² (7 x 23,57). R$ 49.000,00
Jardim saKai
Data de terras nº 02, 03 e 04, da Quadra 06- Jardim Sakai. Com área total de
126,77m² (7,00 x 18,11) cada. r$ 45.000,00
municíPio de ivaté- Pr
Lote urbano nº 01 da Quadra nº 02, do parque residencial Bela Vista- IvatéPr. Com área total de 200,00m² (10,00 x 20,00). r$ 45.000,00
Jardim modelo
Terreno Lote nº 03-B, da subdivisão do lote nº 03, da Quadra 06- Jardim
modelo. Com área total de 126,00m² . r$ 45.000,00
Próx. a havan
Lote de terras nº 30 da Quadra nº 7, do loteamento Residencial Belo horizonte. Com área de 200,00m² . R$ 43.000,00

residência na av. angelo moreira da fonseca
Residência em alvenaria, localizada na Av. Angelo Moreira da Fonseca, nº 6117. Terreno com área total de 351,3376m² e 151,00m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala,
copa, cozinha e garagem. Edícula com área de serviço, bwc social
e quarto. r$ 290.000,00

Próx. à escola lig
Residência em alvenaria. Localizada na Av. Getulio Vargas, nº
4630. Com aprox. 200,00m² de área construída, sendo: 03 suíte,
02 quartos, sala, copa, sala de tv, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. Edícula contendo 01 quarto, despensa e bwc
social. r$ 3.800,00

Próx. a Prefeitura
Edifício residencial Bahamas. Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, nº 4321. Com aprox. 430,00m² de área útil, localizado
no 4º andar, contendo: 01 suite master com closet e sacada, 03
suítes, sala ampla com sacada, lavabo, copa, cozinha planejada,
lavanderia, 01 quarto para empregada, bwc e garagem- prédio com
Salão de festa, churrasqueira e piscina. R$ 3.600,00 + condomínio
Próx. a uniPar- camPos |||
Ed. residencial Della Valentina, localizado na Rua Angelo Colautto,
nº 2019. Apto 06, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço e garagem p/ 02 carros- Obs: não
tem condomínio r$ 950,00
Próx. ao rotary club
Ed. Madalena Roberto, localizado na Av. Rotary, nº 2751. Apto 04,
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 900,00
Próx. a uniPar- camPos |||
Apartamento localizado na Rua Rolando Mendes Junqueira, nº
3122. Com aprox. 50,00m² de área construída, sendo: sala/ cozinha, quarto, bwc social, área de serviço e área de lazer- OBS: não
tem condomínio R$ 800,00
Próx. a uniPar- sede
Edifício California, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, nº
5400. Apartamento 34, contendo: 03 quartos, sala/ copa com sacada, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. r$ 750,00+
cond.
Próx. a uniPar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 670,00+ Cond.
Próx. a agenc. do trabalhador
Apartamento localizado na Av. Rio Branco, nº 4285. Com aprox.
80,00m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc
social, despensa, área de serviço e garagem. r$ 650,00

Próx. ao trevo de lovat
Chácara para fins de lazer ou para construção de barracão comercial.
Localizada na cabeceira da Pr 323. Com área total de 5.100m², de frente
para rodovia, ótima topografia. Estuda-se permuta por imóvel em Umuarama Entrada de 20% e restante em 12 meses r$ 140.000,00

Próx. ao clube harmonia
Ed. Residencial Ouro verde |. Localizado na Rua Marialva, nº
5860. Apartamento 12- bloco A-5, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 600,00+ Cond.

estrada Jaborandi
Chácara situada na estrada Jaborandi- situada à 03 km do asfalto. Com
área total de 8,2280ha, ou seja, 3,4 alqueires paulista; contendo edificado uma residência mista com área de aproximadamente 130,00m²,
contendo: 03 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha, área de serviço
e garagem para vários carros. Residência em alvenaria, com área de
aprox. 80,00m², sendo: 03 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e
área de serviço. r$ 600.000,00

