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Sem Zona Azul, vagas
são ocupadas o dia todo
pelos mesmos veículos
MULHERES ESTREIAM - Com a presença
de Thaisa Moreno (foto), de Xambrê, a Seleção Brasileira estreia hoje no Mundial que
está sendo disputado na França. Adversária
é a Jamaica e jogo será às 10h30. Página A8

PARCERIA NA COLETA DE LIXO - Pouco
mais de 14 toneladas de lixo eletrônico
foram coletadas em Umuarama com a
campanha do E-lixo. E o sucesso do projeto foi atribuído às parcerias da Prefeitura,
instituições como a Unipar e o Alfa, além de
outras empresas. Página A5
EDUCAÇÃO

Justiça manda MEC
manter repasses para
as universidades

Desde que o serviço da Zona Azul foi suspenso há três meses em Umuarama, está cada vez mais difícil encontrar vagas
no estacionamento central nos horários de pico. Muitos empresários e consumidores reclamam. E com razão, pois numa
verificação da reportagem do Ilustrado, na semana que passou, perto das 8 horas da manhã as vagas estão quase todas
ocupadas. E ficam ocupadas sempre pelos mesmos veículos que seriam de donos de lojas e funcionários, que usariam
a tática de estacionar na frente da loja do vizinho. Uma pena. E as ruas mais afastadas que ficavam cheias, agora estão
vazias. A expectativa é de que a Zona Azul volte logo. A Prefeitura diz quando. Confira! Página B1
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ESTRADA 215
Tradicional via
rural vai receber
cascalhamento
O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, assinou quinta-feira a ordem
de serviço para o cascalhamento
da Estrada 215, entre os distritos de
Serra dos Dourados e Vila Nova União.
O ato reuniu lideranças e moradores
rurais no salão da Comunidade São
Sebastião. Na foto, prefeito e outras
lideranças exibem o convênio.
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Justiça Federal manda MEC suspender
bloqueio em universidades federais

Ilustradas

Servidores tentam atenuar
transição na reforma
da Previdência
Brasília, (AE) - A definição de uma regra de transição
mais suave para que servidores públicos mais antigos
possam se aposentar com um benefício de maior valor tem
sido alvo de intenso embate nos bastidores da reforma
da Previdência, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O
relator do projeto de reforma, deputado Samuel Moreira
(PSDB-SP), tem sido pressionado pelas categorias a amenizar as exigências para que elas consigam se aposentar com
o último (e mais alto) salário da carreira. Do outro lado do
cabo de guerra estão técnicos do governo que não querem
enfraquecer o discurso de combate a privilégios.
A proposta do governo era exigir de servidores que
ingressaram até 2003 as idades mínimas finais, de 62
anos para mulheres e 65 anos para homens, para que eles
mantenham o direito à aposentadoria com o último salário
(integralidade) e reajustes iguais aos da ativa (paridade).
Caso não quisessem esperar, esses funcionários poderiam
se aposentar antes, mas apenas com a média dos salários
- um valor consequentemente menor, mesmo que acima do
teto do INSS (R$ 5,8 mil).
Diante da pressão das categorias, cogita-se instituir a
cobrança de um pedágio de 100% sobre o tempo que falta
hoje para a aposentadoria. Assim, não seria necessário
atingir as idades mínimas de 62 e 65 anos.

Petrobras vai ao STF
contra decisões trabalhistas
envolvendo disputa bilionária
Brasília, (AE) - A Petrobras entrou com três ações no
Supremo Tribunal Federal (STF) em que alega que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu andamento a ações
que deveriam estar travadas por ordem do STF, envolvendo
o método de cálculo para benefícios previstos em acordo
coletivo firmado em 2007.
Em junho do ano passado, a Petrobras foi derrotada na
maior ação trabalhista da história da companhia, quando o
TST concordou com trabalhadores que pediam novo método
de cálculo para benefícios previstos no acordo de 2007. À
época, se estimou que a mudança pode causar impacto de R$
15 bilhões pelos pagamentos passados e ainda adicionaria
R$ 2 bilhões anuais na folha de pagamento da Petrobras.
Acontece que, para evitar o pagamento dessa cifra até
que o STF possa decidir se mantém ou derruba a decisão
da Corte trabalhista sobre o método de cálculo, a Petrobras
pediu a suspensão de todos os processos envolvendo a
controvérsia, solicitação que foi acolhida pela Suprema
Corte em julho do ano passado.
A estatal alega, no entanto, que mesmo após essa “trava”
concedida pelo STF, a 1ª Turma do TST negou três recursos
da Petrobras envolvendo o tema - o que torna mais próxima
a fase em que a empresa teria de desembolsar valores que
dizem respeito a esse novo método de cálculo, desvantajoso
para a estatal.

Bolsonaro escolhe pastor
para a Comissão de Ética
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro nomeou o
pastor reverendo Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana
de Santos, para integrar a Comissão de Ética Pública da
Presidência Esta é a primeira indicação de Bolsonaro no
colegiado, responsável por investigar ministros e servidores
do governo. Ribeiro tomou posse no último dia 21.
O evangélico tem mandato de três anos, podendo ser
reconduzido pelo mesmo período. A comissão - formada por
sete advogados - tem ainda seis indicados pelo ex-presidente
Michel Temer. Em janeiro de 2018, quando a maioria das
indicações ainda era de Dilma Rousseff, Temer viu 14 dos
seus 28 ministros à época alvo de processos no colegiado.
Ao assumir a Casa Civil, em janeiro, o ministro Onyx
Lorenzoni demitiu 16 dos 17 servidores que trabalhavam
na Comissão de Ética. Na ocasião, ele justificou a medida
com uma política de “despetização” do governo. Assim,
o trabalho do grupo foi paralisado. Os conselheiros precisaram apelar ao presidente para ter seus funcionários
recontratados novamente.
Em março, o advogado Paulo Henrique Lucon assumiu
a presidência da Comissão de Ética e impôs um novo ritmo
ao colegiado, atuando para destravar ou arquivar processos
que estavam parados desde 2016. Procurado, Lucon não
quis comentar. A comissão também se negou a informar os
processos em tramitação por motivos de sigilo.

A Justiça Federal da Bahia determinou que o Ministério
da Educação (MEC) suspenda o contingenciamento de
recursos em universidades federais e no Instituto Federal
do Acre. Em decisão, na noite de ontem, a juíza Renata
Almeida de Moura, da 7ª Vara Federal, em Salvador, argumentou que o bloqueio de verbas das instituições de ensino
deve “prescindir de prévio estudo técnico e minucioso,
inclusive, com a participação dos representantes destas
instituições”, para garantir que a medida não interfira na
continuidade das atividades acadêmicas.
“Em resumo, não se está aqui a defender a irresponsabilidade da gestão orçamentária, uma vez que é dever do
administrador público dar cumprimento às metas fiscais
estabelecidas em lei, mas apenas assegurando que os
limites de empenho, especialmente em áreas sensíveis e
fundamentais, segundo a própria Constituição Federal,
tenham por base critérios amparados em estudos que
garantam a efetividade das normas constitucionais”, diz
a sentença. A decisão é uma resposta a um total de oito
ações populares e civis públicas que foram ajuizadas após
o anúncio do governo federal, no final do mês de abril, de
contingenciamento de recursos que seriam destinados
às universidades federais. Em todos os casos, há questionamento acerca do volume de bloqueios, bem como em
relação aos critérios adotados pelo MEC na distribuição

dos limites orçamentários.
Segundo o governo, foram bloqueados cerca de 30%
das verbas discricionárias (não obrigatórias e que servem para pagar contas como água, energia, vigilância e
limpeza), o que representa 3,4% do orçamento total das
universidades. Na decisão, a juíza cita manifestação da
União reconhecendo que os bloqueios promovidos este
ano são substancialmente superiores aos realizados em
anos anteriores. “Estes variaram de 6,4% em 2016 para
16,8% em 2017, 8,5% em 2018 e, finalmente, o percentual
bem superior de 31,4% em 2019.”
“Ainda que possível pelo administrador a adoção
de limites de empenho para fins de obediência às leis
orçamentárias, estes limites não devem permitir a inobservância de preceitos constitucionais, tais como o direito
social à educação e a obrigação da União de financiar as
instituições de ensino federais”, diz a decisão. A juíza deu
prazo de 24 horas e fixou multa de R$ 100 mil por dia caso
o MEC não cumpra a decisão.
A assessoria de imprensa do MEC informou que a pasta
ainda não foi notificada sobre a decisão e que a defesa
judicial é de competência da Advocacia Geral da União
(AGU). A AGU, por sua vez, informou à Agência Brasil que
também não foi intimada ainda. O governo pode recorrer
da decisão.

Divergências deixam ‘pacto’ entre
poderes nacionais em suspense
Brasília, (Agência Estado) - O “Pacto pelo Brasil” caiu no
limbo, informa o jornal O Estado de S. Paulo. Sem acordo sobre
o conteúdo da proposta, o Palácio do Planalto decidiu adiar a
cerimônia, que estava prevista para a próxima segunda-feira,
de um protocolo de intenções com a assinatura dos chefes dos
três Poderes. O principal motivo do impasse se refere ao formato do documento em defesa das reformas, que, na visão do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acabou rotulado
como “pauta do governo”. O texto também sofre resistências de
líderes de partidos. Além disso, a participação do presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, tem sido alvo
de críticas porque, na avaliação de alguns magistrados, fere a
independência do Judiciário. Diante das divergências, o Planalto
resolveu suspender, por tempo indeterminado, a divulgação do
“Pacto pelo Brasil”, como foi batizada a iniciativa.
A ideia de apresentar um cardápio de propostas para o País,
avalizado pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, partiu do
próprio Toffoli e começou a tomar forma em reunião promovida
pelo presidente Jair Bolsonaro, no último dia 28, quarenta e
oito horas depois das manifestações de rua que defenderam o
governo e alvejaram o Congresso e o Supremo.
Até agora foram redigidos pelo menos dois textos, mas
ainda não há consenso sobre os temas a serem tratados ali.

O primeiro documento, sugerido por Toffoli, mencionava a
necessidade de um “terceiro pacto republicano pela realização
de microrreformas estruturais”. A segunda mensagem, fruto
do encontro entre Bolsonaro, Toffoli, Maia e o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), citava as demandas da
população como “o grande farol da democracia”, dizia que os
Poderes estão unidos “em favor do estabelecimento de um novo
tempo” e destacava cinco pontos considerados prioritários.
Na lista constam a reforma da Previdência - com um sistema
“sustentável, eficiente e fraterno” -; a “modernização” tributária,
a desburocratização das rotinas administrativas, a repactuação
federativa e o combate ao crime - “nas ruas e nos gabinetes” -,
à corrupção e aos privilégios.
O trecho do documento que aborda crime de “gabinetes”
provocou revolta no Congresso. Nos bastidores, integrantes do
Centrão entenderam esse capítulo como mais uma provocação
de Bolsonaro à chamada “velha política”, por causa das investigações da Lava Jato. Na outra ponta, o Planalto passou uma
borracha na parte que destacava a importância de um “terceiro
pacto republicano”. Motivo: avaliou que era inconcebível apresentar esse acordo como uma continuidade dos outros, de 2004
e 2009, firmados na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), hoje preso.
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Direito em Debate

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

A FALÊNCIA DO ESTADO BRASILEIRO E O PACTO DE
CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS TRÊS PODERES
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Jürgen Habermas, é um filósofo e sociólogo alemão que participa
da tradição da teoria crítica e do pragmatismo, sendo membro da
escola de Frankfurt. Dedicou sua vida ao estudo da democracia,
especialmente por meio de suas teorias: “do agir comunicativo”, “da
política deliberativa” e “da esfera pública”. Na política, sua teoria
é base para alternativas à democracia representativa, modelo que
passa a ser cada vez mais contestado por eleitores que não se sentem representados pelos políticos e governantes. A defesa de outras
formas de participação política, como comitês e audiências públicas,
resgata, ainda que parcialmente, aspectos da democracia direta e dos
plebiscitos, comuns na Antiguidade.
Para Marcos Cintra, economista, a administração pública brasileira, de modo geral, está falida e demanda ações de impacto. Faltam
recursos para investimentos em todos os segmentos, verbas são
direcionadas para programas cujo retorno é baixíssimo e o gigantismo
do poder público contribui para a propagação da corrupção, endemia
que potencializa as ineficiências, o empreguismo e o aparelhamento
político do estado. Explica o economista que a partir da década de
80, com o aumento crescente da inflação - em 1988 a inflação chegou
próxima dos 2.000% - e também o aumento da dívida externa - resultado dos grandes empréstimos tomados pelos governos militares para
financiar o desenvolvimento industrial -, o estado brasileiro entrou em
um processo de crise e uma série de medidas foram tomadas – edição
de planos econômicos -, com o objetivo de buscar a estabilidade financeira da economia brasileira. Este foi desde então o grande desafio
dos governos a partir da década de 80: construir um novo modelo de
estado e retomar o crescimento econômico. Ocorreram avanços, com o
plano real, a partir dos anos 1990 com as privatizações e concessões,
mas hoje ainda há muito a ser feito nesse quesito. Inegável a atual
situação de caos econômico do Estado brasileiro, haja vista o pedido
de autorização de aporte financeiro feito pelo Governo Federal ao Congresso Nacional de 248 bilhões de reais para cobrir gastos correntes
da administração pública. Será que é preciso assinar um pacto de
convivência harmônica para administrar o país?
Ora, o pacto de harmonia entre os três poderes é a própria Carta
Magna, pois, o Brasil é uma República Federativa e tem como princí-

pio fundamental o Princípio da separação dos poderes - Legislativo,
Executivo e Judiciário -, como a base para se constituir em um Estado
Democrático de Direito. O preâmbulo da Constituição Federal brasileira de 1988 apresenta o Brasil como um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.
É louvável a atitude do Presidente da República em se aproximar
dos chefes do Legislativo e do Judiciário, para mostrar ao povo que
está descartada a hipótese de fechamento do Congresso Nacional e
do Supremo Tribunal Federal, como querem alguns segmentos da
sociedade civil. Todavia, é dever constitucional dos três Poderes olhar
para os problemas reais da nação brasileira e, juntos, encontrarem a
melhor solução observado o critério legal. Infelizmente, há uma disputa
clara entre os políticos do Congresso Nacional pela paternidade do
avanço da agenda econômica proposta pelo Governo Federal. O que
estamos assistindo é um espetáculo de vaidade e egocentrismo entre
os Nobres Deputados e Senadores, que estão mais preocupados com
o próprio futuro político do que com a falência do Estado brasileiro.
Habermas, o democrata, é sem dúvida um dos maiores pensadores das ciências humanas. Afirma que a ação comunicativa ocorre
sempre que as ações dos agentes envolvidos são coordenadas, não
através de cálculos egocêntricos de sucesso, mas através de atos que
visam alcançar o entendimento e favorecer o bem comum. Para ele
uma norma ética só é válida quando for objeto de uma livre discussão.
As Reformas administrativa, fiscal e previdenciária são essenciais
para o equilíbrio das contas públicas e deve contemplar União, Estados e Municípios. Esperamos que nossos representantes políticos,
despidos dos interesses pessoais, enxerguem a necessidade urgente
de promover mudanças drásticas na legislação, a fim de evitar o
agravamento do caos social para as gerações futuras.

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR

iraja@prof.unipar.br
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Mais pobres são os que mais usam
cheque especial no País, diz pesquisa
Os brasileiros mais
pobres e com menos escolaridade são as maiores vítimas dos altos
juros cobrados pelos
bancos no cheque especial. A modalidade de
empréstimo mais simples, porém mais cara,
do mercado tem sido a
saída dos trabalhadores com menor renda
para fechar as contas no
fim do mês. O resultado
dessa equação são altos
níveis de inadimplência
nessas operações, que
superam o de qualquer
outra linha de crédito
disponível para famílias.
Estudo do Banco Central mostra que 43,9% dos
usuários do cheque especial têm renda inferior
a dois salários mínimos
(R$ 1.996) e 12,5% estão
com os pagamentos em
atraso superior a 90 dias.
Outros 33,5% dos clientes
que usam esse tipo de
crédito ganham entre
dois e cinco salários, com
6,4% de inadimplência.
Considerando o ní-

te o desenvolvimento de
estratégias de utilização
desse instrumento de
forma mais adequada por
seus usuários. Em entrevista ao jornal Valor Econômico nesta semana, o
presidente do BC, Rober-

to Campos Neto, afirmou
que a instituição estuda
autorizar os bancos a
cobrarem uma tarifa dos
clientes no acesso ao cheque especial, em troca de
uma redução dos juros
cobrados na modalidade.

PARCELAMENTO

vel de escolaridade, a
inadimplência no cheque especial também é
maior entre aqueles que
estudaram por menos
tempo e não chegaram
a cursar uma faculdade.
A taxa média cobrada pelos bancos no cheque especial passou de
322,7% ao ano em março
para 323,3% em abril. No
crédito pessoal, por exemplo, os juros passaram de

45,3% para 45,9% ao ano.
“Uma vez que baixa
escolaridade e baixa renda estão interligadas, é
difícil saber se a maior
inadimplência é resultado do não entendimento
das características do
produto (questão educacional) ou do seu custo
elevado (questão de renda) ou ainda de uma combinação dos dois”, pondera o BC no documento

EM 2018
Em dezembro do ano
passado, o saldo do cheque especial totalizou
R$ 21,98 bilhões, dos
quais R$ 3,38 bilhões
estavam inadimplentes. Esse nível de inadimplência de 15,36% é
bem superior à média
do total de operações
de crédito para pessoas físicas, de 3,25%.
Para o BC, é importan-

Desde julho do ano passado, os bancos estão
oferecendo um parcelamento para dívidas no
cheque especial. A opção vale para débitos
superiores a R$ 200. Segundo a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), entre julho
de 2018 e abril deste ano, 9,55 milhões de
pessoas migraram do cheque especial para
o parcelado. Só em abril, dado mais recente,
1,11 milhão de pessoas fizeram a troca da
linha que cobra juros médios de 12,31% ao
mês para a outra, cujo custo é de R$ 3,21 ao
mês, de acordo com levantamento feito com
12 bancos que representam 90% do mercado.
A expectativa da Febraban era de que essa
migração do cheque especial para linhas mais
baratas acelerasse a tendência de queda do
juro cobrado ao consumidor. Em junho de
2018, antes do início da nova dinâmica, a taxa
do cheque especial estava em 304,9% ao ano.

