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UMUARAMA

SANTOS DUMONT

Finalmente,
reformas na 7ª
SDP e cadeia
devem sair

Revitalização da
Praça vai começar
em poucos dias

Há um ano a 7ª SubDivisão
Policial de Umuarama espera
pelas obras de recuperação
da cadeia, na parte interna, e
do prédio da delegacia, principalmente com as vidraças
quebradas. Na cadeia, obra
deve começar nesta semana.
A outra ainda espera autorização.

O prefeito Celso Pozzobom informou ontem que a revitalização da
Praça Santos Dumont, uma das
mais antigas e mais centrais de
Umuarama, será autorizada na
próxima terça-feira.Será investido
pouco mais de R$ 1,5 milhão num
projeto moderno. A obra tem prazo
de aproximadamente 90 dias para
ficar pronta.
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UMUARAMA - Mãe da menina Tábata diz que espera pelo julgamento do criminoso para voltar a ter uma vida próximo do normal, de novo

Mãe de menina violentada e morta
ainda busca forças, um ano após o fato
A rotina da costureira Fernanda
Crespilho, foi alterada para
sempre há um ano. Ela teve a
filha Tábata Fabiana Crespilho
Rosa, de apenas seis anos,
morta após ser violentada pelo
maníaco Eduardo Leonildo da
Silva. O caso completou um ano
na semana que passou e ela diz
que ainda espera pelo julgamento do acusado para seguir a vida
normal. “Quero justiça, quero
que ele pague pelo que fez”.
Por questão de segurança, o
acusado está preso em Curitiba.
Em entrevista ao Ilustrado, ela
conta um pouco da sua dura
rotina. E na semana que passou
teve um novo caso de estupro
e morte de criança na região.
Páginas A3 e A6

AGRONEGÓCIOS

Agropecuária da
região cresce, mas
poderia ser melhor
Com o maior rebanho de gado de corte
e leite do Paraná, a região de Umuarama
também se desenvolve na produção de
soja, mandioca e cana-de-açúcar. Entretanto, os números poderiam ser ainda
melhores, conforme o Deral. Investimento
em empreendedorismo, assistência técnica
dos órgãos agrícolas e abertura de crédito
pelas instituições financeiras, seriam itens
essenciais para dobrar a produção regional.
Um exemplo é o produtor Milton Gaiari (foto)
que investe em tecnologia.
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Estreia hoje a Bolsonaro e
Coluna Direito Haddad ficam
no empate
em Debate no
entre mulheres
Ilustrado
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Palmeiras
e Cruzeiro
voltam a se
encontrar

Confirmada
ontem morte
de menino
violentado
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Política
Nulos e brancos atingem
menor índice no Datafolha
desde o início da eleição
O percentual de eleitores que vão votar nulo, em
branco ou em nenhum candidato chegou ao menor
índice nesta eleição para presidente –10%, ante uma
taxa de 22% registrada na pesquisa Datafolha de 20 e
21 de agosto. É o que mostra o levantamento divulgado
nesta sexta-feira (28). O número de eleitores nessa
categoria vem caindo paulatinamente. A queda no
percentual coincidiu com a definição de Fernando
Haddad como o candidato do PT. Ele foi oficializado
como o postulante da sigla em 11 de setembro. No
levantamento da semana passada, o índice de nulo/
em branco/nenhum era de 12%. Na primeira pesquisa
feita neste ano, sem os candidatos totalmente definidos, a intenção de votos nulos ou em branco chegava
a 32% em cenários sem o ex-presidente Lula (PT),
àquela altura já condenado em segunda instância
pela Justiça, mas ainda solto. Na comparação com
outras eleições, a quantidade registrada agora, a uma
semana do primeiro turno, é o dobro da verificada na
mesma época de 2014. Naquele ano, 5% dos eleitores
votariam em branco ou anulariam o voto nessa fase da
campanha. Análises feitas ao longo dos últimos meses
associavam a rejeição aos políticos e o desgaste de
autoridades na Operação Lava Jato à alta dos votos
nulos. A crise de representação é apontada como
um dos fatores responsáveis pelo fenômeno. Grande
parte dos que disseram ter feito uma das três opções
se mostrou convicta da decisão: 68% falam que estão
totalmente decididos sobre a escolha e 32% dizem que
ainda podem mudar o voto.
Dividindo por faixa de renda os que agora anulariam, votariam em branco ou se ausentariam, o percentual é maior entre os que ganham até dois salários
mínimos (11%) e vai caindo até chegar a 3% no grupo
que tem renda superior a dez salários. Em relação ao
gênero, as mulheres são a maior parte nessa categoria (12%). O percentual entre os homens é mais baixo
(7%). Ainda de acordo com o levantamento, 5% das
pessoas não sabem o que fazer na urna eletrônica
para anular seu voto. Num segundo turno entre os dois
primeiros colocados hoje –Haddad e Jair Bolsonaro
(PSL)–, a taxa de nulo/branco/nenhum é de 13%. O
ex-prefeito petista teria 45% e o capitão reformado,
39%. A taxa de pessoas que responderam não saber
em quem votar no primeiro turno ficou estável. Os
indecisos representavam 6% em agosto e agora são
5%. A pesquisa Datafolha com 9.000 eleitores em
343 municípios brasileiros, foi realizada nos dias 26,
27 e 28 de setembro de 2018. A margem de erro é de
2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O
nível de confiança é de 95%. Levantamento registrado
no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR08687/2018. Contratantes da pesquisa: Folha de S.
Paulo e TV Globo.

CNJ afasta juiz que pretendia
recolher urnas eletrônicas às
vésperas da eleição
O corregedor do CNJ (Conselho Nacional de
Justiça), ministro Humberto Martins, afastou nesta
sexta-feira (28) o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas,
do Juizado Especial Federal Cível de Formosa (GO).
Cubas pretendia conceder uma liminar (decisão
provisória) para prejudicar a eleição marcada para o
domingo (7), de acordo com a AGU (Advocacia-Geral
da União), autora do pedido. O processo tramita em
sigilo. A decisão do juiz seria proferida em uma ação
popular que questiona a segurança e a credibilidade
das urnas eletrônicas. Segundo a AGU, Cubas planejava conceder a liminar na sexta-feira (5), determinando
que o Exército recolhesse urnas eletrônicas que serão
utilizadas na votação, às vésperas do pleito. De acordo
com a AGU, há diversos indícios que comprovam a
suspeita acerca do comportamento do magistrado.
Primeiro, ele permitiu a tramitação da ação no juizado, sendo que não teria competência para isso. “Em
seguida, o magistrado deixou de digitalizar os autos,
conferiu ao processo sigilo judicial sem qualquer
fundamento legal e não intimou a União para tomar
conhecimento da ação”, informa a AGU em nota. “Além
disso, o juiz foi pessoalmente ao Comando do Exército,
em Brasília, onde se reuniu com militares para antecipar o conteúdo da decisão que prometeu proferir no dia
5 de outubro com a expectativa declarada de que: as
Forças Armadas pudessem desde já se preparar para
o cumprimento da determinação futura que receberia
para recolher urnas; não houvesse tempo hábil para
a decisão ser revertida pelo próprio Judiciário”, diz o
texto. A AGU juntou aos autos um vídeo que está na
internet em que o juiz aparece ao lado do deputado
federal Eduardo Bolsonaro (SP), questionando a
segurança e a credibilidade das urnas eletrônicas
-”manifestando, portanto, opinião político-partidária
incompatível com a função de juiz”, diz o órgão.

PESQUISA-DATAFOLHA

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad
empatam tecnicamente entre as mulheres
No voto feminino, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad
estão tecnicamente empatados, com 21% e 22%, respectivamente. Na pesquisa anterior, divulgada no dia 20,
eles pontuavam, nessa fatia do eleitorado, 21% e 16%. A
rejeição ao candidato do PSL entre elas, que são 52,5% do
eleitorado, também teve ligeira alta. Antes 49%, agora são
52% das mulheres que dizem não votar de jeito nenhum
no capitão reformado.
A nove dias da eleição, elas seguem mais indecisas que
eles. Na pesquisa espontânea, quando não são mencionados os candidatos na disputa, 34% das mulheres dizem não
saber em quem votar -há duas semanas, eram 40%. Entre
os homens, o índice é de 19%. Quando apresentados os
candidatos, 7% dizem não saber em quem votar (3% dos
homens dizem o mesmo).
Segundo Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha,
sempre há um número considerável de eleitores que decide
o voto dias antes. Em 2014, por exemplo, 23% escolheram
na semana anterior ao pleito; 10% das mulheres e 8% dos
homens, no dia da eleição. Descansando com duas colegas
nas escadas do coreto da praça Antonio Prado, no centro
de São Paulo, na última quarta-feira, a auxiliar de limpeza
Maria dos Santos, 40, diz que, insatisfeita com muitas
coisas, também ainda não resolveu em quem votar. “Eu
vejo as coisas meio devagar, por isso eu estou indecisa”,
diz ela. “Até lá eu vou ver se escolho alguém.”
A artesã Edileusa Aparecida Vicente diz estar refletindo sobre a escolha. “Estou pesquisando com muito carinho,
mas para presidente está mais difícil. Nunca deixei de
votar, mas é bem capaz que eu vote em branco”, diz ela,
que vende itens em couro na região do largo São Bento,
no centro de São Paulo, e mora em Osasco, na região
metropolitana.
Seja por cautela ou por falta de informação, as mulheres estão levando mais tempo para decidir e estão menos
certas do que os homens. “Sempre houve uma decisão

posterior de mulheres mais que de homens”, diz Paulino.
Segundo o Datafolha, 41% das mulheres dizem que seu
voto pode mudar, contra 27% do dos homens.
A estagiária em controladoria e estudante de contabilidade
Luana Lopes Silva, moradora do Jardim São Rafael, na zona
sul paulistana, se programou para fazer a escolha no dia
anterior às eleições. Aos 21 anos, ela vota para presidente
pela primeira vez. Ela ainda acha que falta informação. “Eu
não consegui parar para pesquisar a fundo cada candidato,
eu leio coisas na internet, mas faltam informações assertivas
sobre eles.” Daniele Pereira Santiago, de 23 anos, liga a indecisão à rejeição ao líder nas pesquisas. “Tem um cara que
se candidata a presidente que basicamente odeia mulheres.
Caímos na real: o que a gente vai fazer agora?”, pergunta a
moradora de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, formada
em enfermagem e desempregada desde então.
Mais mulheres do que homens também desconhecem o
número de seu candidato, 39%, contra 29% dos homens.
Para Paulino, esse dado reforça a ideia de que existe,
entre as mulheres, uma menor adesão ao candidato. “Não
há uma intimidade maior com os candidatos como existe
entre os homens”, explica. Na pesquisa estimulada, o
índice dos que pretendem anular o voto é de 10% (12%
entre mulheres e 7% entre homens). Entre as eleitoras,
6% não sabem como anular o voto, contra 3% dos homens .
No Parque Jabaquara, na zona sul paulistana, Dioneia
Ribeiro Reis está certa de que vai anular. “Para mim são
todos péssimos, falam uma coisa e fazem outra. Eu não
sei se eu estou indignada com a política do Brasil, mas
dá raiva”, diz a cabeleireira e assistente social de 70
anos. A legislação diz que os maiores de 70, assim como
os que têm entre 16 e 18 anos, não são obrigados a votar.
“Eu faço questão de ir na urna, vamos lá, mostrar minha
insatisfação”, explica. A pesquisa está registrada no TSE
sob o número BR-08687/2018. O nível de confiança é de
95%. (Folhapress)

Coluna

Direito em Debate

Para o doutrinador italiano Norberto
Bobbio, a democracia é compreendida
como um conjunto de regras, dentro
de um procedimento estabelecido,
destinado a autorizar a tomada de decisões da coletividade. Mas é claro que
a democracia não pode ser encarada
somente como mero procedimento de
tomada de decisões, pois para a modernidade democrática o voto não é mero
procedimento (como o sorteio), e sim
a expressão da igualdade e liberdade.
Somos livres e, portanto, decidimos
nosso destino político.
E no âmbito deste contexto, a internet se identificou como uma gigantesca
praça pública em que todos falam o que
bem desejam. Neste sentido, aparece
como um espaço de possibilidades para
a democracia participativa. Contudo,
as opiniões aparecem mais como manifestações preconceituosas e desrespeitáveis ao invés de posicionamentos
políticos passiveis de debate.
O discurso do ódio se tornou mais
visível nas redes sociais, criando uma
violência simbólica em relação a grupos
ou segmentos da sociedade. E as redes
sociais só potencializaram este tipo de
discurso, alimentando a necessidade de
uma luta contra o “inimigo”, desqualificando-o como sujeito participante da
vida social. Seria como se disséssemos
que aquilo que não parece comigo, ou
aquele que não tem a mesma opinião
que a minha, me agride.

Charge do dia

Ilustradas

editoria@ilustrado.com.br

Talvez o maior desafio da democracia na contemporaneidade seja
a tolerância. Mas o que significa ser
tolerante? Será que acreditamos que
apenas repetindo a frase seremos
capazes de incorporar o que é aceitar
a diferença do outro?
As pessoas esquecem que as ideias
de oposição e participação popular
são colocadas como condições de uma
forma de governo que permita que os
interesses dos cidadãos sejam considerados politicamente iguais, ou seja,
todos os indivíduos da sociedade devem
ter o direito de expressar suas preferências por meio de ações individuais
e coletivas, bem como, ter suas opções
consideradas pelo governo no momento
da tomada de decisões.
Estas condições, ainda que sozinhas
sejam insuficientes, são indispensáveis
para sustentar um regime democrático,
que deverá criar instrumentos para que
o cidadão tenha efetiva possibilidade de
influenciar as decisões políticas.
Não podemos esquecer que inegavelmente, estamos caracterizados
pela diferença e, no entanto, parece
que não sabemos como tratá-la. Paulo
Menezes, na obra Tolerância e religiões, observa que “a intolerância não
é apenas questão de não tolerar as
opiniões divergentes; ela é agressiva e
com frequência assassina, no seu ódio,
a diversidade alheia”.
Em uma noção global, um país que

Por Helton Kramer Lustoza

garante o livre direito à manifestação é
considerado democrático; O que quero
dizer com isso? Que apesar das reviravoltas que o conceito de democracia
sofre ao longo de sua existência, ele
ainda está associado a uma forma de governo no qual todos os cidadãos podem
participar, respeitando o real significado
de “debate público”.
Por isso, acredita-se que é preciso
defender que em um Estado democrático
– como é o brasileiro – deva existir – além
da liberdade de expressão – obediência
aos princípios da convivência e tolerância.
A ausência de tais princípios, faz com que
permaneça um conflito constante entre grupos, cada um tentando se livrar do outro.
Com o amadurecimento do debate,
aceitando argumentos e opiniões
contrárias com tolerância, não será
necessário impor uma forma de
pensar, mas respeitar cada pessoa/
argumento como algo distinto e importante para o jogo democrático. Em
outras palavras, ao mesmo tempo em
que reivindicamos nossas liberdades
individuais, devemos ter a noção de
que assumimos o compromisso e a
responsabilidade de zelar para que
estas liberdades existam para todos.
Helton Kramer Lustoza, Procurador do Estado Professor do Curso de
Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
helton.lustoza26@gmail.com
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IViolência
I

Criança vítima de estupro em Cianorte
teve a morte confirmada neste sábado
Umuarama – O menino
de quatro anos de idade,
morador de Cianorte, que
sofreu abuso sexual na
quinta-feira passada e foi
transferido para o hospital
em Umuarama, teve a
morte confirmada ontem
no final da manhã pelo
Hospital Cemil. O acusado
de cometer o crime está
preso. Havia ainda previsão de doação de órgãos,
o que não se confirmou. A
causa da morte teria sido
asfixia.
A polícia informou que
exame realizado pelos
médicos do Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama ainda no hospital,
constatou que a criança
sofreu abuso sexual e que

a agressão foi provavelmente no dia em que foi
socorrido ao hospital. “Foi
verificado através do médico perito do IML que a
criança teria sofrido uma
violência sexual, inclusive
com lesões recentes que
caracterizariam esse abuso”, afirmou o delegado
Thiago Soares.
PADRASTO
PRINCIPAL SUSPEITO
Com essa informação a
polícia levou todos os familiares da criança para a delegacia, onde durante depoimento, houve incongruência
entre o relatado pela mãe do
menino e o padrasto.
“Haja vista que as
lesões na criança eram

recentes e pelo que foi
preliminarmente apurado,
o padrasto foi o único que
teve contato com a criança
e o padrasto teria ficado
sozinho com a criança
durante a manhã de ontem
(26), foi verificado que
havia indícios de autoria
contra o padrasto e foi
dada a voz de prisão em
flagrante na delegacia de
Umuarama”, afirmou o
delegado.
ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
Diante disso, o suspeito
foi atuado por estupro de
vulnerável. A pena é de 8
a 15 anos de prisão. Após
ser detido, o homem foi
levado para uma delegacia

Nota da redação
Diante do questionamento de
alguns leitores sobre a demora
em postar a notícia da morte da
criança no site e no jornal impresso, o Ilustrado esclarece que
o falecimento do menino somente
foi confirmado neste sábado pela
manhã. Na sexta-feira foi aberto o

da região e transferido
para Curitiba, segundo o
apurado pelo Ilustrado.
A polícia não confirmou o
local da transferência por
motivo de segurança.
O ABUSO SEXUAL
O crime ocorreu na

Bosque Uirapuru recebe plantio de dezenas de mudas nativas
Umuarama - A Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente de Umuarama está
repondo mudas de espécies
nativas no Bosque Uirapuru.
O trabalho é feito em etapas
e prevê o plantio de 500 a 600
mudas, nos próximos meses,
para reposição de árvores antigas que adoeceram,
morreram ou caíram com a
força do vento e da chuva, na
última semana.
“Vamos erradicar algumas árvores enfraquecidas
ou que já estão secando,
antes que elas caiam no
bosque e coloquem a segurança dos frequentadores
em risco. Mas enquanto isso,
já estamos plantando mudas
novas para que a cobertura
florestal não seja prejudicada”, explicou o diretor de
Meio Ambiente, Matheus
Michelan Batista.
Nesta semana, o diretor
e o prefeito Celso Pozzobom
visitaram o Bosque Uirapuru
e ajudaram no plantio de
aproximadamente 70 mudas
doadas pelo IAP (Instituto
Ambiental do Paraná), das
espécies gurucaia, angico, canafístula, peroba, guajuvira
e aroeira pimenteira – entre

protocolo que pode ou não confirmar a morte, mas a criança ainda
respirava na UTI do Hospital Cemil. Por isso, em respeito à família
o jornal optou por seguir na sua
linha editorial pautada pela ética
e aguardar a confirmação oficial
da morte.

quarta-feira na casa da
vítima em Cianorte. A
criança estaria sob os
cuidados do suspeito enquanto a mãe do menino
trabalhava. O homem é
padrasto da criança. Após
a violência, a criança teria
convulsionado e o suspeito

chamado o pai dele, que
é suspeito pela família
de ter alterado a cena do
crime antes de acionar o
Samu. As investigações
seguem sob segredo de
justiça e passam a ser
conduzidas pela delegacia
de Cianorte.

NOTÍCIAS POLICIAIS
Homem baleado morre no hospital

Por volta das 23 horas de sexta-feira, a Polícia
Militar foi informada que um indivíduo de 35 anos de
idade havia sido baleado na Rua São Vicente de Paula
nas proximidades do trevo que da saída para Perobal.
Ao chegar no local a equipe foi informada de que populares haviam socorrido o indivíduo para o hospital de
plantão, sendo então isolado o local e posteriormente
repassado para a Policia Civil. Neste sábado por volta
do meio dia foi confirmada a morte do homem que já
teria passagem por tráfico de drogas.

Tráfico de drogas

Por volta das 14 horas uma equipe da PM estava
em patrulhamento pela Av. 19 de Dezembro no Parque
Industrial, onde realizou abordagem a um indivíduo
suspeito que se encontrava no local, foram encontrados 14 buchas de maconha e uma porção em dinheiro
trocado na posse do abordado. Mediante o fato, o
indivíduo de 18 anos de idade foi preso e encaminhado
para a 7ª SDP.

Condutor embriagado

Prefeito Celso Pozzobom participou do plantio

outras. “O bosque está tendo
um cuidado especial desde
o início do nosso governo. É
uma área importante para o
lazer e a prática de atividades
físicas para a população,
bem como um espaço valorizado para as crianças se
divertirem”, acrescentou
o prefeito, que neste ano

determinou a implantação
de novos brinquedos e a completa revitalização das pistas
e churrasqueiras do bosque.
O plantio de mudas
estava previsto para 21
de setembro, Dia da Árvore, mas devido às fortes
chuvas da última semana
a data teve de ser adia-

da. Muitos galhos e até
algumas árvores não resistiram aos fortes ventos.
Houve algumas quedas
também nas ruas e avenidas da cidade. “Agora é a
hora de replantar novas
mudas, para que nossa
arborização seja preservada”, completou o prefeito.

Por volta das 00h15min uma equipe da PM estava
em patrulhamento pela Av. Maringá no Centro de
Umuarama, onde realizou abordagem a um condutor
que aparentemente estava atrapalhando o trânsito, já
que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ele
foi submetido ao teste do etilômetro que confirmou sua
embriaguez. Vale ressaltar que o condutor já estava
com a CNH suspensa, mediante o fato, foram lavradas
as notificações cabíveis e o condutor de 31 anos de
idade foi preso e encaminhado para a 7ª SDP.

Multa contra trabalho escravo ajuda imigrante no Brasil
Cerca de R$ 8 milhões
arrecadados pelo Ministério
Público do Trabalho em acordos com empresas suspeitas
de usar trabalho análogo à
escravidão, na maioria das
vezes feito por imigrantes,
foram destinados a projetos
que têm como objetivo impedir que a situação se repita.
Para isso, o CIC (Centro de
Integração da Cidadania) do
Imigrante fornece apoio para
conseguir trabalho, capacita-

ção e obtenção de documentos
para estrangeiros que estão
em São Paulo em situação de
vulnerabilidade.
São casos como o do venezuelano Jesus Cifontes,
46, que está no Brasil há sete
meses, após andar cinco dias
a pé para chegar a Boa Vista,
capital de Roraima, fugindo do
caos econômico de seu país.
Ele se diz preocupado por não
ter conseguido um trabalho
em São Paulo, onde está há

dois meses. Precisa de dinheiro para ajudar quatro filhos
que ficaram na Venezuela.
Professor de educação física
e chef de cozinha, Cifontes
participou de curso de panificação artesanal no espaço
de apoio aos imigrantes. Segundo ele, mesmo já tendo
experiência com gastronomia,
conheceu no curso novos
tipos de recheio e frutas usadas na culinária brasileira,
o que acha que pode ajudar.

“Não consegui trabalho ainda, é muito difícil. Mas vou
continuar procurando. Se
conseguir algo relacionado
ao que aprendi, vai ser bom.”
O CIC do Imigrante foi aberto
em 2014 na rua Barra Funda,
perto do terminal de ônibus
e metrô que leva o mesmo
nome e por onde muitos estrangeiros chegam à cidade.
É administrado pela Secretaria da Justiça do estado.
Cursos como o de panificação

Os melhores do ano em Douradina

Os melhores do ano em São Jorge do Patrocínio

Pesquisa “Melhores do Ano” realizada na cidade de Douradina
entre os dias 19 e 24 de Julho de 2018. Foram entrevistadas 258 pessoas
no comércio e nos principais bairros da cidade,o resultado obtido em
porcentagem, aplicando-se a margem de erro que é de 2% para mais
ou para menos,ficando o restante das somas de cada item para brancos,
nulos e os demais.
VS Pesquisas e Promoções Destaca os Melhores de 2018 em Douradina.
Funilaria e Pintura Santa Luzia - R: Mario Paulone 120 Fones:
99167-2260 e 99828 - 9894
Panificadora e Confeitaria Pontual – Av. Brasil 645 Fones:3663-1022
e 99769-7581
Livraria e Papelaria Luana – Av. Barão do Rio Branco 585 A Fone:
3663-1376
Café Mineiro Cafeteria – Av. Brasil 97 Fone: 99863-8179
Sorveteria Casa do Sorvete – Av. Brasil 170 ao Lado da Umuprev
Fone: 99923-5205
Leandro Hair Cabaleireiro Unissex – Rua Pedrelina Macedo e Silva
234 Fone: 99709-4148
Maesta Store- Calçados Adulto e Infantil e Confecções Infantil – Av.
Barão do Rio Branco 540 Fones: 3663-2360 e 99918-9728
Douradina Service Climatização e Refrigeração – Rua Pedralina
Macedo e Silva 275 Fones:3663-1884 e 99169-1557
Fenix Bike – Rua João Ramalho – 165 Fone: 99714-7128
Jornal Umuarama Ilustrado – Av. Tiradentes 2680 Fone: 3621-2500
VS Pesquisas e Promoções “Sua Empresa em Primeiro Lugar”

Pesquisa “Melhores do Ano” realizada na cidade de São Jorge do Patrocínio
entre os dias 15 e 18 de Agosto de 2018. Foram entrevistadas 221 pessoas no
comércio e nos principais bairros das cidade, o resultado obtido em porcentagem, aplicando-se a margem de erro que é de 2% para mais ou para menos,
ficando o restante das somas de cada item para brancos, nulos e os demais.
Restaurante Cheiro Verde – Av: Marcionilio Pereira dos Santos, 406
F: 3634-1386
Auto Elétrica São Jorge – Comércio de Baterias e Manutenção de
Ar Condicionado Rua: Sebastião Divino Simão 109 Fones:3634-1776 e
99128-4033
Rádio Abdallah FM 104,1 Fones: 44- 3652-2626 e 3652-4000
Maria Cabeleireira – Rua Miguel Castilho 71 – Fones: 99131-6606 e 99121-2953
Dani Sagados - Rua Mauricio Arias Garcia 140 - Fs: 99123-2928 e
99116-1066
Auto Center Street Cars - Rua Genarino de Oliveira 63 Fone: 99124-9652
Mercado Alvorada e Açougue -R. João Evangelista da Silva 72 Fone:
3634-1520
Padoka Panificadora e Confeitaria- R: Genarino de Oliveira 03 Fones:
3634-1034 e 99128-0530 – São Jorge e Esperança Nova
Tim-Do-Lê -Lê – Loja de Confecção Infantil – Av. José Herminio Visconcini 490 Loja 5 Fones: 99121-1490 e 99946-9937
Alcatei Lajes – Artefatos de Cimento – Rua José Pereira dos Santos
589 Fones: 99135-0523, 99136-1978 e 99133-2502
Dr. Marcos José Gonçalves-Advogado -R: Genarino de Oliveira 49 F:
99118-0685
Jornal Umuarama Ilustrado – Fone: 044-3621-2500
VS Pesquisas e Promoções “Sua Empresa em Primeiro Lugar”

passaram a ser oferecidos
neste mês, quando houve uma
ampliação das atividades.
Também chegaram cursos
gratuitos de corte e costura,
modelagem e construção,
fornecidos pelo Fussesp (Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo) e
atendimento de instituições
como Banco do Povo e Acessa
SP (para uso de internet).
Já havia curso de português
e unidades do PAT (Posto de

Atendimento ao Trabalhador), do Procon e da Defensoria Pública no local.
O procurador do trabalho Luiz Carlos Michele Fabre, um dos idealizadores
do projeto, diz que o apoio
para que o imigrante tenha
orientações adequadas e
consiga documentos brasileiros deixa ele menos
vulnerável à informalidade
e ao trabalho em condição análoga à escravidão.
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APÓS UM ANO

Orçada em R$ 123 mil, reforma na cadeia
de Umuarama deve começar esta semana
da rebelião a luta é pela
construção de uma nova
cadeia. O terreno para a nova
estrutura já foi colocado a
disposição pelo prefeito de
Umuarama, Celso Pozzobom.
“Se conseguirmos que essa
nova cadeia seja feita, em local em separado do complexo
da 7ª SDP, termos condições
de ampliar as instalações da
delegacia e também o IML”,
afirmou Lemes.

