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PROGRAMAÇÃO

Umuarama encerra neste domingo
a festa do aniversário de 64 anos
O mês de junho, mês do aniversário de Umuarama, termina neste domingo e com
ele chega ao fim também a
programação do aniversário
da cidade. Mas ainda tem
muitas atrações para a
comunidade. As principais
atrações estão concentradas no Lago Aratimbó com
o festival food truck, a feira
do artesanato, musicais, o
evento com carrinhos de
rolimã. Pela manhã tem o
passeio ciclístico com saída
da Prefeitura. O prefeito
Celso Pozzobom fez ontem
um balanço positivo das
festividades realizadas na
cidade neste mês.
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Caminho continua
aberto para as
meninas do Brasil

PARQUE NACIONAL

Ilha Grande terá
trilha para ciclistas
e caminhadas, em
Porto Figueira

Apesar de não chegar nas finais do
Mundial de Futebol Feminino na França,
as meninas da seleção e seus talentos
continuarão contando com o caminho
aberto. Entre elas a craque Thaísa (foto)
que morou em Xambrê. Página A8

Equipes da Prefeitura de Alto Paraíso,
Coripa e ICMBio definiram na semana
que passou o trajeto da trilha que está
sendo reaberta no Parque Nacional de
Ilha Grande em Porto Figueira (foto).
Ela fica no traçado ontem existia a
estrada da Ilha Grande, ligando Alto
Paraíso a Itaquiraí. E várias belezas
naturais foram vistas pelos técnicos
na primeira visita.
Página B4
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Pesquisa da
Unipar recebe
premiação em
Congresso

JUSTIÇA

Tribunal permite
registro de
bebê com sexo
ignorado
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HISTÓRIA
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Câmara vai
reformar
gabinetes por
R$ 20 milhões
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TECNOLOGIA

Entrevista de
emprego pode
ser agendada
pela internet

HOMENAGEM A PAULO TOMAZINHO

- A programação do projeto Roda de Conversa
relembrou a história do professor Paulo Alberto Tomazinho, que empresta o nome para o Colégio
Estadual CEPPAT, de Umuarama. Familiares e amigos recordaram um pouco da vida do professor.
Na foto, o prefeito Celso Pozzobom entrega quadro do projeto para a viúva Ângela. Página A3
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Para melhorar o atendimento
aos usuários, a Agência do
Trabalhador de Umuarama
está implantando um sistema de agendamento online
para entrevistas de trabalho.
E o trabalhador pode ver as
vagas disponíveis para ele.
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ISSO É BRASIL

Câmara Federal vai reformar gabinetes
de deputados por “apenas” R$ 20 milhões

Ilustradas

Ministra quer pena maior
para militar traficante
Osaka e Brasília -Agência Estado - A ministra
Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar (STM), disse considerar “gravíssimo” o caso do
sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) Manoel
Silva Rodrigues, preso na Espanha sob a acusação
de transportar 39 quilos de cocaína, e que a sua
punição deve ser “rigorosa”, se comprovada a culpa
no episódio. Coordenadora de um grupo de trabalho
que apresentou ao Congresso uma proposta de
atualização do Código Penal Militar, a ministra
defende penas mais duras para integrantes das
Forças Armadas envolvidos no tráfico de drogas.
Atualmente, a punição máxima é de cinco anos de
prisão, enquanto a Lei das Drogas prevê pena de
até 15 anos para casos envolvendo civis.
“Estou convicta sobre a necessidade de alteração do Código Penal Militar para apenar com rigor
o tráfico de entorpecentes. É inconcebível que um
militar trafique dentro de um quartel, um local
onde se encontram homens armados, investidos do
monopólio da força legítima pelo Estado”, afirmou
Maria Elizabeth ao Estado. “De um militar se exige
a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da lei
e da ordem, por isso uma conduta tão grave deve
ser apenada com rigor. Lamentavelmente, a lei
vigente só autoriza ao magistrado uma condenação
máxima de 5 anos.”
A opinião de Elizabeth tem ecos no tribunal,
instância máxima da Justiça Militar federal. Além
do endurecimento da pena, considerada branda,
a avaliação é de que é preciso diferenciar o uso
próprio de entorpecentes do tráfico de drogas.

Condenação ocorre
em 50% dos casos
Um levantamento feito pelo Superior Tribunal
Militar (STM) aponta que houve condenação em
50% dos casos de tráfico, posse ou uso de entorpecentes julgados pela Justiça Militar da União de
2010 a 2018. Como posse, tráfico e uso de entorpecentes estão enquadrados no mesmo artigo do
Código Penal Militar, o tribunal alegou que não é
possível fazer a diferenciação sobre os processos
de cada uma dessas situações.
O STM, no entanto, informou que a maioria dos
processos diz respeito a pequenas quantidades de
maconha apreendidas em quartéis, em posse dos
militares. Em 20% dos casos levantados pelo tribunal houve absolvição e em 29% a punibilidade foi
extinta, como nos casos de prescrição ou de morte
do militar investigado. No restante dos processos,
não foi possível identificar as informações, segundo
o STM.

Em média, 6 brasileiros por
hora ganham autorização
para morar em Portugal
Lisboa - O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) português concedeu no ano passado 28 mil
novos títulos de residências a cidadãos brasileiros,
segundo o relatório anual sobre imigração divulgado ontem. Com isso, o total de brasileiros residindo
legalmente em terras lusitanas ultrapassou a marca
dos 100 mil. Só nos primeiros quatro meses foram
concedidas 17 mil autorizações de residência - média aproximada de 6 por hora. A segurança pública
e a economia aquecida são citadas pelos brasileiros
como as principais razões para a escolha.
Entre os novos imigrantes, muitos se mudam
com dinheiro para investir em negócios e imóveis.
De acordo com a Associação de Profissionais e
Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, os
brasileiros se tornaram os maiores investidores
estrangeiros no mercado imobiliário nas cidades
de Lisboa e do Porto. No país como um todo, ficam
atrás apenas dos franceses. A imprensa local já
apelidou Lisboa de “nova Miami” dos brasileiros.

Brasília (Agência Estado) - Os tempos difíceis de
ajustes fiscais não impediram a Câmara dos Deputados de decidir gastar R$ 20 milhões para reformar
81 gabinetes parlamentares e incluir um banheiro
em cada um deles.
As salas ficam no chamado anexo 3, um dos prédios
adjuntos ao edifício principal do Congresso. A ala
abriga os únicos gabinetes sem banheiros próprios.
Quem despacha ali, precisa dividir os toaletes comuns, localizados nos corredores, com funcionários e
visitantes. No anexo 4, por exemplo, cada sala possui
o seu próprio banheiro, que muitas vezes acaba sendo
privativo do parlamentar. Os deputados do anexo 3
decidiram que também querem ter seus banheiros
individuais.
O Estado apurou que o projeto elaborado pela
área de arquitetura da Câmara já está aprovado e
as obras devem ser iniciadas no próximo semestre.
A ideia é encabeçada pela 1.ª Secretária da Câmara,
a deputada Soraya Santos (PR-RJ).
A reforma deverá levar ao menos três anos para
ser concluída, com previsão de ser entregue em
janeiro de 2023. Durante a execução das obras, os
gabinetes dos parlamentares e demais escritórios do
anexo 3 serão transferidos para outra área do prédio.
Uma primeira leva de 38 gabinetes tem previsão de
ficar pronta até janeiro de 2021.
O projeto não é unanimidade. Herdeira do gabinete nesta ala que era usado pelo presidente Jair
Bolsonaro, quando era parlamentar, a deputada Carla
Zambelli (PSL-SP) discorda da iniciativa. “Se fosse
alguma coisa para um deficiente físico ou alguém
com problema de locomoção, isso até poderia ser
feito para essas pessoas. Mas eu não faço questão de
banheiro, até porque fico pouco no gabinete, só vou
para despachar e já volto para as comissões”, disse.
O deputado Junior Bozzella (PSL-SP), que também
ocupa um espaço no anexo 3, segue a colega. “Atendo

muita gente no gabinete, mas é muito dinâmico, então,
nem percebo essa questão de ter ou não banheiro. E
eu uso bem o banheiro do corredor, sendo bem sincero
“ Bozzella, no entanto, afirmou que as estruturas da
Casa “não são das melhores”, mas ressaltou que é
preciso poupar recursos públicos. “É precário para
o atendimento ao público, não exclusivamente para o
parlamentar em si. Eu não me incomodo, mas talvez
o público ali no gabinete e os funcionários se incomodem, embora existam os banheiros nos corredores.
Mas quanto mais dinheiro público puder economizar,
melhor”, afirmou.

Custos
Por meio de nota, a assessoria de comunicação da
Câmara informou que as obras ainda serão licitadas
e que os custos estimados são de R$ 6,6 milhões por
ano, a serem executados entre 2020 e 2022
A Câmara justificou que o prédio do anexo 3, erguido na década de 1970, “nunca passou por reformas
gerais de suas instalações, que estão obsoletas”.
Segundo a Casa, não se trata apenas de erguer
banheiros novos, porque há “necessidade comprovada” de trocar sistemas hidráulico, elétrico e de
ar condicionado, e de adequar o prédio a normas de
acessibilidade, segurança e de combate a incêndio e
pânico, “com a melhoria das rotas de fuga”, segundo
o texto.
Em 2016, a Câmara chegou a analisar a possibilidade de construir mais um anexo, com uma obra
estimada em R$ 320 milhões. “A área técnica da Câmara realizou estudos que constataram que a solução
mais viável, do ponto de vista da economicidade e da
praticidade, é a realização de obras estruturais no
prédio - a alternativa, muito mais dispendiosa, seria
a construção de um novo edifício, o que chegou a ser
cogitado no passado”, diz a nota.