Próx. uniPar- sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Belém, nº 5148. Kitinete nº 02,
contendo: cozinha, quarto/ sala, bwc social e área de serviço R$ 600,00

lotes rurais
FAZENDA CANANÉIA, localizada no município de Tacuru. 230
ALQUEIRES PAULISTA. 184 PASTO ( 70% PIATÃ, RESTANTE
BRACHIARIA RUZIZIENSIS). 46 RESERVA. O2 CASAS CASEIRO. CASA SEDE ALVENARIA. MANGUEIRA COM BALANÇA E
TRONCO BARRACÃO EM ALVENARIA. POÇO ARTESIANO.
ENERGIA. ÁGUA RODÃO. ÁGUA ENCANADA DA RUA TODA
CERCADA EM ARAME LISO, COM 80%DE PALANQUES DE
ARUEIRA E O RESTANTE MADEIRA MISTA 18 DIVISÕES DE
PASTO, COM CERCA ELETRICA. CASINHA DE SAL COBERTA
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 500 MTS DO ASFALTO, ENTRANDO
PELO LADO DA C-VALE. A propriedade margea totalmente a cidade, sendo o fundo com divisa na rodovia de acesso a cidade de
Sete Quedas- MS. JÁ ESTA FEITO O GÉO-REFERENCIAMENTO,
PROPRIEDADE DA FAMILIA A 36 ANOS. CAPACIDADE PARA 900
CABEÇAS DE GADO, POSSUI ATUALMENTE 600 CABEÇAS. R$
60.000,00 POR ALQUEIRE

Próx. a uniPar- sede
Ed. residencial Antuérpia. Localizado na Av. Maringá, nº 5477.
Apartamento 201, contendo: quarto/ sala, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem. r$ 500,00+ cond.
Próx. a uniPar
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Belém, nº 5175. r$
400,00

Próx. ao col. alfa/ PoliesPortivo
Salão comercial, localizado na Av. Parigot de Souza, nº 1908. Com aprox.
200,00m² , tendo bwc, mesanino com 02 salas. Subsolo com bwc, sala,
cozinha e quarto. r$ 3.500,00
Próx. ao col. alfa/ PoliesPortivo
Salão comercial, localizada na Av. Parigot de Souza, nº 1920. Com aprox.
158,89 m² de área construída, sendo: 01 cozinha, 01, bwc social. Depósito
no fundo com área aproximada de 100,00 m². r$ 2.500,00
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JARDIM TRIANON I
R$ 83.000,00 - Lote 03 - Quadra 03, 192,00 m² (8,00 x 24,00) - Terreno plano sem necessidade de aterro em frente ao Shopping Palladium, parcelamento em até 48x.
METROPOLITANO I
R$ 72.000,00 - QUDRA 33 - LOTE Nº 20 - Terreno com área total de 220,00 m² (10,00 x 22,00). Excelente terreno localizado no
Parque Metropolitano I, terreno plano, sem necessidade de aterro.
Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova Rodoviária.
JARDIM CARAVELLE
R$ 59.000,00 - QUADRA Nº 02 - LOTE Nº 05 - Excelente terreno
residencial com área total de 150,50 m² (7,00 x 21,50). Localização
privilegiada, próximo a Praça 7 de Setembro, pertinho do centro de
Umuarama.
METROPOLITANO III
R$ 54.500,00 - Quadra 10, Lote 5/6-A - Área total: 164,08 (6,67 x
24,60). Lote caído para rua, sem necessidade de aterro. Localizado
na rua de acesso do Metropolitano III, à poucos metros do Portão do
Hospital Veterinário da Unipar.
TÓKIO
R$: 52.000,00 - QUADRA 10 - LOTE Nº 4-A - Terreno com área
total de 161,00 m² (7,00 x 23,00) próximo ao Parque de Exposição.
JARDIM LOS ANGELES
R$ 46.500,00 - Quadra 03 - Lote I-A, com área de 142,80m2, localizado próximo ao depósito Guarani. Ótima topograﬁa.
LOTE EM IPORÃ/PR
R$ 43.000,00 - JARDIM VENEZA - a 300m do Fórum, muito
bem localizado. Quadra 01 - Lote 21 - sendo 9,00 x 29,75 - área
de 267,75m² - aceita carro como parte do pagamento ou permuta.
JARDIM BELO MONTE
R$ 33.000,00 - Lote com 126,00 m² (6 x 21,00). Ótima localização,
próximo ao Sorvetes Guri. Excelente topograﬁa
JARDIM DAS CEREJEIRAS
R$ 32.500,00 - Terreno residencial no Jardim das Cerejeiras, a poucos metros da Av. Goiânia, de fácil acesso. Quadra 07, Lote 17, terreno
com 126 m², sendo 7,00 x 18,00.
JARDIM PIMENTEL
R$: 28.000,00 - QUADRA 02 - LOTE nº 38 - Terreno residencial, com
área total de 162,00 m² (9,00 x 18,00). Terreno próximo ao Aeroporto,
parcelamento em até 48 meses.
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Lotes com 126,00 m² (7 x 18,00). Excelente localização no loteamento
- A partir de R$ 31.500,00.