Umuarama – Um ano
após ser parcialmente destruída por uma rebelião, a
Cadeia Pública de Umuarama começa a ser reformada
esta semana. A informação
foi confirmada na sextafeira (28) pela Secretaria
de Estado de Infraestrutura (SEIL). A obra orçada
em R$ 123,6 mil deve ser
concluída em até 180 dias
após a emissão da ordem
de serviço.
Segundo a assessoria de
imprensa da SEIL, a reforma
será realizada pela empresa
Medson Eli da Silva – ME,
vencedora da licitação. Entre
as principais melhorias estão: a impermeabilização da
laje da parte administrativa;
substituição das telhas, de
algumas portas de ferro e
concretagem do piso. Ainda
segundo o informado, as
instalações do esgoto serão
refeitas, assim como a parte
da rede elétrica das celas.
REBELIÃO E DESTRUIÇÃO
Desde a madrugada de 28
de setembro a cadeia pública
de Umuarama está com uma
de suas duas alas interditada após uma rebelião dos
presos. O quebra-quebra

PARCIALMENTE INTERDITADA
Desde 2016 o local está
parcialmente interditado
pela Justiça, após o Ministério Público ajuizar uma Ação
Civil Pública afirmando que
a estrutura do prédio estava
comprometida. A medida
determina que presos condenados sejam remanejados
para penitenciárias e os
que aguardam julgamento
não fiquem mais do que 180
dias. Na prática, o local é um
depósito de gente.

No dia 28 de setembro de 2017 o entorno da 7ª SDP amanheceu com diversos veículos incendiados e o prédio parcialmente
destruído (foto arquivo Ilustrado)

começou após populares tentarem invadir e depredarem
o complexo da 7ª SDP, com

a prisão do matador e estuprador confesso da pequena
Tábata Fabiana Crespilho

Rosa, de apenas seis anos
(ver matéria página B1).
Com capacidade para

abrigar 64 presos, o local
hoje é ocupado por mais
de 260 homens amontoados
em um espaço disponível
para cerca de 30 pessoas.
NOVA CADEIA
Segundo o delegado-chefe
da 7ª SDP, Osnildo Carneiro
Lemes, desde a ocorrência

No dia 28 de setembro de 2018: a delegacia continua aguardando a reforma de parte da estrutura administrativa

Reparos na 7ª SDP ainda dependem
de assinatura de contrato
Umuarama – A reforma
da estrutura da 7ª Sub
Divisão Policial de Umuarama ainda depende da
assinatura do contrato com
a empresa Karklin Projetos
Estruturais e Engenharia Ltda, vencedora da
licitação. A informação foi
repassada pela Secretaria
de Estado de Infraestrutura
na sexta-feira (28).
Não foi informado quando o contrato de R$ 99,4
mil deve ser efetivamente
assinado. Após a emissão
da ordem de serviço, a empreiteira tem até 180 dias
para a conclusão.
Entre os serviços que
serão realizados na delegacia estão a substituição
das janelas e das telhas,
além da colocação de alambrado com arame farpado

no muro e instalação de
equipamentos de prevenção contra incêndio.
PARCIALMENTE DESTRUÍDO
Toda a estrutura da 7ª
SDP, que abriga além da
delegacia, os prédios dos
Institutos de Identificação,
de Criminalística e Médico
Legal, foi parcialmente
destruído durante uma
tentativa de invasão por
populares à delegacia entre
a noite e madrugada de 27
e 28 de setembro de 2017.
A intenção seria retirar
Eduardo Leonildo Silva,
preso por abusar e matar
a menina Tábata Fabiana
Crespilho Rosa, de apenas
seis anos.
PARCIALMENTE REFORMADO

Com a invasão, toda
a área de atendimento
ao público foi destruída.
Portas e janelas de vidro
foram quebrados, além de
computadores, cadeiras e
televisor que compunham
o setor de plantão, onde os
boletins de ocorrência são
formulados.
Todas as janelas externas e o portão lateral
foram destruídas. As janelas estão fechadas há um
ano com tapumes. Parte
do telhado e a fachada
com luminoso da delegacia
também foram destruídos.
Do lado de foram, foram
queimados 12 veículos,
entre eles sete viaturas
da Polícia Civil, carros de
empresas de comunicação
e até do pai da pequena
Tábata.

MORTES NA CADEIA
A situação do local foi
agravada nas últimas duas
semanas, após a morte por
enforcamento de dois presos
e de outros dois terem ficado
feridos em situações até o
momento não esclarecidas.
Uma das mortes chegou
inclusive a ser denunciada à
polícia de que iria acontecer,
sem revelar quem seria a
vítima. Os casos ainda estão
sob investigação.
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Lançada a pavimentação
asfáltica da Estrada
Jaborandi em Umuarama

Prefeito Pozzobom explicou o projeto aos moradores

Umuarama - A comunidade da estrada Jaborandi se reuniu nesta semana
com o prefeito Celso Pozzobom para o anúncio
oficial da pavimentação
de um trecho de 6 km da
estrada, entre a rodovia
PR-482 e a estação de captação de água da Sanepar,
no rio Piava. “Quando
anunciamos o trabalho
nas estradas rurais teve
gente que duvidou, mas
quando iniciamos ou entregamos a obra a satisfação é grande. Uma boa
estrada muda o cenário
e ajuda a valorizar as
propriedades”, afirmou,
ao anunciar que em 30 ou
40 dias deve ser licitada a
pavimentação.
O prefeito destacou a
organização da comunidade: “é isso que esperamos e defendemos desde
o início da gestão, porque
é difícil atender a cada um
individualmente”. Lembrou as muitas demandas
reprimidas no início do
governo e a importância
do planejamento, que norteia as ações. “Em várias
áreas avançamos bastante, em outras temos
projetos encaminhados
e em algumas estamos
fazendo apenas a manutenção, para investir mais
adiante, porque a demanda é enorme”, explicou,
lembrando a previsão de
orçamento deste ano, de
R$ 385 milhões. “Parece
muito, mais acaba rápido
quando dividimos os recursos para cada área – e
isso é previsão, que pode
nem ser atingida”, disse.
Com o apoio dos deputados que tiveram votos
em Umuarama, o prefeito
vem conseguindo o maior
volume de recursos para
obras que a cidade já teve.
“Cobramos os deputados
e eles corresponderam. O
Alfredo Kaefer liberou R$
900 mil para iniciar o asfalto de estradas rurais,
começando pela Jaborandi, com contrapartida de
mais R$ 100 mil do município. Visitamos vários
municípios para ver como
funciona, os benefícios,
custos e resultados, buscando exemplos próximos

da nossa realidade, e
definimos como será essa
pavimentação em nossa
cidade”, detalhou.
Como exemplo Pozzobom citou Toledo,
que tem quase 700 km
de estradas rurais e 330
km já estão asfaltados.
“Até proprietários ainda distantes do asfalto
ajudam a pagar, porque
quando chegar na sua
estrada já estará paga a
sua parte. Iporã tem um
modelo parecido com
o nosso. Com emendas
parlamentares, a parte
da prefeitura e uma
pequena contribuição
dos proprietários rurais
faremos um grande trabalho”, justificou.
A Estrada Jaborandi
foi escolhida para o projeto-piloto por conta da APA
do Rio Piava, de onde sai
a água para a população
de Umuarama. “A cidade
deve para os proprietários rurais daqui, por isso
vamos começar nesta estrada. Buscamos apoio e
conseguimos recursos, diminuindo os custos para
o produtor rural”, disse.
“Iporã, Pérola e municípios menores já fazem,
então temos que começar
e precisamos da participação da população,
com a contribuição de
melhoria (como na área
urbana), com aprovação
da Câmara, e queremos
levar o projeto para outras estradas”.
SERVIÇOS
O prefeito lembrou que
o município atende aos
produtores com melhorias nas estradas depois
que reequipou o pátio
rodoviário. “Quando assumimos havia apenas
uma patrola funcionando
no pátio, e com 12 anos de
uso, para atender 640 km
de estradas rurais. Hoje,
graças ao apoio dos deputados, temos no pátio
quatro patrolas novas,
quatro pás carregadeiras
novas, mais quatro caminhões trucados, escavadeira hidráulica, trator de
esteira, rolo compactador
para as estradas e outros
equipamentos. Se tivéssemos só recursos pró-

prios, estaríamos fazendo
apenas tapa-buraco nas
nossas ruas”, comparou.
A reunião teve a presença, também, do chefe de
gabinete do deputado
Alfredo Kaefer, Valdecir
Miéster.

Sociedade Rural de Umuarama faz apelo ao
eleitor para votar consciente no próximo domingo
A eleição está sendo aproximando. Entramos hoje na
última semana de campanha
eleitoral antes da realização
do primeiro turno no próximo
domingo. O presidente da Sociedade Rural de Umuarama,
Milton Gaiari, faz questão de
alertar aos eleitores para que
analisem bem as propostas
dos candidatos que estão pedindo votos e escolham aqueles que melhor se apresentam
para o Paraná e o País ter um
futuro cada vez melhor.
Tanto para deputado,
senador, governador ou
presidente da República, as
propostas estão por todos os
lados, principalmente no horário eleitoral. É importante
observar bem e avaliar bem
para não errar o voto e ficar
se arrependendo depois.
O chamado Conselho
do Agro, que tem 18 entidades associadas, elencou
os principias problemas
que devem ser resolvidos
para que o país realmente
passe a exercer um papel
preponderante na produção
de alimentos e de energia

nas próximas décadas.
Eles deixam claro que as
propostas do setor não são um
rosário de queixas, mas um
mapa para o futuro.
Macroeocnomia O estudo
indica que é importante um
aprimoramento do ambiente de
negócios e da política agrícola.
Reduzir gastos, dar continuidade às reformas, modernizar
o sistema tributário e eliminar
tributos incidentes sobre as
exportações e investimentos no
agronegócio.
Política agrícola Deve agilizar o fortalecimento e fomento
dos programas de gestão de
risco da atividade. Ter diretrizes
de médio e de longo prazos.
Entre essas políticas, o setor
destaca a modernização do
financiamento e a melhora nos
programas de garantia de renda
aos produtores.
Mercado externo Posicionar
o agronegócio como um ativo do
Brasil nas relações comerciais
com o mundo. São necessárias
visões estratégicas para os
grandes mercados como China,
Estados Unidos e Aliança do
Pacífico. É preciso ainda, segun-

do o estudo, a busca de uma
diferenciação dos produtos
e imagem da agropecuária
brasileira no exterior.
Sustentabilidade Entre as
propostas no setor estão a
de adequar a regra do licenciamento à atividade agropecuária, a de ter uma política
de pagamento pelos serviços
ambientais e a de regulamentar o uso dos biomas.
Segurança jurídica É de
importância fundamental para
o fortalecimento do agronegócio, segundo o estudo. Questões fundiárias, trabalhistas
e criminalidade no campo são
pontos de destaque.
Tecnologia e inovação São
fatores fundamentais para a
concretização dos aumentos
da produção, do consumo
e da exportação. Segundo
os analistas do conselho, é
preciso superar as barreiras
que impedem a conectividade
de alta qualidade em todo o
país. Tem também reivindicações em Logística, Defesa
agropecuária, Educação e
assistência, Agroenergia e
outros.
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I
TÁBATA

‘Aguardo o julgamento para seguir em
frente com minha vida’, afirma mãe
Umuarama – Há um
ano a rotina da costureira
Fernanda Crespilho, 36
anos, foi alterada permanentemente. Ela teve
a filha Tábata Fabiana
Crespilho Rosa, de apenas
seis anos, brutalmente
morta após ser violentada
pelo maníaco Eduardo
Leonildo da Silva.
“Há um ano aguardo
o julgamento para poder
seguir em frente com a
minha vida. Quero justiça.
Quero que esse homem
pague pelo que fez”, declarou Fernanda.

os julgamentos. “Era eu e
meus três filhos para sustentar. Pagava aluguel,
água e luz, tudo sozinha.
Quando ganhei o bebê,
cheguei em casa e fui trabalhar. Bate o desespero.
Não fiquei um ou dois
dias sem fazer nada. Fui
direto trabalhar. Precisava do dinheiro. Não tinha quem levasse minha
filha na escola porque
eu fiquei com os pontos
todos inflamados e pedi
para o meu filho levar”,
desabafou.
O CULPADO
Fernanda culpa a Justiça pelo que aconteceu com
a filha. “Se na primeira
vez que essa pessoa matou
tivesse ficado preso minha
filha estaria comigo, estaria viva e nada disso teria
ocorrido. Mas ele matou
uma garota de 15 anos a
pedrada e logo tava solto.
Minha filha poderia estar
viva”, disse.

SONHOS
QUE NÃO VIRÃO
Ela faz uso regular de
calmantes e antidepressivos para controlar a
síndrome do Pânico, além
de medicação para a memória. “Sinto uma tristeza muito grande. Nunca
mais vou poder abraçar
a minha filha ou ver os
sonhos que tinha para ela
se realizarem”, contou
Fernanda.
Hoje Fernanda mantém
uma vida reclusa permeada pelo medo. ‘Não confio
em ninguém. Eu perdi a
confiança em tudo. Para
mim todo mundo é perigoso”, ressaltou. Ela passa
o dia cuidando do filho de
um ano e com as portas da
casa trancadas a chave.
“Minha vida, minha
rotina mudou. Eu era uma
mãe que trabalhava e
sustentava os três filhos.
Hoje, perdi a minha filha,
meu filho mais velho está
vivendo por enquanto com
o pai. Nada mais é o mesmo”, relatou.
O JULGAMENTO
Fernanda relembra
que com a morte trágica
da filha, também vieram

Fernanda Crespilho hoje vive a base de medicação controlada e aguarda o julgamento do homem que matou a filha: “Tenho fé de que vai ser feita a Justiça”, afirmou.

O CRIME
No dia 26 de setembro
de 2017 Tábata Crespilho
desapareceu no caminho
para a escola. No início da
noite do dia 27, a polícia
prende Eduardo Leonildo
da Silva, que confessou o
crime e indicou à polícia
onde o corpo da criança
foi enterrado.
Nesta mesma noite, enquanto Silva era interrogado, populares cercaram
a delegacia de Umuarama
e acabaram depredando
todo o complexo de prédios
da 7ª SDP na tentativa de
invadir o local. Ao todo,
12 carros de particulares
e viaturas foram queimados. Na cadeia, houve
uma rebelião, controlada
somente no dia 28 com
reforço de Curitiba.

Um ano após morte de Tábata, outra criança é vítima de abuso e morte
Umuarama – Esta semana completou um ano que
a pequena Tábata Fabiana
Crespilho Rosa, de apenas
seis anos de idade, foi abusada e morta pelo maníaco
Eduardo Leonildo da Silva,
em Umuarama. E por coincidência, no mesmo dia 26 de
setembro, a história voltou a
se repetir. Agora a vítima é

um menino de quatro anos,
morador de Cianorte.
O principal suspeito de
cometer os abusos sexuais
é o padrasto da criança. O
homem de 22 anos foi preso
em flagrante em Umuarama
na última quarta-feira (26) e
está recolhido em Curitiba
por motivo de segurança.
A criança ficou internada

por dois dias no Hospital Cemil e teve a morte encefálica
declarada na madrugada
de sábado (29). A causa da
morte ainda não foi divul-
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87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402
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o requerido Renato Vieira, inscrito no CPF nº. 062.746.009-73, atualmente em lugar incerto e não sabido,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Ação de Busca e
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Esclarecendo-se que caso não seja apresentado contrarrazões ao recurso de apelação, lhe será nomeado
curador especial.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
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gada pelo Instituto Médico
Legal (IML) de Umuarama.
“Fico muito triste de ver
isso acontecer de novo. O
que esse anjinho não pas-

sou na mão desse canalha?
Sofreu igual à minha filha.
Temos que mudar as leis
desse país, para que mais
pais e mães não passem

pelo que eu e outros pais
estão passando”, afirmou
a costureira Fernanda
Crespilho, 36 anos, mãe
de Tábata.
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Passeando no shopping

Na série
global

Rafael Primot, o
mesmo que aparece
na foto caracterizado
como Osiel, da novela
“Deus Salve o Rei”,
foi incluído no elenco
da série “Aruandas”,
cujas gravações estão
sendo feitas no Tocantins. Primot dividirá
as cenas com Leandra
Leal, Débora Falabella
e Camila Pitanga.

União oﬁcializada

Zezé Di Camargo e Graciela Lacerda oficializarão o
namoro que durou décadas. Eles agora estão oficialmente
casados e parecem viver momentos de plena paz com a
família e com Zilu Di Camargo, ex-mulher de Zezé que
também está num namoro sério.

Coisa de mãe

Ivete Sangalo não esconde de ninguém que vive uma rotina igual à de todas as mães que tem três filhos pequenos.
A cantora contou que usa o dialogo como ferramenta para
educação do filho Marcelo, que tem 8 anos. “Quando ele faz
algo errado, eu digo: Filho, vamos conversar”, explicou a
cantora. E a criança logo entende que o momento é sério.

Bem vestida

Meghan Markle, duquesa de Sussex, cumpriu agenda
oficial de seu primeiro compromisso solo, representando
a casa real britânica. Ela foi na abertura exposição “Oceania”, na Academia Real Inglesa, em Londres, e cumpriu
bem o seu papel. Ela usou um discreto e elegante vestido
assinado pela Maison Givenchy.

Dissimulada
Alinne Moraes está

na novela “Espelho da
Vida” interpretando a
dissimulada Isabel, uma
personagem bem diferente das “mocinhas” que
fez até hoje nas novelas.
Na história, Isabel é bem
malvada e fará tudo para
prejudicar a vida de Cris
Valência (Vitoria Strada). Em vidas passadas,
Isabel e Cris tiveram uma
conexão bem complicada.

Moça pé no chão

Em recente entrevista, Marina Ruy Barbosa
contou que já fez teste de
gravidez para tirar a dúvida e que deu negativo. E
mais, a atriz disse ainda
que não pensa em ter filhos
no momento. “Agora não.
Encontrei o boy certo, mas
acho que filho é uma responsabilidade muito grande. Acho que a mulher tem
que se sentir preparada.
Vou esperar mais alguns
anos”, finalizou a bela que é
casada com o piloto Xande
Negrão.

Namoro
sério

Quem convive com João
Guilherme Ávila e Jade
Picon conta que o relacionamento entre eles é sério,
apesar de ambos serem
bem jovens. Já tem gente
apostando em casamento.
Para lembrar, atualmente
o ator é o Lucas Tuber, na
novela do SBT “As Aventuras de Poliana”.

Homenagem ao
ﬁlho

Wesley Safadão comprou um cavalo da raça
Quinta de Milha para homenagear o filho Dom, que
nasceu dia 19 de setembro.
O animal ganhou o nome de
Don Príncipe Bar e custou
cerca de dois milhões de
Reais, os quais serão pagos
em quatro parcelas.
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Camila Queiroz e Klebber Toledo foram flagrados
passeando por um badalado shopping no Rio de Janeiro.
O casal fez compras e não se importou com o assédio dos
paparazzi que costumeiramente estão de plantão no local.
Quanto ao trabalho, Camila está escalada para “Verão 90
Graus”.

Fazendo compras

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

Talíssia conversa com Santiago e apoia o amigo. Jade
e Pérola incentivam Michael a retomar as mensagens
com Santiago. Dandara discute com Leonor, que decide
aplicar uma prova surpresa para a turma. Gabriela se
surpreende com Álvaro e seu gosto pela leitura. Leonor
fala com Marcelo sobre o comportamento de Dandara.

ESPELHO DA VIDA - 18h20

Margot comemora com Alain e Cris a decisão de
fazer o filme em Rosa Branca, e Pat e Michele ouvem.
Bola e Daniela começam a trabalhar para a produção
do filme. Isabel pede que Margot cuide de Priscila por
uns dias. Cris e Margot vão à casa de Júlia novamente,
mas não conseguem entrar. Bola sugere que Mariane
integre o elenco do novo filme de Alain.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Emílio se vê forçado a entregar a Miudeza e as patentes a Samuca. Samuca, Marocas, Carmen e Betina
comemoram o resgate da Miudeza. Bento declama
poesias para Natália, que fica encantada. Um homem
sabota a motocicleta de Samuca. Belém defende
Waleska no julgamento, mas ela é declarada culpada.
Betina manda Zelda copiar os croquis de Marocas.

SEGUNDO SOL - 21h25

Beto salva Luzia de ser pega pela polícia, e foge
com a mulher. Viana alerta Laureta sobre a fuga de
Luzia e Beto. Laureta conclui que Galdino se aliou a
Luzia e trama sua vingança contra o capanga. Laureta comenta com Karola que acredita que Roberval
está mancomunado com Luzia. Galdino percebe a
desconfiança de Laureta. Laureta explica a Jennifer
como a menina se passará por Emily, filha de Luzia.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Sérgio revela para Waldisney que Mário e Luigi são
seus filhos. João vai atrás dos capangas para recuperar
a caixa de doações. João recupera a caixa de doações
e devolve para Durval. Brenda mostra o vídeo de Luca
Tuber para Guilherme. Guilherme tira satisfação com
Luca sobre quem é a garota de quem ele fala no vídeo.

Ana Furtado foi às compras na companhia da filha
Isabella, de onze anos. A apresentadora recentemente
encerrou as sessões de quimioterapia as quais se submeteu depois de uma cirurgia de câncer de mama. Bem
humorada, a apresentadora esbanjou charme e simpatia.

Mantenha o pique no trabalho. Invista
em informações especializadas sobre
a sua profissão. No amor, a comunicação poderá estar complicada. Seja
muito feliz neste período!

Alguns obstáculos que surgiram
recentemente não vão inviabilizar os
seus planos. São apenas barreiras
temporárias, e você deve continuar
a tomar providências para realizar
seus projetos.

As amizades ficam mais sólidas e
serão grandes aliadas na realização
dos seus propósitos. Se um dos
objetivos é fazer uma especialização
na sua área, fique de olho em uma
oportunidade que se aproxima.

Uma antiga vontade de se especializar
em sua profissão poderá ser finalmente realizada. O momento favorece
para novos aprendizados. É dia de
comemorar com seu amor.

Aproveite o grande poder de atração que vem exercendo sobre o
sexo oposto. Dê atenção especial à
pessoa amada. Se estiver solteiro,
tem alguém a sua volta que quer te
conquistar.

Cuidado com o ciúme de algum colega
de trabalho. Sempre seja honesto
com sua chefia e com sua equipe.
Não esqueça que é preciso manter o
senso de humor. Dias melhores virão!

Este é o momento de consolidar
vínculos e posições sociais em sua
vida. Estabeleça suas metas e finque
as suas raízes onde pretende se
desenvolver. Em breve, viverá um
grande amor.

Mantenha a calma durante qualquer
tempestade, especialmente se há
pessoas que dependem de você.
Poderá haver alguma mudança radical
em sua vida. Não se preocupe, será
para melhor.