Coluna

Direito em Debate

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Escola: centro de aprendizagem ou palco de violência?
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
O mestre Hsuun Tse viveu na China no século III antes
de Cristo. Em seus estudos sobre o caráter do ser humano
ele chegou à conclusão oposta à de Mênfio. Para Hsuun o
ser humano é, por natureza, mau e sua bondade é artificial.
Em sua visão, a natureza humana é má, porque desde o
nascimento a cobiça e o egoísmo ficam evidentes. Se a pessoa seguir esses instintos, ela cria adversidade e brigas.
Amizade e solidariedade caem por terra. Se o ser humano
seguir os desejos dos olhos e dos ouvidos, diz Hsuun, o
resultado é a promiscuidade, a paixão desenfreada, e,
assim, a moral e o direito caem por terra também.
Há décadas estamos assistindo a convivência conflitante do ser humano em sociedade, a desvalorização dos
professores e, consequentemente, a desvalorização do
ensino/aprendizagem. Bons professores, motivados, bem
remunerados e com boas estruturas de ensino/aprendizagem, formam alunos brilhantes. Infelizmente, escolas
públicas e particulares antes consideradas templos de
cultura, berço da moral e da ética, vivem hoje o horror de
ter que conviver com cenas de violência perpetradas por
alunos de todas as idades.
A violência nas escolas é fruto da violência intrafamiliar, da violência estampada nas ruas das cidades, dos
latrocínios, dos contrabandos, dos crimes de colarinho
branco, dentre outros. A impunidade e o aumento constante do comportamento violento do ser humano, tem levado
jovens a perder a credibilidade quanto a uma sociedade
justa e igualitária, capaz de promover o desenvolvimento
social em iguais condições para todos, tornando-os violentos, conforme esses modelos sociais. Nas escolas, as
relações do dia a dia deveriam traduzir respeito ao próximo, através de atitudes que levassem à amizade, harmonia
e integração das pessoas, visando atingir os objetivos
propostos no projeto político pedagógico da instituição.
No entanto, de alguns anos para cá, a escola passou a
ser ponto de tráfico de drogas, local de exibição de arma
de fogo e arma branca, local de satisfação da perversão
sexual, local de consumo de drogas e de bebidas alcoólicas, busca por refeições para satisfazer a necessidade
alimentar, prática do vandalismo (destruição de bens
móveis e do imóvel), pichação, e, por fim, palco de violência
física - brigas entre alunos dentro da sala de aula, no pátio
e na porta da escola, com relatos de homicídio -, apesar
de todo esforço dos gestores escolares e da polícia para
coibir tais práticas.
Esse comportamento desregrado de alguns alunos

acaba contaminando o grupo, e, desagua no confronto
dos discentes com a direção da instituição, bem como,
na quebra das regras de convivência. Por essa razão, o
professor e demais funcionários da escola, passaram a ser
o alvo da violência praticada pelos alunos. Espancamentos
de professores com lesão corporal grave, ameaças de
morte, destruição do patrimônio particular do professor
- p.ex.: riscar a lataria e furar o pneu do carro -, dentre
outros ilícitos, passaram a ser atitudes corriqueiras do
relacionamento professor/aluno. A consequência dessa
convivência conturbada é a perda do profissional que se
vê obrigado a se afastar da escola para tratamento médico.
Os casos mais comuns de afastamento são síndrome do
pânico, doenças autoimunes e depressão.
Recentemente, o governador do Mato Grosso, sancionou Lei que institui a política de prevenção à violência
contra profissionais da educação e da rede de ensino do
Estado. A proposta é estimular docentes e alunos, famílias
e comunidade para a promoção de atividades de reflexão
e análise da violência contra os profissionais do ensino;
Estimular, também, a adoção de medidas preventivas
contra a violência aos profissionais do ensino; Estabelecer, em parceria com a comunidade escolar, normas de
segurança e proteção de seus educadores como parte integrante de sua proposta pedagógica; Incentivar os alunos
a participarem das decisões disciplinares das instituições
sobre segurança e proteção dos profissionais do ensino;
e por fim, demonstrar a comunidade, que o respeito aos
educadores é indispensável ao pleno desenvolvimento da
pessoa dos educandos. Creio seja um começo para tentar
reverter o quadro de violência dentro das escolas do país.
Hsuun Tse ensina que a educação é uma necessidade
absoluta para que a amizade, a solidariedade, a ordem
e o direito sobrevivam. E vai mais longe. Ele não só vê a
necessidade de educar os instintos naturais humanos,
mas também, de estimular o domínio da natureza real
pelo ser humano. É dele a frase: “Há quem espere as
coisas acontecerem e pasmam vendo tudo acontecer. Por
que não desenvolver suas próprias habilidades e mudar o
curso das coisas?” É preciso reunir esforço para recolocar
a escola ao patamar de “templo sagrado do saber”. Esse
compromisso é da família, da escola, da comunidade e
do Estado.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Emocionada, Ângela Tomazinho agradeceu a iniciativa da Prefeitura – com o projeto que resgata as memórias de
personagens importantes da história da cidade

O bate-papo aconteceu em uma sala de aula do Colégio Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho, o antigo
Colégio Estadual de Umuarama

IEU
I AMO UMUARAMA

Roda de conversa contou a história
do professor Paulo Tomazinho
Umuarama - O professor Paulo Alberto Tomazinho, que dá nome a um
dos colégios mais tradicionais de Umuarama,
no centro da cidade, foi o
homenageado da última
quinta-feira (28), na minissérie “Eu Amo Umuarama”, com a exibição
de um curta-metragem
e uma roda de conversa
com a participação de
familiares, colegas de
profissão e amigos convidados pela esposa Ângela e pelos filhos Paulo
Henrique e Luiz Fernando
Tomazinho.
O bate-papo aconteceu
em uma sala de aula do
Colégio Estadual Professor
Paulo Alberto Tomazinho,
o antigo Colégio Estadual
de Umuarama, onde o
homenageado lecionou ao
lado de professores renomados que se tornaram
lideranças da comunidade.
EMOÇÃO
Emocionada, Ângela
Tomazinho agradeceu
a iniciativa da Secretaria de Comunicação da

Prefeitura – com o projeto que resgata as memórias de personagens
importantes da história
da cidade –, ao prefeito
Celso Pozzobom e todos
os presentes, e relembrou
histórias profissionais,
pessoais e políticas do
marido, que morreu em
outubro de 1998, aos 52
anos.
“Ele foi um bom pai,
marido e professor nato,
24h por dia ensinando,
sempre lembrado pelas
atitudes e exemplos, pela
humildade e sabedoria.
Dando nome a uma das
escolas mais importantes de Umuarama teve o
reconhecimento pelo seu
trabalho, pela sua vida, e
entrou para a história da
cidade”, resumiu Ângela.
CONVIVÊNCIA
O prefeito Celso Pozzobom lembrou da convivência política com Tomazinho, especialmente nas
campanhas para deputado
federal – quando ficou
como segundo suplente – e
a prefeito de Umuarama,

quando perdeu por 180
votos para Alexandre Ceranto.
“Estivemos próximos
quando ele comandou a
Cafe do Paraná, o prefeito
era Antônio Romero Filho
e eu era chefe de Gabinete
na Prefeitura. Foi uma
pena ele não ter sido eleito
prefeito, pois tinha grandes planos para Umuarama e a cidade certamente
seria outra, hoje. Cheguei
a ser indicado para ser o
candidato a vice do Paulo,
mas as lideranças optaram pelo Irineu Fernando,
o Fernandão”, lembrou
Pozzobom.
Tomazinho tinha muitos adjetivos, segundo o
prefeito, mas se destacava
a ponderação, a paciência
e a sabedoria. “Depois da
eleição para prefeito ele
se desiludiu da política
e não quis disputar mais
nenhum cargo, apesar de
sempre ser lembrado e
consultado pelas lideranças locais. Ele merece essas homenagens, o nome
do colégio e muito mais”,
completou.

AMIGOS
Entre outros amigos e familiares, contaram histórias de Paulo
Tomazinho o advogado Luiz Sérgio
de Toledo Barros, o secretário de
Indústria, Comércio e Turismo, Douglas Bácaro, os professores Augusto
Gaioski, Leonice Batisti Lozovoy,
Ivete Todero Uliana, Maria Pelarigo
e a diretora do Colégio Paulo Tomazinho, a diretora auxiliar Andreia
Aparecida da Silva e os amigos
Rômulo Rauen, Regina e Iara, entre
outros convidados.

A professora aposentada Maria
Pelarigo pediu o engajamento da
classe e da sociedade para que o
estabelecimento seja chamado pelo
nome correto – Colégio Estadual
Professor Paulo Alberto Tomazinho
– ao invés da sigla Ceppat, hoje
muito utilizada, e obteve o apoio de
todos os presentes, especialmente
da diretora. Ângela Tomazinho recebeu um quadro do projeto “Eu Amo
Umuarama” como homenagem, das
mãos do prefeito Celso Pozzobom.

Familiares e amigos do professor Paulo Tomazinho participaram do evento

Trabalhador agora pode agendar Hoje tem passeio ciclístico e feiras de
animais,
flores
e
food
truck
no
Lago
Aratimbó
entrevista de emprego pela internet
ICARRINHO
I
DE ROLIMÃ
Umuarama - Para melhorar o atendimento aos
usuários, a Agência do
Trabalhador de Umuarama está implantando um
sistema de agendamento
online para entrevistas
de trabalho. Desta forma,
usuários poderão consultar as vagas disponíveis
para o seu perfil e agendar a entrevista sem ter
que se se deslocar e enfrentar filas na agência.
ONLINE
Com o novo sistema,
os trabalhadores interessados em uma oportunidade de emprego podem
escolher entre três vias
de acesso para se inscrever em uma vaga:
agenda via Internet, pelo
endereço www.trabalho.pr.gov.br no menu
“Agendamento procura
de emprego”, clicando no
botão “Agendar”; através
do aplicativo Sine Fácil

CADASTRO

A Agência do Trabalhador também orienta
os usuários a manter o cadastro sempre atualizado, para ter acesso às vagas disponibilizadas. O cadastro também pode ser atualizado
pelo aplicativo Sine Fácil ou na agência mais
próxima. O encaminhamento do trabalhador
ocorrerá em função das vagas ofertadas pelos
empregadores em conformidade com o perfil
estabelecido.
Os candidatos são encaminhados às empresas para a possibilidade de contratação, através
de carta de encaminhamento anexa à carta
resposta. O trabalhador também tem acesso
à Escola do Trabalho, onde pode fazer cursos
de qualificação profissional online por meio do
link http://empregabrasil.mte.gov.br

– o usuário deve retirar
seu código de verificação
(QRCODE) na Agência do
Trabalhador mais próxima e acessas as vagas
de emprego sem sair de
casa; ou comparecer à
Agência do Trabalhador
com a Carteira de Trabalho (CTPS) Carteira de
Identidade (RG) e CPF.

SERVIÇOS
Ac e s s a n d o o s i t e
www.trabalho.pr.gov.br o
usuário poderá agendar
via WEB os serviços de
intermediação de mão
de obra, Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho, através da guia
“Acesso Rápido”.

Umuarama - A programação festiva do 64º aniversário de Umuarama termina
hoje (30) e está concentrada
durante todo o dia no Lago
Aratimbó. “Para que esta
data tão importante tenha
toda a comemoração que
a cidade merece, tivemos
um mês inteiro repleto de
atividades cívicas, artísticas,
culturais e de lazer para toda
a família”, lembra o prefeito
Celso Pozzobom.

De volta ao Lago Aratimbó haverá passeio
de carrinhos de rolimã, a partir das 14h, e
uma edição especial do Projeto Umuação, a
partir das 15h30, com uma série de brinquedos
gratuitos, brincadeiras, pipoca e algodão-doce
para a criançada.
No final da tarde será apresentado o teatro
infantil “Imaginópolis”, produzido pelo Espaço
Sou Arte, a partir das 18h, tudo com participação gratuita para a população.

ARTESANATO
Os visitantes poderão
adquirir presentes e utilidades domésticas produzidos
por artesãos da cidade em
mais uma edição da Feira
do Artesanato que ocorreu
desde sábado e que continua
hoje, durante a tarde e vai
até as 21h. “A programação
foi elaborada com carinho
para agradar a todos. São
atrações para os mais diversos gostos e interesses e a
comunidade está convidada
a participar, se divertir e
valorizar os nossos artistas”,
convidou o prefeito Celso
Pozzobom.

Cultural, com diversos artistas locais da música, poesia
e artes plásticas; haverá
também uma feira de adoção
de animais realizada pela
Sociedade Protetora dos Animais de Umuarama (Saau),
com apoio da Prefeitura.
O concurso fotográfico
Cartão-Postal – Eu Amo
Umuarama, que vai escolher
os novos cartões-postais
da cidade nas categorias
“amador”, “profissional” e
“drone” terá a entrega dos
certificados aos vencedores
às 15h, no Lago Aratimbó.