APARTAMENTOS COM SUÍTE E SACADA!
Apartamento Tipo 01: Com 104,97m² ou 92,47m² de área total, sendo 65,90 m² de área privativa e 25,00 m² de garagem - com 02 vagas ou 12,50m² com 01 vaga (descobertas).
Apartamentos com 01 Suíte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de serviço e 01 banheiro social.

PARQUE DAS NAÇÕES
Terrenos residências com aproximadamente 126,00 m² (7 x 18,00).
Excelente localização no loteamento. A partir de 29.500,00 cada.

Apartamento Tipo 02: Com 93.49 m² ou 80,99 m² de área total, sendo 55,59m² de área privativa e 25,00m² de garagem - com 02 vagas ou 12,50m² com 01 vaga (descobertas).
Apartamentos com 01 Suíte + 01 quarto, sala com sacada, cozinha, área de serviço e 01 banheiro social. LOCALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO INCOMPARAVÉL!

JARDIM TRIANON I - (Escriturado)
Vários terrenos residenciais e comerciais. Ótima topograﬁa.
Localizado no Trevo de Maria Helena

Condomínio com ampla área de lazer, totalizando 5.598,43m² de área total, com piscina adulto e infantil, quadra esportiva, churrasqueiras, salão de festas e portaria 24 horas.
Localizado na Avenida Avenida Arthur Chalmers Elder - Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná e Shopping Palladium Umuarama. BAIXO CUSTO DE CONDOMÍNIO.

VENDA
SALAS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
Av. Castelo Branco - a 100 metros da Praça Santos Dumont,
contendo uma construção com aproximadamente 500,00 m² e
terreno com 1.014,25 m² - PREÇO A CONSULTAR!
BARRACÃO COMERCIAL
R$ 3.580.000,00 - Terreno com 2.571,60m² - Construção com
1.300,00 + estacionamento para 20 carros. Contendo: várias divisórias
em daywall, 08 bwcs, escritórios, pátio, cozinha, a. serviço, depósito,
etc.. Fachada com blindex. Rodovia PR 323 - ao lado da Valtra.
SALÕES COMERCIAIS
R$ 1.250.000,00 cada - Av. Romeu Zolim - defronte a futura Rodoviária: 02 salões comerciais (esquina) com 319,05 m², sendo: térreo
149,80 m², subsolo 89.65 m², mezanino 79,60 m². 03 vagas de garagens para cada salão. Entrega Dez/2019.
R$ 620.000,00 cada - 03 salões com 144,16 m² cada, sendo 92,79 m²
de Térreo e 51,37 m² de Mezanino. 02 vagas de garagens para cada
salão. Ótimas padrão de acabamento e localização. Av. Romeu Zolim
- defronte a futura Rodoviária. Entrega Dez/2019.
SALÃO COMERCIAL - PARQUE METROPOLITANO
Traga sua empresa para a região de maior valorização da cidade.
Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06
e 13 da Quadra 02, contendo 900,00 m² de área privativa e 1.200
m² de terreno. Salão em construção, próximo a futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário - PREÇO A
CONSULTAR!
SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
R$ 980.000,00 - Sala comercial nº 03, com aproximadamente
155,00 m² de área térrea + 72 m² de mezanino, situada no térreo, com
03 vagas de garagem. Localizada no Centro Médico Higienópolis, na
Av. Valdomiro Frederico, defronte ao UOPECCAN.
SALAS COMERCIAIS - VALOR PROMOCIONAL DE VENDA PARA
PAGAMENTO A VISTA OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
R$ 980.000,00 - Rod. Moacyr Lourdes Pacheco - Parque Metropolitano - Umuarama-Pr, Salão Comercial, com área de 432,00 m² e
área terreno 600,00 m² (20,00m x 30,00m). Sendo escritório com
132m², contendo 2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão
com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura Estação Rodoviária,
Shopping Palladium e Hospital Veterinário.
SALA COMERCIAL - AV. DUQUE DE CAXIAS
R$ 690.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av. Duque de
Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com 217,95m², contendo uma construção comercial de 133,20m², sendo: recepção,
02 banheiros PNE, 03 salas comerciais (2 com bwc privativo),
poço de luz, copa, área de serviço, 02 jardins internos, espaço
gourmet. (Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e
outros) Previsão de entrega - Fevereiro 2019.