Estará muito ocupado. Uma das
razões será a sua busca por conhecimento. Encontrará cursos que vão
oferecer novos aprendizados e capacitá-lo melhor. Muito bom para o amor.

Evite exaltar-se demais. Um pouco de
ioga, massagem ou meditação poderá
relaxá-lo e vai favorecer o sono. Busque exercitar a paciência enquanto
estiver dirigindo.

Cuidado para que seu estado de
espírito não interfira em seus relacionamentos. Seu passado romântico poderá voltar à cena trazendo
lembranças e saudade de um amor
antigo.

Poderá executar um trabalho de
última hora. Mas tirará tudo de letra,
pois estará bem preparado. Procure
manter a calma e vá recolhendo os
dados necessários. Conte com a ajuda
de seu amor.
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Após eliminação e briga na Copa do BR,
Palmeiras volta a enfrentar o Cruzeiro
Depois de sequência de
quatro jogos fora de casa
em dez dias, o Palmeiras
retorna à capital paulista.
Mas não ao Allianz Parque.
O confronto contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro neste
domingo (30), às 11h, será no
Pacaembu. Vai ser o segundo
duelo entre as duas equipes
em cinco dias. Elas se enfrentaram na última quarta
(26), pelas semifinais da
Copa do Brasil. O empate em
1 a 1, no Mineirão, classificou
o Cruzeiro.
Há a expectativa de como
estarão os ânimos dos jogadores. A partida em Belo
Horizonte terminou em briga entre dentro de campo.
Três foram expulsos e Sassá
acertou um soco no rosto de
Mayke. Fora, torcedores e a
polícia também entraram em
confronto. Cadeiras foram
arrancadas e atiradas nos

policiais, que responderam
com tiros de borracha.
Para este domingo, o Palmeiras busca uma vitória
que pode lhe dar a liderança
do Campeonato Brasileiro.
Além dos três pontos, o time
precisa que o São Paulo
não derrote o Botafogo no
Engenhão. O Cruzeiro tem
sido um adversário indigesto
para o Palmeiras. A última
vitória dos paulistas foi em
26 de agosto de 2015, por 3
a 2, fora de casa, pela Copa
do Brasil.
Desde então, aconteceram dez partidas entre os
dois times: o Cruzeiro venceu seis e empatou quatro.
Mas quem tem série invicta
no Brasileiro é o Palmeiras.
A última derrota na competição foi em 25 de julho, contra
o Fluminense, pela 15ª rodada. O resultado que causou a
demissão do treinador Roger

Confusão depois do jogo na Copa do Brasil

Machado.
Desde então foram 11 jogos (um deles sob o comando
de Wesley Carvalho, treinador do sub-20, e os demais
com Luiz Felipe Scolari), com
oito vitórias e três empates.
Os bons resultados obtidos
por Scolari renderam ao
clube a liderança no returno
do Brasileiro. É uma posição
simbólica, mas ressalta o

bom momento do Palmeiras.
Desde a 20ª rodada, quando começaram os jogos de
volta, o time conquistou cinco vitórias e dois empates,
totalizando 17 pontos. Na sequência estão Internacional
e Santos, que obtiveram 12.
Apesar de ter mantido sigilo
nos dois treinamentos que
comandou antes da partida
contra o Cruzeiro, Scolari

não deve surpreender na
escalação.
Ele já havia avisado no
início da semana que usaria
formação parecida com a
escalada nas rodadas anteriores do Brasileiro. Isso
significa que alguns nomes
importantes serão poupados.Entre os considerados titulares, Dudu pode aparecer
para reforçar o setor ofensivo, já que Artur quebrou o
braço. No treino desta sexta
(28), os atletas participaram
de uma atividade tática,
onde ensaiaram transições
e bolas aéreas. Por ter sete
jogadores pendurados com
dois cartões amarelos, existe
a preocupação com a disciplina em campo e com o
desempenho da arbitragem.
Na rodada seguinte, dia 6,
o Palmeiras terá o clássico
contra o São Paulo, no Morumbi.

Jogos dE HOJE
Palmeiras x Cruzeiro
Santos x Atlético-PR
Ceará x Chapecoense
Internacional x Vitória
Botafogo x São Paulo
Atlético-MG x Sport
Jogo de segunda-feira
Paraná x Vasco
O Cruzeiro terá novamente uma equipe reserva,
pois, no meio de semana, enfrentará o Boca Juniors pela
Libertadores -perdeu por 2
a 0 no jogo de ida. O time de
Mano Menezes pode contar
com o retorno de Fred, que
passou por uma cirurgia no
joelho no primeiro semestre.
O centroavante tem chance
de ficar no banco de reservas. (Folhapress)

Após sequência de empates na capital, Santos joga na Vila contra o Atlético-PR
Para alívio dos atletas e
do técnico Cuca, o Santos
enfrenta o Atlético-PR, neste
domingo (30), na Vila Belmiro. Contra o Vasco, na quinta
(27), a equipe teve o terceiro
empate consecutivo como

mandante no Pacaembu.
Após a partida, jogadores
reclamaram da decisão da
diretoria de marcar partidas
na capital. “Acho que todos
os jogadores preferem jogar
na Vila Belmiro. O Santos

tem uma casa e somos de
Santos”, disse Gabriel, que
não atuará por ter recebido
o terceiro cartão amarelo.
Eduardo Sasha deve ser o
substituto.
Cuca lembrou que, desde

que chegou ao clube, o time
tem jogado melhor na Vila. O
duelo é um confronto direto
de times que ocupam posição
intermediária na tabela. Com
33 pontos, ambas as equipes
têm cinco de vantagem para

a zona de rebaixamento e
precisam triunfar para se
distanciarem de vez dessa
posição incômoda. O Santos
não sabe o que é vencer há
três rodadas. Antes do duelo
contra o Vasco, a equipe

paulista havia perdido para
o Cruzeiro no Mineirão.
O Atlético-PR, por sua
vez, vem de duas vitórias
consecutivas em casa, com
seis gols marcados e apenas
um sofrido. (Folhapress)
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Prefeito Celso Pozzobom vai autorizar a
revitalização da Santos Dumont na terça-feira
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom assina, na
próxima terça-feira, 2, às
9h30, a ordem de serviço
para a revitalização da
Praça Santos Dumont. O
ato será realizado ao lado
do obelisco, com a presença de diversas autoridades
locais, vereadores, representantes de entidades e
do comércio local. A obra
será executada pela OSL
Infraestrutura e o custo
definido na licitação foi
de R$ 1 milhão 589,7 mil,
com prazo de execução de
90 dias.
O projeto para revitalizar a principal praça de
Umuarama foi apresentado
em audiência pública e
debatido com lideranças
da comunidade, com a
proposta de modernizar o
logradouro sem alterar a
sua configuração original.
“Precisamos respeitar e
valorizar a tradição, mas
ao mesmo tempo adequar
o espaço para a realidade
atual, as mudanças que a
cidade sofreu ao longo de
décadas. A praça hoje é um
grande espaço pouco frequentado pela população.
Com as mudanças, opções
de atividades e melhor
acessibilidade, queremos
torná-la novamente um
ponto de encontro e convívio para os umuaramenses”, disse o prefeito Celso
Pozzobom.
O conceito adotado para
a obra – pelos arquitetos

Praça Santos Dumont será modernizada em breve
Febo de Carvalho Júnior para conforto do usuário
e Pedro Carvalho – não e disciplina do trânsito. A
altera a configuração da praça terá concregrama
praça, mas enaltece o que (piso com grama) de um
está construído. O foco das metro de largura em todo o
intervenções foi o usuá- entorno, forçando o pedesrio. Em alguns canteiros tre a atravessar no local
haverá áreas de travessia determinado.
elevadas e iluminadas,
“Com a revitalização,
em outros permanecerá a praça ganhará vários
a f a i x a d e p e d e s t r e . O tipos de luzes. Nos espaços
espaço entre os canteiros verdes, serão instalados
e a praça será diminuído 200 postes balizadores

metálicos, com resina na
ponta. Os degraus terão
iluminação em ‘espelho’
nas escadas. Nos bancos
as luzes serão embutidas e
o monumento central terá
piso iluminado e refletores
para exaltar o obelisco”,
acrescentou o secretário
Isamu Oshima, de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos.
A cobertura do palco

atual será relocada para
a área mais alta da praça,
sobre o prédio, gerando
um espaço de convivência,
enquanto o palco se destinará ao hasteamento de
bandeiras e eventos abertos. A Santos Dumont vai
ganhar um café e o Google
Education, um espaço para
estudos e cursos.
Na parte inferior a praça ganhará uma pista de

skate e um muro artístico, além da árvore digital – equipamento para
distribuição de Wi-fi. “A
praça ainda contará com
acessibilidade, corrimão
em todas as escadas, equipamentos para criança
e academia da terceira
i d a d e ( AT I ) , t o r n a n d o se mais atrativa para a
população”, finalizou o
prefeito.
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Medicina

Unipar promove capacitação para
professores com cardiologista
do Sírio Libanês de SP
Umuarama - Professores dos cursos de Medicina, Enfermagem e
Psicologia da Universidade Paranaense participaram de um curso de
capacitação ministrado
pelo doutor Augusto Scalabrini, do Hospital Sírio
Libanês. O curso de capacitação ‘Formação de
instrutores em simulação
clínica realística’ foi aplicado nos modelos que a
Universidade dispõe, cuja
tecnologia permite simular o corpo humano, com
recursos que envolvem
urgência e emergência,
UTI e enfermaria hospitalar.
No Centro de Simulação em Saúde, laboratório
onde foi realizado o curso,
Scalabrini usou, para as
atividades práticas, um
cenário clínico de infarto
(montado) e instruiu a
equipe de professores a
fazer os procedimentos
necessários, com o objetivo de aprenderem a aplicar essa técnica e, depois,
ensinar aos acadêmicos.
O professor de Medicina,

Doutor Augusto Scalabrini orienta professores da Unipar

doutor Ronaldo de Souza,
salientou a importância
do curso tanto para os
professores quanto para
a formação acadêmica
dos alunos: “É de extrema
importância que a equipe
de professores participe
dessas capacitações para
que possamos criar essas situações realísticas
em sala de aula, assim
nossos alunos, quando
chegarem aos hospitais

RESIDENCIAS
R$-310.000,00 - Rua Santa Helena, 4260, 1222
Parque Jardim Paraiso, área terreno 206,70, contendo uma residência em alvenaria com área 124,02m2,
possuindo, 01 Suíte, 02 quartos, sala, Copa/cozinha, Posto de Luz, boca social e garagem para dois
veículos, ligada uma Edícula com churrasqueira,
despensa e BWC Social, próxima a Faculdade Global: Interessados contatar com fones 99763-0860 ou
99103-2617;

para ter o contato com o
paciente, terão passado
por todo esse treinamento
de situações realísticas,
com esses modelos que a
Unipar oferece”.
Sendo um dos precursores da prática simulada em Medicina, adotada como metodologia
de ensino no Brasil há
10 anos, Augusto Scalabrini é cardiologista,
professor da FAMUSP

(Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo), coordenador do
programa de residência
médica em cardiologia e
vice-presidente do COREME (Comissão de Residência Médica) do hospital Sírio Libanês, além
de coordenador geral e
didático do laboratório de
habilidades em simulação
da faculdade de ciências
médicas de Minas Gerais.

R$-55.000,00 – EM SERRA DOS DOURADOS, RUA
RIO BRANCO, ESQUINA COM A RUA VITORIA,
PROXIMO DA ESTAÇÃO DA COPEL, TERRENO 07
DA QDRA 50 - A.T. 585M2, (15M X 39M), PARCELAS
A COMBINAR, interessados contatar com Fones –
99763 0860 ou 99858-6165.
R$ – 42.000,00 No RESIDENCIAL BOURBON RUA
PROJETADA B TERRENOS 3/4-B A.T 139,42M2
(6,30MX22, 00M); 3/4-C A.T 138,60M2 (6,30MX22,
00M); 3/4-D, A.T 137,78M2 (6,30MX21, 87M); 3/4-E
A.T 136,90M2 (6,30MX21, 73M): Interessados contatar
com fones fones 99763-0860 ou 99103-2617;

R$-300.000,00, residência em Alvenaria Rua Paranapanema, 2517, com área construída de 90,00 M2
possuindo, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e
área serviço, área terreno 525m2, sendo (15,00m X
35,00m); Interessados contatar com fones 997630860 ou 99103-2617;

R$ - 42.000,00 No JARDIM IPE TERRENOS 1/B E
1/C PARA RECEBER NA LIBERAÇÃO FINANCIADA
NA PLANTA, UNIDADE COM AREATOTAL DE 132,06
CADA SENDO (6,00M X 22,01): Interessados contatar
com fones 99763-0860 ou 99103-2617;

R$-350.000,00 - Av. Tapuia, 6262, em frente ao
parquinho infantil, próximo ao colégio D. Pedro II,
Residência em alvenaria com área de 148,00m² de
construção, área terreno 447,30m², fones 99763-0860
ou 99103-2617;

R$ – 68.000,00 Em UMUARAMA, JARDIM NOVO
AMERICA, RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES ROMERO, EM FRENTE À RESIDENCIA 2656, TERRENO QUITADO DE Nº14 DA QDRA 13- A.T.200,13 M2
(10,19MX 19,64M): Interessados contatar com fones
99763-0860 ou 99103-2617;

TERRENOS

TERRENOS

R$-35.000,00, No Distrito de SERRA DOS DOURADOS, AV BRASIL, PROXIMO DA IGREJA CATOLICA,
TERRENO 08 –B, DA QDRA 61- A.T. 234M2, (6,00M
X 39,00M), PARCELAS A COMBINARAR: Interessados contatar com fones 99763-0860 ou 99103-2617;
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R$– 53.000,00 Em DOURADINA, PARQUE AUGUSTINHO II, PAR
CELA EM ATE 36 VEZES COM 20% DE ENTRADA,
TERRENO QUITADO RUA PROJETADA D, LOTE 05
DA QDRA 12 DE 230 M2 (10M X 23M), Interessados
contatarmos com fones 99763-0860 ou 99103-2617;

Doação de órgãos
cresce 7% no país
O Brasil registrou aumento de 7% no número de doadores no primeiro semestre deste
ano, o que deve levar a um novo recorde no
total de transplantes de alguns órgãos. Dados
divulgados pelo Ministério da Saúde nesta
quinta-feira (27) mostram que, entre janeiro
e junho deste ano, foram registrados 1.765
doadores de órgãos -um aumento de 7% em
relação ao mesmo período de 2017, quando
houve 1.653.
O balanço considera o número de doadores
efetivos, ou seja, aqueles que iniciaram a
cirurgia para retirada de órgãos com a finalidade de transplantes. “Nos últimos anos, o
Ministério da Saúde observou um aumento
dos consentimentos familiares para a doação
de órgãos, fruto de uma maior consciência da
sociedade sobre a importância da doação de
órgãos e tecidos para transplante”, informou
a pasta, em nota. Diante desse crescimento,
projeção feita pelo ministério prevê recorde
até o fim deste ano nos transplantes de fígado
(2.222 previstos), pulmão (130) e coração (382).
Transplantes de medula óssea também
podem alcançar o maior número da série
histórica, com estimativa de 2.684 ao todo. Em
2017, foram 2.388. Somados todos os casos, a
previsão é que o país alcance ao menos 26.400
transplantes em 2018. O número, porém, é
menor do que o registrado em 2017, quando
houve 27.474.
Para a pasta, a queda pode ser explicada
pelo aumento no número de transplantes
de córnea nos últimos anos, com redução
a quase zero na fila de espera de estados
como Amazonas, Ceará, Goiás, Pernambuco
e Paraná. Também houve queda no número de
transplantes de rim, que passou de 5.948 para
5.836. O órgão, no entanto, é o que ainda tem
mais pessoas ainda na fila de espera por
transplante: 27 mil. Em seguida, está córnea,
com 10 mil. O balanço foi divulgado por ocasião do Dia Nacional do Incentivo à Doação de
Órgãos. (Folhapress)

R$ - 25.000,00 Em SERRA DOS DOURADOS, Bairro
Carvoeiro, com 15% de entrada e o restante em 48
parcelas, Interessado contatarem com fones 997630860 ou 99858-6165;
R$ - 110.000,00- no JARDIM MONACO, Lote nº 12
da quadra 10, 348,92m2, (10,50m X 33,23m): Interessados contatar com fones 99763-0860 ou 991032617;
R$ – 130.000,00 No JARDIM MONACO, Lote nº
008-A da quadra 10, 197,92m2, (13,00m X 15,225m),
Interessados contatar com fones 99763-0860 ou
99103-2617;
R$ – 35.000,00 A Unidade Em PEROBAL, Jardim Ipê
na Rua Aricanduva, ao lado da residência nº 1647,
Lote nº9/A e 9/B da quadra 02 de 364m2 (14,00 x
26,00m), Interessados contatar com fones 997630860 ou 99103-2617
R$ - 480.000,00 Em UMUARAMA no RESIDENCIAL
PORTAL DAS AGUAS, Lote nº 37 EM MOEDA CORRENTE PAIS E aceita 50% em Imóveis Urbanos
ou Rural O RESTANTE EM 48 PARCELAS IGUAIS
CORRIGIDAS PELA CADERNETA DE POUPANÇA,
da quadra 04 de 600,57m: Interessados contatar com
fones 99763-0860 ou 99103-2617;
R$ – 1.400.000,00 Na SAIDA PARA XAMBRE AO
LADO INDÚSTRIA DE SORVETES GURI, venda
do Imóvel Lote 24-0-3/B subdivisão do lote 24-Q-3
da subdivisão do lote 24 da Gleba 12 Jaborandi, do
Núcleo Cruzeiro, com área de 1.874,71m2 sendo
45,59m de frente com a Rua Marginal e45, 63m nos
fundos com o Jardim Novo Milênio e 38,50m do lado
direito da frente para o fundo, com todas as benfeitorias existentes, fones 99763-0860 ou 99103-2617;
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IPotencial
I
Agrícola

Região de Umuarama cresce em
agropecuária, mas poderia ser melhor
Umuarama – Com o
maior rebanho de gado
de corte e leite do Paraná,
a regional de Umuarama
também se desenvolve na
produção de soja, mandioca
e cana-de-açúcar. Entretanto, os números poderiam ser
ainda melhores, conforme
o Departamento de Economia Rural de Umuarama
(Deral). Investimento em
empreendedorismo por
parte dos agricultores, assistência técnica dos órgãos
agrícolas e abertura de
crédito pelas instituições
financeiras, seriam itens
essenciais para dobrar a
produção regional.
Com 21 municípios interligados, a região de Umuarama detém 4,5% da área
agricultável do Paraná e na
última safra produziu R$ 3,6
bilhões. Só o rebanho bovino
(corte e leite) a regional
conta com 950 mil cabeças,
o que representa 10% do rebanho paranaense. “Temos
algumas culturas importantes, como o boi, frango,
soja e cana-de-açúcar. Hoje
o principal produto é o boi
corte/leite e só a cidade
de Umuarama é o terceiro
rebanho do estado inteiro.
Mas esse número pode ser
dobrado facilmente, aumentando animais por área”,
disse o agrônomo do Deral,
Antônio Carlos Fávaro.
Com conhecimento de
mais de 30 anos visitando
as propriedades da região,
o economista do Deral, Ático
Luiz Ferreira, explica que
além das culturas tradicionais, Umuarama apresenta
potencial para as frutas,
como a laranja. “Estudos
mostraram que nossa terra
proporciona um teor maior
de açúcar para laranja.
Além de potenciais para

EXEMPLOS QUE
FAZEM A DIFERENÇA

Pecuarista e presidente da Sociedade Rural de Umuarama (SRU), Milton Gaiari pode ser chamado de empreendedor do campo

indústria de transformação,
como os frigoríficos. O que
precisa é investimento”,
alertou.
Ainda na questão do
rebanho bovino, a produção
de carne e leite gerou R$ 1
bilhão para região e só na
rotação de cultura com a
mandioca, foram reformados 15 mil hectares de pasto.
“Em três a quatro anos é
possível aumentar 50% do
rebanho bovino e com isso
injetar mais R$ 500 milhões
na economia regional. Mas
como dizemos, para isso,
é preciso investimento do
produtor, da assistência
técnica federal, estadual e
municipal, além das instituições financeiras”, enfatizou
Fávaro.
Mapeamento Rural –
Conforme os técnicos do
Deral, existe uma movimentação dos municípios para
aumentar os potenciais
agrícolas.Neste sentido foi

Gerson Bortoli início esta semana o plantio de soja, no sistema de rotação
de culturas

criado o mapeamento de uso
e ocupação do solo da região
da Amerios e Amenorte.
O levantamento feito
pelo Deral usando satélite
e visitas as propriedades,
identificou onde estão atividades e como estão sendo cultivadas. “Com esses
dados podemos focar em

Bortoli produz uma média de 70 sacas de soja por hectare no solo Arenito Caiuá

uma proposta de desenvolvimento rural sólida. Esse
projeto focaria na pesquisa,
assistência técnica, crédito
e busca de parceiros para
levar riqueza ao Noroeste
do Paraná. E para isso, também temos que mexer com o
produtor rural”, explicou o
agrônomo Antônio Fávaro.

Pecuária de ponta
Pecuarista e presidente da Sociedade Rural de
Umuarama (SRU), Milton Gaiari pode ser chamado
de empreendedor do campo. Percebendo a mudança
do mercado da carne, com um consumidor buscando
qualidade, Gaiari vem há três anos investindo no
sistema de confinamento. Hoje o produtor com um
barracão de mil metros quadrados está abatendo 600
cabeças por ano e mais 300 no sistema convencional.
“O pecuarista, como em qualquer outro ramo da agricultura, precisa se profissionalizar. É preciso produzir
o ano todo e atender as exigências do mercado. Hoje
temos uma carne com 100% de cobertura e qualidade
de ponta”, disse.
O investimento e inovação mudou o cenário da
propriedade do pecuarista, elevando a qualidade de
mão de obra, do produto e uniformidade na receita.
“A produção rural é a grande indústria da região.
Quem investir em inovação e tecnologia vai produzir
mais e melhor. Isso desenvolve a região em vários
setores dentro do trabalho direto e indireto”, explicou
o presidente Gaiari.
Soja e algodão
Gerson Magnoni Bortoli vai além do normal em sua
produção de soja, algodão e gado. A anormalidade do
agricultor é conseguir produzir, em média, 70 sacas de
soja por hectare no solo Arenito Caiuá, que segundo
alguns técnicos, um solo impossível de se produzir
algo. Mas não é só isso, o empreendedor rural e presidente do Sindicato Rural faz parte de um projeto de
produção de algodão na região de Umuarama, uma
cultura extinta até então. “Começamos em 2004 com
a integração soja e pecuária. Com tecnologia e assistência, a produção cresceu e ganhamos prêmios de
produção. Além disso, a soja também proporciona um
pasto de qualidade no inverno para o gado”, noticiou.
“O algodão iniciamos em parceria com a Acopar, em
um projeto de cinco hectares e este ano vou ampliar
para 50 hectares, com plantio no fim de outubro”,
ressaltou o produtor. Para Bortoli, é necessário uma
mudança de comportamento do pecuarista tradicional,
que vê a inovação com resistência. “Precisamos divulgar o que está dando certo. Hoje além de ganhar com
a soja e o algodão, a integração da lavrou e pecuária
me dá a possibilidade de colocar tranquilamente até
10 cabeças de gado por alqueire” finalizou Bortoli.

O rebanho bovino (corte e leite) a regional conta com 950 mil cabeças, o que representa 10% do rebanho paranaense.
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Fórum vai debater o desenvolvimento regional
em seminário marcado para esta semana
Umuarama – Será realizado na próxima quarta-feira em Cianorte, no Teatro
da UNIPAR, no horário
das 19:15 às 22:30 horas,
o I Fórum Regional de Desenvolvimento do Noroeste
Paranaense.
O evento tem como slogan “O Noroeste ao seu Alcance”, e a realização deste
Fórum é uma iniciativa da
UNIPAR - Universidade
Paranaense e do INSTISUL
– Instituto Sul-Americano
de Filosofia e QI, com a
colaboração de algumas
entidades regionais.
O tema a ser debatido
neste encontro refere-se
naturalmente ao desenvolvimento do Noroeste
Paranaense. Uma região
composta por 61 municípios que comporta uma
população superior a 700
mil habitantes, sendo pois
um importante pedaço do
estado do Paraná.
Propósito
O Fórum tem como propósito entender melhor
o que é desenvolvimento,
promover o autoconhecimento regional, visualizar
sua situação socioeconômica, chamar a atenção
para si, inserir a região
no contexto estadual e dar
início à ativação de um
plano de desenvolvimento

Fórum será realizado na cidade de Cianorte na quarta-feira

que contemple plenamente
a sua potencialidade social
e econômica.
Atividades
Alguns eventos preparatórios já foram realizados
em Umuarama, Cianorte
e Paranavaí. E ainda serão organizados mais dois
encontros, em Guaíra e
Goioerê, respectivamente.