FOOD TRUCK
O Festival de Food Truck
vai das 11h às 21h e a partir
das 13h acontece o Sarau

MAIS EVENTOS
Além dessas atividades,
algumas atrações da última quarta-feira, 26 – que

foram adiadas por conta
das chuvas –, também serão
realizadas neste domingo. É
o caso do Passeio Ciclístico
Pedalando pela Vida, que
terá a largada às 9h, na frente do Paço Municipal.
O passeio começa pela
Avenida Rio Branco e seguirá pela Ângelo Moreira da
Fonseca, Padre José Germano neto Júnior (em frente
a Catedral), descendo pela
Parigot de Souza, depois
pela Avenida Presidente
Castelo Branco e Tiradentes/
Londrina, até a Praça Miguel
Rossafa. De lá os ciclistas
descerão pela Av. Paraná até
a Av. Apucarana, concluindo
o percurso no Bosque Uirapuru.
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Tribunal permite registrar bebê
com sexo ignorado em todo o País
Aos cinco meses de gravidez, Deise Batista saiu da
consulta médica com 98%
de certeza de que teria uma
menina. A uma semana do
parto, um novo exame indicou que era menino. O bebê
tinha ambiguidade no canal
urinário, que impossibilitava a clara distinção do sexo
biológico, o que persistiu
após o nascimento.
Essa condição envolve
características atípicas
da genitália, dos testículos
ou dos ovários. Passados
quatro meses, uma série
de exames e uma pequena
cirurgia, os médicos tiveram certeza de que o filho
de Deise era um menino. Só
depois de um ano, porém,
Cleiton foi registrado em
cartório. O caso dele, hoje
com 19 anos, não é a regra.
REGISTROS
PÚBLICOS
A Lei de Registros
Públicos dá 15 dias para
registrar o nascimento e
exige que a certidão tenha
sexo e nome do bebê. Sem
o documento, fica difícil
obter licença-maternidade
ou paternidade, incluir o
bebê no plano de saúde ou
o transporte para serviços
hospitalares de referência.
Isso obriga muitos pais
a fazerem o registro com
sexo definido, para garantir

direitos civis, com risco
de transtornos judiciais e
sociais mais tarde.

menino desenvolve útero
ou uma garota deixa de
desenvolvê-lo, por exemplo.

GENÉRICO
Decisão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do
Sul publicada este mês,
inédita no País, muda essa
realidade. A Consolidação
Normativa Notarial e Registral prevê a possibilidade
de se emitir a certidão com
sexo ignorado e nome genérico, descrito como “RN”
(recém-nascido) seguido
do nome de um ou dos dois
pais No prazo de 60 dias, o
registro pode ser mudado
em cartório, indicando nome
civil e o sexo, sem custo
aos pais. Se preciso mais
tempo, o Ministério Público
é acionado para acompanhar até que o registro seja
atualizado com segurança.
“É uma decisão que
tem de ultrapassar o Rio
Grande do Sul, porque vai
ajudar muito essas famílias”, afirma Gil Guerra
Júnior, especialista no tema
da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp).
Além do desgaste jurídico,
diz, as consequências de
um registro precipitado
podem ser de sofrimento
psíquico. Muitas vezes, os
casos chegam ao atendimento especializado já na
puberdade - quando um

DEMANDA
A norma gaúcha só foi
possível por ação conjunta
entre o Hospital de Clínicas
de Porto Alegre e a Escola
Superior da Magistratura
da Associação dos Juízes
do Rio Grande do Sul. A
demanda surgiu da experiência dos profissionais
no ambulatório multidisciplinar do Hospital de
Clínicas, que acompanha os
pacientes semanalmente.
“Há questões social e
emocional envolvidas, além
do exercício dos direitos da
criança”, diz a juíza Dulce
Gomes, do Núcleo de Estudos de Direito da Família
da Escola da Ajuris. Segundo ela, essa decisão tem
abrangência local porque
cabe a cada tribunal editar
as normas de registro civil
nos Estados.
CONGRESSO
Para se tornar nacional,
seria preciso mudar a Lei
de Registros Públicos, com
aprovação do Congresso.
Mas Dulce acredita que
pode inspirar outros tribunais no País. A medida da
Corte gaúcha é restrita à
diferenciação do sexo biológico - não leva em conta

PARA ENTENDER
Na Medicina, considera-se que há
ambiguidade quando uma genitália
que parece ser masculina tem a
presença de um pênis pequeno, testículos não palpáveis ou a abertura
da uretra não está na ponta do pênis.
No caso de genitália que parece ser feminina, a dificuldade de
distinção se dá quando o clitóris é
aumentado, as gônadas (onde se
produzem as células reprodutivas)
são palpáveis ou há fusão dos
outras definições de gênero
do ponto de vista social.
A Alemanha foi o primeiro país da União Europeia
a permitir o registro de
recém-nascidos com sexo
indefinido, em 2013. Austrália, Nova Zelândia e
Canadá também adotaram
a medida.
SUBNOTIFICAÇÃO
Os dados do Ministério
da Saúde apontam para
média anual de 500 nascidos vivos com sexo ignorado no Brasil, entre 2007 e
2017. Para Guerra Júnior,
porém, há subnotificação. O
professor da Unicamp cita
estudo feito em Alagoas,
que identificou um caso
de dificuldade de distinção
sexual a cada cem nasci-

grandes lábios.
Quando mais de uma dessas características está presente, existe
franca ambiguidade sexual, então
é necessária uma investigação
por meio de exames clínicos, que
podem ou não estar relacionados
a procedimentos cirúrgicos e
tratamentos hormonais para a
distinção do sexo biológico. As informações são do jornal O Estado
de S. Paulo.

mentos em Maceió, entre
2010 e 2011.
A subnotificação se dá
pela falta de conhecimento
dos próprios pediatras.
Segundo Guerra Júnior,
quando a genitália se parece muito a um dos sexos,
a tendência é o pediatra indicar aquele sexo biológico,
ou então os médicos encaminham diretamente para
cirurgia de “correção”,
antes mesmo de executar
exames mais detalhados.
QUESTÃO SOCIAL
Também pesa a questão
social. A indiferenciação
sexual envolve tabus culturais e preconceito. Até mesmo a formação de grupos
de apoio a pais e crianças
com esse diagnóstico ainda

é limitada no Brasil.
O esclarecimento dos
pais e dos médicos para
compreender a situação é
fundamental, como mostra o
exemplo de Cleiton. “Sempre
me deixaram a par do que
tinha acontecido e tive liberdade para fazer perguntas,
tirar dúvidas”, conta.
Aluno de Pedagogia, o
adolescente diz levar uma
vida normal, tem planos de
viver no exterior e formar
uma família. E segue acompanhado pelo Hospital de
Clínicas de Porto Alegre.
Em julho, Cleiton vai contar
sua história no 7.º Simpósio
Internacional de DDS (do
inglês, Disorder of Sexual
Differentiation), que será
em São Paulo - pela primeira
vez fora da Europa.

Líderes mundiais em Osaka anunciam acordo do clima 19+1
No contexto da cúpula
do G20, os líderes das
principais economias
mundiais acordaram
neste sábado (29/06) em
fechar um pacto sobre
a mudança climática,
semelhante ao firmado
em 2018.
“Teremos um texto
semelhante ao da Argentina, uma declaração
19+1”, informou a chefe
de governo da Alemanha, Angela Merkel, a
repórteres reunidos em
Osaka, aludindo também
ao fato de que, mais uma
vez, os Estados Unidos
se recusam a participar.

O país alega aceitar a
determinação dos demais
19 membros do grupo em
combater a mudança
climática, porém sem se
comprometer, acrescentou Merkel.
O primeiro-ministro
do Japão, Shinzo Abe,
confirmou que os líderes haviam encontrado
campo comum na proteção climática, apesar
de “grandes diferenças”
em suas visões. Por outro
lado, todos os 20 confirmaram a necessidade de
uma política comercial
livre, justa e não discriminatória.

municipio de pérola

Estado do Parana
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente
notificação.
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115, §3° inciso II da lei acima
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada
lote.
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.
Pérola, em 28 de junho de 2019.
ANTONIO FLORENCIO LIGEIRO
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1514
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668850
CLEISIANE DE ANDRADE FANECO
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1486
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668650
GESLER FLAVIO FANECO E OUTROS
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1468
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668500
OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1506
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668800
REALIZAR IND. COM. E CONSTRUTORA S/A
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1440
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662500
OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1402
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662300
OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1382
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662150
SILVANA PEREIRA DE AZEVEDO JANEIRO
RUA JOAQUIM ANTIGO, 348
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 661950
REALIZAR IND. COM. E CONSTRUTORA S/A
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1328
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 661800

KESIA PRISCILLA VALENZUELA
RUA DAS ORQUIDEAS, 726
BAIRRO: JARDIM UNIAO II
INSC: 452500
RENATO LUIZ DE OLIVEIRA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1480
BAIRRO: PARUQE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668600
VALDENICE DE OLIVEIRA FANECO MIRANDA E OUTRO
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1462
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668450
OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1498
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668750
REALIZAR IND. COM. E CONSTRUTORA S/A
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1416
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662400
OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1396
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662250
OPPNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1374
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662100
REALIZAR IND. COM. E CONSTRUTORA S/A
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1340
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 661900
ROSELI DE OLIVEIRA FABRINI
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1320
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 661750

JOSE ROBERTO PAZETTO
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1520
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668900
RENATO LUIZ DE OLIVEIRA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1474
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668550
KARINA ZARDO
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1456
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 668400
SERGIO CARRASCO E OUTRA
RUAJOAQUIM ANTIGO, 1424
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662450
REALIZAR IND. COM. E CONSTRUTORA S/A
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1410
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662350
NELSON CORREIA DE OLIVEIRA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1390
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662200
PERFILGLAS COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO EIRELI
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1364
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 662050
JOSE APARECIDO SANCHES BISCUOLA
RUA JOAQUIM ANTIGO, 1334
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 661850
ISMAEL GARBELOTTO DE FREITAS
RUA ALMIRANTE BARROSO, 281
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL PEROLA II
INSC: 661650

Prefeitura Municipal de Douradina

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito, torna público que se acha aberta no setor de
licitações, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 67/2019
TOMADA DE PREÇOS N°. 05/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra para construção de rampa náutica no Município de
Douradina, Estado do Paraná.
ENTREGA DOS ENVELOPES:
Credenciamento, Proposta e documentação, às 10h00min do dia 18 de julho de 2019, no setor de licitações, situado
à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 767, Centro, Douradina-Pr.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 8.666/93.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida, junto ao setor de licitações, no
endereço acima e no site: www.douradina.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone (44)3663-1579, ramal 217.
Douradina-Pr, 28 de junho de 2019.
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