SALAS COMERCIAIS PARQUE DA GÁVEA
R$ 650.000,00 - sendo R$ 195.000,00 de entrada + 15 parcelas.
OBS: Imóvel com avaliação de aluguel de R$ 2.800,00. Ótima
opção para investidor!! Com 207,90 m² (sendo 138,60 m² térreo e
69,30 m² de mezanino - terreno com 185,40 m² - 7,41m x 25,00m).
Salas 02, 03 e 04. Com 02 vagas de garagem exclusivas, 02 BWC,
copa e lavanderia, fachada com vidro temperado e acabamento
de primeira linha. Jardim Parque da Gávea - À poucos metros do
UOPECCAN. - Entrega Dezembro - 2019.

APARTAMENTO MARQUÊS DE LAFAYETTE
R$ 630.000,00 - Apartamento no 10º andar - frente, com 02 garagens, área total de 206,23 m², sendo 134,48 m² de área privativa. Ampla cozinha com móveis planejados, área de serviço, sala de estar/jantar, sacada com churrasqueira, suíte com sacada e armário embutido,
lavabo, bwc social, 02 dormitórios com sacada e armários.
BOULEVARD RESIDENCE - LONDRINA/PR
R$ 390.000,00 - Apartamento/Flat nº 1201 - com 80,62 m², + participação nas salas de evento. Apartamento de alto padrão de acabamento, situado no Hotel Boulevard Residence, localizado na Av.
Higienópolis, 199. Para morar ou locação.
BURLE MARX
R$ 375.000,00 - Apartamento nº 1004, localizado no 10º do Edifício
Burle Marx, de frente para a Praça Miguel Rossafa, com 136,00 m²
de área total e 74,71 m² de área privativa. O apartamento contém
03 dormitórios com armários embutidos, sendo 01 suíte, 02 sacadas,
sala de estar/jantar, cozinha planejada, área de serviço e 02 vagas
de garagem.
EDÍFICIO FERNANDO PESSOA
R$ 365.000,00 - Apartamento no 3º andar - frente. Área total:
159,73m² e área privativa: 106,18m². Contendo 03 dormitórios (suíte),
bwc social, ampla área de estar/jantar, sacada, cozinha, área de serviço com bwc e 02 vagas de garagem. Localizado na Rua Perobal, ao
lado da Casa dos Parafusos. Excelente oportunidade!
EDIFÍCIO PORTAL SAN FRANCHESCO
R$ 360.000,00 - Imóvel com 112,97m² de área total, sendo uma suíte com sacada, 2 quartos, sala com sacada, banheiro social, cozinha,
área de serviço e uma vaga de garagem. Apartamento com ótimo
acabamento, entregue com moldura em gesso, infraestrutura para
ar condicionado em 4 ambientes, sistema de gás individualizado.
Prédio conta com salão gourmet e academia. Localizado ao lado da
UNIPAR - Campos Sede.
APARTAMENTO INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$ 240.000,00 - (10% de Entrada, restante em até 60x + balões)Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo 01 suíte, 01 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento com área total de 93,28 m², sendo 65,90 m² de área privativa.
Área de lazer contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná, Shopping
Palladium Umuarama e Condomínio Euro Park. Previsão de entrega
em Outubro de 2022.
APARTAMENTO - MONTPELLIER RESIDENCE
Apartamento de alto padrão, com 117,06 m² de área total e 68,59 m²
de área privativa. Contendo hall de entrada, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte, 01 banheiro social e vaga de garagem. O condomínio conta com uma área de lazer
completa, contendo salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala
de jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida
Valdomiro Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021. - PREÇO A CONSULTAR!
APARTAMENTO PRONTO - RES. MANUEL BANDEIRA
R$: 180.000,00 - Apartamento no 4º andar, todo REFORMADO.
Contendo um quarto com sacada, banheiro, sala e cozinha. Prédio com excelente localização, próximo ao Supermercado, Fórum,
Prefeitura e Bancos, Apartamento com uma vaga de garagem
exclusiva.