São eventos menores com
a participação de interessados e especialistas locais.
Os organizadores dizem
que a escolha por Cianorte
está ligada à sua localização estratégica no contexto regional, ser uma
das cidades polo entre os
demais municípios, ter uma
população acima de 80

mil habitantes e possuir a
estrutura adequada para
o evento.
Público participante
O evento de 03 de outubro em Cianorte, em princípio, está aberto ao público
interessado em geral. A
participação é gratuita,
mas as vagas são limitadas.
Contará com a participação

de empresários, professores e acadêmicos, representantes de órgãos públicos
e de entidades privadas
regionais. Espera-se para
este encontro um público
de 300 pessoas.
Palestrantes
O desenvolvimento se dá
em primeiro lugar através
da aplicação do conheci-

mento. E este conhecimento estará presente neste
Fórum. Os palestrantes
são experts em assuntos
relacionados ao desenvolvimento regional. A) Expert
em desenvolvimento regional; b) Expert em Noroeste;
c) Avaliação Empresarial
Noroeste; d) Expert em
educação regional (formação de capital humano).
Resultado esperado
O I Fórum de Desenvolvimento do Noroeste
Paranaense, segundo o
seu coordenador, o prof.
Sérgio Avrella, que é eticista, escritor e também
presidente do INSTISUL,
de Umuarama, é o primeiro
passo. E o que se espera é
conseguir melhorar o índice
de autoconhecimento e de
autoconsciência regional.
Precisa-se avaliar de perto
a potencialidade produtiva
do arenito e das cidades
do Noroeste. E precisa-se
atrair a atenção para si
fazendo-se o dever de casa.
A partir deste mapa, podese criar condições para se
promover o engajamento
dinâmico de ações de desenvolvimento com a participação de todos os setores
relevantes atuantes aqui.
Outras informações via
e-mail: forumnoroeste@
instisul.org
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Você vai decidir,
com seu voto, em que direção
o Brasil vai seguir.
É uma escolha que não pode
ser feita com base em
meias-verdades,
boatos ou fake news.
Para saber quem é quem
e o que acontece
de verdade nessas eleições,
conte com os jornais.

ELEIÇÕES

2018

QUEM VAI
ESCOLHER

O RUMO DO PAÍS
TEM QUE SE GUIAR
PELA

VERDADE.
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CRECI J-05216

Próx. ao
Villagio di
Roma
Sobrado alto
padrao, localizado na Rua
Goiás, S/N.
Terreno com
473,89m² e
área construída de 500,00m². Sendo pavimento superior: 01 suíte
master com closet e banheira de hidromassagem, 01 suíte com
closet, 01 suíte. Pavimento inferior: sala de estar com lavabo, sala
de tv, sala de jantar, escritório, cozinha, adega, espaço gourmet,
garagem para vários carros. Edícula com área de festa, banheiro,
área de serviço e despensa. Possui piscina e jacuzzi com aquecedor. OBS: fico acabamento em porcelanato, aquecedor solar e
elétrico, portão eletrônico, janelas elétricas, interfone e alarme. R$
2.800.000,00,
Condomínio Village do bosquePróx. ao Bosque do índio
Residência em alvenaria, localizada na Rua do bosque, nº 4752condomínio residencial Village do bosque. Terreno com área total
de 387,16m² e área construída de 217,96m², sendo: 03 suítes, sala
de tv, sala de estar, cozinha, despensa, área de serviço e garagem.
OBS: condomínio com total de 04 residências.R$ 1.100.000,00
Próx. a Unipar Campos |||
Residência em alvenaria, localizada na Rua Paraíba. Com área total
de 516,25m², (17,50 X 29,50), contendo edificado 02 residências
em alvenaria, sendo a primeira residência (esquina), com área
de 162,23 m²; sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa,
cozinha, área de serviço, despensa, churrasqueira e garagem,
situado na Rua Pará, esquina c/ Rua Paraíba, nº 3264, e outra
residência com área aproximada de 137,00 m²; sendo: 02 suítes,
sala, copa, cozinha, Edícula contendo área de serviço, despensa,
Bwc, churrasqueira e garagem, situado na Rua Paraíba, nº 5440.
R$ 950.000,00
Jardim Lisboa
Residência em alvenaria, localizada na Rua Lions, nº 5896- Jardim
Lisboa. Terreno com área de 360,00m² e 225,00m² de área construída, sendo: 02 suítes, 01 quarto, sala de tv, sala de estar/ jantar,
bwc social, cozinha (com armários planejados), área de serviço,
despensa e garagem. Obs: casa semi mobiliada, com armários em
todos os quartos. R$ 850.000,00
Próx. ao Mont Blanc
Sobrado em alvenaria, localizado na Rua São Jorge, nº 4101.
Terreno com área total de 292,96m². Sobrado com 185,00m² de
área construída, sendo pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala de tv e bwc. Pavimento inferior: sala, lavabo, copa/
cozinha, despensa e garagem. Edícula com área de 48,14m² contendo: varanda com churrasqueira e área de festa, bwc, quarto e
despensa. OBS: possui piscina de 16 mil litros. R$ 680.000,00
Próx. ao laboratório Reunidos
Sobrado em alvenaria. Localizado na Rua Japurá, nº 3306. Terreno
com área total de 252,06m² e 233,35m² de área construída, sendo
Pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala de tv com
sacada. Pavimento inferior: sala de estar, sala de tv, copa, cozinha,
lavabo e garagem p/ vários carros. Edícula contendo 01 quarto, bwc
social, lavanderia e área de festa com churrasqueira e piscina. R$
650.000,00
Rua Minas Gerais
Residência parcial em madeira/ alvenaria, localizada na Rua Minas
Gerais, nº 5473. Terreno com área total de 490,00m² e 180,00m² de
área construída, sendo: 02 suítes, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc social e garagem. Edícula contendo 01 quarto, bwc, despensa,
varanda e área de serviço. R$ 550.000,00
PRÓX. AO COL. HILDA T. KAMAL
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Perobal, nº 4150.
Terreno com área total de 525,00m². Casa da frente contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
Casa do fundo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. OBS: casas alugadas pelo valor total de R$ 1.315,00
VALOR DA VENDA R$ 530.000,00
Próx. a unipar- sede
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº
4834. Casa da frente: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área
de serviço. Casa dos fundos: 02 quartos, sala, cozinha planejada,
bwc social e área de serviço. R$ 530.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Residência em alvenaria, localizada na Rua Otavio Barbosa
da Silva, nº 1845. Terreno com área total de 323,18m² (13,00 x
24,86), e 185,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada, bwc social e garagem p/ vários
carros, cerca elétrica e portão eletrônico. Edícula contendo: área
de serviço, despensa, banheiro, varanda e churrasqueira. R$
455.000,00
Próx. ao Laboratório Reunidos
Residência em alvenaria, localizada na Rua Antonio Ostrenski,
nº 4290. Com área total de 208,68m² e 80,00m² de área construída, sendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 325.000,00
Próx. ao Mercado Big Walmart
Residência em alvenaria, localizado na Rua Irineu Fernandes de
Oliveira, nº 2507. Terreno com área total de 240,00m² e 123,95m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Edícula com
churrasqueira. R$ 340.000,00
Residência na Av. Angelo Moreira da Fonseca
Residência em alvenaria, localizada na Av. Angelo Moreira da Fonseca, nº 6117. Terreno com área total de 351,3376m² e 151,00m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala,
copa, cozinha e garagem. Edícula com área de serviço, bwc social
e quarto. R$ 340.000,00
Próx. a Unipar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. R$ 330.000,00
Jardim Modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Wilson Beline, nº 4832.
Com área de 126,00m² e área construída de 134,00m², sendo:
Pavimento inferior: 01 suíte, 01 quarto, sala, copa/ cozinha, bwc
social e garagem. Pavimento superior: edícula contendo área de
serviço, despensa, bwc, 01 quarto, área de festa com churrasqueira
e terraço. OBS: ótimo acabamento, armários planejados na suíte,
armários nos banheiros e armários na cozinha. R$ 310.000,00

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

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

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

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

Jardim Paris
Residência em alvenaria, localizada na Rua Montevideo, nº 4154.
Terreno com área total de 126,50m² e área construída de 75,90m²
mais uma ampliação de 20,00m². Perfazendo uma área de construção de aproximadamente 95,90m², sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa/ cozinha, bwc social, área de festa com churrasqueira,
área de serviço e garagem. R$ 210.000,00
Próx. a Unipar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 190.000,00
JARDIM MODELO
Residência em alvenaria, localizada na Rua Augusto Ferreira do
Nascimento, nº 4333. Área total de 126,00m² e 90,00m² de área
construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc
social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 190.000,00
Próx. ao Parque de exposição
Residência em alvenaria, localizada na Rua Europa, nº 4094. Terreno com 163,30m² e área construída de 83,00m², sendo: 01 suíte, 01
quarto, sala, copa, bwc social, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 180.000,00
Jardim Patrimônio Umuarama
Residência em alvenaria, localizada na Rua Águia, nº 2300. Terreno
com área total de 250,91m², e 120,00 m² de área construída, sendo:
01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e garagem p/
02 carros. Varanda com churrasqueira e área de serviço.
R$ 180.000,00
Residencial Belo Monte
Residência em alvenaria, localizada na Rua projetada C, S/N.
Terreno com área de 157,50m² (7,00 x 22,50) e 90,00m² de área
construída, sendo: 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha, área
de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 170.000,00
Jardim São Cristovão
Residência em alvenaria, localizada na Rua Rio Paraná, nº 1685São cristovão. Com área de aprox. 70,00m², contendo: 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e espaço p/ carro. R$
140.000,00
Próx. ao supermercado
Vivian loja 02
Residência em alvenaria, localizada
na Av. Rio Grande
do Norte, nº 2178.
Terreno com área
total de 258,00m²,
e 160,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala, sala de tv, copa, cozinha, despensa e garagem.
Edícula c/ churrasqueira, lavanderia, bwc social e garagem- Obs:
Aceita-se terreno como parte do pagamento. R$ 260.000,00

Próx. ao Kaskata

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

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

Próx. a Unipar- sede
Prédio residencial, localizado na Rua Mandaguari, nº 5175. Com
área total de 490,00m², e 1.080,00m² de área construída, contendo edificado 32 apartamentos. Um salão comercial com área
aproximada de 200,00m². OBS: locado por aproximadamente R$
20.000,00 (vinte mil reais) mensais. R$ 3.500.000,00
Antigo Vivian supermercado
Salão comercial, localizado na Rua Tomé de Souza esquina com a
Rua Anhumaí, nº 3240. Perfazendo uma área total de 2.065,00m²,
contendo edificado um salão comercial e subsolo em alvenaria,
com área de 2.500,00m². OBS: locado por 5 anos, no valor de R$
8 mil reais. R$ 3.500.000,00
Próx. a Unipar- Sede
Ed. Residencial Alphaville Atrium, localizado na Rua José Honório
Ramos, nº 4121. Apartamento 803 duplex, contendo: 02 suítes, 01
quarto, sala com 02 ambientes e sacada, bwc social, cozinha e
lavanderia. Pavimento superior: sala, lavabo, espaço com churrasqueira e piscina. 02 vagas de garagem R$ 1.300.000,00
LANÇAMENTO- Próx. ao Rotary club
Ed. Residencial Moriah, localizado na Av. Rotary, S/N. 02 apartamentos por andar voltados para frente do edifício, com 157,03m²
de área total e 102,12m² de área útil. Sendo 02 suítes, 01 demi-suíte, cozinha, lavanderia, bwc social, sala/ copa com ampla sacada
com vista privilegiada e 02 vagas de garagem. Sol da manhã de
frente para todos os apartamentos. O condomínio possui área de
lazer no primeiro andar, salão de festas com amplo terraço de
frente para a avenida, playground, espaço fitness, brinquedoteca e
banheiros. Excelente para morar ou investir. Apartamentos a partir
de R$ 432.000,00 e cobertura duplex a partir de R$ 795.000,00,
com área total de 283,65m² e 198,51m² de área útil. Com diferencial de 04 dormitórios, 03 vagas de garagem e deck com piscina.
OBS: Entrega para janeiro de 2021.

Próx. à Praça Anchieta
Terreno com área de 175,00m², localizado na Rua Tocantins.
Contendo: 01 residência em alvenaria com área de 105,00m²,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social e
garagem. R$ 310.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Residência em alvenaria, tipo assobradado. Com área total de
180,235m² e área construída de 80,00m², sendo Pavimento
superior: 03 quartos, bwc social e sala. Pavimento inferior: cozinha, área de serviço, varanda e garagem. OBS: todo murado,
portão eletrônico e cerca elétrica. R$ 300.000,00

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

Próx. ao Mercado Capioto

Próx. ao mercado Vivian
Lote nº 24-T-A-2, subdivisão do Lote 24-T, da Gleba 12- Jaborandy.
Terreno localizado na Rua Madre Teresa de Calcutá, com área total de
1.937,76m² (44,04 x 44,00). R$ 500.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Terreno com área total de 546,86m² (14,14 x 18,40 x 32,79 x 44,56).
Localizado no lote de terras nº 07, da Quadra 01 da rua Tietê S/N- Jardim
América ||. R$ 325.000,00
RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS
Lote de terras nº 20, da Quadra 02, com área total de 364,00m² (sendo
14 x 26)- Condomínio Residencial Portal das águas. R$ 295.000,00
Jardim Laguna
Terreno localizado na Rua Marginal Paulo Perussi, às margens da
Av. Portugal. Com área total de 492,03m² (47,30 x 40,63 x 24,22). R$
250.000,00
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-G, com área de 319,56m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-D, com área de 321,42m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-E, com área de 321,79m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Quadra 03, lote 5-F, com área de 321,16m²
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 184.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao Ecoville.
Lote urbano nº 05-A/ 05-B/ 05-C/4. Com área de 282,60m².
Próx. ao Shopping
Data de terras 3, Quadra 9, localizado na Rua Projetada A- Parque
Alto da Paraná. Com área de 375,00m² (15x25) ,ótima topografia. R$
170.000,00
TERRENOS
Frente ao antigo Vivian supermercado
Terreno localizado na Rua Tomé de Souza, S/N- Jardim Tropical. Data nº
08 da quadra 06, com área total de 313,10m² (17,21 frente, 8,04 fundo,
24,80 lat. Direita, 26,43 lat. Esquerda). R$ 130.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Data nº 08 e 10, da Quadra nº 15- Parque do lago. Com área total de
250,00m² (10,00 x 25,00) cada. R$ 115.000,00
Jardim América ||
Data nº 04-A e 04-B, Quadra nº 01- Jardim América ||. Com área total de
180,00m² (7,20 x 25,00) cada. R$ 100.000,00
Jardim Laguna
Data nº 08, Quadra nº 06- Jardim Laguna. Com área total de 200,75m²
(7,30 x 27,50). R$ 95.000,00
Próx. ao colégio Satélite
Terreno com área total de 187,625m² (9.50 x 19.75), do loteamento Jardim Cima.Localizado na Quadra 02, Lote de terras 22A. R$ 90.000,00

Próx. ao colégio Hilda T. Kamal
Ed. Residencial Fernando Pessoa, localizado na Rua Perobal
(esquina) nº 4060. Com área total de 143,00m². Apartamento 704,
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/copa, cozinha, bwc social,
área de serviço e 02 vagas de garagem R$ 380.000,00

Próx. a delegacia
Residência em alvenaria, localizada na Rua Turiaçu, nº 1891.
Terreno com área de 504,00m² e 167,39m² de área construída,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, 02 salas, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem p/ 03 carros. OBS:
Estuda-se permuta por imóvel em Maringá. R$ 300.000,00
Jardim Global
Residência em alvenaria, localizada na Rua Belo Horizonte, nº
1720. Terreno com área total de 180,47m² e aprox. 88,00m² de
área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa/
cozinha, área de serviço e garagem. R$ 300.000,00

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

Próx. a Unipar sede
Edifício residencial Kennedy. Localizado na Rua Ministro Oliveira
Salazar, nº 5016. Apartamento 31, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 180.000,00
Próx. ao col. Alfa e Unipar
Ed. Residencial Arapongas. Localizado na Rua Arapongas, nº
4411. Com área total de 75,596367m² , apartamento 41, contendo:
02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 175.000,00
Próx. a Unipar- sede

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

Municipio de Cruzeiro do Oeste-Pr
LOTE RURAL, com área total de 20.000 m², contendo edificado uma
residência em alvenaria, com área aproximadamente 180,00 m²; sendo: 03 suíte, bwc social, sala, copa, cozinha, área de serviço e garagem
para 02 carros, toda avarandada, tulha, mangueira, toa formada em
pasto c/ 03 divisões, cercada de arame liso. situado à 50 mts da Pr 323,
com a entrada toda asfaltada. R$ 400.000,00
Estuda-se permuta por imóvel em Umuarama
Próx. ao Trevo de Lovat
Chácara para fins de lazer ou para construção de barracão comercial.
Localizada na cabeceira da Pr 323. Com área total de 5.100m², de
frente para rodovia, ótima topografia. Estuda-se permuta por imóvel em
Umuarama R$ 140.000,00
ESTRADA JABORANDI
Chácara situada na estrada Jaborandi- situada à 03 km do asfalto. Com
área total de 8,2280ha, ou seja, 3,4 alqueires paulista; contendo edificado uma residência mista com área de aproximadamente 130,00m²,
contendo: 03 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha, área de serviço
e garagem para vários carros. Residência em alvenaria, com área de
aprox. 80,00m², sendo: 03 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e
área de serviço. R$ 600.000,00

Próx. ao mercado cidade canção
RESIDÊNCIA COMERCIAL: localizada na Av. Paraná, nº 6102. Com
aprox. 150,00m² de construção, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa/ cozinha e garagem. Edícula com quarto, bwc e área
de serviço. R$ 1.700,00
Próx. a Unipar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem.
R$ 1.250,00
Próx. ao colégio Princesa Isabel
Residência em alvenaria, localizada na Av. Catugi, nº 6113. Com aprox.
100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 950,00
Próx. a Zaeli
Residência em alvenaria, localizada na Rua Glauber Marques de
Abreu, nº 841. Com aprox. 120,00m² de área construída, sendo: 01
suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha planejada, bwc social, área de
serviço e garagem. Edícula com churrasqueira, quarto e bwc. R$
900,00
Próx. ao colégio Pedro ||
Residência em alvenaria, localizada na Av. Angelo Moreira da Fonseca, nº 6349. Com aprox. 95,00m² de área construída, sendo: 01
suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. R$ 900,00
ZONA 02
Residência em alvenaria, localizada na Rua Minas Gerais, nº 5020Zona 02. Com aprox. 70,00m² de área construída, sendo: 02 quartos,
sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem.
R$ 850,00
Próx. ao Destro materiais
Residência parcial em alvenaria/ madeira, localizada na Rua Bartira,
nº 2794. Com aprox. 80,00m² de área construída, sendo: 03 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem.
R$ 630,00
Próx. a Unipar- sede
Residência de madeira, localizada na Rua Marialva, nº 4821. Contendo 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. R$ 590,00

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

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

Próx. a Prefeitura
Edifício residencial Bahamas. Localizado na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, nº 4321. Com aprox. 430,00m² de área útil, localizado no 4º
andar, contendo: 01 suite master com closet e sacada, 03 suítes, sala
ampla com sacada, lavabo, copa, cozinha planejada, lavanderia, 01
quarto para empregada, bwc e garagem- prédio com Salão de festa,
churrasqueira e piscina. R$ 3.600,00 + condomínio
Próx. ao laboratório Reunidos
Edifício residencial Aston Park, localizado na Rua Japurá, nº 3601.
Apartamento 33, com aprox. 105,00m² de área útil, sendo: 01 suíte, 02
quartos, bwc social, sala/ copa, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira e 02 vagas de garagem. R$ 1.900,00 + Condomínio.
Próx. a unipar- campos |||
Ed. residencial Della Valentina, localizado na Rua Angelo Colautto, nº
2019. Apto 06, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem p/ 02 carros- Obs: não tem
condomínio R$ 950,00
Próx. ao Rotary Club
Ed. Madalena Roberto, localizado na Av. Rotary, nº 2751. Apto 04,
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 900,00
EDIFÍCIO VILLAGIO DI ROMA
Edficífio residencial Villagio di Roma, localizado na Rua Santa Catarina,
nº 3585. Apartamento 101- bloco 03, contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala com sacada, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem- obs:
possui churrasqueira na sacada. R$ 850,00 + cond.
Próx. a Unipar- campos |||
Apartamento localizado na Rua Rolando Mendes Junqueira, nº 3122.
Com aprox. 50,00m² de área construída, sendo: sala/ cozinha, quarto,
bwc social, área de serviço e área de lazer- OBS: não tem condomínio
R$ 800,00
Próx. a Unipar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº 5363.
Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída, sendo:
03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. R$ 670,00+ Cond.
Próx. a Auto escola Umuarama
Ed. Residencial Quebec, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar,
nº 4677. Apartamento 23, contendo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 650,00+ Cond.
Próx. Unipar- Sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Belém, nº 5148. Kitinete nº 02, contendo: cozinha, quarto/ sala, bwc social e área de serviço R$ 600,00
Próx. a Unipar- Sede
Edifício Vila Romana, localizado na Rua Ministro Oliveira Salazar, nº
5140. Apartamento 12, contendo: 02 quartos, sala/ copa, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 600,00 + Condomínio
ED. Green Ville
Ed. Residencial Green Ville. Localizado na Av. Rio Grande do Sul, nº
2477. Apto 104- bloco 04, contendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 600,00+ Cond.
Próx. a Unipar- Sede
Kitinete em alvenaria, localizada na Rua Marialva, nº 4821. Kitinete nº 03,
contendo: quarto/ cozinha, bwc social e área de serviço R$ 550,00

Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Salão comercial, localizado na Av. Parigot de Souza, nº 1908. Com
aprox. 200,00m² , tendo bwc, mesanino com 02 salas. Subsolo com
bwc, sala, cozinha e quarto. R$ 3.500,00
Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Salão comercial, localizada na Av. Parigot de Souza, nº 1920. Com
aprox. 158,89 m² de área construída, sendo: 01 cozinha, 01, bwc
social. Depósito no fundo com área aproximada de 100,00 m². R$
2.500,00
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Veículos
Pesquisa

Ford KA é o carro mais barato
de se manter entre o lideres
O Ford Ka é o carro mais
barato de manter entre os
sete mais vendidos do mercado, apontou uma pesquisa da Proteste – Associação
Brasileira de Defesa do
Consumidor, considerando
os custos que incidem sobre
o veículo no período de três
anos de uso. O levantamento incluiu desde tributos,
combustível e gastos de
manutenção, como troca
de óleo, pneus, lavagem e
manutenção preventiva, até
a depreciação na revenda.
A associação considerou
um uso médio de 15.000
km rodados por ano com o
veículo para o levantamento. No cálculo de impostos,
foram incluídos IPVA, taxa
de seguro contra roubo e
colisão, licenciamento e
também a taxa de emplacamento. No caso da lavagem,
a Proteste considerou um
custo médio de R$ 50 a
cada 1.000 km rodados, sem
levar em conta polimento,
cera ou eventuais reparos
em caso de colisão.
O modelo do Ford Ka
avaliado foi o SE/SE Plus
1.0 Ti-VCT Flex, que tem
garantia de fábrica de três
anos, com revisões anuais.
A marca também oferece ao

O modelo do Ford Ka avaliado foi o SE/SE Plus 1.0 Ti-VCT Flex

cliente que adquire o Ka a
opção de contratar um dos
planos Ford Protect, com
três, quatro ou cinco revisões, que nestes últimos
casos ampliam a garantia
original em mais um ou
dois anos, respectivamente,
e podem ser incluídas no
financiamento.
Essa pesquisa confirma
também recentes compara-

tivos do Cesvi e das principais publicações especializadas, apontando que o
Ford Ka tem a cesta básica
de peças mais econômica
entre os concorrentes da
categoria.
“É uma grande satisfação ver o Ka ser reconhecido como o carro com
menor custo de posse entre os mais vendidos, por

uma associação isenta e
de grande credibilidade
como a Proteste”, diz Adriana Carradori, gerente de
Produto da Ford. “Esse
resultado reflete todas as
ações de engenharia e pós-venda que a Ford tem desenvolvido para oferecer o
melhor custo-benefício aos
clientes.”
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VENDA
SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS PARQUE DA GÁVEA
Com 207,90 m² (sendo 138,60 m² térreo e 69,30
m² de mezanino - terreno com 185,40 m² - 7,41m
x 25,00m). Salas 02, 03 e 04. Com 02 vagas de
garagem exclusivas, 02 BWC, copa e lavanderia,
fachada com vidro temperado e acabamento de
primeira linha. Jardim Parque da Gávea - À poucos
metros do UOPECCAN. R$ 585.000,00 – sendo
R$ 175.500,00 de entrada (possibilidade de parcelamento da entrada durante a obra) + parcelas de
R$ 6.200,00. OBS: Imóvel com avaliação de aluguel
de R$ 3.500,00. Ótima opção para investidor!!