“A economia global
continua a enfrentar riscos de prejuízos enquanto persistem as tensões
comerciais”, comentou
o premiê. “Os líderes do
G20 acordaram quanto à
necessidade de os paísesmembros impulsionarem
um forte crescimento
econômico global” e, ao
mesmo tempo, de estar
de prontidão para adotar novas ações, se for
preciso.
Abe mencionou ter
enfatizado aos presidentes americano, Donald Trump, e chinês,
Xi Jinping, a extrema

importância de se empenharem em discussões
construtivas, a fim de
resolver suas tensões
comerciais.
Em seguida às deliberações conjuntas, o ministro chinês do Exterior,
Wang Yi, declarou numa
coletiva de imprensa ao
lado do secretário-geral
da ONU, António Guterres: “A nosso ver, a
mudança climática determinará o destino da
humanidade, portanto
é imperativo que nossa
geração faça as escolhas
corretas.”
A chanceler federal

REPÚBLI CA F EDE RATI VA D O BRAS I L
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE UMUARAMA
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Eduardo Spricigo, Oficial de Registro do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca
de Umuarama-PR, nos termos do art. 26, § 4º da Lei nº 9.514/97, FAZ SABER que Banco
Bradesco S.A., na qualidade de CREDOR FIDUCIÁRIO, requereu a este Serviço
Registral a intimação dos Srs. RODRIGO BASSO SICURO, brasileiro, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2554305-9 SEJSP/MT, inscrito no CPF/MF sob
nº 052.714.911-02, e MARCIELLE BASSO, brasileira, advogada, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 8.028.696-1 SESP/PR, inscrita no CPF sob nº 033.600.379-01,
casados pelo regime de comunhão parcial de bens, com último endereço conhecido à Rua
José Tertuliano Teixeira de Moraes, nº 2.715, Parque Cidade Jardim, em Umuarama-PR,
para que satisfaçam o pagamento da importância de R$ 756.424,15 (setecentos e
cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos),
correspondente ao valor para purga do débito (cálculo em 01/03/2019), mais o que vencer
até a data de efetivo pagamento, os juros convencionais e as penalidades, demais encargos
contratuais, acrescidos das despesas de intimação, publicação de edital e emolumentos.
Tal dívida tem origem no Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de
Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre outras Avenças –
Contrato de Alienação Fiduciária nº 833041-7, garantido por alienação fiduciária do
imóvel objeto da matrícula nº 2.250 deste Serviço de Registro de Imóveis, firmado em
11/08/2011, registrada sob R-14 (quatorze) em 31/08/2011. Os Devedores Fiduciantes
NÃO FORAM ENCONTRADOS no endereço conhecido, para notificação, de acordo
com o certificado por esta Serventia. Desta forma, por meio deste Edital, ficam os
Devedores Fiduciantes RODRIGO BASSO SICURO e MARCIELLE BASSO
constituídos em mora e INTIMADOS para que satisfaçam o pagamento da importância
acima referida e demais consectários legais, no prazo de 15 (quinze) dias - a contar da
última publicação do presente Edital -, neste 2º Serviço de Registro de Imóveis, situado
à Avenida Brasil, nº 4334, Edifício Atrium, Salas 02 a 05, Centro (Zona 1), em
Umuarama-PR (Tel.: 44 2020-1234 e/ou 2020-0018). Ficam os devedores fiduciantes,
acima qualificados, cientificados que o decurso do prazo para a purgação da mora, sem o
devido pagamento, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel “Lote de
terras sob nº 09, da quadra nº 19, do Parque Cidade Jardim, desta cidade, com área de
450,00 m²”, com demais características, medidas, confrontações e benfeitorias constantes
na matrícula nº 2.250 desta serventia, em favor do CREDOR FIDUCIÁRIO Banco
Bradesco S.A., nos termos do art. 26, § 7°, da Lei nº 9.514/97, após o cumprimento das
formalidades legais e fiscais. - Dado e passado neste Município de Umuarama-PR, aos
27 de Junho de 2019. Eduardo Spricigo - Oficial de Registro (ORIGINAL ASSINADO).

alemã louvou o Acordo
do Clima firmado em
2016 em Paris, frisando que “esse processo
não pode ser revertido”.
Além disso, alguns dos líderes presentes em Osaka teriam expressado
disposição de incrementar seus esforços para
reduzir os gases-estufa,
visando “emissões zero”
até 2050.
No encontro anterior
do G20, em Buenos Aires,
a maior parte dos países
participantes reafirmara

seu respaldo ao decisivo
Acordo de Paris para o
enfrentamento da mudança climática global,
declarando-o “irreversível” e comprometendo-se
a sua “implementação
integral”.
Os EUA, porém, representados por Trump,
retiraram-se do Acordo
de Paris, afirmando “seu
forte comprometimento com o crescimento
econômico e acesso e
segurança em relação à
energia”. Agência Brasil
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Fiat confirma SUV para 2021 e
RAM vem com picape 1500 em 2019
A Fiat confirmou om
lançamento de um inédito
SUV no mercado brasileiro
em 2021. O novo modelo
não teve detalhes revelados por Antônio Filosa,
presidente da Fiat Chrysler para a América Latina.
No entanto, o conceito
Fastback, visto pelo público no Salão do Automóvel
2018, é a provável escolha
da marca italiana.
Com o sucesso de vendas de seus dois SUVs
compactos oferecidos no
Brasil (Jeep Renegade e
Compass), a FCA está de
olho no crescimento deste
segmento e por conta disso, aposta suas fichas no
novo produto para ganhar
mais mercado por aqui. Em
desenvolvimento, a versão
de produção gera expectativa dentro da marca, pois
será o primeiro do tipo na
Fiat.
Aparentemente maior
que o Compass, o Fastback
surfa numa nova tendência
no segmento de SUVs, que
são os modelos inspirados
em cupê. Mesmo com inspiração da picape Toro,
o novo produto deverá se
posicionar acima do atual
lineup da Fiat, mas não
deve passar o Jeep em
preço, por motivos óbvios.
Seu alvo será o Renault
Arkana, que também será
fabricado no Brasil. Este
tem a missão de substituir
o Fluence, mas na Fiat, o
Fastback não terá compromisso semelhante, já
que o último sedã médio

Aparentemente maior que o Compass, o Fastback surfa numa nova tendência no segmento de SUVs, que são os modelos inspirados em cupê

(de fato) foi o longevo
Marea. Com um carro
pouco acima da Toro, a
empresa deve focar em
tecnologias, como motor 1.3 Firefly Turbo de
até 180 cavalos, servindo
obviamente o diesel 2.0
Multijet de 170 cavalos.
Além do SUV, a Fiat
confirmou um novo carro
para 2020, que provavel-

Chevrolet lança o Cobalt 2020

A Chevrolet lançou nesta semana a linha 2020
do Cobalt. A principal novidade é o fim da versão
Elite, abrindo espaço para a chegada do futuro
Onix Sedan -- o que acontecerá ainda neste
ano. Agora, o Cobalt é oferecido nas versões
LT e LTZ, uma estratégia para priorizar “as
versões de maior apelo comercial”, nas palavras
da fabricante.
Por enquanto, a assessoria de imprensa da
GM divulgou apenas o valor da versão LTZ 1.8:
R$ 75.790. A empresa afirma que o preço da
configuração LT “ainda não foi definido”, o que
deve acontecer nos próximos dias....
Curiosamente, a GM já havia divulgado valores do Cobalt 2020 em seu site no fim de maio. A
tabela de preços do sedã indicava valores a partir de R$ 68.490 na ocasião. Bom ressaltar que
a versão Elite custava R$ 79.190, indicando que
a versão mais cara do Onix Sedan deve passar
de R$ 80 mil. Nada mudou no Cobalt em relação
à linha 2019. O sedã permanece à venda com as
motorizações 1.4 (destinada a frotistas) e 1.8 de
111 cv e duas de transmissão: manual ou automática, ambas de seis marchas. A lista de itens
de série inclui direção com assistência elétrica,
ar-condicionado, retrovisores elétricos, travas
e vidros com abertura e fechamento automático
pela chave, banco do motorista com regulagem
de altura, sensor de pressão dos pneus, coluna
de direção com regulagem de altura e faróis de
neblina, entre outros equipamentos.

mente será a nova Strada.
Além disso, Filosa deu
como certa a chegada da
picape RAM 1500, que
deve chegar com motor
VM Motori 3.0 V6 de 240
cavalos. Não se sabe se
a RAM 2500 continuará a
ser vendida, devido ao preço pelo qual a irmã menor
será oferecida por aqui.
A Fiat promete 25 novi-

dades nos próximos anos
e um investimento de R$
14 bilhões até 2023. Com
a futura picape média da
RAM e os futuros SUVs
da Jeep, a FCA deverá
reforçar a posição do trio
de marcas no mercado
nacional, já que se espera
boas vendas da RAM com
as novas picapes.

Por pressão de entidades de
defesa de animais, cidades
vetam passeios de charrete
Sorocaba, (Agência Estado) - Pressionadas por entidades de defesa animal,
cidades paulistas têm proibido a circulação de carroças e
charretes em áreas urbanas,
mesmo em roteiros turísticos
tradicionais. Em Aparecida,
por exemplo, os passeios de
charrete estão com os dias
contados. O Ministério Público
Estadual (MPE) entrou com
ação civil contra a prefeitura,
alegando que os cavalos sofrem maus-tratos.
Hoje, 38 charretes com
tração animal têm licença
para passeio turístico com
passageiros. Os animais, diz
a Promotoria, são obrigados
a puxar veículos com até seis
pessoas e excesso de peso,
além de haver uso de chicotes. Como exemplo, é citado
um cavalo que desmaiou no
asfalto por esforço excessivo.
O MPE pede que as licenças
sejam revogadas e os cavalos doentes ou idosos sejam
colocados sob cuidados da
prefeitura ou de órgãos de
defesa dos animais.
A prefeitura disse que vai
pedir à Justiça mais prazo
para atender ao pedido e vai
estudar um modo de manter
os passeios turísticos com
veículos sem tração animal.
Também promete discutir
alternativas de renda aos
charreteiros.
O passeio de charrete é um
tradição centenária na cidade,
na qual está o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Um dos
principais destinos dos charre-

teiros é o Porto de Itaguaçu, no
Rio Paraíba do Sul, erguido no
ponto exato onde a imagem da
padroeira foi achada em 1717.
As charretes chegam à beira
do rio e os turistas aproveitam
para fazer um passeio de barco.
“Os cavalos ficam lá atrelados
ao veículo o dia todo, quando deviam ser soltos para descanso
e alimentação”, diz Rosangela
Coelho, ativista do Santuário
Filhos de Shanti.
Esse santuário é mantido por doações e atua em
Taubaté, Pindamonhangaba,
Tremembé e mais cidades do
Vale do Paraíba. Já resgatou
muitos cavalos doentes. Um
deles, a égua Shanti, resgatada em 2015, deu nome ao santuário, que abriga 50 animais
vítimas de maus-tratos.
Em Taubaté, cidade da região, foi sancionada lei proibindo veículos de tração animal
em vias públicas urbanas. A
medida começou a vigorar em
janeiro de 2018, mas, nesse
caso, o MPE se moveu contra
o veto, que afetava cerca de
300 carroceiros. O Tribunal
de Justiça acatou a alegação
de inconstitucionalidade e
suspendeu a lei. Conforme a
prefeitura, nova lei foi aprovada, restringindo o tráfego de
carroças só na região central.
Em Campos do Jordão, passeios de charrete com cavalos
não são proibidos, mas parte
desses veículos foi trocada por
tuk-tuks asiáticos. Restam cerca de 15 charreteiros, levando
até três turistas por vez às
cachoeiras, como a Ducha de
Prata e a Véu da Noiva.
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Após Mundial Feminino, caminho está
aberto para o talento das meninas do Brasil
São Paulo, (Agência
Estado) - O Mundial Feminino de futebol se tornou
uma febre nunca antes
vista no Brasil por causa
de vários ingredientes
misturados: debate sobre
igualdade de gênero no
esporte, desilusão com a
seleção masculina, empatia com as jogadoras
e suas histórias de vida,
apoio maciço de grandes
empresas e recordes de
audiência na tevê aberta.
Mas, após a eliminação
nas oitavas de final da
competição diante da anfitriã França, a pergunta
que aparece é sobre qual
será o legado desse megaevento.
A campanha do Brasil na Copa não foi um
fiasco, pelo contrário, a
eliminação veio apenas na
prorrogação contra uma
das principais forças do
torneio e que estava jogando em casa, a França.
O técnico Vadão, porém, já
vinha sofrendo críticas e a
Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) deve
tomar uma decisão na próxima semana sobre qual
projeto levará adiante
até os Jogos Olímpicos de
Tóquio-2020.
D e u m l a d o, e s t á a
preocupação em deixar
a equipe nacional bem
preparada. “Devemos ter
um torneio no Brasil, com
duas ou três partidas, e
temos convite para jogar
na China. Agora vamos