‘É tanta conta, mas não tem o que cortar’, diz trabalhador de 24 anos
Uma carta de um
serviço de proteção ao
crédito recebida no fim
de maio mostrou ao vendedor de loja Matheus
Duarte dos Santos, de 24
anos, o que ele chamou
de dura realidade. “Percebi que o salário que eu
recebo não está sendo
suficiente para pagar as
contas e que eu estou me
tornando inadimplente.”

A carta informava que
ele estava sendo protestado por ter deixado de pagar em dia o carnê de uma
loja de departamentos.
“Fiz a compra no início
de fevereiro e tinha de
pagar a segunda parcela
em abril, mas não sobrou
dinheiro. Em maio, chegou a carta do Serasa.
Fiquei meio em choque.”
Santos tem salário lí-

quido de R$ 1,8 mil por
mês e faz parte do grupo
de brasileiros que mais
enfrenta dificuldade para
manter as contas em dia:
os que recebem até dois
salários mínimos por mês.
Ele passou a morar com
sua mulher há quatro meses, mas a situação financeira não permite que
faça planos, como o de ter
filhos, por exemplo. “Pago

R$ 800 de faculdade, R$
500 de aluguel (a mulher
paga outros R$ 500), gasto
R$ 500 com alimentação
e R$ 250 de combustível,
mais R$ 80 de internet,
além de energia e água. O
salário não dá, não sobra
nem para um happy hour.”
EXPLICAÇÕES
Isso explica porque,
além do atraso do carnê,

ele está com mais de R$
500 negativos no cartão
de crédito, que tem juros
elevados, e já teve problemas com o cheque especial.
Após estourar o limite, ele
teve de negociar com o banco e ainda tem um resto da
conta para pagar. “É tanta
conta que tenho medo que
vire uma bola de neve, mas
não há o que cortar. Não
tenho gasto supérfluo”, diz.

Para sua sorte, a moto que
usa para ir ao trabalho e à
faculdade já está quitada.
No caso do carnê atrasado da loja de departamentos, ele fez o pagamento
para tirar o nome do cadastro de inadimplentes,
mas reclama do juro alto. “A
parcela era de R$ 205, atrasei 45 dias e paguei R$ 290,
ou seja, subiu R$ 85, não
sei que juro maluco é esse.”
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Assinada ordem de serviço para o cascalhamento da Estrada 215
Umuarama - O prefeito Celso Pozzobom assinou na noite da última
quinta-feira, 7, ordem de
serviço para o cascalhamento da Estrada 215,
entre os distritos de Serra dos Dourados e Vila
Nova União. O ato reuniu
lideranças e moradores
rurais no salão da Comunidade São Sebastião.
“Vamos investir mais de
R$ 830 mil na revitalização dessa importante
ligação rural sem endividar o município, pois
utilizaremos recursos
próprios. Espero que no
prazo de 6 meses – ou
menos – a estrada esteja
renovada, dando mais
conforto e segurança
aos seus usuários”, disse
o prefeito, na ocasião.
A obra atenderá cerca de 7 quilômetros da
estrada. “Inicialmente
será feita a completa
readequação, correção
das curvas, alargamento,
levantamento do leito
em alguns pontos, remoção de vegetação e
destoca onde for necessário. Depois teremos
o solo-cimento, para
dar mais resistência,
e por fim a aplicação
de uma grossa camada
de cascalho em toda a
extensão”, explicou o
diretor de Obras e Projetos Técnicos da Prefei-

Contrato com a construtora já foi assinada para a execução da obra

tura, Nelson Bigeschi Jr.
A empresa que executará o serviço é a Sotram
– Construtora e Terraplanagem, que tem 6 meses
de prazo para a obra.
“Caso não haja imprevistos e o clima não atrapalhe, a previsão é finalizar

a estrada em um tempo
bem menor. O pessoal
da empresa está bem
confiante de adiantar
esse prazo”, comentou
o secretário municipal
de Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos, Isamu Oshima. Ele

informou o valor do contrato – R$ 831.948,97 – e
reforçou que a Prefeitura
utilizará apenas recursos livres, ou seja, dinheiro do próprio caixa.
Esses investimentos
com recursos próprios,
e também as contrapar-

tidas em diversos convênios e parcerias, têm
sido possíveis graças à
economia de recursos e
à eficiência na gestão,
implantadas nos últimos
anos. “Temos trabalhado
com planejamento, economizado onde é possível

e buscado todo o apoio
possível dos nossos representantes políticos e
dos governos estadual
e federal”, disse o prefeito Celso Pozzobom.
A obra deve começar
na próxima segunda-feira, 10, com a demarcação
dos locais onde haverá
intervenção. No fim de
semana, os proprietários rurais da estrada
deverão retirar ou afastar as cercas da marge
da via. Com parcerias o
município tem adquirido
equipamentos e veículos,
realizado importantes
obras estruturais e melhorado o serviço público
prestado à população nos
mais diversos setores,
na avaliação do prefeito.
“Essa filosofia que
aplicamos desde o início
da gestão, com o empenho de toda a equipe, tem
dado ótimos resultados
e assim pretendemos
continuar. Nesta semana, após 18 meses de
trabalho, completamos
75 veículos, máquinas e
equipamentos adquiridos
para o pátio rodoviário.
Com isso melhoramos
a operacionalidade de
vários setores e economizamos recursos com
combustíveis e manutenção, cortando despesas com o desgaste
da frota”, completou.
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Exportação total de carne bovina de 150,2
mil t em maio é melhor resultado do ano
São Paulo, (AE) - A exportação total de carne bovina
(in natura e processada)
apresentou aumento de 35%
em volume no mês de maio,
na comparação com o igual
mes de 2018, no melhor resultado para um mês registrado
neste ano. Foram embarcadas 150 216 toneladas do
produto no mês passado, ante
111.502 t em maio de 2018,
segundo informações são
da Associação Brasileira de
Frigoríficos (Abrafrigo), que
compilou os dados fornecidos
pelo Ministério da Economia,
por meio da Secex/Decex.
A receita cambial no mês
passado foi um pouco menor:
US$ 573,7 milhões em comparação com US$ 462,9 milhões
em maio de 2018, aumento
de 24%.
A Abrafrigo informa em
comunicado que, no acumulado do ano, a exportação
de carne bovina alcança
694.314 toneladas ante 590
013 toneladas movimentadas
em 2018, num crescimento de
18%. A receita cambial subiu
de US$ 2,39 bilhões em 2018
para US$ 2,59 bilhões este
ano, num aumento de 8%.
Conforme a Abrafrigo, embora tenha comprado mais, a
China reduziu a participação
relativa nas exportações

De frango cresce 14,4%

totais até maio de 2019. Em
2018, a importação realizada
por Hong Kong e pelo continente, no mesmo período, foi
de 267.713 toneladas (45,4%
do total). Em 2019, o total foi
de 271.575 toneladas (39,2%).
O Egito foi o segundo
maior comprador do produto brasileiro com 60.687
toneladas no acumulado

Missão dos EUA vai
inspecionar frigoríficos
do Brasil nesta semana
Nesta segunda-feira (10) uma missão veterinária dos Estados Unidos estará no Brasil para
inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos.
As reuniões inicial e final serão realizadas em
Brasília.
A auditoria, que se estenderá até o dia 28,
será realizada em abatedouros de seis estados:
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
Serão inspecionados também os Laboratórios
Federais de Defesa Agropecuária (LFDAs) em
São Paulo e Minas Gerais, centros de análises
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Estão previstas ainda auditorias nos Serviços
de Inspeção de Produtos de Origem Animal do
Ministério (SIPOAs) de São Paulo, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e de Goiás. Os roteiros serão
cumpridos por duas equipes, de seis veterinários
do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar
dos Estados Unidos (FSIS na sigla em inglês),
do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA).
Para a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, o Brasil já cumpriu todas as exigências
feitas pelos americanos em relação à qualidade
do produto brasileiro e agora está pronto para
dar início às exportações de carne bovina in natura. Em março, após negociações com os EUA,
a ministra disse que as questões burocráticas
estavam resolvidas com as autoridades sanitárias americanas.
Em relação ao pedido dos Estados Unidos de
exportar carne suína ao Brasil, Tereza Cristina
explicou que o governo brasileiro ainda está
avaliando a parte sanitária do certificado de
importação. “Não foi concedida ainda (a autorização para os EUA exportarem a carne), estamos ainda discutindo o certificado sanitário”,
explicou a ministra na ocasião.
Em junho de 2017 os americanos suspenderam as compras de cortes bovinos do Brasil,
devido às reações (abcessos) provocadas no
rebanho, pela vacina contra a febre aftosa. Essas
reações desencadearam o processo de redução
da dose da vacina de 5 ml para 2 ml e a retirada
da saponina da composição do produto. O Brasil
obteve autorização em 2015 para exportar carne
bovina in natura para os EUA, processo que
se arrastou por 15 anos, limitando-se a vender
apenas carne termoprocessada (cozida) para
aquele país.

até maio. Na sequência veio
o Irã com 41.746 toneladas;
Emirados Árabes, com 40.714
toneladas, Chile, com 40.330
toneladas e a Rússia com
24.997 toneladas. No total,
95 países aumentaram suas
importações da carne bovina
in natura e processada e
outros 53 reduziram.
Os embarques foram

realizados na sua maior
parte pelo Porto de Santos
(SP), que concentrou 63,5%
da exportação brasileira
de carne bovina, ante 55%
no mesmo período de 2018.
São Francisco do Sul (SC)
movimentou 8,1%; Paranaguá (PR) 11,4%; Itajaí
(SC) 4,2% e Rio Grande
(RS) 3,0%.

As exportações brasileiras de carne de
frango (in natura e processados) cresceram 14,4% em maio de 2019 ante o mesmo
mês do ano passado, informou nesta
sexta-feira, 7, a Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA). No total, foram
exportadas 381,1 mil toneladas, ante 333,2
mil toneladas no mesmo mês de 2018. A receita das vendas foi de US$ 658,9 milhões,
aumento de 27,3% ante o mesmo período
de 2018. A principal compradora da carne
de frango brasileira em maio foi a China,
com 14,7% de participação. No período, o
país asiático adquiriu 54,8 mil toneladas.
“A China se isolou como principal destino
dos embarques brasileiros. O efeito gerado
no mercado pela crise sanitária no país
asiático impulsionou as importações, o que
gerou efeitos, também na rentabilidade do
mercado, com elevação de preços médios”,
destacou o presidente da ABPA, Francisco
Turra, em comunicado divulgado para a
imprensa. Na sequência, os Emirados Árabes responderam por 8,2% do volume total
embarcado em maio e a União Europeia
(UE) por 7%. Com o resultado, as exportações totais de carne de frango nos cinco
primeiros meses do ano atingem 1,659
milhão de toneladas, 3,6% a mais do que
no mesmo período de 2018. A receita obtida
aumentou 6,3%, para US$ 2,766 bilhões.

Senadores fazem pressão contra JBS nos EUA
Brasília, (AE) - Um grupo de senadores americanos se uniu para pressionar
o governo de Donald Trump
a interromper repasses
milionários à JBS, empresa
comandada pelos irmãos
Joesley e Wesley Batista.
Eles reclamam que, em vez
de ajudar os fazendeiros
americanos, dinheiro do
Departamento de Agricultura está indo para uma
empresa estrangeira com
“histórico de corrupção”,
investigada pelo próprio governo dos Estados Unidos
Na mira dos parlamentares, está um programa
lançado por Trump para
ajudar produtores afetados pela guerra comercial
deflagrada por ele contra

China e União Europeia.
Após Trump elevar tarifas para compra de bens
industriais produzidos
por chineses e europeus,
as barreiras a produtos
agrícolas americanos aumentaram e as vendas
dos fazendeiros foram
seriamente afetadas. O
governo lançou então um
programa para comprar
mercadorias e tentar amenizar perdas.
A JBS USA, subsidiária
da brasileira JBS, aderiu
e já levou mais de US$ 60
milhões (cerca de R$ 240
milhões), segundo os congressistas. No total, o programa pretende chegar a
US$ 12 bilhões em compras.
Se o contrato é pe-

q u en o p ar a a J B S - a
companhia faturou R$
47 bilhões em 2019 - o
movimento dos senadores
pode arranhar a imagem
da empresa nos EUA, seu
principal mercado.
Em cartas enviadas nas
últimas semanas ao próprio
presidente e ao secretário
de Agricultura, Sonny Perdue, nove parlamentares
democratas pediram que
o governo tome medidas
para impedir que dinheiro
de um fundo de assistência,
custeado pelo contribuinte
americano, termine nas
mãos de “competidores”
dos agricultores do país.
Uma das cartas classifica como “ultrajante” que
parte dos recursos seja

destinada a uma empresa
investigada pelo Departamento de Justiça americano por corrupção no
exterior. Outra menciona
que a JBS USA foi alvo de
apuração pelo Departamento de Agricultura, que
constatou que a empresa
estava cometendo irregularidades ao remunerar
produtores locais.
No ano passado, a pressão de parlamentares foi
bem-sucedida. A chinesa
Smithfield recuou do pedido e compras de US$ 240
mil feitas ao governo. Em
nota, a JBS USA afirmou
que é uma empresa americana e seu único objetivo
com o programa é ajudar
parceiros americanos.

FAO eleva para 3,338 milhões total de animais
descartados por peste suína na Ásia
São Paulo, (AE) - A Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO) informou que
3.338.592 suínos já foram
eliminados em países asiáticos por causa da contaminação com a peste suína
africana (ASF, na sigla em
inglês). O número representa um incremento de 504
mil animais em relação ao
levantamento anterior da
organização, de 30 de maio.
Os dados da organização
foram contabilizados até 6
de junho. Segundo a FAO, o

balanço da entidade compila
informações extraídas dos
órgãos federais dos países.
A situação mais crítica,
em termos de extensão,
permanece sendo a da China, onde foram detectados
dois novos focos da doença,
somando 138 focos em 32
províncias, incluindo a região de Hong Kong. Desde
a identificação do surto,
em agosto do ano passado,
1,133 milhão de animais
foram eliminados.
No Vietnã, a epidemia
atingiu mais nove provín-

cias, totalizando 54 regiões
afetadas pela doença desde
19 de fevereiro. Segundo o
Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural do
país, 2,2 milhões de suínos
foram eliminados em virtude da infecção com o vírus.
A Coreia do Norte permanece com um foco da
doença identificado, desde
23 de maio, afetando uma
província e levando à eliminação de 77 animais.
Quanto à Mongólia, desde o primeiro caso detectado em 15 de janeiro, 11

surtos foram notificados em
seis províncias e em uma cidade, levando à eliminação
de 3,1 mil animais.
No Camboja, 2,4 mil animais foram descartados,
com um foco detectado
em uma província, em 2
de abril. Nesses países, os
números se mantiveram em
relação ao balanço anterior.
Os dados da FAO divergem das estimativas de
mercado, por contabilizarem somente os números
divulgados pelos órgãos
oficiais de cada país.
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eletrônico

Unipar foi uma das parceiras na
campanha do projeto E-lixo em Umuarama
Umuarama - Como
acontece todos os
anos, o curso de Sistemas de Informação
da Unipar Umuarama
foi parceiro no projeto
‘E-Lixo’, realizado pelo
Sescap/PR (Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado do Paraná).
A iniciativa tem como
objetivo arrecadar lixo
eletrônico para evitar
que sejam descartados
em locais indevidos.
Com o apoio também
da Prefeitura, Instituto
Federal do Paraná, Alfa
e empresas, a campanha novamente foi um

sucesso, arrecadando
em torno de 14 toneladas. A coleta aconteceu
na Feira do Produtor
(fundos do Estádio Lúcio Pepino). Lá, todo
material recebido passou por triagem feita
pelos estudantes da
Unipar e IFPR, que verificaram peças e aparelhos que poderiam
ser reaproveitados;
depois de consertados,
os produtos serão doados a entidades assistenciais. O restante foi
destinado a Cooperuma
(Cooperativa dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Umuarama), que fica no aterro
sanitário municipal.
O coordenador do cur-

so, professor Elyssandro Píffer, afirma que
o projeto é de extrema
relevância, despertando a consciência ambiental tanto dos alunos
quanto da população.
“É uma oportunidade de
entender a importância
do descarte correto dos
materiais eletrônicos,
evitando causar danos ao
meio ambiente”, ressalta,
enfatizando que a campanha também propicia aos
alunos praticar as teorias
do curso e se integrar com
a comunidade e os estudantes do IFPR e Alfa.
O acadêmico Halef
Augusto de Almeida,
do 3º ano, conta que a
experiência de participar da campanha foi

sensacional. “É muito
gratificante saber que
a população foi até nós
para entregar o lixo eletrônico e com isso não
descartar de maneira
incorreta, dando-nos
ainda a oportunidade
de recuperar muitos
dos equipamentos, que
depois serão doados
para quem precisa”.
Colega de classe, Hedon
Nathan Stralhoti considera que a preservação
do meio ambiente é o
fator mais importante
da campanha. “É muito
bom poder ajudar a
cuidar do meio ambiente, não apenas para
nosso benefício, mas
também para os animais e a vegetação”.

Acadêmicos fazem triagem dos equipamentos, verificando
o que pode ser reaproveitado

Estudantes e educadores se preparam para a 2ª edição da Prova Paraná
Com a aproximação da
segunda edição da Prova
Paraná, estudantes, docentes, tutores pedagógicos e
equipes gestoras de escolas
estaduais intensificaram a
preparação para o exame.
A avaliação diagnóstica,
que tem como objetivo
identificar as dificuldades
e habilidades dos alunos
nas disciplinas de Língua

Portuguesa e Matemática,
será aplicada nesta terçafeira (11). A Prova Paraná
é uma avaliação aplicada
pela Secretaria de Estado
da Educação e Esporte.
Baseados nos resultados da primeira edição,
professores e gestores puderam traçar planos de
ação não só com o intuito
de melhorar o resultado

das instituições, mas para
engajar os estudantes a
participarem. A primeira
edição teve a participação
de 435 mil alunos da rede
estadual, realizada em
março, mas a meta é alcançar ainda mais estudantes.
Na Escola Estadual Humberto Alencar Castelo Branco,
em Pinhais, por exemplo, os
professores têm procurado in-

serir os descritores que serão
abordados na avaliação dentro
do planejamento regular das
disciplinas. “Sabemos que
conteúdo a Prova Paraná traz,
e percebemos que alguns pontos relacionados à avaliação
podem ser inseridos no planejamento””, explica o diretor da
escola, Evaldo Carlos da Silva.
Os professores do colégio também traçaram,

com os estudantes, um
paralelo entre a Prova Paraná e o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) e
vestibulares que os jovens,
eventualmente, prestarão, a fim de mostrar aos
alunos a importância da
avaliação aplicada pela
Secretaria da Educação.
Ainda, foram feitos simulados, com questões

de edições anteriores da
Prova Brasil, para que os
alunos tenham uma atividade extra para se preparar. Aplicada no segundo
semestre, a Prova Brasil
é uma avaliação do Ministério da Educação (MEC)
cuja nota padronizada é
utilizada no cálculo do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb).