BARRACÃO COMERCIAL
Terreno com 2.571,60 m² - Construção com
1.300,00 + estacionamento calçado para 20
carros. Contendo: várias divisórias em daywall,
08 bwcs, escritórios, pátio, cozinha, a. serviço,
depósito, etc.. Fachada com blindex. Rodovia PR
323 – ao lado da Valtra. R$ 3.580.000,00
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Traga sua empresa para a região de maior valorização da
cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo 900,00
m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em
construção, Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário. R$ 1.100.000,00
SALAS COMERCIAIS – VALOR PROMOCIONAL DE VENDA PARA PAGAMENTO
A VISTA OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Rod. Moacyr Lourdes Pacheco – Parque Metropolitano – Umuarama-Pr, Salão Comercial, com
área de 432,00 m² e área terreno 600,00 m²
(20,00m x 30,00m). Sendo escritório com 132m²
, contendo 2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro.
Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário. R$ 980.000,00
SALA COMERCIAL AV. DUQUE DE CAXIAS
590.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av. Duque de Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com
217,95m², contendo uma construção comercial de
133,20m², sendo: recepção, 02 banheiros PNE, 03
salas comerciais (2 com bwc privativo), poço de luz,
copa, área de serviço, 02 jardins internos, espaço
gourmet. (Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e outros) Previsão de entrega - Dezembro 2018
SALA COMERCIAL
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS:
Av. Paraná, Sala 310 - Umuarama – Pr – investimento de alto padrão, com valorização e locação
garantida. Com 72,183 m² de área privativa, sala
com previsão de entrega em 60 dias. Localizada em
frente ao UOPECCAN, sala pronta para uso! Mude
agora mesmo para o mais novo centro médico de
Umuarama. R$ 250.000,00. – 30% de entrada +
ﬁnanciamento bancário*. Prestações à partir de R$
2.650. *Sujeito a aprovação de crédito*.
SALA COMERCIAL – EDIFICIO ITÁLIA
R$: 185.000,00 – Sala comercial no 3º andar
do Edifício Itália, locada, em ótimas condições.
Com localização privilegiada, no centro cívico
de Umuarama, próximo a Bancos, Prefeitura e
Fórum Municipal.
SALÕES COMERCIAIS
Av. Romeu Zolim – defronte a futura Rodoviária:
02 salões comerciais (esquina) com 319,05 m², sendo: térreo 149,80 m², subsolo 89.65 m², mezanino
79,60 m² R$ 1.250.000,00 cada. 03 com 144,16 m²
- R$ 620.000,00 m² cada. Ótimo padrão de acabamento e localização. Entrega Dez/2019.
SALA COMERCIAL – EDIFÍCIO
BURLE MARX
Sala comercial nº 18, excelente localização, no
Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel
Rossafa. Com área total de 64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade
para investimento, sala encontra-se locada. R$:
210.000,00
APARTAMENTOS

APARTAMENTO PRONTO
RESIDENCIAL MANUEL BANDEIRA
R$ 180.000,00 – Apartamento no 4º andar, todo
REFORMADO. Contendo um quarto com sacada,
banheiro, sala e cozinha. Prédio com excelente localização, próximo ao Supermercado, Fórum, Prefeitura e
Bancos, Apartamento com uma vaga de garagem.
APARTAMENTO
MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 725.000,00 – Cobertura de alto padrão nº
1204, com área total de 226,87 m² e 132,13 m²
de área privativa, 03 suítes, 01 banheiro social,
sala, espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de garagem. O condomínio conta
ainda com uma área de lazer completa, contendo
salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala de
jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro Frederico, pertinho
do UOPECCAN e Centro Médico Higienópolis.
Previsão de entrega, Julho de 2021.
HOTEL BOULEVARD RESIDENCE –
LONDRINA/PR
Apartamento/Flat nº 1201 – com 80,62 m², alto
padrão de acabamento, situado no Hotel Boulevard Residence, localizado na Av. Higienópolis,
199. Para morar ou locação. – R$ 390.000,00
APARTAMENTO
MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 350.000,00 – Apartamento de alto padrão, com
117,06 m² de área total e 68,59 m² de área privativa.
Contendo hall de entrada, sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte, 01
banheiro social e vaga de garagem. O condomínio conta
com uma área de lazer completa, contendo salão de
festas, espaço gourmet, piscina, sala de jogos e academia.
Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro
Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico
Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021.
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APARTAMENTO
INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$: 230.000,00 - Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo 01 suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha,
área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento
com área total de 93,28 m², sendo 65,90 m² de área
privativa. Área de lazer contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos,
a poucos metros da Av. Paraná, Shopping Palladium
Umuarama e Condomínio Euro Park. Previsão de
entrega em Outubro de 2022.
ED. ITAMARATY II – LONDRINA PR.
Bloco G – próximo da Metronorte/Chevrolet –
Apartamento com 03 dormitórios (suíte), sala com
sacada, bwc, cozinha, a.s, garagem. Desocupado. R$
165.000,00
CASAS

RESIDÊNCIA JARDIM ATLÂNTICO
R$ 290.000,00 – Residência no Jardim Atlântico,
Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra
04, lote 3-A, terreno com 240,00 m² . Casa nova,
em alvenaria com 130,00 m², contendo 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço
gourmet, churrasqueira, área de serviço coberta e
garagem.
CASA METROPOLITANO
Localizada no Parque Metropolitano, excelente localização, bem pertinho do Shopping! R$
225.000,00. Casa com 3 quartos, banheiro com
armário, ampla sala de estar, cozinha com balcão,
área gourmet e área de serviço coberta, quintal e
uma vaga de garagem coberta, com área total de
107,69 m².
TERRENOS

TERRENO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO I
R$ 420.000,00 – Terreno comercial localizado
no Parque Metropolitano I - Quadra 01, Lote
02 – com área total de 600,00 m², sendo 20,00 x
30,00. Terreno com excelente topograﬁa, próximo ao Shopping Palladium, Hospital Veterinário e
Nova Rodoviária. Traga sua empresa para a região
com maior valorização da cidade! R$ 126.000,00
de entrada + parcelas de R$ 4.406,00* - *Sujeito
a aprovação de crédito*
PARQUE DA GÁVEA
Av. Valdomiro Frederico Próximo ao UOPECCAN – terreno de esquina, com 1.726,00 m²,
situado na Av. Valdorimo Frederico, com 39,00
mts de frente. Excelente para: construções de
clinicas/consultórios, hospital, edifício de até 30
andares, salas comerciais, etc... Excelente investimento R$ 2.500.000,00
PARQUE BONFIM
Terreno com 1.705,96 m² com 91,00 mts de frente (defronte para Rodovia/Posto Pinguim). Ótimo
para uma grande empresa, mercado, construção
de salões, etc.. R$ 1.200.000,00
DEFRONTE AO SONHO MEU
Lote 04 e 11 da Quadra 01 – com 1.906,30 m², localização e topografia excelentes, esquina, defronte
a entrada para o Conjunto Sonho Meu. Próprio para
construção de: Posto de gasolina, empresas, comércios, etc... Ótimo Investimento! R$ 1.050.000,00
JARDIM ITAPUÃ
Datas 04 e 05 – Quadra 03, com 1.793,76 m² (35
mts x 51,22 mts). Próximo ao Colégio Satélite.
Ótima localização e topografia. R$ 890.000,00
PARQUE METROPOLITANO I, II e III
Mais de 70 terrenos residenciais no Parque Metropolitano I, II e III. Preços a partir de 48.900,00 a
848.000,00
ROYAL GARDEN
R$290.000,00 – Quadra 09 – Lote 34, com área
total de 462,51m². Lote com excelente topograﬁa.
Terreno plano com vizinhos ao lado. Oportunidade!!! Condomínio com ampla área de lazer e
portaria 24 horas. À 500 metros do supermercado
Cidade Canção.
TERRENO COMERCIAL
PARQUE DA GÁVEA:
R$ 286.000,00 – Lote comercial, localizado na
Av. Valdomiro Frederico. Excelente topograﬁa, a
poucos metros do Hospital UOPECCAN. Quadra 04, Lote 02, com área total de 267,50 m²,
sendo 10,70 m x 25,00 m. Oportunidade para
investidor.
MONT BLANC
R$ 252.000,00 – Excelente terreno residencial no
condomínio fechado Mont Blanc, Quadra 02, Lote
03, com área total de 420,00 m² (15x28). Lote de
excelente topograﬁa, sem necessidade de aterro,
com vizinhos ao lado. Condomínio de alto padrão,
com portaria 24 horas, salão de festas, churrasqueira
e playground.
PAYSAGE ESSENZA
Terreno no condomínio fechado Paysage Essenza,
com excelente topograﬁa, localização privilegiada e de alta valorização, localizado ao lado do
Shopping Palladium. O Condomínio conta com
portaria 24 horas, ﬁação subterrânea, Iluminação
em led, além de uma extensa área de lazer. R$
139.000,00
SAN REMO
LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo, com
área total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno
de excelente topograﬁa, a 50 metros do portão da
entrada da Zaeli - valor: R$ 140.000,00. (PRONTO
PARA CONSTRUIR)
JARDIM VELEIROS
R$ 138.000,00 – QUADRA 02 – LOTE Nº 05
– Terreno com área total de 243,42 m² (6,545
x 36,00). Excelente terreno, ótima topograﬁa,
localizado no Jardim Veleiros – Rua dos Pampas,
próximo a Avenida Rotary.

METROPOLITANO I
R$ 120.000,00 - Quadra 29-B, Lote 30, com
área total 360,00 m². Lote de esquina caído para
frente com possibilidade de subdivisão. Oportunidade também para construtores.
JARDIM TRIANON I
R$ 83.000,00 – Lote 03 – Quadra 03, 192,00 m²
(8,00 x 24,00) – Terreno plano sem necessidade
de aterro em frente ao Shopping Palladium, parcelamento em até 48x.
JARDIM CARAVELLE
QUADRA Nº 02 – LOTE Nº 05 – Excelente terreno residencial com área total de 150,50 m² (7,00 x
21,50). Localização privilegiada, próximo a Praça 7
de Setembro, pertinho do centro de Umuarama. R$
68.000,00
METROPOLITANO II
R$ 63.000,00 – Quadra 07 – Lote 31, com área total
de 244,50m² com 10m de frente. Terreno comercial.
Localizado na Avenida do loteamento. Frente para o sol
da manhã.
METROPOLITANO I
R$ 63.000,00 – QUDRA 33 – LOTE Nº 20 - Terreno com área total de 220,00 m² (10,00 x 22,00).
Excelente terreno localizado no Parque Metropolitano I, terreno plano, sem necessidade de aterro.
Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova
Rodoviária.
METROPOLITANO III
R$ 54.000,00 – Quadra 10, Lote 5/6-A – Área
total: 164,08 (6,67 x 24,60). Lote caído para rua,
sem necessidade de aterro. Localizado na rua de
acesso do Metropolitano III, à poucos metros do
Portão do Hospital Veterinário da Unipar.
TERRENO JARDIM LOS ANGELES
R$ 52.500,00 – Quadra 03 – Lote I-A, com área de
142,80m2, localizado próximo ao depósito Guarani.
TÓKIO
R$: 51.500,00 – QUADRA 10 – LOTE Nº 4-A
– Terreno com área total de 161,00 m² (7,00 x
23,00) próximo ao Parque de Exposição.
LOTE EM IPORÃ/PR
JARDIM VENEZA – a 300m do Fórum, muito
bem localizado. Quadra 01 – Lote 21 – sendo 9,00
x 29,75 – área de 267,75m² - aceita carro como
parte do pagamento ou permuta. R$ 48.500,00
JARDIM PIMENTEL
R$: 42.000,00 - QUADRA 02 – LOTE nº 38 –
Terreno residencial, com área total de 162,00 m²
(9,00 x 18,00). Terreno próximo ao Aeroporto,
parcelamento em até 48 meses.
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Terreno residencial no Jardim das Cerejeiras, a poucos
metros da Av. Goiânia, de fácil acesso. Quadra 07,
Lote 10, terreno com 126 m², sendo 7,00 x 18,00. R$
38.000,00
JARDIM BELO MONTE
Terreno com área de 126,00 m², sendo 6,00 x
21,00, saída para Xambrê, próximo ao Sorvetes
Guri. Excelente topograﬁa – R$ 37.500,00
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Terrenos residências com 126,00 m² - a partir de
36.500,00 cada.

LOCAÇÃO
SALAS COMERCIAIS

CENTRO
MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Sala comercial nº 02, situada na Av. Paraná, em
frente ao hospital UOPECCAN, com área total de
376,320 m², térrea, contendo mezanino, fachada
em vidro temperado, 02 bwc’s, copa e garagens
exclusivas para 06 veículos. Aluguel: R$ 8.500,00
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Salão novo, com 432,00 m² contendo 2 bwc, escritório, fachada de blindex, 4 vagas exclusivas de
garagens. De frente ao Hospital Veterinário, no
Parque Metropolitano. R$ 4.700,00
ESCRITÓRIOS/CONSULTÓRIOS
Situado na Av. Duque de Caxias, 4975 – com
aproximadamente 140 m² - Contendo: recepção,
2 bws pne, 03 salas ( 02 com bwc)- Jardim invernos, espaço gourmet. (Ideal para advogados,
dentistas, clinica médica, etc...). R$ 2.950,00
ALUGUEL DE
ANTENAS
Espaço em torre com ampla abrangência para
instalação de antenas para internet, rádio, TV
com Box refrigerado 24 horas, para colocação
de transmissor. Aluguel mensal à partir de R$
2.500,00.
CENTRO MÉDICO
HIGIENÓPOLIS
Salas privativas superiores, defronte ao UOPECCAN, excelentes para consultórios/escritórios. A
partir de R$ 1.500,00 + condomínio.
CENTRO COMERCIAL
Sala comercial nº 702, com aproximadamente
40m², contendo: divisórias, 02 ar condicionados
pia com armário e cortinas. Sala reformada em
excelentes condições de uso. Aluguel: R$ 750,00
+ condomínio.
ESCRITÓRIOS/
CONSULTÓRIOS
Situado na Av. Duque de Caxias, 4975 – com
aproximadamente 140 m² - Contendo: recepção,
2 bws pne, 03 salas ( 02 com bwc)- Jardim invernos, espaço gourmet. (Ideal para advogados,
dentistas, clinica médica, etc...). R$ 2.950,00
VAGA DE GARAGEM
EDIFÍCIO CEMED
Vaga GS-21 - Vaga de Garagem localizada no
subsolo do Edifício Cemed. R$ 190,00 + condomínio.
RAVEL TOWER
Sala comercial térreo, localizada no Ed. Ravel Tower, com aproximadamente 30,00 m². R$ 500,00
+ condomínio.
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO MANUEL BANDEIRA
Apartamento nº 402, todo REGORMADO. Contendo um quarto com sacada, banheiro, sala e cozinha.
Prédio com excelente localização, próximo ao Supermercado, Fórum, Prefeitura e Bancos, Apartamento com uma vaga de garagem. R$ 650,00 +
condomínio do apartamento e garagem exclusiva.

PARQUE DAS NAÇÕES
Terrenos residências com aproximadamente
128,00 m² - a partir de 33.000,00 cada.
BELO HORIZONTE
R$ 30.000,00 – QUADRA 21 – LOTE 10/11-C
– Terreno com área total de 133,40 m² (6,67 x
22,00), excelente topograﬁa. Próximo a Havan.
JARDIM TRIANON I
Vários terrenos residenciais e comerciais, já escriturados. Ótima topografia.

Os nossos imóveis podem ser ﬁnanciados através do Sicredi, com taxas pós ﬁxadas, a partir de 0,80% + CDI.

* Sujeito a análise de crédito e demais condições.

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 2012

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

CORSA SEDAN
1.0 06/06

Prata, completo. R$
15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

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

CORSA SEDAN
PREMIUM 1.4
08/09

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

MERIVA
PREMIUM

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

MONZA LSE 1.8
1992

02 portas, preto. R$
7.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 /9 9976-0563.

S10 2.4
FLEX 15/16
ADVANTAGE

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

S10 ADVANTAGE
06/06

Duplo, prata, ﬂex, 30.000Mkm,
e R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

S10 COLINA 4X4
06/06

Preta, diesel, R$ 48.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

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

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CLASSIC 1.0 LS

11/12

BRANCO

AQ, TE, AL, DSB

R$ 21.900,00

CELTA 1.0 LT

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 24.900,00

ONIX 1.0 LT

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

PRATA

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

ONIX 1.0 LT

17/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

ONIX 1.4 LT

15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

SPIN 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO

R$ 43.900,00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

PRETO

COMPLETO

R$ 36.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 45.900,00

COBALT 1.8 ELITE

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

CRUZE SEDAN LT

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

CRUZE SEDAN LT

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

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

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 93.900,00

UNO 1.0 10/11

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 92.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

PRATA

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

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS.

R$ 98.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

15/15

PRETA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 104.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

14/15

BRANCO

COMPLETO. AUT, COURO, 7L

R$ 109.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

16/17

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 137.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L, KM13.000

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL

17/18

PRETA

COMPLETO, AUT, COURO, 7L, KM3.200R$ 189.900,00

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05

Preta, ﬂex, 07 lugares,
completa. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /9
9976-0563.

FIATFIAT
PALIO FIRE
14/14

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

PALIO FIRE
FLEX 08/09

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

STRADA 1.8 CD
15/15

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

STRADA DUPLA
1.8 13/13

Prata, completa, 04 pneus.
R$ 42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.4

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

UNO EP 96/96

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

UNO EP 96/96

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

UNO VIVAVE
13/13

R$ 185.900,00

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

UNO WAY 1.0
14/15

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

UNO WAY 13/13

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

FORD
FORD
ECOSPORT
FREESTYLE
12/13

Branca, único dona. R$
45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 1.0
10/10

FORD
Fiesta 1.6 Prata 1.6 Completo R$ 28.500,00
Fiesta Hatch 2010/2011 1.0 branco menos ar R$
22.900,00

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

ROYALE 1992

Prata, completo. R$
6.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

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

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

KÁ 1.0 2009

AZERA 08/09

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

CHEVROLET
S10 2013 Diesel lt 4x4 completa jogo de rodas pneus
novos r$ 89.900,00
Tracker LT automática ano 2016 prata pneus
novos unica dona baixo km R$68.900.00
Cruze lt 2015 pta aut. 63.000,00 (Financia 100%)
S-10 Tornado 2005 Cabine Dupla. Prata 2.8 diesel.
Completa. Revisada! R$ 58.900,00
Spin ltz 2013 completa unico dono baixo km R$
43.000,00 (Finacia 100%)
Onix 2015 branco 1.4 Lt mylink opcionais do ltz
41.900(Financia 100%)
S-10 DLX 2.8 diesel mwm, 2001 verde completa
+bancos couro, R$ 39.990,00
S10 advantage 2007 flex completa R$ 36.800,00
Classic 2015 ls cinza 1.0 Comp. Airbag abs R$
28.500,00 (Financia 100%)
Agile 2011/2012 preto 1.4 Completo R$ 28.000,00
Montana ls 2013 /2014 completa branca R$
27.500,00
Celta lt 2016 1.6 Baixo km R$ 27.900,00 (Financia
100%)Classic ls 1.0 Basico prata R$ 20.000,00(Financia100%)
Corsa Hatch 1.4 basico 2010 20.800
S10 pta 2000 gasolina cs completa R$20.000,00
Corsa Sedan 2004 cinza 1.0 basico r$ 14.300,00
Vectra ano 2000 azul metalico completo R$14.500,00

RANGER XLS
14/14

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

VOLKSWAGEM
Fox 1.6 Branco completo 38.500 (Financia 100%)
Voyage 2014 1.6 Completo 1ºdono R$ 35.500,00
(Financia 100%)
Parati 99 completa R$ 14.800,00
Parati 2 portas 98 cinza completa R$ 14.500,00
Gol g31.6 Branca direçao 4 portas R$ 13.800,00
Gol G3 1.0 Prata alcool 8v rodas trava alarme desem.Traseiro R$ 13.000,00 Gol prata 2004 4p basico
R$13.000,00
Santana 96 bordo R$ 6.900,00
FIAT
Strada 2013 Cd 1.4 working branca R$ 42.000,00
Kia Sorento 2005 automatico gasolina completo
R$ 37.000,00
Strada Working 2015 preta cs completa R$ 36.800,00
Palio 2012 celebration prata 4 portas pneus novos
R$ 23.500 (Financia 100%)
Strada cs 2010 branca basica R$ 22.500,00
PALIO elx 1.0 bege 2004 limp desemb. ar quente
R$ 15.500,00
TOYOTA
Corolla Xei 2004 cinza couro bem conservado R$
28.800,00
Hillux 2010 prat srv completa 4x4 R$ 90.000,00
MITSUBISHI
Pajero TR4 completa ano 2010 4pneus novos
R$42.000.00

CIVIC LXS 12/13

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

COROLLA XEI
12/13

Prata, 70.000Mkm, completo.
R$ 63.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SR13/13

Branca, automática, completa.
R$ 73.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SRV
06/06

Prata, automático, completo.
R$ 68.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SRV
09/09

Preta, completo. R$
80.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SRV
10/10

Prata, automática. R$
88.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SW4
08/08

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

RANGER XLS 3.2 4X4 AUT. CD – DIESEL – 15/16
– prata, automática, cabine dupla, pneus BF novos,
completa, impecável. R$ 107.000,00
COROLLA XEI 2.0 AUT. – FLEX – 2013 – prata,
automático, bancos em couro, airbg, abs, multimídia,
completo. 47.000 Km. R$ 60.000,00
COROLLA GLI 1.8 AUT. – FLEX – 11/12 – prata,
automático, bancos em couro, airbag, abs, completo.
R$ 53.000,00
CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUT. – FLEX – 16/17
– preto, airbag, abs, automático, bancos em couro,
completo. 14.385 Km. R$ 81.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 15/16 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
R$ 68.000,00
ONIX JOY 1.0 – FLEX – 2018 – branco, airbag, abs,
completo, único dono.
4.560 Km
R$
39.700,00
ONIX LT 1.0 – FLEX – 2015 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 37.000,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – preto, airbag, abs,
rodas, mylink, completo. 25.000 Km
R$ 42.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 42.500,00
ASTRA HB ADV. 2.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme,
rodas e som. R$ 27.000,00
CELTA 1.0 – GAS. – 02/03 – prata, 4 portas, ar cond.,
travas elétricas e alarme. R$ 14.500,00
CIVIC EXS 1.8 AUT. – FLEX – 2012 – cinza, automático, airbag, abs, bancos em couro, teto solar,
multimídia e câmera de ré, pneus novos, completo.