EMPRESAS APOIAM

Seleção feminina mantém o sonho de a modalidade continuar crescendo no País

fazer uma agenda bastante positiva para que
a gente possa manter a
seleção em atividade e não
perder esse ritmo que foi
conseguido para a Copa,
e claramente melhorá-lo
na parte física e técnica”,
explicou Marco Aurélio
Cunha, coordenador de
futebol feminino da CBF.
O outro ponto importante é desenvolver ainda
mais o futebol feminino no
País. Atualmente, existem
duas divisões nacionais.
Na Série A-1 são 16 equipes e o torneio, que foi
paralisado em razão do
Mundial, está na 9ª rodada. O Corinthians lidera,
seguido pelo Santos. Além
dos dois rivais, outros

exemplos de grandes times que estão na elite são
Internacional, Flamengo,
Vitória e Sport. Já na Série
A-2, a segunda divisão,
são 36 clubes e a competição está nas quartas de
final. Sobem quatro equipes para a elite. Os jogos
são: Ceará x Cruzeiro,
América-MG x Grêmio,
Chapecoense x Palmeiras
e Taubaté x São Paulo. A
disputa será retomada a
partir de 12 de julho.
Os clubes passaram a
ser obrigados a cumprir
diversas exigências para
obter o licenciamento da
CBF e, entre essas mudanças, estava a criação
de uma equipe feminina.
Obrigatoriamente. Por

isso, grandes times ainda
estão na segunda divisão. Ainda neste ano, terá
início um Campeonato
Brasileiro da base, com 24
participantes. Em maio, a
TV Bandeirantes firmou
parceria com a CBF e a
emissora passou a transmitir jogos das duas divisões, que passam também
no T witter. Ainda há a
disputa de Estaduais. Em
São Paulo, tem a divisão
principal e uma competição sub-17.
Neste mês, o São Paulo
obteve patrocínio exclusivo para sua equipe feminina. “Quando começamos a
conversar com o São Paulo, sabíamos que tinha a
Copa do Mundo Feminina,

Um alento parece estar vindo de diversas
empresas que se engajaram em um movimento
de apoio ao futebol das meninas. O Guaraná
Antarctica incentivou outras marcas e 14 aceitaram a convocação: Almap BBDO, Cabify, Always,
DMCard, Downy, Gilette Vênus, GOL, Havaianas,
LAY’S, Nescau, Nutren Beauty, O Boticário, Uber
e Volkswagen Caminhões.
Fornecedora de material esportivo da seleção,
a Nike criou pela primeira vez um uniforme
para as mulheres a partir de “estudos e troca
de informações com as próprias jogadoras”.
Quem também festejou o torneio foi a Panini, com
vendas do álbum de figurinhas com as principais
estrelas da competição. Ao que tudo indica, é um
caminho sem volta e a tendência é que o espaço
do futebol feminino seja cada vez maior.

Thaísa continua sendo uma das promessas da seleção

mas como nunca teve uma
evidência tão forte quanto
no masculino, não tínhamos ideia do tamanho

do impacto”, comentou
Rodrigo Machado, gerente
de marketing da Giuliana
Flores.

Ineficiência com pneus faz Ferrari sofrer para reagir na F-1, dizem especialistas
São Paulo,(Agência Estado) - Sem um piloto no
topo do pódio desde o GP
dos Estados Unidos do ano
passado, quando Kimi Raikkonen triunfou em Austin no
dia 21 de outubro, a Ferrari
disputa a etapa da Áustria
do Mundial de Fórmula
1, neste domingo, a partir
das 10h10 (de Brasília), em
Spielberg, com a esperança
de encerrar o incômodo
jejum. E mais uma vez o
alemão Sebastian Vettel e o
monegasco Charles Leclerc
lutam contra as limitações
dos seus carros para interromper a supremacia da
Mercedes na temporada.
Lewis Hamilton ganhou
seis das oito provas do ano,
enquanto Valtteri Bottas,
seu companheiro de equipe,
triunfou em duas corridas. E
a dupla formada pelo inglês
e o finlandês emplacou uma
sequência de cinco dobradinhas que nunca havia sido
obtida por um time no início
de um campeonato.
E um dos principais motivos para este domínio é a
ineficiência do modelo SF90,
monoposto projetado pela

Ferrari para 2019, cujo desequilíbrio foi exaltado por
especialistas ouvidos pela
reportagem do Estado, que
apontaram as razões para
a escuderia de Maranello
estar longe dos líderes do
grid.
“O principal motivo para
a Ferrari não alcançar a
Mercedes é o conceito errado do carro para os pneus
deste ano da Fórmula 1.
Não é uma questão de motor ou outra coisa, mas de
adaptação a essa mudança
dos pneus da Pirelli, que
passaram a ter uma espessura mais fina e exigem
uma maior pressão aerodinâmica para trabalhar
na temperatura ideal, mais
alta”, ressaltou Luciano
Burti, ex-piloto de testes do
time italiano na F-1 e hoje
comentarista de automobilismo da TV Globo.
“O carro da Ferrari tem
muita velocidade de reta,
mas tem pouca pressão
aerodinâmica nas curvas.
E a Mercedes, com um carro
mais equilibrado, passou a
dominar as corridas com estes pneus”, reforçou Burti,

que também foi titular das
equipes Jaguar e Prost ao
longo de duas temporadas
da F-1.
A mesma opinião de
Burti é compartilhada pelo
italiano Claudio Carsughi,
de 86 anos, que há várias
décadas opina como um
dos maiores experts em
F-1 da imprensa brasileira.
“Primeiro, eu queria dizer
que a Fórmula 1 virou a
‘Fórmula Mercedes’, nunca
na história da F-1 tivemos
um predomínio como este.
Do ponto de vista técnico,
o principal diferencial entre a Mercedes e a Ferrari
é o aproveitamento dos
pneus. Se você for ver, em
entrada de curva e saída de
curva, o carro da Mercedes
anda perfeitamente como
se tivesse em um trilho de
trem. Já o da Ferrari, se der
tudo que pode até o fim da
curva, o carro sai de traseira”, disse o jornalista, hoje
blogueiro do portal UOL e
correspondente do diário
italiano La Stampa.
E ao comentar o fato
de que Ferrari e Red Bull
vêm reclamando muito dos

CORRIDAS PREVISÍVEIS
Para o piloto, a influência dos
pneus no desempenho é uma “gota no
oceano” em meio ao grande número
de fatores que envolvem o desenvolvimento de um carro de Fórmula 1. E
ele vê como injusta a reclamação de
equipes como a Ferrari e a Red Bull,
que apontaram que os novos compostos da Pirelli prejudicam a qualidade
do espetáculo por exigirem menos
trocas de pneus e, com isso, limitam
as estratégias dos times do grid.
“Vejo motivos muito mais relevantes
do que este. Antes disso a Fórmula 1
já estava devendo muito em termos
de espetáculo. Nós já tivemos corridas em anos anteriores em que não
tivemos nenhuma ultrapassagem”,
lembrou o piloto, que em sua carreira

também acumulou experiência em
várias categorias de Fórmula, entre
as quais a Indy.
Carsughi concorda que as corridas ficaram mais previsíveis principalmente porque hoje o sucesso
do piloto depende bem menos de
sua competência do que dependia
antigamente, tendo em vista os
grandes avanços tecnológicos dos
carros. “Qualquer ‘burro’ pode
guiar um Fórmula 1 hoje. Com tanta
eletrônica, qualquer um pode guiar”,
disse, com certo tom de bom humor,
exibido também quando comentou o
grande número de regras impostas
aos competidores pelo regulamento
atual da F-1.

atuais pneus da F-1 e dizendo que os compostos favorecem à Mercedes, Carsughi
destacou: “Essas acusações
à Pirelli, eu não digo que são
desculpas das equipes, mas
servem para justificar uma
inferioridade do carro que
é clara”.
Max Wilson, campeão
da Stock Car em 2010 e
integrante da equipe RCM
na categoria, também não
vê como justa as críticas
aos pneus “O que eu vejo
é que muitas vezes as pessoas tentam arrumar uma
explicação para a falta de
desempenho. E quando as
coisas não funcionam, as
equipes culpam os pneus. Os
pneus são a única coisa que é
igual para todos e dos quais
ninguém deveria reclamar”,
disse Wilson, que também foi
piloto de testes da Michelin e
da Williams na F-1.
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Retomando o trabalho

Mais uma
mamãe
famosa

A bela Letícia Colin
comemora as primeiras
semanas de gravidez de
Michel Melamed, seu marido. Discreta, a atriz que
atualmente faz a Marylin,
em “Cine Holliúdy”, ainda
não comentou a novidade.

Maturidade

Dias atrás, Mel Maia deu um show de maturidade ao
responder ao comentário maldoso de uma internauta
que comentou numa foto postada pela jovem atriz que
ela não tinha seios e também criticou a roupa que ela
estava usando. Mel Maia respondeu “existem pessoas
com seios grandes, e outras com seios pequenos. Você
deveria saber que existem pessoas e pessoas. Amo meus
seios”. Atualmente, a atriz interpreta Cássia, em “A Dona
do Pedaço”.

Camila Pitanga retomou o trabalho, depois de passar
um período reclusa. A atriz ficou muito abalada com a
morte de Domingos Montagner, em 2016, enquanto nadavam no Rio São Francisco, em um dos intervalos das
gravações de “Velho Chico”. Em recente entrevista, a atriz
contou que mantém contato com a família do saudoso ator,
principalmente com a mulher dele, Luciana Lima.

Férias II

Outra estrela da Rede TV! que está de férias é a apresentadora do “TV Fama”, Flávia Noronha. Ela e o marido
estão curtindo dias felizes nas Ilhas Gregas.