UEM é a segunda no mundo que mais publica trabalhos científicos com autoria de mulheres
Umuarama - As publicações científicas das
pesquisadoras da Universidade Estadual de Maringá colocaram a UEM
em segundo lugar entre
as universidades de todo
o mundo em um ranking
global de diversidade
de gênero em pesquisa.
O levantamento foi
feito pelo Ranking Leiden
que anualmente avalia
o desempenho científico
das universidades com
base na bibliometria,
apresentando uma variedade grande de indicadores. Em 2019, pela
primeira vez, o instituto
calculou a proporção
de mulheres entre o número total de autores

de trabalhos científicos,
considerando as pesquisas publicadas no
período de 2014 a 2017.
Na avaliação da UEM
entre os 1.288 trabalhos
acadêmicos publicados,
neste período, em periódicos internacionas,
54,1% eram de autoria
feminina, elevando a
Universidade para o segundo lugar no ranking.
A primeira classificada
foi a Medical University of Lublin, na Polônia com índice de 56%.
Mulheres na Ciência
Linnyer Beatrys Ruiz
Aylon, professora do
Departamento de Informática, acredita que há
muito a ser comemo-

rado. Ela destaca que
as mulheres cientistas
têm uma rotina invisível,
dividindo o tempo entre
os experimentos, as aulas, os cuidados com a
família e outras tantos
papéis sociais. Embora
diga que goste de assumir todas estas funções,
Linnyer concorda que fazer ciência é sempre um
pouco mais complicado
para as mulheres. “Por
tudo isso, considero o
ranking espetacular. Ele
reflete bem os esforços
que temos feito para nos
destacarmos na ciência”.
A posição da UEM no
levantamento evidentemente faz parte da
comemoração da profes-

sora, embora diga que
a instituição valorize a
pesquisa de uma forma
geral, independente de
gênero. “Importante considerar que a UEM está
fora dos grandes centros
e neste sentido há muito
mais a ser festejado”, diz.
Vale destacar que Linnyer construiu uma carreira acadêmica na área
da microeletrônica que,
segundo ela mesma, é dominada quase que exclusivamente por homens.
Neste cenário ela recebeu, em 2013, o prêmio
IEEE Women in Engineering, entregue pelo
Institute of Eletrical and
Eletronics Engineers. A
láurea foi um reconheci-

mento por sua contribuição na área de sistemas
de computação que está
inserida na intersecção

da ciência da computação e da microeletrônica
e pela representação
das mulheres na ciência.

Espaços
O reitor da UEM, Júlio Damasceno, comentou que o Ranking Leiden prestou um
grande serviço ao incorporar a métrica de
gênero a um levantamento global, colocando
em evidência os novos espaços que as mulheres têm ocupado na pesquisa. Ele parabeniza
as cientistas da UEM que contribuiram para
que a instituição se destacasse no ranking.
O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,
Cloves Cabrera Jobim, também fala da importância da UEM estar classificada como a segunda
universidade no mundo em relação ao equilíbrio
de gênero em publicações de artigos científicos.
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‘Eu não sei o valor de uma cadeirinha.
Sei de caixão’, diz aliada de Bolsonaro
Aliada do presidente
Jair Bolsonaro, a deputada
federal Christiane Yared
(PL-PR) fez um dos discursos mais duros até agora na
Câmara contra o projeto do
governo que afrouxa punições no trânsito. “Quanto
custa uma? Eu não sei o
valor de uma cadeirinha.
Sei quanto custa um caixão,
eu paguei o caixão do meu
filho. Eu sei quanto custa
choro, flores.”
Seu filho, Gilmar Souza
Yared, foi morto em 2009,
após o carro do ex-deputado estadual José Carli
Filho, que se apresentou
à Justiça no último dia 28,
atingir o veículo. Agora
no Congresso, a deputada
federal pelo Paraná diz
“lutar por vidas”. “Até pedi
a líderes (dos partidos) que
sugerissem o meu nome
(para a relatoria da proposta na Casa).”
O que mudou
com a morte?
Mudou tudo. Eu era uma
empresária conhecida no
Paraná. Trabalhei 30 anos
nessa empresa e, graças
a Deus, era bem-sucedida

e em uma madrugada fui
acordada por dois agentes
federais que traziam a informação da morte do meu
filho. No IML, não deixaram
meu esposo reconhecer o
corpo. Falaram que nunca
tinham visto nada igual
e ele não dormiria mais
na vida. Depois, recebi no
cemitério um caixão lacrado. Normalmente (depois
disso), a gente não quer
fazer mais nada da vida, as
famílias se desmancham.
No dia que o enterrei, disse
a ele que não ia enterrá-lo,
ia plantá-lo. Criei uma ONG.
Já dei quase 3 mil palestras
na ânsia de tentar diminuir
essas mortes no trânsito.
Como a senhora avalia o projeto do presidente Jair Bolsonaro?
O que sugerimos ao presidente é saídas. Vi que
houve pressa na apresentação desse projeto e ele não
vai passar do jeito que está
no Congresso porque nós
ali estamos na defesa desse
trânsito mais seguro. Para
alguns pontos já temos
até projetos apresentados, como os 40 pontos na

A deputada federal Christiane Yared fez um dos discursos mais duros até agora na Câmara contra o
projeto do governo que afrouxa punições no trânsito

carteira para motoristas
profissionais.
E nos demais pontos?
A preocupação é realmente com segurança.
Com relação ao farol aceso
de dia, é importantíssimo.
A gente viu aí uma redu-

ção de 15% das mortes
nas estradas, nas rodovias
no País. E quanto à cadeirinha, o valor é completamente irrisório, se for
comparar a um terreno
no cemitério, a um caixão,
ao tempo de choro e flores
Então trouxemos essa

realidade para o plenário. E também vimos com
preocupação a questão
dos dez anos para renovar
a habilitação.
Veja o meu caso: o jovem que matou o meu
filho, aos 18 anos teve a
habilitação concedida.

Quando fez a renovação
estava com 23; quando fez
26, era um drogado, tinha
problema sério com alcoolismo e histórico de pontos
assustador na carteira.
E continuava dirigindo.
Matou duas pessoas. Vejo
com preocupação, não a
renovação da carteira,
mas a renovação dos exames médicos.
É um país que não tem
responsabilidade... “Ah
não, cada pai é responsável pelo seu filho”, dizem.
A gente vê por aí todos os
dias, basta parar na frente
de uma escola para ver
como os pais são responsáveis: as crianças chegam
todas soltas, às vezes 3, 4
no carro, naquela folia. E
se houver um acidente,
uma colisão na traseira
do carro, essas crianças
serão ejetadas para fora.
Depois não adianta chorar.
Se morreu, tem de enterrar. E se ficar sequelas, o
País inteiro paga a conta.
A cada dez leitos no Brasil, sete são ocupados com
acidentados de trânsito.
As informações são do
jornal O Estado de S. Paulo.

Frustrada tentativa de fuga da Penitenciária em Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Oeste –
Agentes penitenciários
conseguiram frustrar
uma tentativa de fuga na
Penitenciária Estadual
de Cruzeiro do Oeste
durante a noite desta
sexta-feira (7).
Segundo o Departamento Penitenciário, presos de uma das celas da

quarta galeria já haviam
feito buracos na parede
e serrado colunas de
concreto no fundo da
cela. Após a descoberta,
os agentes ainda localizaram brocas improvisadas, pedaços de ferro e
três celulares. O material
foi apreendido e a tentativa de fuga contida.

Condutor se perde em
curva, bate em árvore
e morre entre
Altônia e Pérola
Pérola – Um jovem
de 29 anos morreu após
se perder em uma curva
e acabar batendo o Fiat
Punto que conduzia em
uma árvore, a direita
da pista, na PR-496, no
trecho entre Altônia e
Pérola, segundo a Polícia Rodoviária Estadual
de Pérola.
O acidente foi por

volta das 8h40 deste
sábado. A vítima chegou a ser socorrida por
uma equipe do Samu,
mas não resistiu aos
ferimentos e morreu ao
dar entrada no Hospital
Municipal de Altônia. O
nome da vítima não havia sido confirmado até
às 12 horas de sábado
pela PRE.
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Em fases distintas, Fluminense
e Flamengo se enfrentam pela
5ª vez no ano neste domingo
Rio, (AE) - Em fases
distintas na temporada,
Fluminense e Flamengo
se enfrentam no Maracanã
neste domingo, às 19 horas, pela oitava rodada do
Campeonato Brasileiro, em
busca de objetivos diferentes. O time tricolor busca
se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a
equipe rubro-negra quer
reafirmar sua boa fase e
encostar nos líderes.
Os rivais já se enfrentaram quatro vezes em 2019.
Foram duas vitórias para
o Flamengo, uma para o
Fluminense e um empate.
Apesar da disparidade
financeira e até técnica
entre as equipes, todos os
duelos foram equilibrados.
Os times vivem momentos diferentes. O Fluminense tem oscilado muito,
de modo que é capaz de
conseguir resultados expressivos, como a vitória
de virada épica sobre o
Grêmio em Porto Alegre
por 5 a 4 e a goleada por
4 a 1 em cima do Cruzeiro.
No entanto, é incapaz de
manter a regularidade.
Vem de duas derrotas no
Brasileirão, para Bahia e
Athletico-PR, e foi eliminado da Copa do Brasil pelo
Cruzeiro nos pênaltis. Com
seis pontos, o time tricolor
briga na parte inferior da
tabela. Para piorar, os jogadores têm de conviver com
salários atrasados.
Já o Flamengo, depois
da saída do técnico Abel
Braga, amenizou a pressão
com dois triunfos seguidos
sobre Fortaleza e Corinthians, este pela Copa do
Brasil, em que avançou às
quartas de final, e conseguiu criar um ambiente
positivo nos últimos dias.
O time rubro-negro oscilou
no início do Brasileirão,
mas melhorou seu desem-

O clássico no Rio de Janeiro é um dos destaques na rodada

DESFALQUES
Com lesão na coxa direita, o
atacante colombiano Yony González
já está vetado. O zagueiro Matheus
Ferraz ainda se recupera de dores
no joelho esquerdo e, como não treinou, dificilmente jogará. Nino, outro
defensor, com três cartões amarelos,
e Airton, expulso na última rodada,
estão suspensos. Com tantos problemas, a tendência é Fernando Diniz
escalar Caio Henrique no meio de
campo e colocar Mascarenhas na la-

penho recente e soma 13
pontos, na briga pelas
primeiras posições.
“Vai ser um clássico
bonito, de futebol bem jogado. Não vamos mudar
muito a forma de jogar, só
ajeitar algumas coisas. A
estrutura não muda, mas
precisamos entrar ligados.
Eles têm um time muito
bom na frente. Qualquer
erro pode comprometer”,
afirmou o meia Allan, do
Fluminense.
“São times que jogam
para frente. São sempre
jogos bem abertos, com

teral esquerda para reforçar o sistema defensivo. Na zaga, Frazan está
confirmado e pode ter um parceiro
improvisado, que pode ser Yuri ou
Caio, ambos volantes. O Flamengo
deve ser o mesmo que venceu o Corinthians por 1 a 0 no jogo anterior.
O time rubro-negro não tem Trauco,
Cuellar, e Arrascaeta, que estão
nas seleções de Peru, Colômbia e
Uruguai, respectivamente, para a
disputa da Copa América.

muitos gols. Para quem
está de fora é um bom jogo
para assistir. Mas vamos
tentar anular o ataque do
Fluminense no domingo e
sair com a vitória”, analisou o zagueiro Léo Duarte.
A grande dúvida do
clássico é a presença do
atacante João Pedro. O
jovem, destaque do Fluminense neste ano e umas
das principais promessas
do futebol brasileiro, está
gripado. Ele atuou resfriado no último jogo diante do
Cruzeiro, em que fez um
gol de bicicleta no minuto

final e já soma nove gols
em 14 jogos desde que subiu aos profissionais.
Se João Pedro não se
recuperar a tempo da partida, ele deverá ser substituto por Marcos Paulo.
Outro talento cria da base,
o centroavante estava defendendo a seleção de Portugal no Torneio Maurice
Revello, o antigo Torneio
de Toulon, na França, mas
o técnico Fernando Diniz
pediu sua liberação e foi
atendido. Recém-chegado
do São Paulo, Brenner
também uma opção.

Fora da Copa do Brasil, Santos revê
Atlético-MG no Brasileirão e quer vingança
Santos, (Agência Estado) - Eliminado pelo Atlético-MG da Copa do Brasil
ao perder em casa de
virada por 2 a 1 na última
quinta-feira, o Santos quer
se vingar no reencontro
com o time mineiro neste
domingo, às 19 horas,
na Vila Belmiro. O duelo,
desta vez, é pela oitava
rodada do Campeonato
Brasileiro.
Apesar dos bons números no Brasileirão - soma
14 pontos e está na luta
pelo topo da tabela -, o
Santos não tem tido boas
performances nos últimos
jogos e tem falhado em
fundamentos importantes, como a finalização. A
inconstância preocupa o
técnico Jorge Sampaoli,
que busca alternativas
para os seus comandados
voltarem a apresentar
o futebol envolvente e
ofensivo que encantou os
torcedores.
Além da possibilidade
de se vingar, o duelo também é muito importante
para o Santos pois o Atlé-

tico-MG, com um ponto
a mais, é um adversário
direto na briga pela parte
de cima da tabela e também um dos postulantes
ao título no momento.
A eliminação mudou
o ambiente no time paulista. Antes cercado de
descontração e euforia, o
cenário agora é de desconfiança e críticas. Houve
até desabafo do meia uruguaio Carlos Sánchez, que
reclamou publicamente
de ter atuado em alguns
jogos fora de sua posição,
como ponta direita ou até
mesmo como ala.
Os desfalques de Sampaoli são os mesmos dos
últimos jogos: Cueva e
Derlis González, com as
seleções de Peru e Paraguai, para a disputa da
Copa América, e Rodrygo.
O atacante foi convocado
para a seleção brasileira
olímpica, não se apresentou, mas não conseguiu
a liberação da CBF para
jogar suas últimas partidas pelo Santos antes
de se apresentar ao Real
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Madrid.
É muito improvável que
o jovem, que, pelo imbróglio com a CBF, foi ausência nos últimos jogos contra Ceará e Atlético-MG,
seja desconvocado e possa
atuar. Assim, apesar do
desejo de Rodrygo de se
despedir do clube que o
revelou no clássico contra
o Corinthians, na próxima
quarta-feira, a despedida
do jogador pode ter sido
o empate sem gols com
o Internacional, há duas
semanas.
Atlético MG
em ascensão
Em ascensão na temporada e empolgado pela
classificação às quartas de
final da Copa do Brasil ao
vencer o Santos de virada
na última quinta-feira, o
Atlético-MG se reencontra
com o rival paulista neste
domingo. O confronto é
tão importante que pode
até valer a liderança do
campeonato, dependendo do resultado do líder
Palmeiras. No momento,

o Atlético-MG soma 15
pontos, um a mais que o
adversário deste domingo,
e quer aproveitar a fase
positiva para emendar o
quarto triunfo consecutivo por três competições
diferentes (Copa Sul-Americana, Copa do Brasil
e Brasileirão). O time mineiro vive seu auge técnico
no ano sob o comando do
técnico, ainda interino, Rodrigo Santana. O treinador
deu nova cara e postura à
equipe, que só perdeu duas
vezes no Brasileirão - para
Palmeiras e Grêmio - e vem
mostrando clara evolução.
Em contrapartida, o aspecto negativo no Atlético-MG
foi é o jejum de Ricardo
Oliveira. O centroavante
não marca um gol desde
27 de abril, tendo passando
em branco nos últimos oito
jogos que disputou. Com a
má fase do veterano, Alerrandro tem ganhado cada
vez mais espaço. O jovem
foi titular na goleada por
4 a 0 sobre o CSA e tem
entrado no decorrer da
maioria das partidas.