R$ 57.500,00
CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 15/16 – vermelho, airbag,
abs, som original, completo, único dono. R$ 53.500,00
ZAFIRA ELEGANCE 2.0 AUT. – FLEX – 10/11 – prata,
7 lugares, completa. R$ 35.000,00
GOL G6 1.0 TREND – FLEX – 2014 – prata, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 30.000,00
GOL G4 TREND 1.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$
18.000,00
FIESTA HB CLASS 1.6 – FLEX – 10/11 – prata, ar
cond., dir hid., vidros e travas elétricas, alarme, som.
R$ 23.500,00
FIESTA SEDAN 1.0 - FLEX – 07/08 – prata, ar cond.,
dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$ 19.000,00
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, portas,
airbag, abs, completo. R$ 37.500,00
PALIO FIRE 1.0 – GAS. – 2003 – branco, 4 portas,
alarme, travas elétricas, limpador e desembaçador
traseiro. R$ 12.000,00
STRADA WORKING 1.4 CS – 14/15 - branca , cabine
simples, airbag, abs, completa.
R$ 35.000,00
STRADA ADVENTURE 1.8 CD – FLEX - 2014 – branca,
cabine dupla, 3 portas, completa.
R$ 48.500,00
SAVEIRO CROSS 1.6 CD - 14/15 – branca, cabine dupla,
airbag, abs, bancos em couro, completa. R$ 55.000,00
SAVEIRO SUPER SURF 1.8 – FLEX - 06/07 – preta,
completa. R$ 24.500,00

Classificados

Umuarama Ilustrado

HONDA CIVIX
LXS 09/10

Prata, mecânica, única
dona, R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

RENAULT
SANDERO
STEPWAY 12/12

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

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX
07/08

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

GOL 1.0 06/07

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

GOL 1.0 TREND
09/10

Prata, 04 portas, prata,
completo, R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

GOL TREND 1.6
11/12

Prata, completo, 04 portas.
R$ 23.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOLF 1.6 11/11

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

GOLF 1.6 12/13

Branco+ teto, 60.000Mkm,
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

KOMBI LOTAÇÃO
1.4 11/12

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

PARATI 1.6
09/10

Completa, branca. R$
20.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 1.6
00/00

Azul, completa. R$
14.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO
SUPERSURF
05/05

Prata, direção, trio. R$
18.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS

CB300 10/10

Preta, completa, R$
8.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CBX TWISTER 07/07

Preta, R$ 5.300,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

FAN 125 18/18

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

CAMINHO
CAMINHÕES
ES
CAMINHÕES E
MÁQUINAS:

01 trator empilhadeira Vamet
65, 1 trator empilhadeira
Valmet 85, 1 mercedes
2213 ano 1977, 1 mercedes
1513 ano 1974; 1 mercedes
1313 ano 1970, 1 CBT 8440
com lamina e hidráulico
traseiro, 1 balança eletrônica
30 tonelada. Tratar pelo
fone: (44) 9-9972-7191 /
9 8424-6422 Walter

MERCEDES
BENZ 113
TRUCADO

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

VW 142010
TANQUE ANO 90

Vermelho, tanque A94,
03 bocas. R$ 57.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

DIVERSOS
DIVERSOS
VENDE-SE
MAQUINÁRIOS
DE SERRARIA

01 serra fita de 1,10m; 1
carrinho serra fita pneumático
de 6m; 1 guincho de rolar tora;
1 serra circular; 1 serra fita
desdobro; 1 destopadeira
completa; 1 maquina de
afiar serras; 2 motores
75CV. Picador de lenha
0,28mx0,60m; motor 150CV
e rachador. Maquinários de
marcenaria: 1 furadeira de
corrente; 1 tupia grande; 1
respigadeira; 1 desempenadeira;
1 lixadeira; 1 plaina quatro
face; 1 furadeira horizontal.
Telefone 44-9-9972-7191 /
9 8424-6422 Walter

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de
150m², contendo suite, 2
quartos, sala com pé direito
duplo, cozinha planejada,
acabamento de alto padrão
com aquecedor solar em
todos os pontos d’água,
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ar condicionado em todos
os quartos, home-theater
feito sob medida, armários,
balcões e box de blindex
em todos os banheiros,
garagem para 2 carros
grandes, churrasqueira e
lavanderia, localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
550.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

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!
Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

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

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

ABDON
IMÓVEIS

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 950,00 – PROX.
SUPERMERCADO BIG –
AV. PREFEITO DURVAL
SEIFERT FONSECA, 3031
– PQ. SAN REMO - Alv/
Forro – Suíte, 02 q., sala,
copa, coz., Bwc soc., A.
serv., churrasqueira,
despensa e gar. +Detalhes
– Interessados tratar pelo
telefone (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

Sobrado em alvenaria com
área de aproximadamente
200m², Contendo na
parte inferior, sala de
estar/jantar, cozinha
com cozinha planejada,
lavabo e garagem, espaço
gourmet com churrasqueira
pia, banheiro e lavanderia
anexa. Parte Superior,
com 3 suítes todas com
sacada sendo 1 máster com
hidromassagem, Imóvel
com acabamento de alto
padrão, já completo com
luminárias, armários de
banheiro e ar condicionado
em todas os ambientes.
localizada no Bairro Jardim
Lisboa, Umuarama/PR.
Valor R$ 800.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

R$ 680,00 – PROX.
CHÁCARA REGUIGÁ – R.
UIRAPURU, 2023 – JD.
ALPHAVILE - Alv/Laje – 02
quartos, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. +Detalhes
– Interessados tratar pelo
telefone (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ABDON
IMÓVEIS

R$ 175.000,00 – PROX.
CHÁCARA REGUIGÁ– R.
UIRAPURU, 2940 – JD.
ALPHAVILE - À. Ter.
146,28m², À. Constr.
Aprox. 69,23m² - Alv/
Laje – 02 Quart, Sala,
Coz., Bwc soc., lav. e gar.,
+ Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1003 em www.
aldemirimoveis.com.br

Sobrado de alvenaria com
área total do terreno de
420m², com área construída
de 380m², sendo Piso Inferior
com uma sala comercial,
bwc e cozinha, nos fundos
possui 1 escritório e um
amplo estacionamento,
no piso superior contém
2 apartamentos sendo 2
quartos, sala, cozinha e bwc
social. localizado na Rua
Bahia, n° 5533, Cianorte/
PR. Valor R$ 1.350.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Residencia de alvenaria
com área de 120,13m² e
uma ampliação residencial
em alvenaria, com área
de 43,32m², com área
total de 163,45m², área
total do terreno 259,80m²
sendo (8,66x30), localizada
na Rua Montes Claros,
n° 4022, Bairro Jardim
Aratimbó, Umuarama/
PR. Valor R$ 390.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3056-6100
e (44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 320.000,00 – PROX.
COL. GLOBAL – R. EDITE
SIMPLICIO, 1972 – JD.
MONACO - À. Ter. Aprox.
196,80 m², À. Constr. Aprox.
118,80 m² - Alv/Laje – Suite,
02 quart., sala, copa, coz
c/armários planejados.,
Bwc soc., A. serv. Disp,
churrasqueira e gar. +
Detalhes: (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite cód. 973
em www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

ALUGA-SE
RESIDÊNCIA

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

VENDE-SE
FRENTE A
ESCOLA RUI
BARBOSA

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

VENDE-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

ALUGA-SE
APTO PROX.
UNIPAR

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

Edifício Residencial Granada
( fundos). Contendo duas
suítes, sala e cozinha
conjugadas, lavanderia e
garagem para um veiculo de
pequeno porte. Parcialmente
mobiliado. Situado na Rua
Ministro Oliveira Salazar
nº 5.152 ( Em frente ao
Helmans Boliche). Preço a
consultar. CRECI J-5555.
Interessados tratar pelo
telefone
3624-1500
- 9 9894-0757 -tim
9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS

ALUGA-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 520,00 – PROX.
UNIPAR SEDE – ED.
ILHA DO MEL – ZONA
II, 3823 - Apt°. 503 – 1
Quarto, Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. (Semi
mobiliado) - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes
– Interessados tratar pelo
telefone (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 450,00 – 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. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes
– Interessados tratar pelo
telefone (44)3056-5555
ou em nosso site.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

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

ALUGA-SE
SALÃO
COMERCIAL NO
CENTRO

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

TERREN
TERRENOS
OS
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 458.000,00 – PROX.
UNIPAR SEDE – R.
MANDAGUARI,
s/n
– Z. 03 – Área 490,00
m², topografia plana,
estuda-se venda de meio
lote. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 946 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

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

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara contendo 5
tanques com capacidade
para 20.000 (vinte mil)
Tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total de
3.37 Alqueires. Localizada
na Estrada Primavera,
próximo à Torre Eiffel de
Umuarama/PR. Valor R$
830.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com área
de 01 Alqueire, contendo
uma residência em alvenaria
com área construída de
300m² mais uma área de
churrasqueira com 70m².
Todas as construções de
primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara
Betel e Reguinga saída para
Maria Helena, Umuarama/
PR. Valor Sob Consulta.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Chácara Bilha, lote D,
Área de 6,031 hectares,
situada na estrada pavão,
Fazendo fundo com o córrego
Tucuruvi nesta cidade de
Umuarama-PR. Valor R$
570.000,00. Obs.: Aceita
permuta em apartamento.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

VENDO
CHÁCARA COM
AVIÁRIO

Com casa em alvenaria de
aprox. 100m2 e um aviário
em pleno funcionamento.
Fone: (44) 98402-5070.

Classificados

Umuarama Ilustrado

B4 Ilustrado
Umuarama

Classificados

R$ 150.000,00 – R. Luiz Gonzaga Freze, 4828, Jd. Modelo - 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e garagem. Á.t 126,00m² e á.c 73,00m².
Cel.: 98407-6871

R$ 1.400.000,00 – Av. Brasil, 4507, Zona I - 4 Dormitórios ( 2 Suíte Simples, 2
Quartos), 1 Sala Estar, 1 Sala de TV com sacada, 1 Escritório, 1 Cozinha Planejada, 1 Copa, 1 Área de Serviço, 1 Despensa, 2 BWC Social, 1 BWC Lavabo
Com 4 vagas de garagens cobertas. Pintura boa. Possui Edícula com Despensa
1, Churrasqueira. Com 341 m² de área construída totalizando 525 m² de área do
terreno. Cel.: 99132-6815
R$ 1.200.000,00 – Av. Pirapó, 4831, Zona I-A - sala de visitas com pé direito duplo,
01 suíte master com hidro e closet, 3 quartos com armários, copa, cozinha com
armários, area gourmet com móveis, wc, lavanderia, Pavimento superiro, sala TV,
escritório, wc, academia, depósito. acabamento em alumínio, gesso, vidro espelhado. Á.t 333,00m² e á.c 285,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 1.150.000,00 – Av. São Paulo, 4703, Zona II - sala estar, sala de Tv, sala de
jantar, cozinha planejada, edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04
carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com armários, wc
social. Detalhes: pisos em cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico,
aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.Permanecem no imóvelos
móveis fixos.. Á.t 560,00m² e á.c 330,65m². Cel.: 99132-6815.
R$ 1.000.000,00 – Av. Duque de Caxias, 5121, Zona V - 01 suíte, 2 quartos,
sala de TV, terraço, sala de visitas, lavabo, copa e cozinha, área gourmet com
churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m² e á.c 255,89m².
Cel.: 98403-9168.
R$ 1.000.000,00 – R. Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146, Pq. Cidade Jardim - 01
suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar, escritorio com banheiro,
cozinha, banheiro social, despensa, edicula, sauna, piscina com raia e garagem.
Á.t 450,00m² e á.c 243,00m². Obs.: Por mais
R$ 280.000,00 você pode comprar o lote ao lado todo murado com área de
450,00m². Cel.: 98403-9165
R$ 850.000,00 – R. Arnaldo Tupâ, 5813, Jd. Tupâ – Pav. Térreo: sala de estar,
jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social, lavanderia,
02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02 amplos terraços. Aquecedor
solar, portão eletrônico, interfone, gesso, porcelanato, Blindex. Á.t 199,82m² e á.c
170,00m². Cel.: 99132-6815.

R$ 130.000,00 – R. Sebastião Armando da Silva, 4739, Pq. San Marino – 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 147,20m².
Cel.: 99917-9200.
R$ 130.000,00 – Av. Goiânia, 2501, Zona VI - 02 CASAS: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Outra: 01 quarto, sala, cozinha e bwc social. ACEITA
CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.
R$ 120.000,00 – R. Santa Maria, 4564, Jd. San Marino - Em alvenaria com forro
de madeira. Sala, cozinha, wc social, dois quartos, lavanderia, 01 vaga de garagem. Á.t 196,92m² e á.c 70,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 120.000,00 – R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro - 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Anexo ao fundo que pode ser
alugado. Área total de 264,00m² e área construída de 80,00m². Cel.: 99917-9200
CASAS MINHA CASA MINHA VIDA
R$ 160.000,00 – R. Proj. “F”, Quadra 18, Pq. Metropolitano – 03 quartos, sala,
cozinha, bwc social e lavanderia. Á.t 145,00m² e á.c 66,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 139.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 62,00m², sendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165.
R$ 135.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 56,00m², sendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165
R$ 125.000,00 – R. Silvio Ferreira, 1449, Jd. Ipê – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço. Á.t 126,00m² e á.c 59,00m². Cel.: 99917-9200
APARTAMENTOS
R$ 1.400.000,00 – R. Dr. Camargo, 5181, Edf. Amazônia, Apto. 1201 - 03 suítes
c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar, wc, escrit., copa, coz. planejada,
espaço gourmet, área de serviço mob. e garagens. Á.t 381,3825m² e á.útil: 270m².
Cel: 99132-6815.

R$ 735.000,00 – Av. Rotary, 3715, Jd. dos Príncipes - Pav. Sup: suíte com closet, 2
suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV, copa, coz., wc
de serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa, escritório e garagem
para 03 carros. Á.t. 467,01m² e á.c. 272,31m². Cel.: 99132-6815.

R$ 385.000,00 – Edf. Ilheus, Apto 301, Av. Brasil, 4546, Zona I - sala estar/jantar
com sacada, suíte, 02 dormitórios, wc social, cozinha planejada, área de serviço,
01 vaga de garagem. Apto reformado, com móveis planejados nor dormitórios
e cozinha, piso porcelanato, blindex, moldura em gesso. Edifício com salão de
festas e portaria eletrônica. DESOCUPADO. Á.t 137,00m² e á.útil 97,00m². Cel.:
99132-6815.

R$ 480.000,00 – R. Farropilha, 2715, Jd. Tamoio - Pavimento Superior: 01 sala
com sacada, 01 suite master, 02 quartos e banheiro social; Pavimento Térreo: 01
sala, lavabo, cozinha, despensa e garagem para 4 veiculos; Edícula: Churrasqueira, lavandeira, banheiro, despensa e quarto. Cel.: 99952-6248

R$ 300.000,00 – Ed. Allamanda, Apto 302, Av. Florida, nº 4477, Zona I - 01 suíte,
02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha com armários planejados e fogão,
área de serviço, quartos de empregado com banheiro e garagem. Cel.: 984039165

R$ 240.000,00 - Rua Adolfo Garcia, 2773, Casa 1, Parque Cidade Jardim - Sobrado com área construída de 92,00m², contendo: 02 quartos, sacada, banheiro
social, sala, lavabo, cozinha com armários, área de serviço, despensa e garagem.

R$ 270.000,00 – Rua Cambé x Av. Maringá, Edf. Topazio, Apto 201 - 01 Suíte, 02
Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro Social, Área de Serviço e
Garagem. Á.t 127,00m². Cel.: 98403-9165.

RESIDENCIAS
R$ 1.980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, R. Ana Lino Quirino Coelho, 2866
- Sala de Visitas, sala de estar e sala de jantar com pé direito duplo, 01 suíte
master com hidro e closete, 2 suítes com varanda, 01 suíte, lavabo, escritório,
copa/cozinha, despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira com estar,
TV e lavabo, de frente para a piscina, banheiro com vestiário, 4 vagas de garagem.
Ficam móveis da suítes, despensa e lavanderia. A área Gourmet está em fase
de acabamento, valor não incluso. o Acabamento do imóvel em alumínio, janelas
integradas, gesso, porcelanato, vidro, poço semi-artesiano, aquecimento solar. Á.t
613,61m² e á.c 460,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 1.450.000,00 – Ecovile Residence – Rua do Lazer, 2547, com área de
257,00m², Terreno com 316,25 m² , com piscina aquecida, hidromassagem,
aquecimento solar. Contendo 01 suíte com close, 02 Demi suíte mais um quarto,
sala com PE direito de 6 metros, mezanino com sala de TV, lavabo, fraudario
e banheiro social, sala de TV pavimento inferior, cozinha goumert com 39,5m²
, lavanderia, estendal, despensa, esquadrilhas de alumínio, moveis planejados
quartos, cozinha, banheiros, close. Cel.: 98403-9165
R$ 1.200.000,00 – R. Cannes, 3084, Condomínio Residencial Mont Blanc – 01
suíte, 02 demi-suítes, escritório, sala de Tv/Home, lavabo, cozinha, sala de jantar,
churrasqueira, lavanderia, bwc, piscina e piscina (aquecimento 6 placas), aquecimento solar 400L, internet fibra ótica, interfone e garagem com depósito. Cel.:
99917-9200
R$ 980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, Av. Rio Grande do Sul - 3 suítes sendo 1 com closet, sala com pé direito duplo, Espaço gourmet em conceito aberto
com sala e cozinha, lavabo, lavanderia e garagens. Entrega com 4 meses. Á.t
364,50m² e á.c 196,00m². Cel.: 99952-6248.
R$ 850.000,00 – Res. Mont Blanc, R. Lyon, Lote 14 da Quadra 01 - 03 suítes, sala
de visitas, area gourmet com cozinha, churrasqueira e sala de jantar, lavanderia,
banheiro, 2 vagas de garagem e um amplo quintal. Á.t 375,00m² e á.c 182,00m².
Cel.: 99917-9200.
R$ 640.000,00 – Av. Angelo Moreira da Fonseca, 3817, Zona I-A - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Á.t 380,00m²
e á.c 187,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 520.000,00 – R. Mandaguari, 5458, Zona III - com duas Residências térreas
sendo Casa frente: em alvenaria com 139,00m², contendo: 03 quartos, sala de
estar, Copa/Cozinha, bwc social, área de serviço, bwc externo, despensa e Garagem. Jardim com espaço para piscina no Fundo; Cerca Elétrica; Alarme; Portão
Eletrônico; Obs: Permanece no imóvel: Cozinha planejada, Armários embutidos
em 02 quartos, 03 ventiladores. Casa Fundos(locada): em madeira com aprox.
90,00m², contendo: 03 quartos, sala de estar, sala de Jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem. Terreno com área de 490,00(14x35). ESTUDA PEGAR
EM PERMUTA, VEÍCULO OU IMÓVEIS DE VALOR MENOR. Cel.: 98407-6871.
R$ 470.000,00 – R. Miguel Angelo Remor, 2713, Pq. Cidade Jardim - Sala estar,
copa-cozinha planejada, suite, 02 dormitórios, Wc social. Edícula com churrasqueira, lavanderia, wc, tem espaço de garagem e para fazer área gourmet.
Garagem para 04 carros. Piso parquet de madeira e cerâmica. Portão eletrônico.
Á.t 450,00m² e á.c 252,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 350.000,00 – R. Antonio Geraldo, 4351, Jd. Cima - sala estar, suíte, 02 dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em granito,
bancada para fogão e pia em granito, área de serviço, 02 vagas de garagem.
Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone, portão eletrônico,
NOVA, SEM USO.
Á.t 179,70 e á.c 130,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000,00 – R. Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu - sala estar, lavabo, copa - cozinha planejada, suite com closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga
descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira. Detalhes: Grafiato,
porcelanato, Blindex, portão eletrônico. Construída a dois anos e meio. Permuta
por apto de menor valor. Á.t 180,00m² e á.c 150,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 300.000,00 – R. Francisco Buosi, 2110, Pq. Alto da Paraná – Sala, sala de TV,
suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha planejada com churrasqueira, despensa,
lavabo, área de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato e laminado,
blindex, permanecem no imóvel os móveis fixos. Á.t 201,5m² e á.c 113,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 280.000,00 - Travessa Altônia, 1651 - Área construída: 100,00 m² e área do
terreno 180,00 m² (12,00 x 15,00), contendo: 01 suíte 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. Excelente Localização: AO LADO
COLÉGIO GLOBAL. Cel.: 98403-9165
R$ 270.000,00 – R. Alcides Grejanin, 2148, Pq. da Gávea – 01 suíte, 02 quartos,
sala, sala de TV, cozinha, bwc social, despensa, área de serviço e garagem. Á.c
92,65m². Cel.: 99917-9200

R$ 260.000,00 - Residencial Villagio di Roma, Apartamento 303, Bloco 02. Área
total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada com churrasqueira com pia,
Suíte, 02 Dormitórios, Wc Social, Cozinha com armário planejados, Área de
Serviço e Garagem. Excelente Localização: Próximo a Supermercados, Bancos,
Universidade. Cel.: 98403-9165
R$ 250.000,00 – Res. Atlântico, Apto 42, Bloco “C”, Av. Amapá, 3455, Zona
V - Sala estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área de
serviço, 01 vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica.Sala
estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área de serviço, 01
vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica. Á.t 87,46m² e á.útil
74,27m². Cel.: 99132-6815.

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

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

R$ 210.000,00 – R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana – Lt 10 da Qd E. Á.t 437,50m².
Cel.: 99922-9610.
R$ 150.000,00 – R. Santa Helena, Jd. Paraíso – Lt 18 da Qd 02. Á.t 360,00m²
(12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.

R$ 141.600,00 – Condomínio Residencial NEOCITTÀ ESSENZA
– Lt 12 da Qd 07. Á.t 240,00m².
Ao lado do SHOPPING PALLADIUM UMUARAMA.
* Piscina com raia olímpica;
* 02 salões de festas;
* Quiosque com churrasqueira;
* Academia;
* Porteiro 24hrs;
* Rede de esgoto;
* Rede elétrica com cabos subterrâneos;
* * * Academia e salão de festas com todos os equipamentos
montados * * *
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R$ 30.000,00 E
SALDO EM 30X CORRIGIDOS APENAS PELO IPCA ANUAL.
AINDA, PARCELAMENTO EM ATÉ 180X.
R$ 120.000,00 – R. Dourados, Jd. Iguaçu – Lt 01-A da Qd 04. Á.t 225,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 115.000,00 – Pq. Interlagos – Lt 10-A da Qd 09. Á.t 180,00m² (7,2x25,00).
Cel.: 99717-9200.
R$ 115.000,00 – R. Antonio Cia, Quadra 04 - Lote 05, Jardim Imperial III, com área
e 345,00 m² (11,50 x 30,00). 98403-9165
R$ 110.000,00 – Jd. Interlagos – Lt 9-B da Qd 11 - Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.

R$ 95.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco – Lt 01 da Qd 07. Á.t 233,28m². ACEITA
CARRO. Cel.: 98403-9168

R$ 50.000,00 – R. dos Liziantos, Pq. das Jaboticabeiras - Lt 14 da Qd 20. Á.t
220,81m² (13,00 x 16,99). Cel.: 99132-6815
R$ 50.000,00 – R. das Hortênsias, Pq. das Jaboticabeiras – Lt 16 da Qd 18. Á.t
300,00m² (10,00 x 30,00). Cel.: 99132-6815

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

R$ 490,00. Cel.: 98403-9165.

R$ 120.000,00 – Res. Bela Vida, Apto 633 do Bloco 06 – 02 quartos, sala de
estar/jantar, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 52,32m² e á.útil 46,66m².
Cel.: 99922-9610

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

SALAS E SALÕES

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

TERRENOS

VENDE

Lotes no Parque da Gávea – Em
frente a UOPECCAN – Preços a partir
de R$ 134.425,90. SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 780.000,00 - Av. Celso Garcia Cid, 3569, Zona I - Com área de 525m², c/ resid.
nos fundos, área de 110m² c/ forro de madeira e cob. fibro-cimento. LOCADO:
R$ 780,00. Cel: 99132-6815.
R$ 700.000,00 – R. Anhumai, Jd. Tropical – Á.t 2.563,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 597.600,00 – Av. Rotary, Jd. dos Príncipes, Condomínio Fechado Residenziale
Florenza – Á.t 498,00m² (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610
R$ 320.000,00 – Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de Souza, 2150, Zona VII –
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m². Cel.: 99917-9200.

R$ 650,00 – R. Joana Darc, 4442, Jd. San Marino – 01 suíte, 01 quarto, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1913, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1917, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
APARTAMENTOS
R$ 1.850,00 – Edf. Marquês de Lafayette, Apto 904, Av. Brasil, 4522, Zona I - 01
suite com sacada, 2 quartos com sacada, banheiro social, sala de estar e jantar
com sacada com churrasqueira, lavabo, cozinha, area de serviço, 2 vagas de
garagem.
R$ 1.400,00 – Av. Paraná, 3650, Centro, Apto 101 – Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. VALOR JÁ INCLUSO CONDOMÍNIO
E ÁGUA.
R$ 1.200,00 – Portal San Franchesco, Apto 601, Av. Rolandia – Suíte, 02 quartos,
sala, cozinha planejada, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 950,00 – Edf. Ideal, Apto 102, R. Marialva, 5320, Zona III – 02 quartos, sala,
cozinha planejada, bwc social, área de serviço com sacada e garagem.
R$ 800,00 – Edf. Cordoba, Apto 503 do Bl 02, R. Ilhas Gregas, 7040, Jd. Mediterrâneo – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 750,00 – Edf. Boulevard, Apto 403, Av. Brasil, 4280, Zona I – 02 quartos com
mobília, bwc social, cozinha com armário e fogão embutido, área de serviço e 01
vaga de garagem.
R$ 720,00 – Edf. Boulevard, Apto 408, Av. Brasil, 4280, Zona I - 01 quarto com
armários, sala de estar com ar condicionado, banheiro com armário, cozinha com
armários, lavanderia e garagem. Prédio com salão de festas, sala de ginástica,
sauna, e porteiro a partir das 14:00 horas.
R$ 700,00 – Res. Green Park, Apto 32 do Bloco C, Av. Londrina, 3390, Zona II - 01
suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem.
R$ 700,00 - Edifício Ravel Tower, Apto 11, Rua Ministro Oliveira Salazar, 5037,
Apto com 02 dormitório, sala com sacada, cozinha, área de serviço e garagem.
Excelente Localização - Próximo a UNIPAR Sede

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

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

R$ 220.000,00 – R. São Vicente, 2229, Jd. Birigui - 01 suíte, 01 quarto, banheiro
social, sala de visitas, copa/cozinha com armários, área de serviço, espaço de
garagem e espaço nos fundos. Á.t 216,00m² e á.c 85,25m². Cel.: 98403-9168

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

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

R$ 39.485.90 – R. Maria Augusta de Jesus Priori, Jd. Aeroporto IV - Lt 11 da Qd
11. Á.t 259,122m². Entrada de
R$ 1.000,00 + 100x

R$ 1.200.000,00 – R. Piúna, 4196, Zona I - Barracão comercial, com acesso para
caminhões para carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo 02 salas para
escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala
com aprox. 25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas com aprox.
60,00m², com entrada independente. Cel.: 99132-6815.

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

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

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

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

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

R$ 75.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Trianon – Lt 04 da Qd 06. Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 99922-9610

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

R$ 2.600.000,00 – Av. Brasil, 3728, Zona I – Salão comercial e 03 apartamentos
com garagem. Salão com 900m² e terreno com 525m². Cel.: 99928-9610

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

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

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

R$ 5.000.000,00 – R. Desembargador Munhoz de Melo, 3591, Zona I - Salão comercial / Loja, com 02 apartamentos no pavimento superior. Pavimento térreo com
amplo salão, salas, banheiros, podendo sediar diversas atividades. Pátio interno
com parquinho. Á.c 1.300m² e á.útil 1.780m². Cel.: 99132-6815

R$ 850,00 – R. Glauber Marques de Abreu, 606, Pq. Danielle - sala estar, suite, 02
dormitórios, wc social, cozinha, área de serviço e garagem.

R$ 85.000,00 – R. Celia Maria Olmedo, Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07. Á.t
180,00m². Cel.: 98407-6871

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

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

R$ 890,00 - Rua Ibiai, 3734, Zona VII - Residência em alvenaria contendo: 03
quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa, área de serviço e garagem. Excelente
Localização: Próximo a Supermercados, Escola e Universidade.

R$ 750,00 – Av. Paraná, 4617, Zona III, Esquina com Av. Apucarana – Em cima da
Daron Móveis, kitnet mobiliada. NOVA. Condomínio
R$ 100,00 (incluso água, internet e limpeza externa).

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

R$ 160.000,00 – R. Filadélfia, 4500, Jardim Los Angeles - 02 Salões comerciais
com 01 banheiro cada. Á.t 174,36 m² (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m². Cel.: 984039168.