1) Chris Ubach interpretou a personagem Joana
em qual dessas produções?
a) “Velho Chico” - Globo
b) “Cúmplices de um
Resgate” - SBT
c) “Haja Coração” - Globo
d) “A Garota da Moto” SBT
2) Qual ator interpretou o marido da personagem de
Vera Fischer na minissérie “Riacho Doce”?
a) Francisco Cuoco
b) Herson Capri
c) Mauro Mendonça
d) Tony Ramos
3) Qual ator famoso de Hollywood protagonizou o
filme “Armagedon”?
a) Tom Cruise
b) Harrison Ford
c) Bruce Willis
d) Michael Douglas
4) Qual era o personagem do cantor e ator Junior na
novela “Estrela Guia”?
a) Tony
b) Zeca
c) Ricardo
d) Zezinho

Continuam apaixonados

A cantora Maiara fez questão de comentar que o
namoro entre ela e Fernando Zor continua firme e forte.
E assim jogou um balde de água fria nos rumores de
afastamento do casal. Estão mais apaixonados do que
antes, garantiu a artista.

Conforto e nada
mais

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

Nova novela

Com estreia prevista para
janeiro, uma das novas produções para o horário das 19
horas da Globo vai se chamar “Salve-se Quem Puder”.
Escrita por Daniel Ortiz, a
trama será protagonizada
por Flávia Alessandra.

Massagem

Juliana Alves dá a sua receita de beleza do corpo. Ela
faz regularmente massagem
para livrar-se da retenção
de líquidos e também assim
trata a celulite. Fica a dica.

Irritada com a
fofoca

Luciana Gimenez teria
ficado muito irritada quando fofoqueiros de plantão
insinuaram romance entre
ela e Bruno Covas, atual
prefeito de São Paulo, depois que eles foram vistos
jantando juntos. A apresentadora negou qualquer namoro entre eles e arrematou “é um cara inteligente,
gentil, saímos para jantar.
Conversamos sobre muitos
assuntos, e eu vou jantar
com todo mundo”.

5) Jeová foi personagem do ator Lui Mendes em qual
dessas novelas?
a) “Fina Estampa” - Globo
b) “A Vida da Gente” - Globo
c) “Rebelde” - Record
d) “Amor e Revolução” - SBT
(Respostas: 1-d / 2-b / 3-c / 4-b / 5-d)

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

Carla não consegue responder à declaração de
Marco. Milena convence César a contar para Karina
sobre Jaqueline. Carla esconde de Madureira que encontrou Marco. Anjinha incentiva o pai a conquistar
Carla. Neide comenta sobre o encontro de Carla com
Marco, e Madureira finge tranquilidade. Nanda pede
que Raíssa pare de falar com Camelo. Madureira e
Carla fazem as pazes. Karina expulsa César de casa,
e Milena conta para Jaqueline.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20, na Globo

Jamil e Miguel não aceitam a oferta de Dalila/Basma.
Helena depõe a favor de Faruq na audiência. Com medo
de Omar, todos confirmam a história de Mamede. Marie
sugere que Laila apoie Jamil. Rania sofre por causa de
Miguel. Helena diz a Padre Zoran que pretende não se
envolver mais com Elias. Omar se insinua para Sara, e Ali
se incomoda. Miguel implora que Jamil aceite a proposta
de Dalila/Basma e não conte nada para Laila. Mamede
se assusta com o que vê na mala de Omar.

VERÃO 90 – 19h30, na Globo

Manu discute com João e sai da casa. Vasconcelos
desconfia que Moana pegou a fita de sua mesa e fala
com Murilo. Manu confessa a Lidiane e Jofre que não
sabe mais se confia em João. Andreas procura Candé
e Gisela para comprar as ações da PopTV. Larissa
adverte Quinzinho sobre as más intenções de Vanessa. Quinzão descobre que Mercedes retirou todos os
investimentos do banco. Manu diz a Ari, diretor do
programa, que não tem condições de apresentar a
atração ao lado do namorado.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Bento conta a Gleyce que é sobrinho de Ruth. Para
se desculpar, Poliana deixa uma carta na mochila de
João, porém Eric e Hugo a pegam antes que o menino
leia. Roger pede que Pendleton reconsidere a regra
quanto a participação dos filhos dos funcionários no
Campo de Férias. Os pais de Mirela decidem que a
filha irá voltar para o interior. O Clubinho MaGaBeLo
arma um plano para participar do jogo de AR na escola.
Pendleton descobre que Sergio perdeu o tabuleiro do
jogo Vetherna, e pede para Sara localiza-lo.

A DONA DO PEDAÇO - 21h15, na Globo

Amadeu tenta alertar Maria da Paz sobre Régis.
Gilda discute com Amadeu e pensa em aceitar a sugestão da enteada. Jô convence Régis a não se encontrar
com sua mãe. Vivi confidencia a Fabiana que está
confusa por causa de Chiclete. Amadeu se preocupa
com o estado de Gilda. Beatriz conhece Zé Hélio na
academia. Jô pensa em mais um golpe para tirar dinheiro de Maria da Paz. Silvia mente para Kim sobre
Márcio. Fabiana conta para Jô sobre o envolvimento
de Vivi com Chiclete. Régis convence Maria da Paz de
que contará a verdade sobre ele.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Nair vai falar com o pastor Augusto e pede oração
diária para Omar, devido ao péssimo temperamento
do garoto. A mulher diz que o garoto não quer fazer
uma festa de aniversário, apenas para não convidar
as crianças do vilarejo. No galpão, Marina e Isabela
decidem mexer nas caixas e encontram canhotos de
cheque assinados por Joel, porém elas não sabem
quem é o homem. Regina conta para Geraldo que Raul
está chegando ao Brasil. Os dois decidem que levarão
Marina para a mansão e que precisam religar as linhas
telefônicas.

Sua rotina poderá ser sobrecarregada
por fortes pressões familiares e virá
da preocupação com um parente.
Mas não será nada de grave. Tudo
se resolverá facilmente.

Um importante encontro amoroso
está para acontecer. Será de forma
casual, durante uma viagem ou em
um novo ambiente, mas só se estiver
descomprometido. Por isso, tome
muito cuidado.

Todo o rumo de sua vida poderá
mudar graças a algo que ocorrerá em
um momento de diversão. Dia de felicidade amorosa e conjugal. Comece a
planejar suas próximas férias.

Você terá grande prazer na companhia
dos amigos e das pessoas queridas.
Terá também contato com um novo
ambiente ou uma nova comunidade.
Seja muito feliz, sempre!

Bom momento para o convívio familiar. Ótimo para comprar uma casa, ou
cuidar de um jardim ou horta. Curta
mais a natureza. Reúna os amigos e
faça uma festa.

Você continua sendo beneficiado por
impulsos para alcançar o sucesso na
área profissional. É tempo de semear
e isso significa investir no que você
acredita.

Aja com prudência nas viagens. Algo
significativo deve acontecer em breve.
Mas não se preocupe, será coisa muito boa. Hoje você será bastante feliz.
Aproveite as boas oportunidades.

Você está prestes a tomar importantes
decisões em decorrência de atitudes
que vem adotando em longo prazo.
Mãos à obra! Não seja preguiçoso,
encare os desafios com muita determinação.

O acúmulo excessivo de energia
poderá gerar uma forte tensão interior.
É melhor cuidar bem de seu corpo, do
equilíbrio e da harmonia de sua saúde.
Faça exercícios!

Com os olhos bem abertos, você verá
de maneira mais clara o que está
acontecendo. Grandes mudanças
estão a caminho, mas ainda levarão
algum tempo para virar realidade.

Todas as suas iniciativas de trilhar
novos caminhos estão favorecidas.
Momento em que poderá passar por
grandes mudanças pessoais. Bom
sábado para você.

Bons fluidos continuam soprando
sobre as uniões. A paciência e a
presença de espírito irão ajudar nos
relacionamentos. Aproveite esta boa
fase. Aplique seu dinheirinho na
poupança.
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IGENÉTICA
I
DAS LARANJAS

Pesquisa da Unipar é premiada em Congresso
Internacional de Genética Molecular de Plantas
Umuarama - Coordenação, professores e estudantes do programa de
mestrado e doutorado em
Biotecnologia Aplicada
à Agricultura da Unipar
estão comemorando a
premiação de uma pesquisa apresentada no
7º Simpósio Brasileiro
de Genética Molecular
de Plantas, realizado
em Campos do Jordão/
SP. Pesquisadores de
diversas instituições de
ensino nacionais e internacionais prestigiaram
o evento. Além do Brasil,
estavam presentes representantes da China, Argentina, Estados Unidos
e de países da Europa.
Durante cinco dias,
o Simpósio abordou assuntos de relevância em
torno do eixo temático,
possibilitando a troca de
conhecimento, ideias e a
criação de novas parcerias entre pesquisadores
e instituições. Evolução e
Biodiversidade, Planta Biotecnologia e Novas Tecnologias, Planta Hormônios
e Sinalização e Estresse
Abiótico foram alguns dos
temas apresentados, ligados a novas descobertas
na área molecular de genética de plantas. A Unipar
foi representada pelas
professoras Hélida Mara
Magalhães e Silvia Hulse, a
mestranda Edinara Maria
Barbosa, as doutorandas
Cristine Bonacina e Meire
Ferrari, além da ex-aluna
Tânia Ito.
O grupo apresentou
cinco trabalhos, entre
eles, a pesquisa premiada na sessão banner, de

autoria do mestrando
Marcelo Antunes Davi. A
professora Silvia Hulse
afirma que a pesquisa
tem como foco o estudo
da família de genes que
é responsável pelo transporte de fósforo em plantas, visando identificar
e caracterizar os genes
envolvidos no transporte
e assimilação do fósforo
em laranja (citrus sinensis) e com isso melhorar
a qualidade do fruto.
“Fizemos um trabalho
inicial de mineração de
dados nos bancos de
dados genômicos e já
identificamos e caracterizamos 22 genes dessa
família em laranja. O
próximo passo é estudar quais desses genes
controlam o transporte
de fósforo e estudar a
função de cada um deles
no transporte de fósforo.
Pretendemos fazer uma
análise de expressão
gênica por PCR em tempo real em diferentes
genótipos de laranja”,
explica a pesquisadora,
detalhando que o fósforo
é um macrunutriente de
vital importância para
o crescimento e desenvolvimento vegetal, uma
vez que ele faz parte da
composição de várias
moléculas energéticas
envolvidas no metabolismo vegetal. “Ao elucidarmos quais são os genes
que efetivamente estão
envolvidos no transporte
e assimilação do fósforo,
poderemos usar essas informações em estudos de
melhoramento genético
de citrus, com o intuito

Equipe da Unipar no Simpósio: Edinara, Hélida, Tânia, Silvia, Meire e Cristine

de melhorar a qualidade
das nossas laranjas”,
enfatiza a professora.
A doutoranda Cristine
Bonacina relata a importante experiência que
adquiriu no Simpósio.
“Foi uma oportunidade
de obter conhecimentos
que vão enriquecer ainda
mais minha formação no
doutorado”. A mestranda
Edinara Maria Barbosa completa: “Além do
conhecimento ao nosso
trabalho, eventos como
esse enriquece nosso
saber sobre as inovações
tecnológicas”.