Em Maceió, Botafogo
encara o CSA e busca
1ª vitória fora do Rio
no Brasileirão
Rio, (AE) - Em Maceió, a missão do Botafogo é
conseguir a primeira vitória fora do Rio de Janeiro
no Campeonato Brasileiro. O time carioca tenta
melhorar seu retrospecto como visitante diante
do CSA neste domingo, às 19 horas, no estádio
Rei Pelé, em duelo da oitava rodada do torneio.
O Botafogo, que soma 12 pontos e briga, no momento, por um lugar entre os primeiros colocados,
já venceu no torneio como visitante, mas não fora
do Rio de Janeiro, já que o triunfo conquistado
por 1 a 0 no clássico diante do Fluminense, pela
quarta rodada, foi no Maracanã.
A vitória sobre o Fluminense foi a única
conquistada pelo time alvinegro fora de casa no
torneio. Dessa forma, o objetivo é melhorar seus
números atuando longe do Rio para encostar nos
líderes. Por outro lado, o Botafogo é muito forte
no Engenhão, onde venceu Bahia, Fortaleza e
Vasco - a derrota para o Palmeiras foi suspensa
pela CBF até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar o recurso do clube carioca
que alega uso indevido do VAR.
“Vai ser um jogo difícil, precisamos no comportar como uma equipe que quer buscar a parte de
cima da tabela, trazer o jogo pra característica
que seja boa pra gente, respeitando o adversário,
mas temos intenções altas, temos que jogar bem”,
afirmou o técnico Eduardo Barroca.
A grande novidade do time em Maceió estará no
gol. O experiente goleiro Diego Cavalieri assume
o lugar de Gatito Fernández, que se prepara para
defender o Paraguai na disputa da Copa América.
Desde que chegou no início do ano, Cavalieri atuou
em apenas três jogos pelo Botafogo.
A única dúvida de Barroca para escalar o time
é a presença do meia Alex Santana, que tem dores
no tornozelo direito. Se ele não puder jogar, Alan
Santos, muito elogiado por Barroca durante a
semana, será o substituto.
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I PORTO ALEGRE

Em amistoso neste
domingo, seleção
testa caminhada sem
o talento de Neymar
Porto Alegre, (AE) - A
menos de uma semana
para a estreia na Copa
América, o técnico Tite começa neste domingo a ver
como a seleção brasileira
se comporta em campo
sem a presença de Neymar,
cortado da equipe por lesão no tornozelo direito. O
amistoso contra Honduras,
às 16 horas, no Beira-Rio,
em Porto Alegre, serve
como teste final para o time
encontrar um novo acerto.
Desde a chegada ao cargo de técnico da seleção,
em 2016, Tite dirigiu a
equipe em 35 partidas e
poucas vezes não contou
com Neymar. O treinador
só não pode escalar o atacante em oito ocasiões,
sete delas em amistosos e
apenas uma em um jogo
oficial: diante da Venezuela, nas Eliminatórias da
Copa do Mundo de 2018.
Por isso, a preocupação
do Brasil agora é desenvolver uma estratégia de jogo
que não seja mais depen-

Willian tem a missão de substituir o talento de Neymar na
Seleção

dente do camisa 10. “Ele era
nossa referência técnica,
mas nossa seleção no coletivo e no conjunto é muito
forte. Temos peças para
suprir nossas necessidades”, disse o volante Arthur.
A tendência é o treinador
voltar a testar Everton, do
Grêmio, na vaga de Neymar,
assim como fez no amistoso
de quarta-feira, contra o
Catar. A expectativa contra

Honduras é avaliar como o
estilo de jogo da seleção vai
mudar sem ter a principal
estrela e sem ter de encarar
uma marcação especial
do adversário em cima
de um jogador específico.
Pela primeira vez o treinador terá o grupo todo de
23 jogadores à disposição
para observar no amistoso. O goleiro Alisson se
apresentou na quinta-feira

junto com o colega de Liverpool, Roberto Firmino.
Os dois devem ser titulares.
A outra novidade é Willian.
O meia convocado para
substituir Neymar vai herdar a camisa 10, mas deve
ficar no banco de reservas.
Os jogadores admitiram
a obrigação de encerrar a
preparação com um bom
resultado. “A gente sabe
que a pressão é o dobro,
o triplo do tamanho. Mas
temos jogadores com mais
experiência”, disse Arthur.
A estreia do Brasil na
Copa América será na sexta-feira, contra a Bolívia, no
estádio do Morumbi. A adversária no Beira-Rio, a Honduras, está na América do Sul
para se preparar para a Copa
Ouro. Na quarta-feira, a equipe disputou amistoso com o
Paraguai e empatou por 1 a 1.
BRASIL - Alisson; Daniel
Alves, Miranda, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, Firmino
e Everton. Técnico: Tite.

Desfalcada, seleção
feminina desafia
longo jejum em
estreia no Mundial
São Paulo, (AE) - Após
amargar o corte de três
jogadoras por motivo de
lesão, a seleção brasileira
feminina enfrenta a Jamaica neste domingo em
sua estreia no Mundial,
às 10h30 (de Brasília), em
Grenoble, na França, para
buscar uma vitória que é
considerada fundamental.
Embora o duelo seja ainda
pela primeira rodada do
Grupo C, o Brasil tem o
desafio de encerrar longo
jejum, pois não vence uma
partida desde o dia 29 de julho do ano passado, quando
superou o Japão por 2 a 1,
em amistoso na Inglaterra.
Depois disso, a equipe comandada por Vadão
entrou em uma terrível
sequência de nove derrotas,
a última delas para a Escócia, em 8 de abril. Nesta série negativa, sofreu 18 gols.
Sob forte desconfiança,
a seleção apostou em um
período de preparação em

Portugal para pode chegar forte ao Mundial, mas
vem enfrentando vários
problemas. O último deles
foi o corte da zagueiro
Érika, que se machucou
em treino na quinta-feira
após ficar 16 dias se recuperando de outra lesão.
Vadão convocou Daiane, do
Paris Saint-Germain, como
substituta de última hora.
Antes disso, o treinador perdeu a atacante
Adriana, que rompeu o
ligamento cruzado do
joelho, e a lateral-direita
Fabiana, com lesão na
coxa. Para os seus lugares, ele chamou a meia
Luana e a ala Poliana.
O Brasil volta a apostar
as suas fichas em Marta,
eleita pela Fifa pela sexta
vez a melhor jogadora do
mundo. Porém, a estrela
chegou à França em processo final de recuperação de
uma lesão na coxa e que exigiu 11 dias de tratamento.
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IE
I AGORA???

Falta de vagas para estacionar espanta consumidores.
Saiba porque isso acontece em Umuarama
Umuarama – Conseguir
estacionar em uma vaga na
área central de Umuarama
em horário comercial é uma
aventura. O mais provável é
que encontre o que deseja
duas ou três quadras, em
ruas laterais e tenha que
gastar tempo andando para
chegar até o seu destino.
Se for em um dia que
esteja tranquilo, sem problemas. Se for naqueles
15 minutos do horário de
almoço ou para aproveitar
a ‘saidinha’ na rua durante
o expediente de trabalho,
ai, meu amigo, seu calvário
começou.
Mas o que chama a atenção é que desde que o estacionamento rotativo pago
foi suspenso na cidade há
cerca de três meses, não é
somente nos horários de picos do comércio que se tem
dificuldade para estacionar
no centro de Umuarama.
Toda hora é um pesadelo!!!!
E para saber o que acontece o Jornal Umuarama
Ilustrado foi conferir: 8h30
de quarta-feira (5). Avenida Paraná, começando da
Praça Miguel Rossafa até a
Praça Santos Dumont, com
trinta minutos antes do comércio ‘abrir’ oficialmente.
Pasmem!!! Pouquíssimas
vagas disponíveis.
Segundo dados da Umutrans, somente para o estacionamento rotativo pago,
são 4 mil vagas para carros
e 1.500 para motos.
SEM VAGAS
No trecho da avenida
Paraná entre a Praça Santos Dumont e a rua Governador Ney Braga, das
95 vagas disponibilizadas
(sem contar as especiais
e as de curta duração),
63% ou seja, 61 já estavam
ocupadas às 8h45.
Na avenida Castelo
Branco, também no trecho
entre a Santos Dumont e a
rua Governador Ney Braga,
nas proximidades da Caixa
Econômica Federal e da
Receita Federal, às 9 horas
o índice de ocupação era
mais elevado. Das 64 vagas
disponíveis para carro, 56,
ou 87,5% estavam ocupadas. No canteiro central,
não havia uma vaga sequer
para ser usada. Isso porque
o banco abre às 10 horas.
ABUSO
No local ainda flagramos
um único veículo utilizando
o espaço para dois carros
e uma caminhonete que
invadiu o estacionamento
de motos. Isso porque o
estacionamento já estava
lotado. Das oito vagas, seis

estavam como motos e uma
indisponibilizada por causa
da bendita caminhonete.
Já na avenida Brasil,
também no trecho da Santos Dumont com Ney Braga,
local onde estão algumas
das principais agências
bancárias haviam poucas
vagas disponíveis às 9h24.
Na quadra seguinte, entre a
Ney Braga e a avenida Flórida, nenhuma disponível,
fosse no canteiro central ou
junto ao meio-fio nos dois
sentidos da via.
LOJAS VAZIAS
Pode pensar: nossa o comércio está bombando!!!!
Início de mês e todo mundo
comprando. Mas ao olhar
dentro dos comércios em
todas as vias, a surpresa:
raríssimos consumidores,
vendedores batendo papo
encostados em gôndolas,
limpando o chão, mas vendas mesmo, quase zero!!!
Mas e as motos e os
carros que ocupam quase
todas as vagas? De quem
são?
A advogada Stephanie
Turbay, de 28 anos, respondeu quando abordada pela equipe: “São dos
comerciantes e dos seus
funcionários”. E ressaltou
que quando o estacionamento rotativo estava em
operação, conseguir uma
vaga era sempre mais fácil.
“Mesmo nos horários de
pico, sempre encontrava
alguma vaga próximo ao
escritório. Agora não”, explicou.
Ela salientou que não
mudou o local onde deixa
o carro. “Como sempre
chego mais tarde, depois
da abertura do comércio,
continuo estacionando no
local de sempre, pois aqui
perto não tem vaga”, disse.
VAGAS
ABANDONADAS
A equipe do Jornal
Umuarama Ilustrado foi
até a avenida Manaus e
Flórida, nas proximidades
do Country Club, local onde
tracionamento as vagas
disponíveis são usadas por
quem trabalha no comércio
central porque ali não incidia o estacionamento rotativo. Avenidas vazias, com
poucos veículos parados.
COMODIDADE
“No sábado passado (1º)
um comerciante me ligou
pela manhã reclamando da
falta de lugar para parar
próximo ao seu comércio.
Eu perguntei: Mas você
estacionou o seu carro
onde? E os seus funcioná-

Procurador Jurídico da Prefeitura de Umuarama, Heber
Lepre: Zona Azul retorna no segundo semestre

Por volta das 9 horas a avenida Castelo Branco, próximo a CEF não havia mais vagas disponíveis na quarta-feira (5)

rios, onde estacionaram as
motos, os carros? Ele me
disse que parou em frente,
mas que de vez em quando
sai para fazer algo na rua
e a vaga fica desocupada”,
disse a diretora da Umutrans, Dianês Piffer.
Ela salientou que o espaço público com o estacionamento rotativo pago
e sem ele é o mesmo. “Se
as pessoas não tiverem a
consciência de que precisam deixar o espaço livre
para o seu cliente e deixar
de pensar apenas na sua
comodidade, o problema
vai continuar”, salientou
a diretora da Umutrans,
Dianês Piffer.
Ela reforçou a necessidade de quem trabalha no
comércio continuar com hábitos antigos, como deixar o
veículo em ruas e avenidas
laterais, optar por caronas
e recolher veículos dentro
dos próprios pátios.
“Sabemos que quando
a Zona Azul estava em
funcionamento muitos comércios disponibilizavam
um espaço nos fundos para
os funcionários colocarem
as motos. Muita gente ida
de carona. Por exemplo
eu trabalho em uma loja,
a pessoa da lanchonete ao
lado mora próximo. Se juntavam e iam em um único
veículo. Agora não. Cada
um usa o seu e ocupa a vaga
que é do cliente, que não
consegue chegar e parar”,
ressaltou Dianês.

E a Zona Azul, quando volta?
Segundo o procurador jurídico
da Prefeitura de Umuarama, Heber
Lepre, a expectativa é que em até
90 dias esteja concluído o processo
licitatório para a contratação de
uma empresa que fará a gestão do
estacionamento rotativo.
“Tivemos alguns questionamentos no primeiro edital. Alguns eram
improcedentes, mas haviam pontos
pertinentes que usamos para aperfeiçoar um novo edital que deve ser
publicado já na próxima semana”,
explicou o procurador.
Segundo Lepre, a principal mudança será a forma de arrecadação

pela empresa contratante. “A empresa vencedora vai faturar pela
venda de cartões e não sobre as
notificações. Não haverá também
a venda casada de cartão com a
notificação pelo estacionamento
irregular”, afirmou Lepre.
Já as notificações por estacionar
irregularmente ficará ao encargo de
agentes de trânsito concursadas.
“Como são dois processos complexos,
o concurso e a licitação, é provável
que a Zona Azul volte a funcionar
antes, mas neste caso vamos estar
atuando com a Guarda Municipal
para dar legitimidade”, asseverou.

Avenidas Manaus e Flórida, onde tradicionalmente condutores estacionavam para fugir da Zona Azul. Agora estão vazias

Avenida Paraná às 8h45 de quarta-feira (5): vagas em sua maior parte ocupadas

Diretora da Umutrans, Dianês Piffer: o espaço público
é o mesmo com ou sem estacionamento rotativo pago
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Variedades
Hoje

No “Tamanho Família” Márcio Garcia recebe Malvino
Salvador e Hortência, mais seus respectivos familiares.
Entre um assunto e outro, a nossa eterna jogadora de
basquete falará sobre sua trajetória frente ao esporte e
as dificuldades do início da carreira.

Fazendo sucesso

Camila Queiroz fez sucesso ao participar de um evento
em São Paulo, o qual reuniu vários famosos. A atriz chamou
a atenção não somente pelo seu carisma, mas também por
causa do figurino que escolheu para ocasião, calça jogging
e jaqueta bomber. Quanto ao seu trabalho nas novelas,
atualmente ela interpreta a Vanessa, em “Verão 90”.

Abrindo o coração

Em entrevista, Grazi Massafera abriu o coração e confessou que a “perdição” de sua dieta é coxinha, pastel,
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macarrão e pão. E mais, não pode faltar ovo na cozinha
da bela, que exibe forma física invejável.

Para a alegria dos fãs

Ivete Sangalo postou vídeo no qual seu marido, Daniel
Cady aparece tocando bateria ao lado de Marcelo, filho
do casal, que já demonstra aptidão para a música. Os fãs
adoraram e não economizaram nos elogios à família da
cantora.

Mostrando o resultado

Dias atrás, a cantora Simone mostrou os resultados
da reeducação alimentar. Como perdeu vários quilos, as
roupas estão largas e em postagens divertidas, a cantora
mostrou aos seus seguidores a sua nova silhueta.
A preferência da musa
Fátima Bernardes, um dos novos ícones femininos da
mídia, disse que adora usar vestidos e que prefere os mais
justos e que não tenham volumes extras nos quadris. Vale
a dica.

Filmes 09/06/2019

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)

Solidão e Fé

(Solidão e Fé) 12h30, na TV Aparecida, Brasil, 2011.
Direção de Tatiana Lohmann. O universo dos principais rodeios nacionais: Rio Verde, Novo Horizonte e
Barretos. O registro procura entender códigos, hábitos
e também investiga as histórias de alguns dos homens
que se arriscam nessas disputas.

Minha Mãe é Uma Peça

Wesley Safadão e MC Kekel

Wesley Safadão e MC Kekel acabam de lançar
a sua primeira parceria. “Desencana” traz um
batidão romântico e já está disponível em todas
as plataformas de música. Para o videoclipe,
os artistas ousaram nas cores neon e mergulharam em um clima de batalhas de hip hop. A
letra de “Desencana” fala sobre a conquista da
mulher amada, entre fluxos e bailões. O clipe foi
gravado em um galpão na Mooca, em São Paulo,
com direção de Mess Santos e traz os cantores
como anfitriões de uma grande festa, embalada
por muitas cores, figurinos estilosos e duelos de
passinhos. Com direito a penteado de cabelo azul,
risquinho raspado na sobrancelha e tatuagens
falsas pelo corpo, Wesley Safadão se divertiu
durante as gravações e fala sobre a união dos
ritmos, reforçando seu posicionamento a favor
do funk: “Tenho um carinho e um respeito muito
grande pelo funk. Me sinto feliz e honrado de
estar gravando com o Kekel, de poder levantar
essa bandeira e dizer que estou junto com vocês”,
declara.

Realeza britânica

Fontes próximas à família real confirmaram que
novos esquemas de segurança foram adotados para
a proteção de todos, principalmente do pequeno Príncipe George e seus irmãos.

Programa solo

Sérgio Marone ainda não
abandonou a ideia de ter um
programa só seu na Record, ou
em outra emissora de televisão.

De olho no prato

Sophie Charlotte decidiu
cuidar pessoalmente da alimentação do ator Daniel de
Oliveira. A atriz conta que o
amado é fã dos pratos gordurosos e calóricos, por isso
ela resolveu dar dicas de
cardápios mais saudáveis.

Sem medo de ser feliz

Fofoqueiros do bem contam que Thiago Martins e
Dudu Azevedo são muito
amigos e quando eles têm
uma folga no trabalho se
encontram para um chopp
acompanhado de guloseimas de boteco. E sem medo
das calorias extras.

Ciumento

Cauã Reymond não esconde. É muito ciumento
quando o assunto é a esposa Mariana Goldfarb. No
entanto, quem convive com
o casal conta que o bonitão
“segura sua onda” e não
costuma fazer cenas por
causa dos ousados decotes
que a sua amada usa de vez
em quando.

Apaixonados

É bonito de se ver a paixão que une Emílio Dantas
e Fabíula Nascimento. Eles
não se desgrudam e estão
sempre em clima de carinho.

Sonho

Sabrina Sato tem dito

que pretende ter três filhos
e morar em um lugar bem
sossegado, longe da muvuca das grandes metrópoles.
Duda Nagle compartilha
do sonho da amada. Lembrando que eles são pais da
pequena Zoe.

1) Em “Cine Hollyúdi”,
Matheus Nachtergaele
vive o Olegário. Qual desses cargos públicos o personagem exerce?
a) Vereador
b) Prefeito
c) Delegado
d) Deputado Federal
2) Em qual novela a
atriz Vera Fischer viveu
a personagem Jocasta?
a) “Brilhante”
b) “Mandala”
c) “Coração Alado”
d) “Laços de Família”
3) Como se chamava o personagem de Victor Fasano em
“Cara ou Coroa”?
a) Rubens
b) Miguel
c) Gabriel
d) Gustavo
4) Qual desses cantores gravou a música “A Praça”,
grande sucesso na década de 60?
a) Roberto Carlos
b) Ed Carlos
c) Ronnie Von
d) Vanderléa
5) Como se chamava o personagem de Tatu Gabus na
novela “Uga Uga”?
a) Alexandre
b) Anísio
c) Beterreba
d) Anacleto
(Respostas: 1-b / 2-b / 3-b / 4-c / 5-b)

(Minha Mãe é Uma Peça) 14h05, Brasil, 2012. Direção de André Pellenz. Com Paulo Gustavo,Rodrigo
Pandolfo, Ingrid Guimaraes. Dona Hermínia é uma
mulher de meia-idade, divorciada do marido e mãe
dedicada de Marcelina e Juliano. Hiperativa, ela não
larga do pé dos filhos, sem se dar conta de que eles
já estão bem grandinhos. Após descobrir que eles a
consideram uma chata, ela resolve sair de casa, sem
avisar a ninguém, para visitar a querida tia Zélia, com
quem pode desabafar sobre a vida. Adaptação da peça
teatral homônima, sucesso de público no Brasil.