PARQUE DA GÁVEA
R$ 2.700.000,00 - Próximo ao UOPECCAN - terreno de esquina,
com 1.726,00 m², situado na Av. Valdorimo Frederico, com 39,00
mts de frente. Excelente para: construções de clinicas/consultórios, hospital, edifício de até 30 andares, salas comerciais, etc...
Excelente investimento.
TERRENO COMERCIAL
Av. Castelo Branco - a 100 metros da Praça Santos Dumont. Excelente ponto comercial e topograﬁa. Oportunidade para investidores - PREÇO A CONSULTAR!
JARDIM METROPOLITANO
R$ 2.100.000,00 - (25% de entrada - restante em até 100 parcelas
mensais corrigidas) - Lote com 3.009,90 m² com 47,73 defronte para
Rodovia. Ideal para empresa de médio porte, posto de gasolina, deposito de material de construção, escola particular.
PARQUE BONFIM
R$ 1.200.000,00 - Terreno com 1.705,96 m² com 91,00 mts de frente (defronte para Rodovia/Posto Pinguim). Ótimo para uma grande
empresa, mercado, construção de salões, etc.
JARDIM TRIANON
R$ 1.350.000,00 - (25% de entrada, restante em até 100 parcelas
mensais corrigidas) - Lotes 5,6 e 7 - Quadra 01, com 1.926,01 m², com
39,50 metros defronte para o trevo de Maria Helena/Shopping. Ideal
para construção de empresa de médio porte. Excelente localização.
PARQUE DA GÁVEA
R$ 1.100.000,00 - Lotes 1 e 2 da Quadra 02, com 1.280,00 m² (esquina), sendo 40,06 metros para Av. Valdomiro Frederico e 32,00 metros
para Av. Portugal.
JARDIM ITAPUÃ
R$ 890.000,00 - Datas 04 e 05 - Quadra 03, com 1.793,76 m² (35
mts x 51,22 mts). Próximo ao Colégio Satélite. Ótima localização
e topograﬁa.
TRIANON I
R$ 810.000,00 - Lotes Comerciais 1 e 2 da Quadra 2, com
1.209 m², defronte para o Trevo de Maria Helena.
ROYAL GARDEN
R$ 320.000,00 - Quadra 09 - Lote 34, com área total de 462,51m².
Lote com excelente topograﬁa, muro de arrimo executado. Pronto
para construir. Oportunidade!!! Condomínio com ampla área de lazer
e portaria 24 horas. À 300 metros do supermercado Cidade Canção.
ZONA III - PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO VIVIAN
R$ 320.000,00 - Excelente lote residencial, no centro de Umuarama,
Quadra 70 - Lote 18, com área de 507,50m² (14,50 x 35,00), localizado
na Rua Mandaguari, 5698 na Zona III.
TERRENO COMERCIAL PARQUE DA GÁVEA
R$ 286.000,00 - Lote comercial, localizado na Av. Valdomiro Frederico. Excelente topograﬁa, a poucos metros do Hospital UOPECCAN.
Quadra 04, Lote 02, com área total de 267,50 m², sendo 10,70 m x
25,00 m. Oportunidade para investidor.
CHÁCARA LAGOA DOURADA
R$ 200.000,00 - Lote nº 60. Situada nesta cidade de Umuarama,
saída para Serra dos Dourados, com 5.015m², conforme matrícula
53.430, livro 2, do CRI 2º Ofício.