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

PARQUE METROPOLITANO

R$ 220.000,00 – Edf. Cap Ferrat, Apto 101, Av. Maringá, 4640, Zona III - sala estar
e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios, wc social, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem, rebaixamento em gesso com iluminaçào embutida, Box
Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem. Á.útil 86,30m². Cel.: 99132-6815

R$ 220.000,00 – R. Francisco pontes 2216, Parque San Remo II, casa com área
de 140,00m² e terreno 360,00m², contendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro
social e garage. Edícula: 01 quarto, lavanderia e churrasqueira. 98403-9165

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

R$ 220.000,00 – Cond. Res. Royal Garden – Lt 11 da Qd 02. Á.t 314,55m². Infraestrutura, salão de festas, playground, quadra de tênis, quadra de voley, campo
de futebol, salão de festas com churrasqueira, sistemas de câmeras e portaria 24
horas. ACEITA APTO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168

R$ 85.000,00 – R. Jorge Luiz Lozovoy, Jd. Modelo – Lt 2-A Qd 02. Á.t 220,50m².
Cel.: 99917-9200

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

R$ 180.00,00 – R. Germano Bacarim, 1078, Jardim Universitário, casa com
69,85m², contendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. Terreno com área de 297,00m². Excelente localização ao lado da UEM
e SESI. Cel.: 98403-9165

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

R$ 250.000,00 – Res. Lake Park, Apto 01 do Bloco “C”, R. Leonildo Stecca, 2589
– Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02 quartos simples. Obs:
Piso laminado, forro de gesso rebaixado, lâmpadas dicroica e led. Cozinha: Piso
cerâmico, armários planejados, forno elétrico e microondas embutidos na cor aço
escovado, sugar, torneira elétrica. Área de serviço: Armários para produtos de
limpeza, gavetão para roupas, armários, e taboa de passar roupa embutido. Sala:
Home de parede, sofá retrátil. Sala de jantar: Mesa com 04 lugares em madeira.
Banheiro: Bancada de mármore, Box de blindex. Quarto 01: Guarda roupa com 02
portas e vidro de correr. Quarto 02: Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m²
e á.útil 57,59. Cel.: 98403-9165

R$ 220.000,00 – R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo – 01 suíte de laje, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social em forro PVC. Á.t 217,24m² e á.c 90,00m². Cel.: 984076871.

R$ 198.000,00 – Jd. Caravelle – Casa a construir com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem. Á.c 64,00m². Cel.: 99917-9200

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

R$ 110.000,00 – Interlagos I – Lt 26-A da Qd 09. Á.t 200,00m² (8x25). Cel.: 999179200

R$ 220.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco, Cond. Res. Pq. Das Grevilhas, 231 Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia. Sem muros laterais e na
frente. Espaço amplo na frente da casa. Á.t 340m² e á.c 68,5m². Cel.: 98407-6871.

R$ 210.000,00 – R. João Meretka Neto, Jd. Interlagos – A construir com área
de 56,00m² e Terreno com área de 135,00m². Contendo: 02 Quartos (baldrame
do 3º quarto pronto), sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Cel.: 99917-9200

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

R$ 250.000,00 – Cond. Res. Green Park, Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha planejada,
área de serviço, 01 vaga de garagem. Piso laminado de madeira e cerâmico,
Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil, parquinho, salão de festas,
quadra de esportes, portaria 24 horas. Condomínio de aprox.
R$ 400,00. Á.t 97,51 e á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.

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

R$ 250.000,00 – Av. Julio Cesar Jarros, 2649, Pq. Danielle - 03 quartos, sala,
cozinha, bws, despensa e garagem nos fundos no terreno e na frente um salão
comercial de 70m2, edificados num terreno de 360m2. Cel.: 98417-6871
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R$ 35.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Viena II – Lt 23-A da Qd 12. Á.t 127,61m² (7 x
18,23). Cel.: 98403-9168
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R$ 4.000.000,00 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra (Próximo à Averama)
- Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica, casa de caseiro, apto
para o proprietário conjugado ao salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte,
WC social, 01 dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos, local para
depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de lazer
com salão de festas, churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis em
Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos. Cel.: 99132-6815
R$ 3.500.000,00 – Estrada Primavera, Frente a Torre Paris - área de 4,00 alqueires, sendo 2,5 em eucalipto formado, com 02 casas, 03 barracões com aprox.
600m², poço artesiano e água natural nos fundos. Cel.: 98407-6871.

LOCAÇÃO:
RESIDENCIAS

R$ 580,00 – Edf. Taquaritinga, Apto 11, R. Sarandi, 4861, Zona III – 02 quartos,
sala de estar e jantar com sacada, bwc social, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Monte Carlo, Apto 41, R. Mandaguari, 5321, Zona III – 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Mandaguari, Apto 12, R. Mandaguari, 5010, Zona III – 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 500,00 – Res. Ouro Verde I, Apto 31 do Bloco A6, R. Marialva, 5860, Zona
III – 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 500,00 – Edf. Graciliano Ramos, Apto 204, R. José Honório Ramos, 4505,
Zona III – 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 350,00 – Res. Vitória Regia II, Apto 105, Av. Julio Cesar Jarros, Alto da Boa
Vista – 01 quarto, sala, cozinha com pia e fogão, bwc social, área de serviço e
garagem. Próximo da UEM.

SALAS E SALÕES
R$ 8.500,00 – Rod. PR 580, Jd. Pacifico, Saída p/ Serra dos Dourados – Á.c
800m², fachada em blindex, escritório com wc, 02 wc’s interno, wc ext., 02 portas
laterais, porta para os fundos e portão de entrada frontal p/ caminhões baú. Frente
para a Churrasqueiras Panorama.
R$ 5.500,00 – Centro Médico Higienópolis, Av. Valdomiro Frederico, Pq. Da Gávea
– Salão com mezanino, 03 vagas de garagem cobertas, 310,03m².
R$ 5.500,00 – Av. Pres. Castelo Branco, Zona I - salão com estacionamento e
mezanino para depósito.
R$ 4.500,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – Salão com 422,00m², 04 banheiros e mezanino.
R$ 4.200,00 - R. Piúna, 4196, Zona I - Barracão comercial, com acesso para
caminhões para carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo 02 salas para
escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala
com aprox. 25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas com aprox.
60,00m², com entrada independente.
R$ 3.800,00 – R. Bahia, 4260, Zona II - Salão Comercial para Locação com escritório e 5 banheiros. Á.t 400,00m².

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

R$ 3.500,00 – Av. Rio Branco 3886, Zona I - Salão comercial em 02 pavimentos:
Pavimento Térreo: Salão em 02 ambientes e nos funos 01 Sala, 01 Deposito e
banheiros; Pavimento Superior: 04 salas e banheiros. Excelente Localização:
Entre praça da Prefeitura e Praça Santos Dumont.

R$ 2.000,00 – Av. 19 de Dezembro, 3801 x Parigot de Souza, Zona I - 01 suíte,
02 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro social, área de serviço, escritório com
banheiro e churrasqueira. IDEAL PARA ESCRITÓRIO, CLÍNICAS E ESCOLA.

R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 – ANTIGA REVNEW - Possui 05
banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m². Frente com a Minerphós.

R$ 1.200,00 – R. Alcides Grejanin, 2148, Pq. Da Gávea - 01 suíte, 02 quartos,
sala, sala de tv, cozinha, banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
R$1.150,00 – Tv. Altonia, 1651, Jd. Tamoio - 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem.
R$ 1.150,00 – R. Camboriú, 3040, Jardim Birigui - 01 suíte, 2 quartos, sala de
estar, sala de TV, copa cozinha, banheiro social, lavanderia, área com churrasqueira e garagens.
R$ 1.150,00 – Av. Brasilia, 4181, Jardim Cima - 01 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, area de churrasqueira, area de serviço e garagem.
R$ 1.100,00 – R. Otavio Barbosa da Silva, 1844, Pq. Bandeirantes - 01 suite, 02
quartos, sala, cozinha, baneheiro social, poço de luz, lavanderia, edícula e 02
vagas de garagem.
R$ 1.000,00 – R. Pedro Francisco Mazetto, 2981, Jardim Lopes – 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. CASA NOVA, RECÉM CONSTRUIDA.
R$ 1.000,00 – R. Amaury Haruo Sunahara, 2047 - Jardim São Fernando, Residência com 208,00m² de área construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro social e garagem para 3 veículos. Edícula contendo: 01 Quarto,
01 despensa, banheiro e lavanderia. Excelente Localização: Fundos da UEM

R$ 2.700,00 – Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I – Sala principal com
recepção, 05 salas, 02 banheiros e copa. Contendo 180m².
R$ 2.500,00 – Av. Guanabara, Saída para Xambrê – Salão com 300m², 01 banheiro e 01 escritório.
R$ 2.200,00 – Av. Portugal, Zona Armazém - fachado em vidro, piso ceramico, com
2 banheiros no térreo, mezanino com banheiro, 234,75m².
R$ 1.900,00 – Av. Rolandia, 4412, Portal San Franchesco, Sala 04, Térrea – Sala
com 02 banheiros, 60,00m².
R$ 1.600,00 – R. Arapongas, 4133, Zona III – Sala 02, térreo do Edf. Philadelphia,
com 50,00m². Próximo a Panedoro.
R$ 1.400,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – 04 salas com banheiro em piso
superior.
R$ 480,00 – Av. Rio Grande do Norte, Esq. Rua Cananéia – 40,00m².

C6

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 30 de Setembro e 1º de Outubro de 2018

Classificados

Umuarama Ilustrado

44 9 8447-7510

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Residência
de alvenaria
com área de
165m², acabamento de
alto padrão,
toda mobiliada, contendo
3 suíte, sala
de estar, jantar, copa e cozinha, garagem
para 2 carros grandes, pé direito duplo, ar
condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua
Lions, Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$ 800.000,00.
Residência de alvenaria laje, com área
construída 215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24), contendo 1
suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia e garagem para
3 carros. Localizada na Rua Colorado, Parque Residencial Gavea, Umuarama/PR.
Valor R$ 750.000,00. (Obs: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os
quartos com ar condicionado e cortinas.
Troca por sitio de igual ou menor valor)
Residência de alvenaria com área construída de 165m² , acabamento de alto padrão,
contendo 3 suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar em todos os
pontos d'água, churrasqueira e lavanderia.
Localizada na Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$ 650.000,00.
Residencia de alvenaria com área de
120,13m² e uma ampliação residencial
em alvenaria, com área de 43,32m², com
área total de 163,45m², área total do terreno 259,80m² sendo (8,66x30), localizada na Rua Montes Claros, n° 4022, Bairro
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. Valor R$
390.000,00.

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

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

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

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

Completa Infraestrutura, asfalto, arborização e iluminação pública. Ótima localização, a poucos minutos
do centro da cidade. Projeto otimizado para maior
aproveitamento e conforto. Isento de condomínio.
Residência
de Alvenaria
laje, com
área construída de aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno
205,05m², contendo 3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2 ar condicionados), bwc planejado,
Situada no Condomínio Royal Residence, n° 2806,
casa 12-A, Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

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

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

Umuarama Ilustrado
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Umuarama
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VENDAS

SOBRADO

APARTAMENTOS
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 03
Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( Semi mobiliado). +
Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 170.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 931 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 165.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477, APTO 301, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² - 02
Quart., Sala estar/jantar c/sac., Coz., A. serv, Bwc soc. e Garag.( com moveis planejados). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 924 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. SARANDI,
4266 – ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 983 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 150.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ (NOS DIREITOS) –
AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart.,
Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 951 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 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
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 250.000,00 – FUNDOS AUTORAMA – R. PARANAGUA, 1096 – JD. PARAISO Contém edificada uma residência de madeira de 186,82 m² com várias repartições na
frente e uma residência em alvenaria fundos com 75,00 m² (fundos locado por comodato). + Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód. 935 em www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 220.000,00 – PROX. COLEGIO GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO CORRÊA, 1971,
JD. MÔNACO - À. Ter. 187,00 m², À. Constr. Aprox. 78,58 m² - Alv/laje, suíte, 2 Quart,
Sala, Coz. planejada, Lavand., Bwc soc., e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 952 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 200.000,00 – PROX. ECOVILLE – R. JOSE NANNI, 2186 – JD. PORTO SEGURO – COND. RES. DUBAI - À. Ter. Aprox. 150,08 m², À. Constr. Aprox. 96,84 m² - Alv/
Laje –03 q., sala, coz., Bwc soc., A. serv., Bwc externo, dispensa, área gourmet c/
churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 911 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 198.000,00 – PROX. CLUBE PORTUGUES – AV. ANG. M. FONSECA, 6487 –
ZONA I-A - À. Ter. Aprox. 382,50 m², À. Constr. Aprox. 69,37 m² - Alv/Forro – 03 quartos,
sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353 (OI) ou digite cód.
887 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA, 4547 – JD. GUARANI
2 - À. Ter. 200,04 m², À. Constr. Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/forro – Suíte, 01 Quart, Sala,
Coz., Bwc soc., gar., espaço gourmet c/ churrasq. e piscina. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 175.000,00 – PROX. CHÁCARA REGUIGÁ– R. UIRAPURU, 2940 – JD. ALPHAVILE - À. Ter. 146,28m², À. Constr. Aprox. 69,23m² - Alv/Laje – 02 Quart, Sala, Coz., Bwc
soc., lav. e gar., + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 1003 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 169.000,00 - PROX. PÇ. SETE DE SETEMBRO - AV. PRES. CASTELO BRANCO,
2071 – COND. RESIDENCIAL PARQUE DAS GREVILHAS – CASA 57 – Ter. 186,45
m², Const. 68,21 m² - Alv./Laje: 03 qtos., sala/cozinha, BWC social, A. serv., gar.
+ Detalhes – plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 964 em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

R$ 650.000,00 – PROX. COL. PRISMA - R. BAHIA, 4821 – Z. 2 - À. Ter. 280,00 m²,
À. Constr. Aprox. 229,33 m²: Pvt°.Sup.: Suíte, Bwc soc., Hall e circ. 02 dormit. e sala
– Pvt°.Tér.: Salas Tv/ jantar, lavabo, coz./Planej., lavand, espaço gourmet e garag.
p/ 02 ou + veíc. – Piscina c/18,00 m², c/cascata e iluminação artificial – ESTUDA-SE
PROPOSTA C/IMÓVEL DE MENOR VALOR EM PARTE DO PAGAMENTO, NA CIDADE
DE CASCAVEL/PR. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 678 em
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 5003 – ZONA II - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 978
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA II - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA,
4994 – ZONA II - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq.,
lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 976 em www.
aldemirimoveis.com.br
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND – AV.
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$ 1.500.000,00 – SOBRADO COMERCIAL - PROX. PRONTO ATENDIMENTO - R.
NICANOR DOS SANTOS SILVA, 4575 – ZONA I - À. Ter. 543,70 m², À. Constr. Aprox.
500,00 m²: Imóvel com terreno amplo, construção bem conservada de 2 pavimentos
com vários ambientes e salas bem dimensionadas. No centro de Umuarama! Atualmente
locado. Ótima oportunidade para investir, retorno garantido, contrato de locação a longo
prazo. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 977 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 950.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA – R.
TOMÉ DE SOUZA, 2885 – JD. SÃO RAFAEL – A. constr. aprox. 420,00 m² - Térreo/
frente: Salão Alv/laje de aprox. 100,00 m² c/02 portas e bwc ; Térreo/fundos: Residência Alv/Laje c/aprox. 99,80 m² c/garag., suíte, 02 Quart, sala, Coz., bwc e Lavand.;
Sobreloja: 02 Apt° (n° 01 de frente e n° 02 de fundos) Á.priv. aprox. 75,00 m² e Á.
Total aprox. 87,00 m² c/suíte, 02 Quart, sala, Coz., Lavand. e 1 vaga térrea de garag.
Cada um. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 847 em www.
aldemirimoveis.com.br

IVERSOS

DIVERSOS

R$ 45.000,00 – Ponto e instalações de Empresa já consolidada, atuando à vários anos
no mercado, com clientela formada no ramo de cafés, lanches, sucos, sorvetes, salgados
e lanchonete em geral. A 1 quadra da Unipar Sede de frente ao Curso e Colégio Alfa em
Umuarama/Pr. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 884 em
www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

R$ 95.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. ESPERANÇA NOVA, s/n° – PQ. DA GAVEA
– Parte dos Lts 08 e 09, Qd. 06, que após desmembrados terá a área de 193,60 m²
(8,06 m x 24,00 m) – Obs* - Estuda-se a venda dos lotes inteiros – Topografia Plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 820 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 84.000,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – R. ANTENOR CORSATO, (PROLONG. R. ÁGATA), s/n° - PQ. IRANI – Lt. 01, Qd. 12, Área 328,75 m² (13,15 m x 25,00 m) - Esquina
- murado no fundo e lateral. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód.
542 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 80.000,00 – PROX. Pçª. 7 SETEMBRO – R. PEDRO F. MAZZETTO, s/n°. – JD.
ITAPUÃ – Lt. 9-A, Qd. 01, Área 216,00 m² - (8,00 m x 27,00 m) - Topografia plana. +
Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 781 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$75.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 41, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 549 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.400.000,00

Residência em alvenaria, com área total de
terreno de 440m², e área construída de 280m²,
contendo 03 suítes, sendo um máster com closet, sala de TV, sala de estar, cozinha, área de
serviços, edícula com churrasqueira, piscina
aquecida, e 04 vagas de garagem. Localizada
no Residencial Mont Blanc, Corretor Caetano
Residência

R$ 1.500.000,00

vENDAS Residência em alvenaria- Lo-

calizada 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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

Residênciacom
área
construída de aproximadamente 225,00m², e área total de terreno
de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto,
sala de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha,
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
aproximadamente 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 220m² de
área construída. Contendo: 01 suíte, 03
quartos, bwc social, sala com domos, cozinha
americana planejada com churrasqueira
lavanderia com área de estendal, cozinha e,
edícula planejada, bwc, dispensa, canil, duas
piscinas. Corretor Caetano

SOBRADO
vENDAS

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria Localizado na Rua Bararuba, nº 3693, Praça
Sete de Setembro, á. Contendo sala, copa,
cozinha, lavanderia com amplo espaço, salão
com depósito anexo, 01 suíte, 02 quartos e 3
bwc. CORRETOR - Otávio.

Residência
vENDAS

R$450.000,00

Residência
em
AlvenariaLocalizada na Rua Aquidaban,
4415, com área construída de 140m², . Contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, bwc, cozinha e área de
serviço. Corretor Otávio.

Residência
vENDAS

R$ 380.000,00

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

Residência
vENDAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenariaLocalizada na Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Parque Bandeirantes.
Com área de total de 252m² e área construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço externa. Corretor
Otávio.

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, Umuarama-PR.
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 aproximadamente
300m², e área construída de aproximadamente
180m², contendo piso superior, 01 suíte máster,
01 suíte, piso térreo, cozinha americana, sala de
TV,01 lavado, Área de serviços com dispensa,
e 02 vagas de garagem. 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

Salões Comercial
vENDAS

R$ 100.000,00

Sala Comercial – Sala Comercial nº 11, Centro Clinico, com total de aproximadamente 50,12m², com bwc conjugado.
Localizada na Rua Antônio Ostrenski, nº 3818,
na Zona I. Corretor Caetano

Apartamentos
R$ 850.000,00
vENDAS Edifício Uirapuru, apartamento
semi mobiliado n°11, com área
total de aproximadamente 325m², e área privativa de
aproximadamente 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
vENDAS Edifício

R$ 580.000,00

R$ 70.294,77 – PROX. IGREJA SÃO JOSÉ OPERARIO – JARDIM MELHORAMENTOS – ZONA V – Terrenos com 180m2 a 368,00m² / Parcelamento acima de 36 meses
Escritura paga pela Loteadora. + Detalhes: Consulte nossos corretores - ou digite o
cód. 878 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 69.000,00 – PROX. NOVA RODOVIARIA – R. PROJETADA A, s/n° – PQ. METROPOLITANO – Lt. 45, Qd.15, Área 220,00 m², (10,00 m x 22,00 m) - Topografia plana.
+ Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111(TIM) ou digite o cód. 546 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 60.000,00 - PROX. LOJA HAVAN - R. PROJ. ”4”,s/n°. – JD. REAL – Lt. 19, Qd.
14, Área 200,00 m² (10,00 m x 20,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 544 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 60.000,00 – PROX. COL. ALFA ENS. INFANTIL – R. Proj. “B”, s/n°, JD. ANTARTICA – Lt. 10-B Qd. 02, Área 180,95m² (7,70m x 23,50m). + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 840 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ACEU - R. AMETISTA, s/n°. – Lotes c/135,00 m² (7,50 m x 18,00
m), área residencial Topografia Plana, Dimensões 7,50 m x 18,00 m - Pronto / construir
Parcelamento em 12 vezes s/juros c/entrada de 30 % - Aceitamos compra através de
financiamento c/aquisição e construção pelo programa minha casa minha vida, junto a
Caixa Econômica Federal. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód.
872 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ARMAZEM DA MADEIRA - R. PROJ. ”4”, s/n°. – JD. REAL – Lt.
1/2B, Qd. 18, Área 155,54 m² (07,00 m x 22,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111(TIM) ou digite o cód. 943 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ESCOLA SATELITE - R. JORGE LUIZ LOZOVOY, s/n°. – JD.
IBIS – Qd. 05, 10 E 11, Área 125,12 m² (07,70 m x 16,25 m) topografia plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 942 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 45.000,00 - PROX. ARMAZEM DA MADEIRA - R. PROJ. ”4”, s/n°. – JD. REAL – Lt.
1/2C, Qd. 18, Área 189,44 m² (07,00 m x 22,00 m) topografia plana. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 944 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 31.899,00 – SAÍDA P/ XAMBRÊ – AV. JUNQUEIRA FREITRE, S/Nr.– PQ. RES.
ITALIA II – Áreas residenciais e comerciais, ótima Topografia - Pronto p/ construir.
Terrenos c/151,90 m² e 543,45 m², Parcelamento c/entrada - Aquisição Programa Minha
Casa Minha Vida. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 906 em
www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Residência em
alvenaria de aprox. 210 m², um salão de festas com 150 m², ampla área de lazer com
piscina, campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita área verde. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 949 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 300.000,00 – RODOVIA PR 486 – APÓS O TREVO PR 323 SENTIDO ALTO PIQUIRI/PR - A 21 KM DE UMUARAMA – Imóvel escriturado c/residência em alvenaria
de aprox. 140 m², energia elétrica, poço artesiano comunitário, toda cercada, Área total
1,152 has, à margem da rodovia - Aceitamos troca por residência ou chácara de menor
valor em Umuarama/PR + Detalhes: Plantão (44) (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 1004 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 265.000,00 – RODOVIA PR 489 – PROX. A ESTRADA AMARELA – Ótima chácara
de lazer, com área de 3000 m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite
o cód. 950 em www.aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

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

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

Residência

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de Setembro de 2018
UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 30 de Setembro e 1º de Outubro de 2018

Classificados

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+ Cond
LOCAÇÃO 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$ 280.000,00
vENDAS Edifício Villagio di Roma semi

mobiliado - contendo 01 cozinha,
01 sala, chaise, bwc, 01 suíte, 02 quartos 01 vaga
de garagem. Localizado na Rua Santa Catarina
n° 3585, Jardim dos Príncipes, . Corretor Caetano

Apartamentos
R$ 670.000,00
vENDAS Edifício Villa Lobos - Apartamento
102, 10º andar, todo mobiliado,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área
de serviços, bwc, sacada virada para o centro, 02
vagas de garagem. Localizado na Av. Rio Branco
nº 3569, Zona I. Corretor Otávio.
Residência:

R$1.700.000,00

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

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, Umuarama – PR. Corretor Caetano.
Terrenos:
vENDAS

R$ 900.000,00
Terreno- Localizado no Condomínio
Residencial Portal das Águas – Lote 01
com área total aproximada de 468.05m² e Lote 02 com área
total aproximada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.

Terrenos:
vENDAS

R$ 520.000,00

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

Terrenos:
vENDAS

R$ 400.000,00

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

Terrenos:
vENDAS

Terrenos:
vENDAS

R$ 295.000,00

Terrenos:
vENDAS

R$ 260.000,00

Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .
Lote de terra n° 08-A da sub
divisão do lote n°08, da quadra n°17, com
área total de 400m², sendo 8x50, localizado na Avenida Dr. Cássio Gastão Vidigal ,
Zona industrial, Corretor Caetano. .
vENDAS Terreno

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$ 850,00 - PROX. HOSPITAL UOPECCAN - ED. RES. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 4572 – APT°. 102 BL 02 - JARDIM MEDITERRANEO - À. Tot. Aprox. 143,58m²,
À. Priv. Aprox. 96,06m² - 01 Suite, 2 Quart., Sala c/sacada/churrasq., Coz. Planej., A.
serv., Bwc soc. e 02 vagas/Gar. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 480,00 – Incluso água e gás)
+Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. UNIPAR SEDE - ED. III MILENIO – R. JOSE HONORIO RAMOS,
4572 - FRENT- Z. 03 - À. Tot. Aprox. 119,74 m², À. Priv. Aprox. 80,04 m² - 3 Quart., Sala
c/sacada, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água
e gás) +Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

Terrenos:
R$ 160.000,00
vENDAS Terreno – Lote de terra nº 01,

quadra nº 07, com área total de 468,07m²,
localizado na Rua Projetada A, S/N, Jardim
Morumbi I. Corretor Caetano

Terrenos:
vENDAS Terreno

R$140.000,00

Terrenos:
vENDAS

R$ 120.000,00

- Rua Iroi, Zona
industrial. Lote 04-A da quadra n°17, com
área total de 288m², sendo 8x36. Corretor
Caetano.
Terreno – Lote de terra nº
02, quadra nº 18, com área total 315m²,
localizado na Rua Projetada C, S/N, no Parque
Residencial Belo Monte. Corretor Caetano. .