Ace Ventura – Um Detetive Diferente

(Ace Ventura - Pet Detective) 14h45, na Bandeirantes, EUA, 1993. Direção de James G. Robinson. Com
Jim Carrey, Courtney Cox, Troy Evans. Ace Ventura
é um detetive especializado em desvendar crimes
envolvendo animais. Vive cercado de bichos, mas não
tem muito trabalho. O desaparecimento de um golfinho, mascote da equipe de futebol americano Miami
Dolphins, aparentemente sequestrado, torna-se seu
primeiro grande caso. Atrapalhado como é, Ace conduz
a investigação de uma maneira bem peculiar.

Ace Ventura 2 – Um Maluco na África

(Ace Ventura: When Nature Calls) 16h25, na Bandeirantes, EUA, 1995. Direção de James G. Robinson.
Com Jim Carrey, Ian McNeice. Após não conseguir
salvar um guaxinim, Ace Ventura impôs a si mesmo
um exílio entre monges no Himalaia. Mas ele acaba
indo viajar para África, a fim de tentar recuperar o
grande morcego branco sagrado, que foi prometido
como dote quando a princesa da tribo dos Wachati,
uma tribo pacífica, se casar com o filho mais velho dos
Wachootoo, uma tribo sanguinária. Se o morcego não
for recuperado em tempo hábil isto ocasionará uma
guerra. Ace tenta ajudar da melhor maneira possível,
mas para ele a melhor maneira implica em várias
confusões.

O Príncipe

(The Prince) 23h20, na Globo, EUA, 2014. Direção
de Brian A. Miller. Com Rain, John Cusack, Jessica
Lowndes. Um assassino aposentado deve voltar à ativa
e confrontar um antigo inimigo quando a sua filha é
sequestrada.

Limite Vertical

(Vertical Limit) 02h00, na Globo, EUA, 2001. Direção
de Martin Campbell. Com Chris O’Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton. Uma equipe de escaladores liderada
por uma determinada jovem enfrenta condições de
tempo adversas ao tentar alcançar o cume do K2, a
segunda maior montanha do mundo. Após uma série
de desastres, eles ficam presos na montanha, forçando
que o irmão da líder da equipe, também um escalador
experiente, monte uma equipe de emergência para
resgatar os sobreviventes na montanha.

Áries
Não desperdice seu tempo pensando
no que passou. Viva o presente da melhor maneira possível, equilibrando as
energias de maneira a usufruir o que
há de mais construtivo na existência.
Touro
Aproveite e intensifique seus negócios. Faça contatos com pessoas
que normalmente considera “difícil”,
pois os resultados poderão ser muito
positivos. Vá em frente.

Libra
O momento o leva a um dinamismo
espetacular. É um tempo em que
vai ousar. Não terá vergonha de se
expor e nem mostrar seus talentos.
Vai mostrar ao que veio, onde estiver.
Escorpião
Tende a querer saber de tudo que
acontece culturalmente. Tende a se
interessar por uma linguagem inovadora e a atitudes que contenham algo
que as diferencie das demais.

Gêmeos
Sua família poderá lhe dar o apoio
que tanto busca, justamente porque
com eles tende a se mostrar como é,
transparente, a não retesar suas emoções e deixar fluir o que o aborrece.

Sagitário
Tudo agora será possível, tendo em
vista as muitas portas que se abrem
em sua direção. Aproveite os bons
contatos, os amigos e conhecidos.
Bom domingo para você!

Câncer
Um encontro inesperado no trabalho
poderá gerar um movimento amoroso
em sua rotina, o que vai lhe fazer
muito bem. Aproveite os momentos
de folga para fazer algo de que gosta.

Capricórnio
Poderá se manter fechado, aparentemente risonho e simpático, mas não
permitirá que as pessoas penetrem
em seu íntimo, se fechando aos que
estiverem mais afoitos e curiosos.

Leão
Vai querer o novo, o não explorado à
exaustão, o que pode ser testado e
experimentado. Tende a estar mais
aberto, falante e participativo. Bom
para o contato com todo tipo de gente.
Virgem
Vai estar à disposição das pessoas,
sempre pronto a ajudar, a estender a
mão, a trazer uma palavra de consolo
e animação nos momentos tensos,
levantando o astral de todos.

Aquário
Não conseguirá agir como gostaria e vai lhe dar uma sensação de
impotência. Isso poderá ser visível
e desconfortável, levando-o a um
comportamento mais fechado.
Peixes
Procure enxergar o outro, seu parceiro, com um pouco mais de humanidade e perceber que ele, tal como você,
também falha. Só assim vocês serão
mais felizes.
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I“TURISTANDO”
I
NO ORIENTE

Milênios de história e modernidade
caminham juntos em Pequim
Qual seria a forma correta de chamar a capital da
China? Pequim ou Beijing?
Na verdade Beijing foi uma
tentativa do Governo chinês
de regular a transcrição
fonética da língua chinesa
para o alfabeto romano.
Mas para nós, brasileiros
o correto é manter o nome
Pequim, assim como nossos
colonizadores, os portugueses chamavam a cidade,
desde o Século XVI. Beijing
foi adotada pelos países de
língua inglesa, como os Estados Unidos e a Inglaterra.
Os franceses continuaram
a chamar e a escrever Pékin; os italianos mantiveram o Pechino; enquanto
os espanhóis optaram por
Pekin e os alemães, Peking.
Pequim é o centro político, cultural e intelectual
da República Popular da
China e atualmente é um
dos lugares mais visitados
do planeta. Além de ser a
capital, Pequim guarda os
principais atrativos turísticos da potência que mais
cresce a nível mundial.
Por se tratar de uma
nação milenar, a China tem
vários de seus atrativos na
lista de Patrimônio Mundial
da UNESCO, tais como a
Cidade Proibida, a Grande
Muralha, o Palácio de Verão
ou o Templo do Céu.
Desde 2008 ficou mais
fácil conhecer Pequim, pois
a cidade se preparou de forma grandiosa para receber
os Jogos Olímpicos daquele
ano, que, além das transformações físicas, o Governo
fez um trabalho enorme de
consciencialização para a
população receber bem os
turistas. Uma das grandes
conquistas foi que agora
as placas de trânsito e de
informações, por exemplo,
estão escritas em inglês, o
que facilita em muito a vida
dos turistas.
Em 31 de Janeiro de
1949, durante a Guerra
Civil Chinesa, as forças
comunistas entraram em
Pequim sem confrontos
violentos. No dia 1º de Outubro, o Partido Comunista
Chinês chefiado por Mao
Tse Tung, anunciou em

A Cidade Proibida está localizada exatamente no centro da antiga cidade de Pequim e é o nome popular do Palácio
Imperial da China, construído em 1420 / GB Imagem

Tiananmen (Praça da Paz
Celestial) a criação da República Popular da China.
Como capital da nação,
Pequim também sofreu agitação política de um passado recente. Na Praça da Paz
Celestial tiveram lugar os
famosos protestos de maio
e junho de 1989, que terminaram em brutal repressão
por parte do exército. Sob
ordem direta dos dirigentes
comunistas morreram milhares de estudantes, o que
ainda é objeto de polêmica
e contestação internacional
à liberdade política na mais
populosa nação da Terra.
A praça também foi lugar
de apelos de praticantes de
Falun Gong – exercícios de
meditação baseados na tolerância e benevolência - para
o fim da perseguição a eles.
Nos últimos anos muitos
problemas em Pequim se
agravaram, entre eles os
congestionamentos (apesar
da maioria dos pequineses
usarem a bicicleta como
meio de transporte), a da
poluição do ar, a destruição
do patrimônio histórico
e a chegada massiva de
imigrantes de outras partes
do país. Mas estes e outros
problemas não tiram o
encanto da cidade.

Imperdível é conhecer o Templo do Céu, um complexo de templos taoístas, construídos no ano de 1420 e utilizados tanto na Dinastia Ming, quanto
na Dinastia Qing / GB Imagem

Talvez o ponto turístico
mais visitado na China e
também mais comentado
em todo o mundo é a sua
maravilhosa Muralha, uma
obra arquitetônica fenomenal, considerada uma das
Sete Maravilhas do Mundo.
Na verdade, a Muralha da
China é uma impressionante estrutura militar
construída durante a China
Imperial. No total, os seus
diferentes traços somam
aproximadamente 7.000
quilômetros de extensão,
entre o nordeste da China
e a Mongólia.
Outro lugar bastante
curioso é a Cidade Proibida,
localizada exatamente no
centro da antiga cidade de
Pequim, é o nome popular
do Palácio Imperial da China, construído por Yunglo
(terceiro imperador da Dinastia Ming) em 1420. Este
conjunto arquitetônico com
74 hectares envolveu mais
de 200 mil trabalhadores
em sua construção e foi
residência dos imperadores
até o ano de 1922, fim do
sistema imperial.
O título de Cidade Proibida surgiu pelo fato de
somente o imperador, sua
família e empregados especiais terem a permissão

para entrar no conjunto de
prédios do palácio.
O filme “O Último Imperador” foi o primeiro a
receber autorização do
governo chinês para filmar
na Cidade Proibida e retrata, entre outras coisas, a
cerimônia de coroação do
Imperador e a vida naquele
complexo.

Imperdível é conhecer
o Templo do Céu, um complexo de templos taoístas,
construídos no ano de 1420
e utilizados tanto na Dinastia Ming, quanto na
Dinastia Qing. O Templo
do Céu inclui a norte a
Sala de Oração pelas Boas
Colheitas; a sul, o Altar Circular e a Abóbada Imperial
Celestial.
As Tumbas da Dinastia
Ming também é parada
obrigatória. Situada a cerca
de 50 km de Pequim, próximas da colina de Tianshou,
o local tem cerca de 40
quilômetros quadrados
e foi construída durante
200 anos, de acordo com
os preceitos do feng shui.
Por lá estão enterrados
13 imperadores dinastia
Ming, cerca de 23 imperatrizes, príncipes, princesas
e concubinas que viveram
entre o período de 1368 e
1644. Cada imperador tem
o seu próprio mausoléu e as
tumbas contam a história
dos 13 imperadores que governaram a China durante
230 anos.
Mas a arquitetura e a
arte contemporânea e a
alta tecnologia também
podem ser apreciados em
Pequim. O UCCA, Ullens

Center for Contemporary
Art, instituição sem fins
lucrativos inaugurada em
2007 e o Today Art Museum,
também sem fins lucrativos
reservam para os visitantes
uma coleção de mais cinco
mil trabalhos de nomes consagrados e novos valores.
Um prédio muito notado
em Pequim, considerado
uma obra de arte em forma
de edifício é a Torre CCTV,
sede da televisão estatal,
desenhada por Rem Koolhaas.
O National Center for the
Performing Arts ou Grand
National Theatre mais conhecido como “Ovo”, merece uma visita. Foi concebido
pelo arquiteto francês Paul
Andreu e fica perto da
conhecida e monumental
Praça de Tiananmen. O
prédio é uma estrutura
gigantesca de forma oval,
que acolhe uma sala de
ópera com capacidade para
2400 espectadores, uma
sala destinada ao teatro e
outra a concertos e, ainda,
um espaço de exposições.
Por este e outros motivos vale à pena conhecer
Pequim a capital da China,
esta potência que está dominando os quatro cantos
do planeta.

Está localizado na Praça da Paz Celestial o grande monumento de Pequim que homenageia o massacre dos estudantes em 1989 / GB Imagem

Um prédio muito notado em Pequim, considerado uma obra de arte em forma de edifício é a
Torre CCTV, sede da televisão estatal / GB Imagem
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Veículos
INA
I ÍNDIA

Sem Storm, EcoSport ganha
edição Thunder que faz 17 km/l

Um dos pontos mais interessantes do EcoSport indiano é que usar o mesmo motor do brasileiro e
consumir muito menos gasolina.

Na tentativa de conter o
lançamento do novo Hyundai
Venue na Índia, a Ford fez
modificações no EcoSport e
deu a ele uma inédita versão
batizada de Thunder. Assim
como o EcoSport 4x4 brasileiro
(Storm), o nome é inspirado
em tempestades, raios e trovoes. A grande diferença é
que o EcoSport indiano, com

o mesmo motor do brasileiro,
faz 17 km/l.
Entre Freestyle e Storm
Com estilo mais agressivo,
o EcoSport Thunder indiano
é um meio termo entre os
brasileiros Freestyle e Storm.
Ele ganha teto e parte do capô
pintados em preto, tom que segue em para-choques, rodas de

liga-leve, barra de teto, adesivo
na lateral e grade frontal.
Diferentemente do nosso
EcoSport Freestyle que recentemente perdeu os faróis com
projetores e LEDs diurnos,
o Thunder da Índia mantém
o conjunto mais sofisticado.
Para se diferenciar das demais
versões, uma máscara negra
foi adotada.

A cabine do EcoSport Thunder recebeu bancos revestidos de couro na cor caramelo, tom repetido
nas laterais das portas

A cabine do EcoSport
Thunder recebeu bancos revestidos de couro na cor caramelo, tom repetido nas laterais
das portas, puxadores, parte
inferior do painel e em um friso
acima do porta-luvas. O tom
é semelhante ao cobre usado
no EcoSport Storm brasileiro.
Na Índia, o SUV ainda ganhou
nova central multimídia com

tela de 9 polegadas.
EcoSport que faz 17 km/l
Um dos pontos mais interessantes do EcoSport indiano
é que usar o mesmo motor do
brasileiro e consumir muito
menos gasolina. O 1.5 três
cilindros aspirado em 123 cv
na Índia, enquanto no Brasil
ele rende 137 cv e é flex.
Segundo dados do Inmetro,

o EcoSport com motor 1.5
no Brasil rende 10,3 km/l na
cidade e 12,6 km/l na estrada
com gasolina. Já o modelo
indiano, segundo a própria
marca, atinge os 17 km/l. Por
lá, ele é oferecido somente
com transmissão manual de
cinco marchas, sem opção de
automático de seis marchas
como aqui.

CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA SEDAN
04/04
Prata, completa, R$ 16.500,00.
Fones: (44) 9 3622-3292
/ 99976-0563.

CAPTIVA 2.4
08/08
Prata, automático. R$
37.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA CLASSIC
09/10
Prata, trava, alarme, roda.
R$ 16.5000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA HACTH
PREMIUN 1.0
09/09, prata. R$ 20.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

CRUZE LT 13/13

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

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

CRUZE LT 13/13

SPIN LTZ 13/14

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

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

MONTANA LS
1.4 12/12
Branca, completo. R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

MONZA 86/87
Branco, R$ 4.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563. Troco por
Moto.

PICAPE CORSA
1.4 96/96
Trio, direção, branca. R$
11.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

S10 LT 17/18

VECTRA
ELEGANCE
06/06
Cinza, completo. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIAT

FIAT

PALIO
ATTRACTIVE 1.0
14/14
Branco, completo, 04
portas, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

PALIO WEEKEND

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

1.4 06/06
Prata, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
2016
Branco, dupla, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA FIRE
1.4 04/05
Branca, direção. R$ 15.000.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

STRADA
TREKKING 1.4
09/09
Cab. simples, completa,
prata. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

STRADA
WORKING 1.4
15/15
Vermelho, completa. R$
47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

ECOSPORT 2.0 XLS AT

10/11

PRETO

COMPLETO

R$ 32.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

UNO MILLE FIRE
2003

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 82.900,00

localização, com 170mts². R$ 2.900,00.