CASAS/SOBRADO

SAN REMO
R$ 125.000,00 - LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo, com área
total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno de excelente topograﬁa, a
50 metros do portão da entrada da Zaeli - (Pronto Para Construir).

SOBRADO JARDIM DOS PRÍNCIPES
R$ 600.000,00 - Sobrado em alvenaria, com área total de 227,13
m², sendo no pavimento superior, 01 suíte mobiliada, 02 dormitórios, bwc social, sala com sacada. E no pavimento inferior contendo
sala, copa/cozinha mobiliada, bwc, espaço gourmet, escritório, lavanderia e garagem para 05 carros. Localizado na Av Rotary, 3729,
Jardim dos Príncipes, próximo ao Posto Presidente.

SALA COMERCIAL - 303

Centro Médico Higienópolis - (UOPECCAN)

SALA COMERCIAL - EDIFÍCIO BURLE MARX
R$: 195.000,00 - Sala comercial nº 18, excelente localização, no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa. Com área total de
64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade para
investimento, sala encontra-se locada.

TERRENOS

APARTAMENTO - ED. ITAMARATY II - LONDRINA PR
R$: 165.000,00 - Bloco G – próximo da Metronorte/Chevrolet –
Apartamento com 03 dormitórios (suíte), sala com sacada, bwc,
cozinha, a.s, garagem. Desocupado.

RESIDÊNCIA JARDIM IMIGRANTES
R$ 330.000,00 - Residência localizada na Rua Uirapuru, 2187, com
192,50 m² de área total e 99,98 m² de área privativa, contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavabo, poço de
luz, área de serviço e aproximadamente 20m² de área gourmet.

PREÇO A CONSULTAR! - com 72,42 m² de área total.

PARQUE INTERLAGOS II
Temos vários terrenos comerciais e residenciais, com preços de
R$ 350,00 à R$ 600,00 o m². Ligue-nos.

RESIDÊNCIA JARDIM ATLÂNTICO
R$: 320.000,00 - Residência no Jardim Atlântico, Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 04, lote 3-A, terreno com 240,00
m². Casa nova, em alvenaria com 130,00 m², contendo 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço gourmet, churrasqueira, área de serviço coberta e garagem.

METROPOLITANO I
R$ 124.400,00 - Quadra 29-B, Lote 30, com área total 360,00 m².
Lote de esquina caído para frente com possibilidade de subdivisão.
Oportunidade também para construtores.
METROPOLITANO II
R$ 93.000,00 - Quadra 07 - Lote 31, com área total de 244,50m² com
10m de frente. Terreno comercial. Localizado na Avenida do loteamento. Frente para o sol da manhã.

METROPOLITANO I, II e III
Mais de 70 terrenos residenciais no Parque Metropolitano I, II e III.
Preços a partir de 39.900,00 a 690.000,00. - À VISTA!