Pesquisa tem como foco melhorar a qualidade das laranjas

Paraná terá R$ 11,9 bilhões para financiamento da safra
O Banco do Brasil lançou na semana que passou
o Plano Safra 2019/20 para
a agropecuária brasileira,
que está disponibilizando
R$ 103 bilhões em créditos
para financiamento rural
no País, sendo R$ 91,5 bilhões para o crédito rural
em custeio, comercialização e investimento, e R$
11,5 bilhões para o crédito
agroindustrial. Desse total,
R$ 11,9 bilhões estarão à
disposição do Paraná.
O anúncio foi feito em
Curitiba em solenidade
que contou com a presença
do vice-governador Darci
Piana, do secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara, do diretor de Política Agrícola do Ministério
da Agricultura, Wilson Waz,
do ex-governador Paulo Pimentel, e de lideranças do
agronegócio paranaense.
Os recursos previstos
pelo banco para serem
aplicados no Paraná representam um crescimento
de quase 20% em relação
à safra anterior, quando
foram aplicados no Estado R$ 10,6 bilhões. Dos
recursos previstos para
o Paraná, R$ 10,1 bilhões
serão direcionados para
custeio, comercialização e
industrialização da safra,
e R$ 1,8 bilhão em investimentos.
As taxas de juros foram

RECURSOS

Com os recursos, a expectativa é de novo recorde nas próximas safras

mantidas em 3% a 4,6% ao
ano para o Pronaf; 6% para
os pequenos produtores e
8% ao ano para os demais
produtores nas linhas de
custeio, comercialização e
agroindustrialização. Nas
linhas para investimentos,
os juros agrícolas variam
de 3% a 10,5% ao ano.
O Banco do Brasil tem
uma participação de 58,2%
no mercado de crédito rural brasileiro, com atendimento a 1,5 milhão de
produtores rurais. Na safra
passada, desembolsou R$
10,6 bilhões em crédito

rural no Paraná, sendo
R$ 8,8 bilhões em custeio,
comercialização e industrialização e R$ 1,8 bilhão
em investimentos.
Para a safra 2019/20,
o Banco do Brasil está
reforçando o atendimento
ao seguro rural, direcionando um volume de R$ 1
bilhão para pagamento das
subvenções ao prêmio do
seguro rural. Segundo o diretor de Política Agrícola do
Ministério da Agricultura,
Wilson Waz, essa é a primeira vez que o banco faz
um aporte nesse volume,

sendo que nos últimos dois
anos destinou entre R$ 370
milhões a R$ 400 milhões ao
seguro rural em todo o País.
Darci Piana destacou
que o Banco do Brasil é um
grande parceiro do agronegócio e do Paraná, que
colabora para o desenvolvimento do Estado. “A disponibilização desses recursos
representa a continuidade
dos nossos investimentos
no agronegócio”, disse.
Segundo ele, com o projeto
do Governo do Paraná em
industrializar a agricultura
para dar valor agregado

Os financiamentos começam a ser liberados
nas agências do banco a partir de 1º de julho
para financiamento das atividades do ano
agrícola 2019/20.
Entre as novidades da próxima safra está
o custeio digital, que poderá ser feito 100% a
partir da tela de um celular na propriedade
rural. O investimento em tecnologia vem se
expandindo, sendo que do ano passado para cá
foram feitas mais de cinco bilhões de operações
na modalidade mobile em atendimento a 16 mil
contratos.
Segundo Wilson Waz, as taxas de juros do
Pronaf e Pronamp foram mantidas, assim como
as taxas para investimentos em linhas como
ABC – baixo carbono, Inovagro (financiamento
para incorporação de inovações tecnológicas
nas propriedades rurais) e construção de armazéns em propriedades rurais, que continuam
sendo prioridades no campo.
Dos R$ 11,9 bilhões previstos para o Paraná,
o Pronaf (para atendimento dos agricultores
familiares) será contemplado com uma carteira
de R$ 2,1 bilhões, que representa um crescimento de 31% sobre as aplicações na safra
anterior. Mais R$ 2,7 bilhões serão destinados
para atender o Pronamp (médios produtores),
representando um crescimento de 17%. E R$
7,1 bilhões para os demais produtores, um
crescimento de 6%.
aos grãos, e aumentar o
valor do produto de exportação, é fundamental o
apoio de uma instituição
como o Banco do Brasil.
O secretário Norberto
Ortigara reforçou que o
Paraná tem uma partici-

pação muito relevante no
desempenho da agricultura brasileira, e mostrou
a disposição do governo
estadual em estar presente
no processo, orientando os
produtores na busca de um
bom desempenho e renda.
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A trilha vai passar pela antiga estrada que havia na Ilha Grande entre Alto Paraíso e Itaquiraí

IPARQUE
I
NACIONAL

Expedição marca abertura da trilha para
ciclismo e caminhadas em Ilha Grande
Alto Paraíso - Na semana que passou, o ICMBio,
o CORIPA e a Prefeitura
Municipal de Alto Paraíso
deram início à demarcação
daquela que será a maior
trilha do Parque Nacional
de Ilha Grande. A equipe
percorreu 10 quilômetros a
pé abrindo picada em meio
à mata da ilha que dá nome
ao parque, a ilha Grande.
A trilha, que se chamará Trilha da Ilha Grande, passará pela
antiga estrada da balsa, que
fazia a travessia pelo rio Paraná,
ligando o Mato Grosso do Sul ao
Paraná.
A expedição contou também com a pesquisadora do
Nupelia/UEM, Kazue Kawakita, que fez a identificação
das espécies encontradas
ao longo do caminho. A pesquisadora observou com
surpresa a regeneração da
área. Com estas informações será possível ter maior
controle sobre os impactos
ambientais e informar aos
visitantes sobre as espécies
da flora ali existentes.
Além da flora abundante a equipe encontrou ao
longo do caminho alguns
exemplares da fauna como
diversas borboletas, uma
jibóia e um jacaré-de-papo
-amarelo. Também identificaram rastros de onça, lontra, jaguatirica e de antas
além de uma rica avifauna.
Um dos pontos interessantes encontrados ao longo

Um grupo de técnicos percorreu o caminho onde funcionará a trilha

Até um jacaré do papo amarelo foi visto perto da trilha

Vários espécies de plantas foram encontradas na trilha

Borboletas e outras habitantes da ilha vão atrair também os observadores

do caminho é o marco do
trópico de capricórnio que
identifica o paralelo situado
ao sul do equador terrestre.
É um dos cinco principais

círculos de latitude que
marcam os mapas da Terra.
O objetivo com a abertura
da trilha é criar um atrativo
para caminhantes, observa-

dores de aves e cicloturistas.
Ao todo serão mais de 17
quilômetros de trilha. De
acordo com o chefe do Parque Nacional de Ilha Gran-

de, Erick Xavier, a trilha é
prevista no plano de manejo
do parque e no futuro fará
parte das trilhas de longo
curso do ICMBio. Com o fim

da demarcação, os próximos
passos serão a abertura da
trilha, a sinalização e, por
fim, um evento experimental
com ciclistas da região.
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Mercosul e União Europeia fecham
acordo histórico de livre comércio
O Mercosul e a União Europeia
finalizaram ontem as negociações para o acordo entre
os dois blocos. O tratado, que
abrange bens, serviços, investimentos e compras governamentais, vinha sendo discutido
há duas décadas por europeus
e sul-americanos. É segundo
maior tratado assinado pelos
europeus - perde apenas para o
firmado com o Japão, segundo
integrantes do bloco - e o mais
ambicioso já acertado pelo
Mercosul, que reúne Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
O tratado permitirá que a maior
parte dos produtos seja comercializada entre os blocos com
tarifa zero em até 10 anos.
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administra o Samu Noroeste. O vice-presidente é Tauilio Tezzeli de Campo Mourão.
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SELEÇÃO BRASILEIRA – Entra em campo às 16 horas de hoje contra o Peru, na Arena

Corinthians, com a ordem do técnico Tite de finalizar jogadas mais vezes fora da área. A falta de
gols se mostra um problema para a seleção que está com imensas dificuldades de superar as
linhas defensivas e chegar ao gol rival. Página A8
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A polícia diz que conseguiu
elucidar o desaparecimento
de Tony Clayton, homem que
morava e trabalhava em Pérola. Um jovem preso com o
carro dele confessou o crime,
deu detalhes e mostrou onde
ficou o corpo queimado.
Página A6
www.ilustrado.com.br

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA 2.4
08/08

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

CELTA SUPER
04/05

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

CORSA HACTH
PREMIUN 1.4

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

CORSA SEDAN
1.0 08/08

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

CRUZE LT 13/13

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

CRUZE LT 13/13

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

MERIVA 07/07

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

MONZA 86/87

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

ONIX LTZ 14/14

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

PICAPE CORSA
1.4 96/96

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

S10 LT 17/18

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

SPIN LTZ 13/14

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

ALUGA-SE BARRACÃO

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

VECTRA CD
97/98

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

VECTRA
ELEGANCE
07/07

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

VECTRA
ELEGANCE
11/11

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

FIATFIAT
PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.4 LT

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 46.900,00

COBALT 1.8 ELITE

16/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

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

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

UNO MILLE FIRE
2003

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

ONIX 1.0 LT

17/18

VERMELHO

COMPLETO, KM 17.000

R$ 44.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17

VERMELHO

COMPLETO

R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LT

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 112.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 44.900,00

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

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 39.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

SPIN LTZ 1.8 AT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 53.900,00

TRACKER LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

VOYAGE 1.0 COMFORTLINE

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

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

STRADA
WORKING 1.4
15/15

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

UNO WAY 12/13

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

UNO WAY 12/13

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

UNO WAY
ECONOMIC
10/11

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

FORD
FORD
ECOSPORT XLT
08/08

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

FIESTA 1.6 11/11

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

FORD KÁ 1.0
11/12

COROLLA ATIS
15/16

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

COROLLA XEI
13/13

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

COROLLA XLI
06/06

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

DUSTER 1.6
12/13

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

HB20 SEDAN
PREMIUM 14/15

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

HILLUX SRX
10/10

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

HILUX 4X4 SW4
08/08

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

HILUX SRV 4X4
CD 3.0 TUR

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

HONDA CIVIC
LXS

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

SANTA FÉ 2.7
GLS 09/10

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

SW4 13/14

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

TOYOTA HILUX
4X4 CS SW4,
2.8 DIESEL,
1993

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX 1.6
06/06

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

CROSSFOX 1.6
07/08

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

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

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

Valdir Lucas da Silva,
CPF:387.321.309-53
Comunica para os devidos
ﬁns o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA Nº
24.243, com esta publicação
torna-se sem efeito legal
e comercial.

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

Lajes Noroeste LTDA,
CNPJ:05.751.422.0001-12
Comunica para os devidos
ﬁns o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA Nº
25.250, com esta publicação
torna-se sem efeito legal
e comercial.