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

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO

16/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

Fones: (44) 3622-2242 / 9 8812-9858 Particular

UNO VIVACE
15/16

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 91.900,00

FUSION TITANIUM

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 116.900,00

HYUNDAI IX35

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 62.900,00

ONIX 1.0 LT

15/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 35.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ECOSPORT XLT
08/08

S10 LT 2.8 4X4 AT

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 116.900,00

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

S10 LT 2.8 4X4 AT

17/17

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 118.900,00

S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX

16/17

VERMELHO

COMPLETO, COURO

R$ 99.900,00

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

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

UNO WAY
ECONOMIC
10/11
04 portas, preto, ar. R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD

FORD KÁ 1.0
10/11
Preto, completo. 16.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 44.900,00

NEW FIESTA 1.6
13/14

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 39.900,00

Branco, completo. 50.000Km.
R$ 34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

SPIN LTZ 1.8 AT

15/16

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 54.900,00

TRACKER LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 62.900.00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT

13/13

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 104.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT. COURO, 7L

R$ 174.900,00

VOYAGE 1.0 COMFORTLINE

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

PAMPA 1.6 CHT
91/91
Álcool, verde. R$ 10.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
CIVIC LXS 08/08
Flex, automática, prata.
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA ATIS
15/16
Preto, 60mkm. R$ 84.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 10/11
Preto, completo. R$
47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XLI
06/06
Automático, dourado. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

DUSTER 1.6
12/13

HILLUX SRX
10/10
Prata, automático. R$
85.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

RENAULT
FLUENCE
DYNAMIQUE
13/14

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

Prata, 2.0, automático. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

HB20 SEDAN
PREMIUM 14/15

SANTA FÉ 2.7
GLS 09/10

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

Prata, automático. R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SW4 13/14
Branco, 7 lugares. R$
140.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
CROSSFOX 1.6
06/06

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

CROSSFOX 1.6
07/08
Prata, completo. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 06/06
Flex, 04 portas, R$ 14.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

GOLF 1.6 08/08
CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
VECTRA ELEGANCE PRATA 2010/2011 COMPLETO R$33.800,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2011 R$ 32.000,00
ASTRA HATCH 2011 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL,
MANUAL CHAVE COPIA, BAIXA KM R$ 31.900,00
ASTRA HATCH PRATA 140CV 2010 R$ 31.000,00
ASTRA HATCH 2010 PRATA 140CV AIR BAG DUPLO, AR DIGITAL.
R$ 30.900,00
CLASSIC 2014 LS BRANCO COMPLETO. 2° DONO, BAIXA KM R$
26.500,00
CORSA CLASSIC 2014 COMPLETO LS R$ 26.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE COMPLETA, BANCOS EM COURO 4X4, R$
40.000,00
CORSA HATCH 2011 MAXX COMPLETO, 1.4 FLEX R$ 25.000,00
MERIVA JOY 2007 PRETA COMPLETA FLEX R$ 23.500,00
CELTA LT 2013 CINZA 1.0 COMPLETO. PNEUS BONS R$ 23.800,00
CELTA LIFE 2009 PRATA 2P BASICO R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 AZUL COMPLETO R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 AZUL 4P. PNEUS NOVOS,. BEM CONSERVADO
R$ 15.000,00
C L A S S I C L I F E 2005 B E G E, D I R E Ç ÃO H I D R ÁU L I C A, T R AVA E
ALARME, R$ 14.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P COM AR CONDICIONADO, TRAVA E
ALARME R$ 13.000,00
CORSA SEDAN 2001 MILENIUM PRATA BASICO. R$ 11.000,00
VOLKSWAGEM
GOL G6 2015/16 PRATA 1.0 COMPLETO R$ 34.500,00
GOL G5 PRATA 1.6 2011 COMPLE TO. RODA DE LIGA, PNEUS
NOVOS, R$ 28.000,00
GOL HALLY 1.6 2008 COMPLETO RODA 17 PRATA R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 PRETA COMPLETA PNEUS NOVOS
R$ 24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 PRETA COMPLETA R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 VERDE, VIDROS ELÉTRICOS RODAS 17 PNEUS
NOVOS R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 COM DIREÇÃO HIDRAULICA, R$ 15.000,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 COMPLETA, BANCOS RECARO, JOGO

RODA R$ 15.000,00
PALIO 1.0 2013 BRANCO AR DIREÇÃO R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS TRAVA ALARME LIMP. DESEM.
R$16.500,00
PARATI 97 PRATA COMPLETA RODA 15 R$14.000,00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
E CO S P O R T 2005 CO R P R E TA CO M P L E TA P N E U S N O V O S
R$24.000.00
FIAT
STR ADA FIRE C AB. ESTENDIDA 2007 PR ATA COMPLE TA. R$
24.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 GASOLINA, COM AR CONDICIONADO
R$ 11.000,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 PRATA COMPLETA, PNEUS
BONS R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC 2011 LXS, CAMBIO BORBOLETA, AR DIGITAL, MUITO
BEM CONSERVADO R$ 46.000,00
COROLLA XEI 2009 PRATA COMPLETO. AUTOMATICO, COURO,
R$46.000,00
HONDA CIVIC 2011 AUTOMATICO R$ 45.900,00
COROLLA XEI 2009 PRATA R$ 45.000,00
HONDA CIVIC LXS 2008 PRETO AUT. R$36.800,00
COROLLA XEI 2004 PRETO COMPLETO. AUTOMATICO, BANCOS
TECIDO R$ 28.800,00
MOTOS
CG 150 FAN COMPLETA 2011 R$6.500,00
CG 150 ES VERMELHA R$ 4.600,00

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

GOLF 2018
Prata, 3.000Km, teto, rodas

17, 07 airbags, automático,
único dono. R$ 84.000,00.
Fone: (44) 9 9956-2484

SAVEIRO 1.6
02/02
Branca, ar, direção, R$
16.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VOYAGE 1.0
14/15
Completo, branco. R$
31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

AVISOS
E EDITAIS
AVISOS
E EDI
TAIS

COMUNICADO
DE EXTRAVIO
M. BETINELLI - ME inscrita no
CNPJ Nº 73.432.890/0001-84
localizada na Rua das
Palmeiras, 3143, Jardim
Panorama, Umuarama
- PR, comunica para os
devidos fins o extravio do
seu ALVARÁ DE LICENÇA
com cadastro nº 18201, com
esta publicação torna-se

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

sem efeito legal e comercial.

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

ABDON
IMÓVEIS
Residência de alto
padrão de construção
e acabamento, com 1
suíte+2 quartos, área de
lazer com churrasqueira e

piscina. Terreno de 378m²
(14x27) e construção
215m².
Condomínio
EUROPARK localizado
próximo ao Shopping
Palladium Umuarama.
Valor R$1.300.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.
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uopeccan - (44) 2031-0700

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

fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-821

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.200,00 – Prox. Ao
Lago Aratimbó – R. Antonio
Eduardo Giovanini, 2539 – Jd
Laguna - Alv/laje – suíte,
2 qtos, sala, coz., Bwc
soc., A. Ser., garagem e
quintal nos fundos +Detalhes

– (44)3056-5555/9.9844

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 790,00. Prox. A Uem.
R. Gustavo Cray, 2033.
Jardim Topazio. ALV/LAJ
–Suíte, 01 qto, sala, coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+
DETALHES – (44) 3056
–5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 1037 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 1.300,00. Prox. Unipar
Sede - Ed. Res. Ravel
Tower – Rua Ministro
Oliveira Salazar, 5037
-2º Andar – Zona 03 –
Mobiliado - À. Aprox.
Priv. 65,00 m² - 2 Quart.,
Sala estar/jantar, Coz.,
A. serviço, Bwc soc. e
Gar. - (Cond. Vlr/Aprox. R$
450,00 – Incluso água e
gás ) + Detalhes: (44)30565555/9.9844-3338 ou digite
cód. 1065 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 280.000,00 – Prox.
Col. Global – R. Belo
Horizonte, 2486 – Jd.
Cristal - À. Ter. Aprox.
187,00 m², À. Constr.
Aprox. 99,97 m² - Alv/
Laje – Suite, 02 quart.,
sala, copa, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes:
(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite cód. 888 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 210.000,00. Próx. Ao
Mercado Planalto Da Pça
Anchieta – R. Irati, 3325
–Zona V – Residência
mista para desmanche +
Detalhes: (44)9 9995-2111
ou digite cód. 1042 em
www.aldemirimoveis.
com.br

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 165.000,00 – Próximo Ao
Big Walmart – R. Orlando
Aguera Degan, 2498 – Jd
Bela Vista - à. Ter. Aprox.
61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02
qtos, sala, cozinha, bwc
social, A. serv., e área
gourmet c/ churrasqueira
+ Detalhes: (44)3056-5555
ou digite cód. 1050 em
www. aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 98.000,00 - Prox. A
Igreja Sagrado Coração De
Jesus – R. Dom Eugênio,
2171 – Parque Dom Bosco
– Ter. 86,25 m², Const.
51,75 m² - Alv./Forro:
02 qtos., sala, cozinha,
BWC social, A. serviço +
Detalhes – plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1049 em www.
aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
ABDON
IMOVEIS
Apartamento Contendo
: 1 Suíte, 2 Quartos, 2
Salas, 2 Garagens, Cozinha,
Dispensa e Área de serviço
o Apartamento mobiliado
localizado no 2° andar .
O condomínio contém :
2 Elevadores, Portaria,
Piscina,

Playground,

Salão de festa, Segurança
interno, Sala de ginastica,
Quadra poliesportiva e
Churrasqueira.Localizado
na Avenida Brasil, Edifício
Tom Jobim – Centro,
Umuarama/PR . Valor R$
760.000,00+ condomínio
.. Para mais informações
entre em contato com a
Abdon Imóveis pelos fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 650,00 - Prox. Unipar
Sede. Ed. Lavoisier - Av.
Maringá, 5325 - apt°. 3º
andar/frente zona 3 à. Tot.
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 Incluso
água e gás) + Detalhes
(44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód.
1038 em nosso sitewww.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA
R$ 720,00. Prox. Colégio
Paulo Tomazinho. Ed. Res.
Pathernon Av. Maringá,
4626 - 2º Andar Zona
3 À. Tot. Aprox. 52,00
m² - 2 Quart., Sala, Coz.,

A. serv., Bwc soc. e Gar.
(Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás )
+ Detalhes (44)30565555/99844-3338 ou
digite o cód. 839 em nosso
site www.aldemirimoveis.
com.br

ALUGA-SE
PARTICULAR
01 Apto, 04 quartos, 02
sacadas frente e fundo
com garagem coberta
220mts². Av. Parigot
de Souza 2465. Fone:
(44) 3622-4063. Todo
Porcelanato.

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

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

VENDE-SE
TERRENO ZONA
03
Rua Belém 5378, próx. a
Rua José Honorio Ramos.
Sendo 17,5 de frente e 14
metros de fundos. Total
245 mts. R$ 165.000,00.
Fone: (44) 9 8858-8487.

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

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

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

ABDON
IMÓVEIS
Chácara de lazer com
área de 01 alqueire
contendo 1 residência
em alvenaria com área de
300 m² mais uma área de
churrasqueira com 70 m²,
Todas as construções de
primeira. Imóvel localizado
em uma área nobre nas
imediações da chácara
betel e reguinga saída
para Maria Helena. Valor
Sob consulta. Para mais
informações entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

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

C3
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C4
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VENDA
SOBRADOS
R$ 4.450.000 - Cond. Residencial Soleil
Imóvel alto padrão com 04 suítes e demais dependências. Á.t 1072m2 e á.c 600,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 1.150.000 - Av. São Paulo, 4703 - Zona II
Sala estar, sala de Tv, sala de jantar, cozinha planejada,
edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04
carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com armários, wc social. Detalhes: pisos em
cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico,
aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.
Permanecem no imóvelos móveis ﬁxos.. Á.t 560,00m² e
á.c 330,65m². Cel.: 99132-6815.
R$ 1.000.000 - Av. Duque de Caxias, 5121 Zona V
01 suíte, 2 quartos, sala de TV, terraço, sala de visitas,
lavabo, copa e cozinha, área gourmet com churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m² e á.c
255,89m². Cel.: 98403-9168.
R$ 900.000 - Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146 - Parque Cidade Jardim
01 suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar,
escritorio com banheiro, cozinha, banheiro social,
despensa, edicula, sauna, piscina com raia e garagem.
Á.t 450,00m² e á.c 243,00m². Obs.: Por mais R$ 280.000
você pode comprar o lote ao lado todo murado com
área de 450,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 800.000 - R. Arnaldo Tupâ, 5813
Jardim Tupâ
Pav. Térreo: sala de estar, jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social, lavanderia,
02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02
amplos terraços. Aquecedor solar, portão eletrônico,
interfone, gesso, porcelanato, Blindex. Á.t 199,82m² e
á.c 170,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 735.000 - Av. Rotary, 3715
Jardim dos Príncipes
Pav. Sup: suíte com closet, 2 suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV, copa, coz., wc de
serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa,
escritório e garagem para 03 carros. Á.t. 467,01m² e á.c.
272,31m². Cel.: 99132-6815.
R$ 440.000 - R. MARÍLIA, 4107, Jd. Harmonia
Piso superior: suíte, 03 dormitórios, wc social, sala Tv
com sacada. Térreo com sala estar, sala jantar, sala de
Tv, lavabo, cozinha, lavanderia, 02 vagas cobertas. detalhes: pisos em cerâmica, moldura de gesso, Blindex,
portão eletrônico, escada em granito. Á.t 240,00m² e á.c
220,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 280.000 - Rua Hermenegildo Stecca, 2352 Pq.
Bandeirantes
Pav. Superior: 03 quartos, sala, varanda e bwc social.
Pav. Inferior: cozinha, sala de estar, copa, lavanderia e
garagem. Á.t 180,00m² e á.c 80,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 240.000 - Rua Adolfo Garcia, 2773
Casa 1 - Parque Cidade Jardim
Sobrado com área construída de 92,00m², contendo: 02
quartos, sacada, banheiro social, sala, lavabo, cozinha
com armários, área de serviço, despensa e garagem.
Cel.: 98403-9165

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

R$ 365.000 - R. Otavio Barbosa da Silva, 2104, Pq.
Bandeirantes
PAVIMENTO SUPERIOR: Uma suite com sacada, um
quarto, hall (escritório) e Terraço. PAV. INFERIOR: Sala
de estar, 1 quarto, Bwc social, cozinha, despensa,
lavanderia, garagem e nos fundos uma área grande,
um cômodo subterrâneo e corredor lateral. Espaço
com churrasqueira. Á.t 162,00m² e á.c 160,00m². Cel.:
98407-6871
R$ 350.000 - R. Amaro Tavares, 2175, Jd. Imigrantes
Sala de visitas, 2 quartos, suíte, banheiro social, cozinha, área gourmet com sala de jantar e churrasqueira,
despensa e area de serviço, garagem. Fica no imóvel
móveis da suíte, cozinha, e na área gourmet. Á.t 190,59 e
á.c 119,25. Cel.: 98403-9168.
R$ 350.000 - R. José Nanni, 04 - Cond. Res. Dubai
01 quarto com closet, 02 quartos, sala, cozinha, 02 bwcs,
área gourmet, garagem. Móveis planejados no closet,
cozinha, sala, área gourmet e bwc. Um pergolado de
21m². Acabamento em porcelanato e laminado. Á.t
200,00m² e á.c 130,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 340.000 - R. Demerval Rocha, 3822, Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m² e á.c 105,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 330.000 - R. Antonio Geraldo, 4351
Jardim Cima
sala estar, suíte, 02 dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em granito,
bancada para fogão e pia em granito, área de serviço,
02 vagas de garagem. Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone, portão eletrônico, NOVA, SEM
USO. Á.t 179,70 e á.c 130,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerva Rocha, 3840
Jd. Interlagos II
Suíte, 02 quartos, bwc social, sala de estar, copa/
cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem para
02 carros, portão eletrônico, toda em porcelanato. Á.t
156,00m² e á.c 93,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Demerval Rocha Murça, 3828,
Interlagos II
com 107,00m2 de área construída, em terreno de
124,50m2, sendo 6,18m x 25,00m, contendo 01 suíte,
02 dormitórios, banheiro social, sala estar, copa-cozinha, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de garagem.
Detalhes; porcelanato e laminado de madeira, blindex,
moldura em gesso, luminárias em LED, graﬁato, portão
eletrônico, predisposição para ar condicionado. Á.t
154,50m² e á.c 107,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000 - Rua Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu
Sala estar, lavabo, copa - cozinha planejada, suite com
closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga
descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira. Detalhes: Graﬁato, porcelanato, Blindex, portão
eletrônico. Construída a dois anos e meio. Permuta por
apto de menor valor. Á.t 180,00m² e á.c 150,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 300.000 - R. Francisco Buosi, 2110
Pq. Alto da Paraná
Sala, sala de TV, suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha
planejada com churrasqueira, despensa, lavabo, área
de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato
e laminado, blindex, permanecem no imóvel os móveis
ﬁxos. Á.t 201,5m² e á.c 113,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 300.000 - Rua Walter Luiz da Cunha, 2183, Pq.
San Remo
01 suíte, 2 quartos, banheiro social, sala de visitas,
copa, cozinha, Edícula com quarto, despensa, banheiro,
lavanderia e garagem. Imóvel locado por R$ 900,00. Á.t
360,00m² e á.c 184,85m². Cel.: 98403-9168
R$ 280.000 - Rua Otávio Barbosa 2268, Parque dos
Bandeirantes
contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço, despensa e garagem, terreno
inteiro - Cozinha com Armários planejados, ar condicionado no quarto e portão eletrônico. Cel.: 98403-9165
R$ 280.000 - Rua Corumba, 2903, Jardim Indaiá
Com área construída de 98,75m² e Terreno com área de
360,00m², contendo: 01 suíte, 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9165
R$ 250.000 - R. Soﬁa Laderutski Biella, 2911, Jd.
Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem. Á.t 183,75m²
e á.c 100,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 240.000 - R. Santina Colombo Bonora, 2330,
Jardim União
Suíte, 04 quartos, sala, cozinha, despensa, wc social,
02 vagas. Edícula com sala, cozinha, wc e quarto. Forro
de madeira, piso cerâmico, pintura nova e telhado de
ﬁbrocimento. Á.t 285,62 e á.c 188,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 220.000 - R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo
01 suíte de laje, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social em
forro PVC. Á.t 217,24m² e á.c 90,00m². Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000 - R. Francisco pontes 2216, Parque San
Remo II
Á.c 140,00m² e terreno 360,00m². 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro social e garage. Edícula: 01 quarto,
lavanderia e churrasqueira. 98403-9165.
R$ 210.000 - R. Apolo, 2788, Jd. Iguaçu
01 suíte, 01 quarto, dependência que pode se tornar
mais um quarto, sala, cozinha, bwc social e lavanderia.
Á.t 210,00m² e á.c 130,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Rua Pedro Francisco Mazetto s/n, Jardim
Itapuã
com 01 quarto, sala, cozinha planejada, banheiro, área
de serviço, churrasqueira e garagem. Cel.: 98403-9165