LOCAÇÃO
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 8.500,00 - Sala comercial nº 02, situada na Av. Paraná, em frente ao hospital UOPECCAN, com área total de 376,320 m²,
térrea, contendo mezanino, fachada em vidro temperado, 02 bwc’s,
copa e garagens exclusivas para 06 veículos.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 5.000,00 - Sala comercial nº 110/111, com aproximadamente 180,00 m², com ampla recepção, 03 consultórios, bwcs, copa/
cozinha, situada no primeiro andar, com 02 vagas de garagens. Localizada no Centro Médico Higienópolis, na Av. Valdomiro Frederico,
defronte ao UOPECCAN.
SALÃO COMERCIAL - PARQUE METROPOLITANO
Aluguel: R$ 4.700,00 - Salão novo, com 432,00 m² contendo 2
bwc, escritório, fachada de blindex, 4 vagas exclusivas de garagens. De frente ao Hospital Veterinário, no Parque Metropolitano.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 4.500,00 -Sala comercial nº 03, com aproximadamente 155,00 m² de área térrea + 72 m² de mezanino, situada no
térreo, com 03 vagas de garagem. Localizada no Centro Médico
Higienópolis, na Av. Valdomiro Frederico, defronte ao UOPECCAN.
ESCRITÓRIOS/CONSULTÓRIOS
Aluguel: R$ 2.950,00 - Situado na Av. Duque de Caxias, 4975 - com
aproximadamente 140 m² - Contendo: recepção, 2 bws pne, 03 salas
(02 com bwc) - Jardim invernos, espaço gourmet. (Ideal para advogados, dentistas, clinica médica, etc...).
ALUGUEL DE ANTENAS
Aluguel: R$ 2.500,00 - (a partir) - Espaço em torre com ampla
abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com
Box refrigerado 24 horas, para colocação de transmissor.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 2.000,00 - Sala comercial nº 304, com aproximadamente 105,00 m², situada no terceiro andar, com 01 vaga de garagem. Localizada no Centro Médico Higienópolis, na Av. Valdomiro Frederico,
defronte ao UOPECCAN.
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Aluguel: R$ 1.500,00 + condomínio. Salas privativas superiores,
defronte ao UOPECCAN, excelentes para consultórios/escritórios.
CENTRO COMERCIAL
Aluguel: R$ 750,00 + condomínio. Sala comercial nº 702, com
aproximadamente 40m², contendo: divisórias, 02 ar condicionados pia com armário e cortinas. Sala reformada em excelentes
condições de uso.
RAVEL TOWER
Aluguel: R$ 500,00 + condomínio. Sala comercial térreo, localizada
no Ed. Ravel Tower, com aproximadamente 30,00 m².
VAGA DE GARAGEM - EDIFÍCIO CEMED
Aluguel: R$ 190,00 + condomínio. Vaga GS-21 - Vaga de Garagem
localizada no subsolo do Edifício Cemed.
EDIFÍCIO MANUEL BANDEIRA
Aluguel: R$ 650,00 + condomínio do apartamento e garagem exclusiva. Apartamento nº 402, todo REGORMADO. Contendo um
quarto com sacada, banheiro, sala e cozinha. Prédio com excelente
localização, próximo ao Supermercado, Fórum, Prefeitura e Bancos,
Apartamento com uma vaga de garagem.
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APARTAMENTOS COM

SALA COMERCIAL - EDIFICIO ITÁLIA
R$: 165.000,00 - Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália, locada,
em ótimas condições. Com localização privilegiada, no centro cívico de
Umuarama, próximo a Bancos, Prefeitura e Fórum Municipal.

1, 2 E 3 QUARTOS,

APARTAMENTOS

COM SUITE E SACADA

COBERTURA MONTPELLIER RESIDENCE

R$ 780.000,00 - (15% de entrada + 48 parcelas mensais + balões +
entrega das chaves) - Cobertura de alto padrão nº 1203 (sol manhã),
com área total de 226,87 m² e 132,13 m² de área privativa, 03 suítes,
01 banheiro social, sala, espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de garagem. O condomínio conta ainda com uma
área de lazer completa, contendo salão de festas, espaço gourmet,
piscina, sala de jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea,
pertinho do UOPECCAN. Previsão de entrega, Julho de 2021.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FACILITADAS!

C

RESIDÊNCIA PARQUE METROPOLITANO
R$: 225.000,00 - 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.

ÁREA CENTRAL
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