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado
ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 450.000,00 – PROX.
SUPERMERCADOS
PLANALTO – RUA SANTA
CATARINA, 4994 – ZONA
2 - À. Ter. 108,89m², À.
Constr. Aprox. 120,21
m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/
sacada, 02 c/ sacada,
bwc social - Pvt°.Térreo:
Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav.,
garag. + Detalhes: Plantão
44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 976 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 440.000,00 – PROX.
PRAÁ TAMOYO - R.
PARANAPANEMA, 2928
– Z. 7 - À. Ter. 320,37 m²,
À. Constr. Aprox. 184,00
m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc
soc., 02 dormit.– Pvt°.Tér.:
Sala, lavabo, coz., lavand,
e garag. – + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite cód. 815
em www. aldemirimoveis.
com.br

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

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

VENDE-SE
CASA NO JD
IRENE

Minha casa minha vida,
área construida 55,41 m²,
02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, garagem,
lavandeiria. Próx a Pça 7 de
Setembro. R$ 155.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ABDON
IMOVEIS

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 800,00 - Prox. Clube
Harmonia – Jd. S. José
– Rua Marialva, 5983
– Apto Terréo – Sem
Condomínio - À. Priv.
69,09 m²; 03 q, sala,
coz., A. serv., Bwc soc.
e gar. (s/condomínio). +
Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 580 em nosso
site www. aldemirimoveis.
com.br

UOPECCAN - (44) 2031-0700

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 780,00. Prox. A
Unipar Sede– Ed. Res.
Copacabana – Rua Sarandi,
5281 - 1º Andar – Zona
03 – À. Tot. Aprox. 95,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala,
cozinha, A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 370,00
– Incluso água e gás )
+ Detalhes – (44)30565555/99844-3338 ou digite
o cód. 1061 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 680,00. Próx. Igreja
Betel – Ed. Viena – Av.
Rotary, 3747 - Apt°Terreo –
Jd Dos Principes – À. Tot.
Aprox. 61,41 m² - Suíte,
2 Quart., Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. e Gar.
– (Cond. Vlr/Aprox. R$
250,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes –
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1021 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA
SOBRELOJA

R$ 800,00. Ao Lado Club
Harmonia. R. Marialva,
5970 - Sobreloja Jd. S.
José Sem Condomínio À.
Tot. Aprox. 83,00 m² - S.,
2 Quart., Sala, Cozinha c/
sacada , A. serv., Bwc soc.
e Gar. – Imóvel s/cond.
+ Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 588 em nosso site
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

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

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

TERREN
TERRENOS
OS
ABDON
IMÓVEIS

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

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

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

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

ABDON
IMÓVEIS

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

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

ÁREA PARA
SOJA

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 30 de junho e 1º de julho de 2019

C3

C4
C4

UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
30 de
e 1ºjunho
de julho
de 2019
UMUARAMA,
DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
16junho
e 17 de
de 2019

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

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

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

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

APARTAMENTO

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

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

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

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

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

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

COMERCIAIS

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

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

VENDE
Lotes no
Parque da Gávea

(Em frente a UOPECCAN)
Preços a partir de
R$ 100.982,30
SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
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R$ 110.000 - Jd. Interlagos - Lt 9-B - Qd 11
Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 95.000 - Av. Pres. Castelo Branco
Lt 01 - Qd 07
Á.t 233,28m². ACEITA CARRO. Cel.: 98403-9168
R$ 90.000 - R. Proj. “B”, Jd. Trianon - Lt 04 da Qd 06
Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO.
Cel.: 99922-9610
R$ 85.000 - R. Jorge Luiz Lozovoy
Jd. Modelo - Lt 2-A Qd 02
Á.t 220,50m². Cel.: 99917-9200
R$ 85.000 - R. Celia Maria Olmedo
Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07
Á.t 180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 72.000 - Jardim Real - Lt 13 da Qdra 14
Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO
RESIDÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 900.000,00

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 295.000,00

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

Terrenos:

R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

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

Sobrados

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

suíte e 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviços, garagem e edícula com
churrasqueira, na Rua Paulo Mulato Netto, nº
2256, Jd. Bandeirantes. Corretor: Caetano.
R$ 850,00 + seguro

Residencias
LOCAÇÃO Residência

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO
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Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contém 01 bwc, localizada na Av. Londrina
nº 3954, Zona III. Corretor: Caetano.
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R$ 55.000,00 - PROX. AO ALFA EDUCAÇÃO INFANTIL - R. CEREJEIRA, s/
n°. – JD ANTARTICA – Área Central da Cidade, residencial, tranquila e de fácil
acesso, Imóvel sem benfeitoria, com ótima localização. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1015 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS

APARTAMENTOS

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

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

R$ 345.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS PALMEIRAS
- APTO 502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504, JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00
m² e À. Priv. 83,00 m² - Suíte, 2 Quart. Sac. C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer
completa. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

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$ 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

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

R$ 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$ 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$ 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
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter.
396,60 m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet
e banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01
sala de tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01
quarto, 01 dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala de jantar, cozinha com armários embutidos, vaga de garagem
para 02 veículos. – Piscina aquecida. Pisos com acabamento em porcelanato,
granito e madeira. Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9995-2111 ou digite
cód. 1018 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – JD DOS
PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 Superior: suíte,
02 dormitórios mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, painel e cortinas/sacada.
Inferior: Sala de estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada,
fogão cook-top, coifa, lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e
painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111
ou digite o cód. 893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200
– ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.:
Sala, coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou
+ veíc. - Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)999115353 ou digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – COND. RECANTO DA SERRA - PRÓX. GARAGEM DA
PREFEITURA – PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód.
1041 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO DA PÇA ANCHIETA – R.
IRATI, 3325 –ZONA V – Residência mista para desmanche + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1042 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. e piscina. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br
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Classificados

R$ 165.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 160.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA
SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox.
62,00 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem
descoberta + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO AEROPORTO – R. VICTORIO FANECO, 1677
– JD VIENA - À. Constr. Aprox. 65,17 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem descoberta + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou
digite cód. 1053 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 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
R$ 98.000,00 - PROX. A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – R. DOM
EUGÊNIO, 2171 – PARQUE DOM BOSCO – Ter. 86,25 m², Const. 51,75 m² - Alv./
Forro: 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. serviço + Detalhes – plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1049 em www.aldemirimoveis.com.br
TERRENOS

TERRENOS

R$ 70.000,00 – PROX. HAVAN – JD. NOVA AMERICA - Área 210,00m² (10,00
m x 21,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou
digite o cód. 1043 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 65.000,00 - PROX. UEM - R. NOVA CANÃ s/n°. – PQ TARUMÃ – Á. T. 180,00
m² (12,00 m² x 15,00 m²) topografia plana, sem benfeitorias + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1034 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 60.000,00 - PROX. LOJA HAVAN - R. PROJ. ”4”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 19,
Qd. 14, Área 200,00 m² (10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 544 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 58.000,00 - PROX. ESTRADA CANELINHA – RUA PROJETADA 1, s/n°.
– JD. REAL - Área 200,00m² (10,00 m x 20,00 m) sem benfeitorias. + Detalhes:
Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 1024 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 57.000,00 - PROX. AO COLÉGIO GERAÇÃO CIMA – RUA RODRIGO VALÊNCIA SAKAI, S/N – JD. SAKAI - Área 157,50 m² (7,00 m x 22,50 m) sem
benfeitorias. + Detalhes: Plantão (44) 9 9995-2111 ou digite o cód. 1063 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

APARTAMENTOS
R$ 1.200,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 - ED. RES. VILLAGIO DI ROMA – RUA
SANTA CATARINA, 3585 -7º ANDAR - JARDIM DOS PRINCIPES – MOBILIADO
– DISPONÍVEL A PARTIR DE 01/08/2019 - À. Tot. Aprox. 96,96 m², À. Aprox. Priv.
65,92 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1039 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA MINISTRO
OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MOBILIADO - À. Aprox. Priv.
65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond. Vlr/
Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
(s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA ILHAS
GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox. 96,00 m²
- suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada c/ churrasqueira, A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes
– (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

RESIDÊNCIAS

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

SOBRELOJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 30 de junho e 1º de julho de 2019

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

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

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

PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL

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

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

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

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

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

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

Umuarama Ilustrado

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

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

APARTAMENTOS

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

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

LOCAÇÃO

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

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

TERRENOS

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS
(TIRAR OS ANÚNCIOS ATUAIS E INCLUIR OS ANÚNCIOS ABAIXO)
R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite
o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100,00 – EM XAMBRE/PR – RUA 16 DE JULHO, 515 – CENTRO –Contém
uma casa em alv. com 4 qtos, 02 bwc, 01 suíte master, cozinha planejada, sala
de jantar, sala de estar, sala de tv, lavanderia coberta, garagem para 10 veículos
ou mais, espaço gourmet com churrasqueira e piscina +Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1057 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 850,00 – PROX. AO COLÉGIO PE. MANOEL DA NOBREGA – CASA DE
FUNDOS - R. TOME DE SOUZA, 2885 – ZONA 6 - Alv/laje –Suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. Desp. e gar. +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 851 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO
– ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES – (44)
3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. AO ECOVILE – CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI – RUA
JOSE NANNI, 2186 – JD PORTO SEGURO – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc
soc., A. serv. e gar + DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód.
908 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 - PROX. APRAÇA DO XETAS – RUA JOSE PEREIRA DA SILVA,
3611 – JD DAS GARÇASII – alv/laje – 03 qtos, sala, coz. Bwc soc., A. serv. e
gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 96,00)+ DETALHES – (44)3056-5555/99844-3338 ou
digite o cód. 907 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 828 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – COND. RES. PQ GREVILHAS - PROX. PÇ. SETE SETEMBRO – Av.
PRES. CASTELO BRANCO – Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha,
BWC social, A. serv., gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 123,00) + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou em nosso site ou digite o cód. 940 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 - PROX. DELEGACIA – Av. ANGELO MOREIRA DA FONSECA,
1081 – Const. 70,00 m² - Residência em madeira 02 q., sala, cozinha, BWC social, A. serv. e amplo quintal + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou em
nosso site ou digite o cód. 844 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – AV. PARANÁ, EM FRENTE AO Nº654 – PQ
RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e espaço
nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1058 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
– PQ RES. PARANÁ –Contém 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
espaço nos fundos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
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IlustradoDOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 30 de junho e 1º de julho
UMUARAMA,
de 2019

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de Junho de 2019
Umuarama Ilustrado
Classificados

OFERTAS DA SEMANA
APARTAMENTO

APARTAMENTO

RESIDÊNCIA

ED. SERRANO

ED. JACQUES COUSTEAU

AV. DUQUE DE CAXIAS

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

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

R$ 285.000

R$ 175.000

VENDA

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIA PQ. METROPOLITANO

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

R$ 980.000

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

R$ 195.000

IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

IMÓVEIS COMERCIAIS

JARDIM
ATLÂNTICO

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

PORTAL
DAS
ÁGUAS

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

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

R$ 351.000

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

LOTES COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
E COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

TRIANON

Saída para
Maria Helena

PQ. FIRENZE

ao lado do Hospital
Veterinário da Unipar

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

PQ. DAS NAÇÕES
a 1000m da Praça
Santos Dumont

PQ. DA GÁVEA

Próximo ao Higienópolis
e nova Rodoviária

EXCELENTE TOPOGRAFIA E COM PAGAMENTO FACILITADO
GARANTIA DE VALORIZAÇÃO

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

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

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

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

UI
Q
AA
T
S
VI
N
I

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

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

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

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

ENTRADA + BALÕES + 38 MENSAIS

APTO 02 DORMITÓRIOS

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

ENTRADA + BALÕES + 50 MENSAIS