APARTAMENTO
R$ 1.400.000 - Edf. Amazônia, Apto. 1201
Rua Dr. Camargo, 5181
03 suítes c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar,
wc, escrit., copa, coz. planejada, espaço gourmet, área
de serviço mob. e garagens. Á.t 381,3825m² e á.útil:
270m². Cel: 99132-6815.
R$ 870.000 - Edifício Uirapuru, Apto. 202
Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 4585
com área total 325,37 m² e área útil: 268,86 m². Apartamento: 01 suíte máster com closet, 01 suíte, 02 quartos
(todos com armários), hall de entrada, lavabo, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha planejada, área
de serviço, despensa, quarto de empregada com banheiro, banheiro social, 03 vagas de garagem. Área de
uso comum: Recepção e salão de festa todo equipado
(churrasqueiras, forno, mesas. cadeira, tv, sofás, geladeira, freezer e talheres). Excelente Localização: Ao lado
do Bosque Uirapuru. Cel.: 98403-9165
R$ 600.000 - Edf. Miguel Silva Neto
Apto. 101 - Av. Flórida, 4444
com área total de 351,13m2, sendo 290,78m2 de área
de uso exclusivo e 60,35m2 de área de uso comum,
contendo: De um lado, Sala ampla, sala para academia
ou escritório, cozinha e lavandeira com armários, dependência de empregada e bwc. Do outro lado: Sala de
tv, lavabo, quarto com armário, 03 suítes, com armários,
sendo uma máster com closet e banheira. Garagem para
dois veículos. Cel.: 98407-6871
R$ 595.000 - Edifício Villa Lobos - Apto. 52, Av. Rio
Branco, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço, sacada com churrasqueira, 02 vagas de garagem, sendo uma com armário. Água quente em todas
as torneiras, móveis planejados na suíte, 01 quarto, área
de serviço e sacada. Todo em porcelanato. Á.t 208,24m²
e á.útil 126,00m². Cel.: 99922-9610.
R$ 300.000 - Ed. Allamanda, Apto. 302
Av. Florida, nº 4477, Zona I
01 suíte, 02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha
com armários planejados e fogão, área de serviço,
quartos de empregado com banheiro e garagem. Cel.:
98403-9165
R$ 280.000 - Res. Lake Park, Apto. 22
Bloco C - Rua Leonildo Stecca, 2589
Jd. Cruzeiro
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar, sala de TV com
sacada, banheiro social, area de serviço e 2 vagas de
garagem. Condomínio com area de lazer com piscina,
salão de estas e quadra de esportes. Á.t 112,62m² e á.útil
74,95m². Cel.: 98403-9168.
R$ 270.000 - Residencial Villagio di Roma, Apto. 202,
Bloco 03
Área total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada
com churrasqueira com pia, Suíte, 02 Dormitórios, Wc
Social, Cozinha com armário planejados, Área de Serviço
e 02 vagas de garagem. Excelente Localização: Próximo a
Supermercados, Bancos, Universidade. Cel.: 98403-9165
R$ 260.000 - Edf. Serrano, Apto. 301
Rua Santa Catarina, Jd. dos Príncipes
com área total de 101,39 e área útil de 79,53m² com
01 suíte, 2 quartos, sala de jantar e estar com sacada,
banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem.
Cel.: 98403-9168.
R$ 250.000 - Cond. Res. Green Park
Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes
Sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha planejada, área de serviço, 01 vaga
de garagem. Piso laminado de madeira e cerâmico,
Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil,
parquinho, salão de festas, quadra de esportes, portaria
24 horas. Condomínio de aprox. R$ 400,00. Á.t 97,51 e
á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.
R$ 230.000 - Res. Lake Park - Apto. 01 do Bloco “C” Rua Leonildo Stecca, 2589
Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02
quartos simples. Obs: Piso laminado, forro de gesso
rebaixado, lâmpadas dicroica e led. Cozinha: Piso cerâmico, armários planejados, forno elétrico e microondas
embutidos na cor aço escovado, sugar, torneira elétrica.
Área de serviço: Armários para produtos de limpeza,
gavetão para roupas, armários, e taboa de passar roupa
embutido. Sala: Home de parede, sofá retrátil. Sala de
jantar: Mesa com 04 lugares em madeira. Banheiro:
Bancada de mármore, Box de blindex. Quarto 01:
Guarda roupa com 02 portas e vidro de correr. Quarto
02: Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m² e á.útil
57,59. Cel.: 98403-9165
R$ 200.000 - Edf. Cap Ferrat, Apto. 101
Av. Maringá, 4640 - Zona III
sala estar e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios,
wc social, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de
garagem, rebaixamento em gesso com iluminaçào
embutida, Box Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem.
Á.útil 86,30m². Cel.: 99132-6815
R$ 200.000 - Res. Green Park, Apto. 32 do Bloco C - Av.
Londrina, 3390 - Zona II
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. Á.t 97,54m² e á.útil 76,50m². Cel.:
98403-9165.
R$ 195.000 - Edf. Ravel Tower, Apto 14
Av. Maringá, 5037, Zona III
sala estar/jantar, 02 dormitórios, wc social, 01 vaga de
garagem. Semi mobiliado. Á.t 96,64m² e á.útil 58,11m².
Cel.: 99132-6815
R$ 180.000 - Edifício Saint Germain, Apto 205
02 quartos, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro
social e garagem (apto com mobília). Cel. 98403-9165
R$ 170.000 - Edifício Saint Germain, Apto 206
02 quartos, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro
social e garagem. Cel. 98403-9165

R$ 160.000 - R. São Cipriano, 2099
San Martin II
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lanvanderia,
área de serviço, churrasqueira e garagem para 2 veículos. Á.t 144,38m² e á.c 115,00m². Cel.: 99922-9610

R$ 160.000 - Edf. Res. Green Ville, Apto 203 do Bloco
04 - Av. Rio Grande do Sul, 2744, Jd. Belvedere
Área total de 63,04m², sendo: 3 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha , banheiro com box, área de serviço
e garagem. Condominio com amplo salão de festas
e churrasqueira, playground e amplos espaços. Cel.:
98401-9168.

R$ 155.000 - R. Waldemar Evaristo da Silva, 2730 - Jd.
Alto da Boa Vista
02 quartos, sala de estar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. Á.t 360,00m² e á.c 90,00m².
Cel.: 98403-9168

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

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

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

R$ 140.000 - R. Luiz Gonzaga Freze, 4828 Jardim
Modelo
3 quartos, sala, cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e
garagem. Á.t 126,00m² e á.c 73,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 130.000 - Av. Goiânia, 2501 - Zona VI - 02 CASAS
02 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Outra:
01 quarto, sala, cozinha e bwc social. ACEITA CARRO
COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.
R$ 120.000 - R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. Anexo ao fundo que pode ser alugado. Área
total de 264,00m² e área construída de 80,00m². Cel.:
99917-9200

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

COMERCIAIS
R$ 5.000.000 - R. Desembargador Munhoz de Melo,
3591, Zona I
Salão comercial / Loja, com 02 apartamentos no pavimento superior. Pavimento térreo com amplo salão,
salas, banheiros, podendo sediar diversas atividades.
Pátio interno com parquinho. Á.c 1.300m² e á.útil
1.780m². Cel.: 99132-6815
R$ 2.600.000 - Av. Brasil, 3728, Zona I
Salão comercial e 03 apartamentos com garagem. Salão
com 900m² e terreno com 525m². Cel.: 99928-9610
R$ 2.500.000 - R. Ministro Oliveira Salazar, 4981,
Zona III
02 salas no térreo, LOCADAS Primeiro andar com 01
apartamenti com sala, suíte, 02 quartos e demais
dependências, DESOCUPADO; 2o andar com dois apartamentos com sala, 02 quartos e demais dependências.
LOCADOS; Amplo quintal com Edícula e 05 vagas de
garagem cobertas. Locação atual 7.000,00. Á.t 490,00m²
e á.c 500,00m². Cel.: 99132-6815
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R$ 1.200.000 - Av. Celso Garcia Cid, 3580 - Zona I
Imóvel constituído de salão comercial, 03 apartamentos e 02 casas nos fundos. Á.t 525 m² (15 x 35) e á.c
465,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 1.200.000 - Rua Piúna, 4196 - Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala com aprox.
25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m², com entrada independente. Cel.:
99132-6815.
R$ 620.000 - Av. Rio Grande do Norte, 5049, Pç.
Anchieta
comercial e residencial, com área total construída
de aproximadamente 300m2, ediﬁcada num terreno
de 507m2, contendo: PAVIMENTO TÉRREO: Um salão
comercial de aproximadamente 130m2 e uma sala/cozinha, quarto e bwc. e um espaço grande nos fundos sem
construção. PAVIMENTO SUPERIOR: Dois apartamentos,
com aproximadamente 85m2 cada, com quartos, sala,
cozinha e bwc., sendo um ocupado e um desocupado.
Comercial mais apartamento gerando 2.000 de aluguel.
Cel.: 98407-6871.
R$ 280.000 - Praça da Bíblia, 3336
Sala 202, Edf. CEMED
Sala comercial com área total de 91,58m² com 3 divisões, 02 banheiros e 01 cozinha. Frente para a Praça.
Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - R. Macapá, 3145 - Jd. Pioneiros
com área de 208,63m² de cosntrução e 347,19m² de
terreno, locado por R$ 1.263,00. Cel.: 99917-9200
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PARQUE
METROPOLITANO
Lote 10
Quadra 05

220,00m2

R$ 79.000,00

Lote 08
Quadra 04

245,00m2

R$ 76.000,00

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

Lote 23
Quadra 14

220,00m2

R$ 70.000,00

SOBRADOS

Lote 08
Quadra 24

216,40m2

R$ 65.000,00

Lote 44
Quadra 26

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 12
Quadra 11

220,00m2

R$ 65.000,00

Lote 42
Quadra 27

220,00m2

R$ 65.000,00

R$ 90.000 - R. Proj. “B”, Jd. Trianon - Lt 04 da Qd 06
Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 999229610
R$ 85.000 - R. Jorge Luiz Lozovoy
Jd. Modelo - Lt 2-A Qd 02
Á.t 220,50m². Cel.: 99917-9200
R$ 85.000 - R. Celia Maria Olmedo
Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07
Á.t 180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 72.000 - Jardim Real - Lt 13 da Qdra 14
Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

R$ 155.000 - Edf. CEMED, Sala 1203
Recepção, bwc, 02 salas e 01 copa. Á.t 53,75m². Cel.:
99132-6815

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
NEOCITTÁ ESSENZA

R$ 136.000 - R. Filadélﬁa, 4500
Jardim Los Angeles
02 Salões comerciais com 01 banheiro cada. Á.t 174,36
m² (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m². Cel.: 98403-9168.

Palladium Umuarama)

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

VENDE
Lotes no
Parque da Gávea

(Em frente a UOPECCAN)
Preços a partir de
R$ 100.982,30
SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 550.000 - R. Ceará, 5547, Zona II
Terreno Residencial com possibilidade de subdivisão,
boa topograﬁa 14 x 35. Cel.: 98403-9168
R$ 320.000 - Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de
Souza, 2150, Zona VII
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m². Cel.: 99917-9200.
R$ 280.000 - Rua Jandaia, 5707, Lote 06, Quadra 65
com área de 507,00m² (14,50 x 35,00) contendo 02 casas
de madeira. Cel.: 8403-9165
R$ 270.000 - Rua Lazaro Bom - Jardim Espanha
Terrenos com excelente topograﬁa, ideal para construção de barracão comercial. Na nova saída/entrada da
cidade, a menos de mil metros da rodovia PR- 323. São
615m² de área com caída para rua, sem necessidade de
aterro. Cel.: 99922-9610
R$ 260.000 - Cond. Euro Park Residence
R. Proj. “B” - Lote 20 da Qd 02
Á.t 361,80m². Cel.: 99132-6815
R$ 250.000 - R. Dr. Eduardo Dias Coelho
Pq. Cidade Jardim, lote 02 quadra 17
Com área de 450,00m² (15x30). Cel.: 98403-9165
R$ 220.000 - Cond. Res. Royal Garden
Lote 11 da Qd 02
Á.t 314,55m². Infraestrutura, salão de festas, playground, quadra de tênis, quadra de voley, campo de futebol,
salão de festas com churrasqueira, sistemas de câmeras
e portaria 24 horas. ACEITA APTO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168
R$ 220.000 - R. Proj. “D”, Jd. Interlagos
Lote 07 da Quadra 09
Á.t 360,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 210.000 - R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana - Lote
10 da Quadra E
Á.t 437,50m². Cel.: 99922-9610.
R$ 180.000 - Condomínio fechado Essenza Neocittà Lote 17 da Quadra 07
Á.t 262,38m². Cel.: 99922-9610
R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1169,
Parque Irani
Casa nova, com área construída de 62,89m² em um
terreno de 175 m². Cel.: 99922-9610
R$ 170.000 - R. Antônio Zanolo Fernandes, 1175,
Parque Irani
Casa com área construída de 64,83 e Terreno de 175 m².
Cel.: 99922-9610
R$ 150.000 - R. Santa Helena
Jd. Paraíso Lote 18 - Qd. 02
Á.t 360,00m² (12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.
R$ 127.000 - R. Higienópolis
Jd. São Francisco - Lt 07 da Qd 02
Á.t 280,86m². Cel.: 98403-9168
R$ 120.000 - R. Dourados
Jd. Iguaçu - Lote 01-A da Qd 04
Á.t 225,00m². Cel.: 99132-6815

(ao lado do Shopping

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

R$ 141.600,00
Condições de pagamento:
entrada de R$ 30.000,00
E saldo em 30x corrigidos
apenas pelo ipca anual.
Ainda, parcelamento
em até 180x.
R$ 55.000 - R. Rodrigo Valencia Sakai
Lote 03 - Qd. 05
Á.t 157,50m². Cel.: 98403-9168.
R$ 53.000 - R. Proj. “10”
Jd. Aeroporto II - Lt 28 da Qd 06
Á.t 204,98m². Cel.: 98407-6871.
R$ 50.000 - Parque Metropolitano, Lote 07/08-A
com área de 146,67m² (6,67 x 22). 98403-9165
R$ 50.000 - Lote 13, Quadra 13, Jardim Real
com Área de 200,00 m². Cel.: 98403-9165.
R$ 35.000 - R. Proj. “B”, Jd. Viena II
Lote 23-A - Qd 12
Á.t 127,61m² (7 x 18,23). Cel.: 98403-9168

LOTES RURAIS

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

COMERCIAIS
R$ 6.500 - R. Manoel Ramirez, 7410
Rod. PR 323, KM 304, Parque Industrial IV
Barracão Comercial na Pr 323, com barracão de 600 m²
contendo 2 escritórios, cozinha, 2 banheiros, mais mezanino de 126 m². Área total do terreno 1.193,37.
R$ 5.800 - Av. Pres. Castelo Branco, Zona I
Salão com estacionamento e mezanino para depósito.
R$ 4.200 - R. Piúna, 4196, Zona I
Barracão comercial, com acesso para caminhões para
carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo
02 salas para escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala com aprox.
25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas
com aprox. 60,00m², com entrada independente.

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

R$ 3.500 - Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I
Sala principal com recepção, 05 salas, 02 banheiros e
copa. Contendo 180m².

R$ 230.000 - Chácara a Venda na Estrada Amarela
Com área de 2.500,00m², contendo 01 residência de
alvenaria com área construída de 105,00m², sendo: 03
quartos, sala cozinha, 02 banheiros, varanda. Poço artesiano Comunitário, horta, pomar, canavial e cercada
com tela.

R$ 2.100 - Av. Liberdade, 3139 - Jd. Panorama
Salão comercial para locação com mezanino e 2 banheiros com área de 260,00m². NOVO.

LOCAÇÃO
RESIDÊNCIAS
R$ 1.500,00 - R. Japurá, 3642, Zona I
Sala de visitas, sala de TV, sala de jantar, lavabo,
banheiro social, 01 suíte, 3 quartos, cozinha, edícula
com churrasqueira, quarto, despensa, área de serviço,
piscina e garagens.
R$ 1.200 - Rua Soﬁa Laderutski Biella, 2911,
Jd. Vila Rica
01 suíte com armário planejado, 02 quartos, sendo um
com armário planejado, bwc social, cozinha, sala, poço
de luz, área de serviço fechada e garagem.
R$ 1.200,00 - Rua Amyr Bussmam, 2753
Parque Cidade Jardim
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.
R$ 950 - Rua José Balan, 4778, Jd. Social
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem.
R$ 900,00 - Rua José Gonçalves de Souza, 4145
a 100 metros no Shopping
área de 150,00m² contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, banheiro de
serviço e garagem.

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

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

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

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

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

APARTAMENTO

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

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

R$ 110.000 - Jd. Interlagos - Lt 9-B - Qd 11
Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.

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

R$ 4.000.000 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra
(Próximo à Averama)
Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica,
casa de caseiro, apto para o proprietário conjugado ao
salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte, WC social, 01
dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos,
local para depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de lazer com salão de festas,
churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis em
Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos.
Cel.: 99132-6815

R$ 115.000 - R. Antonio Cia
Lote 05, Qd 04 - Jardim Imperial III
Com área de 346,00m² (11,50x30,00).

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

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

R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 - ANTIGA
REVNEW - FRENTE COM A MINERPHÓS
Possui 05 banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m².