Terrenos:
vENDAS

R$ 100.000,00

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

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

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

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.

SOBRADOS
LOCAÇÃO

R$ 1.600,00 +
Cond

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

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 700,00 - PROX. COND. RES. ROYAL GARDEM – ED. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477 – 3 ANDAR – Blc 05 -À. Priv. 58,57 m²; 03 q., sala, coz, A.
serv, Bwc social e gar. (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás).+Detalhes–
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 - PROX. COL. PROF. PAULO TOMAZINHO – ED. CAP FERRAT - AV.
MARINGÁ, 4640 - APT°. 203 – ZONA III – À. Tot. Aprox. 86,67 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 330,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 - PROX. UNIAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI, 4266
– ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 330,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso
site. www.aldemirimoveis.com.br
R$ 520,00 – PROX. UNIPAR SEDE – ED. ILHA DO MEL – ZONA II, 3823 - Apt°. 503
– 1 Quarto, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. (Semi mobiliado) - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – 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. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.300,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO ULIANA, 1479 – JD.
AEROPORTO 2 - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, coz. Planej., Bwc soc., A. serv.,
desp.; área gourmet e gar. + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200,00 – PROX. ESTÁDIO LUCIO PEPINO – R. JANDAIA, 4776 – ZONA III - Alv/
Laje – 01 S, 02 q., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., e gar. + Detalhes – (44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.150,00 – PROX. FLORICULTURA FLORISBEL – R. BELEM, 5837 – ZONA
III - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, coz., Bwc soc., desp., A. serv., e gar. + Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 – PROX. SUPERMERCADO BIG – AV. PREFEITO DURVAL SEIFERT
FONSECA, 3031 – PQ. SAN REMO - Alv/Forro – Suíte, 02 q., sala, copa, coz., Bwc
soc., A. serv., churrasqueira, despensa e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou em
nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – PROX. A LEILOGADO– R. FELICIA CONCEIÇÃO G. OLIVEIRA, 3253
– JD. ATLÂNTICO - Alv/Laje – Suite, 01 qto, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 740,00 – PROX. ECOVILLE – R. FELISBERTO FERREIRA DE ANDRADE, 3081 –
JD. AZALEIA - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes
– (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – PROX. AO COLÉGIO SOUZA NAVES – R. ANHUMAI, 3570 – ZONA
VI - Alv/Laje – 02 quartos, sala, copa; coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. CHÁCARA REGUIGÁ – R. UIRAPURU, 2023 – JD. ALPHAVILE
- Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes – (44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 630,00 – PROX. ECOVILLE – R. DELZITA ALVES DA COSTA, 2121 – JD.
AZALEIA - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv., desp., Churraq.
e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 630,00 – COND. FECHADO - PROX. ESCOLA SATELITE – Av. PRES. CASTELO
BRANCO, 2071 – COND. RESD. PQ. DAS GREVILHAS - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC social, A. serv., (Cond. Aprox. R$120,00).+Detalhes – (44)3056-5555 ou
em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

Residencias
R$ 3.000,00
LOCAÇÃO Cond. – Edifício Villa Lobos -

Apartamento 102, 10º andar,
todo mobiliado, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviços, bwc, sacada
virada para o centro, 02 vagas de garagem.
Localizado na Av. Rio Branco nº 3569, Zona I.

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

calizada na Avenida Anhanguera, nº 2960, Zona V, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, bwc, cozinha com, área de
serviços, edícula com churrasqueira, garagem.
Corretor Caetano

Residencias
R$ 1.000,00
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- , lo-

calizada na Rua das Perdizes,
nº2407- Residencial 13 de Maio, Jardim Bela
Vista. Contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviços, edícula com churrasqueira, e
garagem. Corretor Otávio.

Residencias
R$ 850,00
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$ 850,00
LOCAÇÃO Residência em madeira - contendo

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

Residencias
R$ 750,00
LOCAÇÃO Residência á Rua Manoel Botelho

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

Residencias
R$ 600,00
LOCAÇÃO Residência em alvenaria - contendo

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

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

Apartamentos
R$ 900,00 +cond
LOCAÇÃO Edifício Residencial Villagio Di
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

R$13.000,00

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

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

R$ 225.000,00

– Localizado no
Residencial Royal Garden
Lote n° 16, Quadra n° 07, com área total de
374,79m². Corretor Caetano.

R$ 750,00 - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ DE
SOUZA, 2885 - APT°. 01/FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - Suíte,
2 Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes – (44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

Apartamentos
R$ 1.100,00+ Cond
LOCAÇÃO Apartamento Sobreloja - Con-

R$ 310.000,00

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

Terrenos:

LOCAçãO

Sobrados
LOCAÇÃO

R$ 1.500,00

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

B5
C7

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.

Apartamentos
R$ 670,00 + Cond
LOCAÇÃO Edifício Manoel Bandeira - Apar-

tamento nº 507, contendo 01
quarto, sala, cozinha, bwc, 01 vaga de garagem.
Localizado na Av. Presidente Castelo Branco, nº
3823, Zona I, CEP sob nº 87.501-170, nesta cidade de Umuarama-PR. Corretor Otávio.

Apartamentos
R$ 650,00 + Cond
LOCAÇÃO Edifício Saint Germain – Apartamento 204, contendo 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviços e 01 vaga de
garagem. Localizado na Av. Maringá, nº 5353, nesta
cidade de . Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 1.300,00 + Cond
LOCAÇÃO 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$ 600,00 + Cond 320,00
LOCAÇÃO Edifício Paranoá - Apartamento 02,
bloco B, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, bwc, 01 vaga de garagem. Localizado
na Rua Miguel Serrano Bruno, 2300 no Parque Alto da
Paraná, nesta cidade de . Corretor Caetano.
Apartamentos
R$450,00 + Cond
LOCAÇÃO Quitinete – Ed. Ilha de Capri,
contendo 01 quarto, sala, cozinha, bwc e 01 vaga de garagem. Localizado
na Avenida Flórida nº 4121, nesta cidade de
Umuarama-PR. Corretor Caetano.
KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada)
QUITINETE PARA HOMENS
e MULHERES. centro, quarto,
banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322.

Salões Comercial
R$ 6.000,00
LOCAÇÃO Salão Comercial- Localizado na
Avenida Flórida, esquina com a
Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área construída de
aproximadamente 300m², ponto comercial para clinica ou
escritório. Corretor Caetano.
Salões Comercial
R$ 4.500,00
LOCAÇÃO Sala Comercial – Rua Dr.
Camargo nº4555. Salão com área
aproximadamente de 400m². Contém: recepção, 02
salas, 02 bwc e cozinha. Corretor Caetano.
Salões Comercial
R$ 2.500,00
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.
Salões Comercial
R$ 1.400,00
LOCAÇÃO Sala Comercial – Com
área total aproximada de
71 m² com bwc. Localizada no Ed. Pedra
Branca, Sala nº 04, na Rua Dr. Camargo
nº 3921 . Corretor Otávio
Salões Comercial
R$ 1.400,00
LOCAÇÃO Sala Comercial (Piso Superior
Ortoline).
Com
área
de
aproximadamente 80m², . Localizado a Avenida
Brasil n° 4326, estado do Paraná. Corretor Caetano.
Salões Comercial
R$ 1.400,00
LOCAÇÃO Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo 4352 em frente
ao Restaurante Tomodati. Área aprox. 80m²,
contendo 03 salas, 02 bwc e 01 recepção.
Corretor Caetano.
Salões Comercial
R$ 1.100,00
+ Cond
LOCAÇÃO
Sala Comercial – Ed. Caravelas – Sala nº 08,
último andar, contendo 01 Bwc, localizada na
Rua Desembargador Munhoz de Mello, nº 5400,
Zona I, nesta cidade de Umuarama – PR. Corretor
Caetano.
Salões Comercial
R$ 1.000,00
(cada)
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$ 800,00
+ Cond
LOCAÇÃO
Sala Comercial – Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contendo 01 Bwc, localizada na Av. Paraná nº 5636, Zona
III, nesta cidade de Umuarama – PR. Corretor Caetano.
Salões Comercial
R$800,00
LOCAÇÃO
+ 220,00 cond
Salas Comercial Ed. Plenum- , Com área total de
aprox. 30 m², contendo bwc e 01 vaga de garagem,
Localizado a Av. Florida n° 4330, nesta cidade.
Corretor Otávio.
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VENDA
SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS PARQUE DA GÁVEA
Com 207,90 m² (sendo 138,60 m² térreo e 69,30
m² de mezanino - terreno com 185,40 m² - 7,41m
x 25,00m). Salas 02, 03 e 04. Com 02 vagas de
garagem exclusivas, 02 BWC, copa e lavanderia,
fachada com vidro temperado e acabamento de
primeira linha. Jardim Parque da Gávea - À poucos
metros do UOPECCAN. R$ 585.000,00 – sendo
R$ 175.500,00 de entrada (possibilidade de parcelamento da entrada durante a obra) + parcelas de
R$ 6.200,00. OBS: Imóvel com avaliação de aluguel
de R$ 3.500,00. Ótima opção para investidor!!

BARRACÃO COMERCIAL
Terreno com 2.571,60 m² - Construção com
1.300,00 + estacionamento calçado para 20
carros. Contendo: várias divisórias em daywall,
08 bwcs, escritórios, pátio, cozinha, a. serviço,
depósito, etc.. Fachada com blindex. Rodovia PR
323 – ao lado da Valtra. R$ 3.580.000,00
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Traga sua empresa para a região de maior valorização da
cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02, contendo 900,00
m² de área privativa e 1.200 m² de terreno. Salão em
construção, Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital Veterinário. R$ 1.100.000,00
SALAS COMERCIAIS – VALOR PROMOCIONAL DE VENDA PARA PAGAMENTO
A VISTA OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Rod. Moacyr Lourdes Pacheco – Parque Metropolitano – Umuarama-Pr, Salão Comercial, com
área de 432,00 m² e área terreno 600,00 m²
(20,00m x 30,00m). Sendo escritório com 132m²
, contendo 2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão com 300m² com 1 banheiro.
Próximo a Futura Estação Rodoviária, Shopping
Palladium e Hospital Veterinário. R$ 980.000,00
SALA COMERCIAL AV. DUQUE DE CAXIAS
590.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av. Duque de Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com
217,95m², contendo uma construção comercial de
133,20m², sendo: recepção, 02 banheiros PNE, 03
salas comerciais (2 com bwc privativo), poço de luz,
copa, área de serviço, 02 jardins internos, espaço
gourmet. (Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e outros) Previsão de entrega - Dezembro 2018
SALA COMERCIAL
CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS:
Av. Paraná, Sala 310 - Umuarama – Pr – investimento de alto padrão, com valorização e locação
garantida. Com 72,183 m² de área privativa, sala
com previsão de entrega em 60 dias. Localizada em
frente ao UOPECCAN, sala pronta para uso! Mude
agora mesmo para o mais novo centro médico de
Umuarama. R$ 250.000,00. – 30% de entrada +
ﬁnanciamento bancário*. Prestações à partir de R$
2.650. *Sujeito a aprovação de crédito*.
SALA COMERCIAL – EDIFICIO ITÁLIA
R$: 185.000,00 – Sala comercial no 3º andar
do Edifício Itália, locada, em ótimas condições.
Com localização privilegiada, no centro cívico
de Umuarama, próximo a Bancos, Prefeitura e
Fórum Municipal.
SALÕES COMERCIAIS
Av. Romeu Zolim – defronte a futura Rodoviária:
02 salões comerciais (esquina) com 319,05 m², sendo: térreo 149,80 m², subsolo 89.65 m², mezanino
79,60 m² R$ 1.250.000,00 cada. 03 com 144,16 m²
- R$ 620.000,00 m² cada. Ótimo padrão de acabamento e localização. Entrega Dez/2019.
SALA COMERCIAL – EDIFÍCIO
BURLE MARX
Sala comercial nº 18, excelente localização, no
Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel
Rossafa. Com área total de 64,80 m², contendo um banheiro privativo. Ótima oportunidade
para investimento, sala encontra-se locada. R$:
210.000,00
APARTAMENTOS

APARTAMENTO PRONTO
RESIDENCIAL MANUEL BANDEIRA
R$ 180.000,00 – Apartamento no 4º andar, todo
REFORMADO. Contendo um quarto com sacada,
banheiro, sala e cozinha. Prédio com excelente localização, próximo ao Supermercado, Fórum, Prefeitura e
Bancos, Apartamento com uma vaga de garagem.
APARTAMENTO
MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 725.000,00 – Cobertura de alto padrão nº
1204, com área total de 226,87 m² e 132,13 m²
de área privativa, 03 suítes, 01 banheiro social,
sala, espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de garagem. O condomínio conta
ainda com uma área de lazer completa, contendo
salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala de
jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro Frederico, pertinho
do UOPECCAN e Centro Médico Higienópolis.
Previsão de entrega, Julho de 2021.
HOTEL BOULEVARD RESIDENCE –
LONDRINA/PR
Apartamento/Flat nº 1201 – com 80,62 m², alto
padrão de acabamento, situado no Hotel Boulevard Residence, localizado na Av. Higienópolis,
199. Para morar ou locação. – R$ 390.000,00
APARTAMENTO
MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 350.000,00 – Apartamento de alto padrão, com
117,06 m² de área total e 68,59 m² de área privativa.
Contendo hall de entrada, sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte, 01
banheiro social e vaga de garagem. O condomínio conta
com uma área de lazer completa, contendo salão de
festas, espaço gourmet, piscina, sala de jogos e academia.
Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro
Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico
Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021.
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APARTAMENTO
INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$: 230.000,00 - Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo 01 suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha,
área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento
com área total de 93,28 m², sendo 65,90 m² de área
privativa. Área de lazer contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos,
a poucos metros da Av. Paraná, Shopping Palladium
Umuarama e Condomínio Euro Park. Previsão de
entrega em Outubro de 2022.
ED. ITAMARATY II – LONDRINA PR.
Bloco G – próximo da Metronorte/Chevrolet –
Apartamento com 03 dormitórios (suíte), sala com
sacada, bwc, cozinha, a.s, garagem. Desocupado. R$
165.000,00
CASAS

RESIDÊNCIA JARDIM ATLÂNTICO
R$ 290.000,00 – Residência no Jardim Atlântico,
Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra
04, lote 3-A, terreno com 240,00 m² . Casa nova,
em alvenaria com 130,00 m², contendo 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço
gourmet, churrasqueira, área de serviço coberta e
garagem.
CASA METROPOLITANO
Localizada no Parque Metropolitano, excelente localização, bem pertinho do Shopping! R$
225.000,00. Casa com 3 quartos, banheiro com
armário, ampla sala de estar, cozinha com balcão,
área gourmet e área de serviço coberta, quintal e
uma vaga de garagem coberta, com área total de
107,69 m².
TERRENOS

TERRENO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO I
R$ 420.000,00 – Terreno comercial localizado
no Parque Metropolitano I - Quadra 01, Lote
02 – com área total de 600,00 m², sendo 20,00 x
30,00. Terreno com excelente topograﬁa, próximo ao Shopping Palladium, Hospital Veterinário e
Nova Rodoviária. Traga sua empresa para a região
com maior valorização da cidade! R$ 126.000,00
de entrada + parcelas de R$ 4.406,00* - *Sujeito
a aprovação de crédito*
PARQUE DA GÁVEA
Av. Valdomiro Frederico Próximo ao UOPECCAN – terreno de esquina, com 1.726,00 m²,
situado na Av. Valdorimo Frederico, com 39,00
mts de frente. Excelente para: construções de
clinicas/consultórios, hospital, edifício de até 30
andares, salas comerciais, etc... Excelente investimento R$ 2.500.000,00
PARQUE BONFIM
Terreno com 1.705,96 m² com 91,00 mts de frente (defronte para Rodovia/Posto Pinguim). Ótimo
para uma grande empresa, mercado, construção
de salões, etc.. R$ 1.200.000,00
DEFRONTE AO SONHO MEU
Lote 04 e 11 da Quadra 01 – com 1.906,30 m², localização e topografia excelentes, esquina, defronte
a entrada para o Conjunto Sonho Meu. Próprio para
construção de: Posto de gasolina, empresas, comércios, etc... Ótimo Investimento! R$ 1.050.000,00
JARDIM ITAPUÃ
Datas 04 e 05 – Quadra 03, com 1.793,76 m² (35
mts x 51,22 mts). Próximo ao Colégio Satélite.
Ótima localização e topografia. R$ 890.000,00
PARQUE METROPOLITANO I, II e III
Mais de 70 terrenos residenciais no Parque Metropolitano I, II e III. Preços a partir de 48.900,00 a
848.000,00
ROYAL GARDEN
R$290.000,00 – Quadra 09 – Lote 34, com área
total de 462,51m². Lote com excelente topograﬁa.
Terreno plano com vizinhos ao lado. Oportunidade!!! Condomínio com ampla área de lazer e
portaria 24 horas. À 500 metros do supermercado
Cidade Canção.
TERRENO COMERCIAL
PARQUE DA GÁVEA:
R$ 286.000,00 – Lote comercial, localizado na
Av. Valdomiro Frederico. Excelente topograﬁa, a
poucos metros do Hospital UOPECCAN. Quadra 04, Lote 02, com área total de 267,50 m²,
sendo 10,70 m x 25,00 m. Oportunidade para
investidor.
MONT BLANC
R$ 252.000,00 – Excelente terreno residencial no
condomínio fechado Mont Blanc, Quadra 02, Lote
03, com área total de 420,00 m² (15x28). Lote de
excelente topograﬁa, sem necessidade de aterro,
com vizinhos ao lado. Condomínio de alto padrão,
com portaria 24 horas, salão de festas, churrasqueira
e playground.
PAYSAGE ESSENZA
Terreno no condomínio fechado Paysage Essenza,
com excelente topograﬁa, localização privilegiada e de alta valorização, localizado ao lado do
Shopping Palladium. O Condomínio conta com
portaria 24 horas, ﬁação subterrânea, Iluminação
em led, além de uma extensa área de lazer. R$
139.000,00
SAN REMO
LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo, com
área total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno
de excelente topograﬁa, a 50 metros do portão da
entrada da Zaeli - valor: R$ 140.000,00. (PRONTO
PARA CONSTRUIR)
JARDIM VELEIROS
R$ 138.000,00 – QUADRA 02 – LOTE Nº 05
– Terreno com área total de 243,42 m² (6,545
x 36,00). Excelente terreno, ótima topograﬁa,
localizado no Jardim Veleiros – Rua dos Pampas,
próximo a Avenida Rotary.

METROPOLITANO I
R$ 120.000,00 - Quadra 29-B, Lote 30, com
área total 360,00 m². Lote de esquina caído para
frente com possibilidade de subdivisão. Oportunidade também para construtores.
JARDIM TRIANON I
R$ 83.000,00 – Lote 03 – Quadra 03, 192,00 m²
(8,00 x 24,00) – Terreno plano sem necessidade
de aterro em frente ao Shopping Palladium, parcelamento em até 48x.
JARDIM CARAVELLE
QUADRA Nº 02 – LOTE Nº 05 – Excelente terreno residencial com área total de 150,50 m² (7,00 x
21,50). Localização privilegiada, próximo a Praça 7
de Setembro, pertinho do centro de Umuarama. R$
68.000,00
METROPOLITANO II
R$ 63.000,00 – Quadra 07 – Lote 31, com área total
de 244,50m² com 10m de frente. Terreno comercial.
Localizado na Avenida do loteamento. Frente para o sol
da manhã.
METROPOLITANO I
R$ 63.000,00 – QUDRA 33 – LOTE Nº 20 - Terreno com área total de 220,00 m² (10,00 x 22,00).
Excelente terreno localizado no Parque Metropolitano I, terreno plano, sem necessidade de aterro.
Ótima valorização, próximo ao Shopping e a nova
Rodoviária.
METROPOLITANO III
R$ 54.000,00 – Quadra 10, Lote 5/6-A – Área
total: 164,08 (6,67 x 24,60). Lote caído para rua,
sem necessidade de aterro. Localizado na rua de
acesso do Metropolitano III, à poucos metros do
Portão do Hospital Veterinário da Unipar.
TERRENO JARDIM LOS ANGELES
R$ 52.500,00 – Quadra 03 – Lote I-A, com área de
142,80m2, localizado próximo ao depósito Guarani.
TÓKIO
R$: 51.500,00 – QUADRA 10 – LOTE Nº 4-A
– Terreno com área total de 161,00 m² (7,00 x
23,00) próximo ao Parque de Exposição.
LOTE EM IPORÃ/PR
JARDIM VENEZA – a 300m do Fórum, muito
bem localizado. Quadra 01 – Lote 21 – sendo 9,00
x 29,75 – área de 267,75m² - aceita carro como
parte do pagamento ou permuta. R$ 48.500,00
JARDIM PIMENTEL
R$: 42.000,00 - QUADRA 02 – LOTE nº 38 –
Terreno residencial, com área total de 162,00 m²
(9,00 x 18,00). Terreno próximo ao Aeroporto,
parcelamento em até 48 meses.
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Terreno residencial no Jardim das Cerejeiras, a poucos
metros da Av. Goiânia, de fácil acesso. Quadra 07,
Lote 10, terreno com 126 m², sendo 7,00 x 18,00. R$
38.000,00
JARDIM BELO MONTE
Terreno com área de 126,00 m², sendo 6,00 x
21,00, saída para Xambrê, próximo ao Sorvetes
Guri. Excelente topograﬁa – R$ 37.500,00
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Terrenos residências com 126,00 m² - a partir de
36.500,00 cada.

LOCAÇÃO
SALAS COMERCIAIS

CENTRO
MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Sala comercial nº 02, situada na Av. Paraná, em
frente ao hospital UOPECCAN, com área total de
376,320 m², térrea, contendo mezanino, fachada
em vidro temperado, 02 bwc’s, copa e garagens
exclusivas para 06 veículos. Aluguel: R$ 8.500,00
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Salão novo, com 432,00 m² contendo 2 bwc, escritório, fachada de blindex, 4 vagas exclusivas de
garagens. De frente ao Hospital Veterinário, no
Parque Metropolitano. R$ 4.700,00
ESCRITÓRIOS/CONSULTÓRIOS
Situado na Av. Duque de Caxias, 4975 – com
aproximadamente 140 m² - Contendo: recepção,
2 bws pne, 03 salas ( 02 com bwc)- Jardim invernos, espaço gourmet. (Ideal para advogados,
dentistas, clinica médica, etc...). R$ 2.950,00
ALUGUEL DE
ANTENAS
Espaço em torre com ampla abrangência para
instalação de antenas para internet, rádio, TV
com Box refrigerado 24 horas, para colocação
de transmissor. Aluguel mensal à partir de R$
2.500,00.
CENTRO MÉDICO
HIGIENÓPOLIS
Salas privativas superiores, defronte ao UOPECCAN, excelentes para consultórios/escritórios. A
partir de R$ 1.500,00 + condomínio.
CENTRO COMERCIAL
Sala comercial nº 702, com aproximadamente
40m², contendo: divisórias, 02 ar condicionados
pia com armário e cortinas. Sala reformada em
excelentes condições de uso. Aluguel: R$ 750,00
+ condomínio.
ESCRITÓRIOS/
CONSULTÓRIOS
Situado na Av. Duque de Caxias, 4975 – com
aproximadamente 140 m² - Contendo: recepção,
2 bws pne, 03 salas ( 02 com bwc)- Jardim invernos, espaço gourmet. (Ideal para advogados,
dentistas, clinica médica, etc...). R$ 2.950,00
VAGA DE GARAGEM
EDIFÍCIO CEMED
Vaga GS-21 - Vaga de Garagem localizada no
subsolo do Edifício Cemed. R$ 190,00 + condomínio.
RAVEL TOWER
Sala comercial térreo, localizada no Ed. Ravel Tower, com aproximadamente 30,00 m². R$ 500,00
+ condomínio.
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO MANUEL BANDEIRA
Apartamento nº 402, todo REGORMADO. Contendo um quarto com sacada, banheiro, sala e cozinha.
Prédio com excelente localização, próximo ao Supermercado, Fórum, Prefeitura e Bancos, Apartamento com uma vaga de garagem. R$ 650,00 +
condomínio do apartamento e garagem exclusiva.

PARQUE DAS NAÇÕES
Terrenos residências com aproximadamente
128,00 m² - a partir de 33.000,00 cada.
BELO HORIZONTE
R$ 30.000,00 – QUADRA 21 – LOTE 10/11-C
– Terreno com área total de 133,40 m² (6,67 x
22,00), excelente topograﬁa. Próximo a Havan.
JARDIM TRIANON I
Vários terrenos residenciais e comerciais, já escriturados. Ótima topografia.

Os nossos imóveis podem ser ﬁnanciados através do Sicredi, com taxas pós ﬁxadas, a partir de 0,80% + CDI.

* Sujeito a análise de crédito e demais condições.