R$ 2.000 - Av. Paraná, 7641, Próx. A Uopeccan
Salão comercial com área de 290,00m², com mezanino
e 02 banheiros.
R$ 1.400 - Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu
Sobreloja contendo 04 salas individuais, sendo cada
sala com 01 banheiro. Medidas: Sala 01 com 14,69m².
Sala 02 com 16,25m². Sala 03 com 21,16m² e Sala 04
com 17,36m². O VALOR DE 1.400 É PARA LOCAÇÃO DAS
4 SALAS.
R$ 1.200 - R. Guadiana, 3645, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m² com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.
R$ 1.200 - R. Guadiana, 3635, Zona I
Sala Comercial com área de 76,00m² com 02 banheiros.
Próximo a Rodoviária, Clínicas Médicas, Laboratórios e
Supermercado.
R$ 1.100 - Av. Parigot de Souza s/n
Sala Comercial com área aproximada de 40,00m²
com 01 banheiro. Excelente Localização: Próximo ao
Ginásio de Esporte.
R$ 1.000 - Edf. Itália, Av. Pres. Castelo Branco, 3806,
Zona I
Frente para a avenida, contendo 92,00m², banheiro e
copa.
R$ 1.000 - Rua Manoel Rodrigues da Silva 2355,
Jardim Imigrantes
Sala comercial em 02 piso com banheiros, escritório e
cozinha.
R$ 900 - Centro Empresarial Piemont II, Sala 10
Sala com 56,00m², 01 bwc social e cozinha.
R$ 900 - Centro Emp. Champagnat, Sala 04
Av. Pres. Cast. Branco, 3786 - Zona I
Sala com 60,52m², contendo recepção, 02 salas, copa
e banheiro.
R$ 700,00 - R. Paulo Pedrosa de Alencar, 4484, Zona I
Sala com 20m², contendo banheiro.
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Classificados

VENDAS

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS

churrasqueira e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. IGREJA PANORAMA - AV. LIBERDADE, 2970, – JD.
TANGARÁ - À. Ter. 330,00 m², À. Constr. Aprox. 124,00 m² - Alv/laje C/ Suíte,
2 Quart, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911
5353(OI) ou digite o cód. 539 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 280.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. BELO HORIZONTE, 2486 – JD.
CRISTAL - À. Ter. Aprox. 187,00 m², À. Constr. Aprox. 99,97 m² - Alv/Laje – Suite,
02 quart., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353
(OI) ou digite cód. 888 em www. aldemirimoveis.com.br

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

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

RESIDÊNCIAS

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

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

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

R$ 210.000,00 – PRÓX. AO MERCADO PLANALTO DA PÇA ANCHIETA – R.
IRATI, 3325 –ZONA V – Residência mista para desmanche + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1042 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 195.000,00 – PROX. DEP. GUARANI– R. STª. EFIGENIA, 4547 – JD. GUARANI 2 - À. Ter. 200,04 m², À. Constr. Aprox. 125,00 m² - Alv/Laje/forro – Suíte, 01
Quart, Sala, Coz., Bwc soc., gar. e piscina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 881 em www.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA
SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox.
62,00 m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem
descoberta + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

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

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

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

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

R$ 350.000,00 – PROX. AABB - AV. ROTARY- 2727 – ZONA 2-A - À. Ter.
397,00m², À. Constr. Aprox. 189,80 m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto, sala , cozinha,
bwc social, edícula, garagem. + Detalhes: Plantão (44) 9 9911 5353 (OI) ou
digite o cód. 898 em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

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,

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

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

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

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

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

Residência
VENDAS

R$ 850.000,00
ZONA II

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

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

Residência
VENDAS

R$ 500.000,00

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

Residência
VENDAS

R$450.000,00

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

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

Residência
VENDAS

R$ 270.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 180.000,00

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

R$ 850,00 - PROX. CLUBE HARMONIA – JD. S. JOSÉ – RUA MARIALVA, 5983
– APTO TERRÉO - À. Priv. 69,09 m²; 03 q, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar.
(s/condomínio). + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 580 em nosso site
www. aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. AO LAGO ARATIMBO – ED. RES. CORDOBA – RUA ILHAS
GREGAS , 7040 - 2º ANDAR – JD MEDITTERANEO – À. Tot. Aprox. 96,00
m² - suíte, 2 qtos, Sala, cozinha planejada, sacada comchurrasqueira, A.
serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 340,00 – Incluso água e gás
) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 404 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 4991 – ZONA 2 - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. – IMÓVEL DESOCUPADO + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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$ 1.500.000,00

R$ 850,00 – AO LADO CLUB HARMONIA - R. MARIALVA, 5970 - SOBRELOJA
– JD. S. JOSÉ - À. Tot. Aprox. 83,00 m² - S., 2 Quart., Sala, Cozinha c/sacada ,
A. serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 588 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE
JANEIRO, 5003 – ZONA 2 - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.
Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo,
À. Gourmet c/churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 978 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 193.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ (NOS DIREITOS) – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 104 – Blc. B - À. Tot. 83,05 m², À. Priv. 61,27
m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 951 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 185.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL, 4877, Apt° 301– Blc. A - À. Tot. 83,52 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart.,
Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 (OI)) ou digite o cód. 959 em www.aldemirimoveis.com.br

VENDAS Residência em alvenaria- Locali-

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

R$ 590.000,00 – PROX. A UNIPAR CAMPOS 3 - AV. RIO DE JANEIRO, 5200 –
ZONA 2 - Const. Aprox. 198,00m², Ter. Aprox. 150,25 -Alv./laje - Térreo.: Sala,
coz. Planej.; escritório, lavabo, A. Serviço, desp.; e churrasq.; gar. p/ 02 ou + veíc.
- Sup.: 3 Suites c/ sacada, 01 quarto, Bwc social. + Detalhes (44)99911-5353 ou
digite o cód. 1009 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

SOBRADOS

R$ 175.000,00

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

Residência
VENDAS

R$ 175.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$ 1.300.000,00

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

SOBRADO
VENDAS

R$700.000,00

ZONA II

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

R$ 550.000,00

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

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

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

Apartamentos
VENDAS Edifício

R$ 850.000,00

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

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

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

Apartamentos
R$ 390.000,00
VENDAS Edifício Liberty - Apartamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 975.600,00

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

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

R$ 670,00 – PRÓX. ANTIGA RENAULT – ED. RES. SANTA HELENA – RUA
SANTA HELENA, 1200– JD PARAÍSO – À. Tot. Aprox. 76,00 m² - Suíte, 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 190,00 –
Incluso água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
821 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br

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

R$ 550,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE 1 – R.
MARIALVA, 5860 – Apto 2º ANDAR/ Bloco 03 - À. Tot. 79,24m², À. Priv. 48,53m²
- 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox.
R$ 280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou
digite o cód. 834 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

lOCAçãO

R$ 460,00 – PROX. UEM – ED. BELA VIDA - JD SONHO MEU, AV. JUNQUEIRA
FREIRE, 1113 - Apt°. 3º ANDAR/Bl 03 – 2 Quartos, Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. E garagem descoberta - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 220,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

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.

RESIDÊNCIAS

APARTAMENTOS

R$ 1.200,00 + seguro

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00 + seguro

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

Residência
LOCAÇÃO

R$ 6.500,00 + seguro

ÓTIMO PONTO COMERCIAL

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

R$ 3.300,00 + seguro

ZONA II

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

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

R$ 450.000,00

Terrenos:
VENDAS

R$ 400.000,00

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

Terreno- Localizado no Parque
Residencial Interlagos, com área total aprox.mada
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Corretor Caetano .
R$ 310.000,00

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio
R$ 295.000,00

Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .
R$ 225.000,00

VENDAS Terreno – Localizado no Residencial

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

R$ 790,00 – PROX. A UEM – R. GUSTAVO CRAY, 2033 – JARDIM TOPAZIO
– ALV/LAJ –Suíte, 01 qto, sala, coz. Bwc soc, A. serv. e gar.+ DETALHES
– (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1037 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

R$ 1.180,00 – PROX. UNIPAR SEDE - ED. RES. RAVEL TOWER – RUA MINISTRO
OLIVEIRA SALAZAR, 5037 -2º ANDAR – ZONA 03 – MOBILIADO - À. Aprox. Priv.

Terrenos:
LOCAÇÃO

Sobrados

RESIDÊNCIAS

R$ 1.200,00 – PROX. AO LAGO ARATIMBÓ – R. ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, 2539 – JD LAGUNA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem e quintal nos fundos +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 344 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

Terrenos:
VENDAS

Terrenos:

R$ 680,00 – PRÓX. IGREJA BETEL – ED. VIENA – AV. ROTARY, 3747 - APT°TERREO – JD DOS PRINCIPES – À. Tot. Aprox. 61,41 m² - Suíte, 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1021
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 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
CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 680,00 – PROX. SANEPAR - ED. RES. ATENAS – AV. MANAUS, 3975 - Apt.
03, TERREO, ZONA I - À. Tot. Aprox. 100,74 m², À. Aprox. Priv. 89,27 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar c/sac, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 600,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 877 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

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$ 900.000,00

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

Terrenos:
VENDAS

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

COMERCIAl

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

Terrenos:
VENDAS

R$ 720,00 - PROX. COLEGIO PAULO TOMAZINHO – ED. RES. PATHERNON AV. MARINGA, 4626 - 2º ANDAR – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,00 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 839 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 1.480,000,00 – PROX. CEMIL - R. MARABA, 3326 – ZONA 01-A - À. Ter.
396,60 m², À. Constr. Aprox. 376,71 m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master com closet e
banheira de hidromassagem e sacada, 2 suítes com sacada, 1 quarto, 01 sala de
tv. Edícula contendo área gourmet com churrasqueira, 01 banheiro, 01 quarto, 01

Residência
VENDAS

R$ 780,00 - PROX. A UNIPAR SEDE– ED. RES. COPACABANA – RUA SARANDI, 5281 - 1º ANDAR – ZONA 03 – À. Tot. Aprox. 95,00 m² - suíte, 2 qtos, Sala,
cozinha, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 370,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 1061 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

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

PRéDIO
RESIDENCIAl
PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL

R$ 1.500,00 + cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

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

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

A3
C5

65,00 m² - 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz., A. serviço, Bwc soc. e Gar. - (Cond.
Vlr/Aprox. R$ 450,00 – Incluso água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.98443338 ou digite cód. 1065 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 680.000,00 – PROX. A IGREJA BETEL- AV. ROTARY, 3729 – JD DOS PRINCÍPES - Const. Aprox. 227,13 m², Ter. Aprox. 232,40 Superior: suíte, 02 dormitórios
mobiliados, bwc social, sala c/ sofá, painel e cortinas/sacada. Inferior: Sala de
estar c/ cortinas e lustre, sala de jantar/cozinha planejada, fogão cook-top, coifa,
lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e painel, armários e pia, área
de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111 ou digite o cód. 893 em nosso
site www.aldemirimoveis.com.br

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

Residência
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dispensa, área de serviço. – Pvt°. Tér.: hall de entrada , sala de visita, lavabo, sala
de jantar, cozinha com armários embutidos, vaga de garagem para 02 veículos.
– Piscina aquecida. Pisos com acabamento em porcelanato, granito e madeira.
Cerca elétrica + Detalhes: Plantão (44)9995-2111 ou digite cód. 1018 em www.
aldemirimoveis.com.br

VENDAS

RESIDÊNCIA

UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 7 de junho de 2019

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 4.800,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

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

R$13.000,00 + seguro

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

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

Salões Comercial

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

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

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 1.400,00 + seguro

LOCAÇÃO

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

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

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 950,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Salões Comercial R$ 800,00 + cond + seguro

LOCAÇÃO

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

Umuarama Ilustrado

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

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha
planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor
solar em todos os pontos d'água, churrasqueira e
lavanderia. . RUA LIONS- JARDIM LISBOA Valor:
R$710.000,00
Residência 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem coberta. Possibilidade
de ampliação futura. Casa com 61,80 m² (Com
garagem coberta ) Terrenos de 159,71 m² (7,00 x
22,92) RUA ABDON SATURNINO, 0000 - PARQUE
RESIDENCIAL MONTREAL - UMUARAMA/PR
Valor : R$ 148.000,00
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00
Residência contendo: 1 suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros Social, Garagem para 02 Quartos,
Escritório, Despensa e área gourmet. Localizada no
jardim tropical, Umuarama/PR com área total de 178,23
m², área regularizada de 121,61 m² e área a regularizar
de 56,62 m², terreno com área de 262,50 m². AVENIDA
RIO GRANDE DO NORTE, 3254 - JARDIM TROPICAL
- UMUARAMA/PR Valor: R$399.000,00.
Residência de alvenaria laje, contendo 1 suíte máster, 2 quartos, sala com pé direito duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet,
BWC, lavanderia e garagem para 3 carros.
Área total: 290,40 m² (12,10 x 24), área construída:
215 m² (Obs.: Todos os móveis planejados ficaram
na residência e todos os quartos com ar condicionado e cortinas. Troca por sitio de igual ou menor
valor) RUA COLORADO, QUADRA 13 L - PARQUE
RESIDENCIAL GAVEA - UMUARAMA/PR. Valor:
R$ 750.000,00

Residência
de alvenaria com área
construída
de 150m²,
contendo
suíte, 2
quartos,
sala com pé direito duplo, cozinha planejada,
acabamento de alto padrão com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, ar condicionado em
todos os quartos, home-theater feito sob medida,
armários, balcões e box de blindex em todos
os banheiros, garagem para 2 carros grandes,
churrasqueira e lavanderia. RUA LIONS- JARDIM
LISBOA - UMUARAMA/PR Valor: R$610.000,00.
- Residência de alvenaria com uma área total de construção
de 163,45 m², com área de 120,13 m² e com ampliação
residencial em alvenaria de 43,32 m², área total do terreno
259,80 m² sendo (8,66 x 30), Contem 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social. Fundo contém dispensa,
edícula com churrasqueira e banheiro social, e uma laje na
parte superior da edícula com vista para o lago, localizada
na Rua Montes Claros n° 4022, Bairro Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. Valor: R$390.000,00
Casa de alvenaria de alto padrão em fase de acabamento,
com área construída de 144m², área total do terreno 245m²,
sendo (7x35), contendo 01 suíte com closet, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, com projeto para cozinha planejada há
escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados,
contendo lavanderia fechada e BWC, espaço pronto para
fazer piscina, toda a casa com acabamento em gesso,
porcelanato, com lâmpadas em led, com aquecedor baury
400 litros e garagem para 2 carros. RUA NATAL - ZONA
VI - UMUARAMA/PR Valor: R$ 580.000,00

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

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

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

Terreno localizado no condomínio Residencial Essenza Paysage, em frente ao shopping, com área
total de 252m² sendo 12,76m² de frente. Localizado
no melhor local do condomínio bem de frente para

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

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

fogão cook-top, coifa, lavabo, escritório, espaço gourmet c/jogo de mesa e
painel, armários e pia, área de serviços, garagem.+ Detalhes (44)99995-2111

Umuarama
ou digite o cód. Ilustrado
893 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Umuarama Ilustrado

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

TERRENOS

www.ILUSTRADO.com.br

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

Classificados

digite cód. 877 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

nosso site www.aldemirimoveis.com.br
UMUARAMA,
SEXTA-FEIRA, 7 de junho de 2019

A3
C7

R$ 680,00 - PROX. COL. PE. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ
R$ 480,00 – EM XAMBRE/PR – RU PROJETADA “A”, AO LADO DO Nº 430
DE SOUZA, 2885 - APT°. FRENTE
- JD. S. RAFAEL
– À. Tot. Aprox.
m² - 2
UMUARAMA,
DOMINGO
E75,00
SEGUNDA-FEIRA,
e 10 de
junho
– PQ RES.9PARANÁ
–Contém
02 de
qtos,2019
sala, cozinha, bwc social, lavanderia e
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso
espaço nos fundos + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód.
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 850 em
1059 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

Residencia
emAlvenária/Laje
Alvenária/Laje
Rolandia
n. 3666,
Residencia em
na na
Av. Av.
Rolandia
n. 3666,
ResiResidencial/Comercial,
prox.
Big Planalto.
dencial/Comercial, prox. ao
Big ao
Planalto.
Terreno:
30.00
= 525.00
Mts2.
- Contrução:
Terreno: 17.5
17.5 xx30.00
= 525.00
Mts2.
- Contrução:
263,12
263,12
suite, 3wc
quartos,
social,
2 salas,
Mts2. 1Mts2.
suite, 31quartos,
social, 2wc
salas,
cozinha
c/Despencozinha
c/Despensa,
edícula c/garagem
sa, lavanderia
e edícula lavanderia
c/garagem e echurrasqueira.
e churrasqueira.

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

Apartamento n.
n. 1202,
1202,Edificio
Edificio TheApartamento
Theodoro Bay na Rua Otavio
odoro
na Rua com
Otavio
Perioto
PeriotoBay
esquina
Rua
Santos
esquina
Rua
Dumont
Dumontcom
prox.
AoSantos
Parque
do Ingá
em Maringá-Pr.
- Área
297.00
prox.
Ao Parque do
Ingátotal
em MaMts2: 03- suites
e 03297.00
vagas Mts2:
de
ringá-Pr.
Área total
garagem. ACEITA PAGAMENTO
03
suites e 03
de garagem.
A PRAZO
EMvagas
SACAS
DE SOJA.
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www.ILUSTRADO.com.br
Umuarama Ilustrado
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de junho de
2019

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 09 e 10 de Junho de 2019
Umuarama Ilustrado
Classificados

OFERTAS DA SEMANA
APARTAMENTO

APARTAMENTO

RESIDÊNCIA

ED. SERRANO

ED. JACQUES COUSTEAU

AV. DUQUE DE CAXIAS

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

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

R$ 270.000

R$ 175.000

VENDA

RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIA PQ. METROPOLITANO

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

R$ 980.000

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

R$ 195.000

IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

IMÓVEIS COMERCIAIS

PORTAL
DAS
ÁGUAS

JARDIM
ATLÂNTICO

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

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

Condomínio fechado com
ampla área de lazer. Lote 02,
quadra 05, com 512,24m²,
situado bem na entrada
do condomínio, do lado
esquerdo. Excelente vista e
área verde contemplando a
natureza..

R$ 384.000

R$ 290.000
SALÃO COMERCIAL
ANTIGO CHAPELÃO
Av. Castelo Branco a 100m
da Praça Santos Dumont,
contendo uma construção
com aproximadamente
650m², sendo 481m² de
salão comercial e uma
residência de 162m².
PREÇO A CONSULTAR.
LOTES
PRÓX. SHOPPING PALADIUM
E NOVA RODOVIÁRIA
METROPOLITANO
I, II E III
Lotes com ótima topografia.
A partir de R$ 53.000
PORTAL DAS ÁGUAS
Condomínio fechado com
ampla área de lazer. Lote 01,
quadra 05, com 468,05m²,
situado bem na entrada do
condomínio, do lado esquerdo. Excelente vista e área
verde contemplando
a natureza.
R$ 351.000

O
D
I
D
N
E
V
%
0
10
ÚLTIMA
UNIDADE

EXCELENTE OPÇÃO PARA INVESTIMENTO

NÃO PERCA!
CENTRO MÉDICO
E EMPRESARIAL
HIGIENÓPOLIS
SALA 105

Área total 86,95. Grande
oportunidade de negócio,
últimas unidades a venda.
Entrega imediata.

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

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

VALOR A CONSULTAR!

E M

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

B R E V E . . .
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PRÓX. À PRAÇA 7 DE
SETEMBRO
JD. DAS CEREJEIRAS
Lotes à partir de
R$ 37.500
À 1000M DA PRAÇA
SANTOS DUMONT
PQ. DAS NAÇÕES
Lotes à partir de
R$ 32.500
SAÍDA PARA XAMBRÊ
PQ. BELO MONTE
Lotes à partir de
R$ 35.900
AO LADO HOSPITAL
VETERINÁRIO UNIPAR
PQ. FIRENZE
Lotes com ótima
topografia a partir de
R$ 52.200

APTO 03 DORMITÓRIOS
LOTES TAMBÉM:
JD. BELO HORIZONTE
TRIANON
TÓKIO
JD. MONTREAL
E MUITAS OUTRAS OPÇÕES
E OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO! CONSULTE-NOS.

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

APTO 02 DORMITÓRIOS

(SUÍTE+01 QUARTO)
Área total de 80,68 m²,
sendo 55,59m² de área privativa.

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

Contendo BWC social, sala, cozinha, área de serviço, sacada e 01 vaga
de garagem. Área de lazer com piscina, churrasqueira e playground.
Localizado no Jardim Interlagos, a poucos metros da Av. Paraná,
Shopping Palladium Umuarama e Condomínio Euro Park.

ENTRADA + BALÕES + 38 MENSAIS

ENTRADA + BALÕES + 50 MENSAIS

