Filiado à:

Desde 1.973 - Ano: 46

Nº: 11.358 - R$ 2,50

Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho
Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira
9 e 10 de Setembro de 2018
POPULAÇÃO

TECNOLOGIA

Prefeituras
vão recorrer
contra queda
no FPM

Projeto da
Unipar ganha
destaque em
evento Google

Prefeitos de várias cidades
do Paraná estão preocupados com a queda no Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), devido à queda
populacional atestada pelo
IBGE. E avisam que vão recorrer. .
Página A2

Ações sociais com o uso da
tecnologia desenvolvidas pela
Unipar levaram a universidade a
um workshop do Google no “Inovar para Brasil”, em São Paulo.
Na foto, o reitor Carlos Eduardo
com equipe no evento.
Página A4

ALERTA - Médico chama a atenção para a necessidade da prevenção, já que 99% dos casos de suicídios poderiam ser evitados

Índice de suicídios em Umuarama e
região é o dobro de homicídios em 2018
O número de suicídios registrado em Umuarama e região, em 2018, até o começo deste mês, já chega a 20. E é superior aos casos de homicídios, que eram 10 até
ontem, conforme a Secretaria de Segurança. Em um cenário mundial, o volume de pessoas que tiram suas vidas é maior se comparado as mortes pela AIDS, e é neste
cenário, que o assunto precisa de uma atenção redobrada, argumentam os médicos e profissionais da área de saúde. O psiquiatra Guilherme Derenusson enfatiza a
possibilidade de prevenção, pois de cada 10 falecimentos por suicídio, nove poderiam ser evitados. Página A3
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Bolsonaro
melhora, mas
seu filho
vai às ruas
Página A2
ACIDENTE

Mulher morre
ao ser ejetada
de carro na 323
Página A6
AVICULTURA

Estudantes fazem campanha solidária em
escola e arrecadam alimentos para cães

Iporã terá
abatedouro de
aves, anuncia
Prefeitura

Entre julho e agosto deste ano, estudantes da Escola Municipal Jardim União
realizaram a campanha solidária e arrecadaram rações que foram doadas, na
semana que passou, para a professora aposentada dona Iracema . Página A5
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FAVORITO - Após a derrota que deu o título do Paulistão

ao Corinthians no começo do ano, o Palmeira volta a receber o Corinthians hoje, de novo como favorito. A diferença
agora é que o técnico Felipão estará no banco e vem de
boa fase com o Verdão. Página A8
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Bolsonaro se mantém
estável e já pode sentar;
autor de atentado
é transferido
Boletim médico divulgado pelo hospital Albert
Einstein na manhã deste sábado (8) diz que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) passou a noite
sem intercorrências e que seu quadro de saúde
mantém-se estável. O candidato recebeu uma facada
na quinta-feira (6), durante ato de campanha em
Juiz de Fora. Com a estabilidade do quadro, Bolsonaro poderá começar a se sentar. Antes disso, só
podia ficar deitado. De todo modo, ele continuará
na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O boletim
também descarta, no momento, a necessidade de
uma nova cirurgia. Bolsonaro segue sem poder
comer e atualmente recebe alimentação pela veia.
“Os exames laboratoriais e de imagem realizados
durante avaliação médica mostraram resultados
estáveis. Encontra-se em boas condições cardiovascular e pulmonar, sem sinais de ou de infecção”, diz
o boletim. Aliado de Bolsonaro, o senador Magno
Malta (PR-ES), que o visitou pela manhã, disse que
a principal imagem a ser explorada na campanha a
partir de agora será a facada. “É a ultima imagem
que temos dele e completamente avessa a tudo que
ele fala. Se ele defendesse a violência os seguidores
dele teriam acabado com o sujeito ali. Vamos usar
essa imagem”, disse o senador. O autor do atentado
contra o candidato a presidente, Adelio Bispo de
Oliveira, 40, foi transferido no início da manhã para
o presídio federal de Campo Grande (MS). Oliveira
passou a noite de sexta para sábado prestando
um último depoimento a policiais federais e civis
em Juiz de Fora antes de ser transferido. Investigadores aproveitaram a oportunidade para fazer
novos questionamentos ao agressor. Oliveira foi
preso em flagrante e havia dado basicamente um
longo depoimento ao longo das horas seguintes ao
crime. O agressor passou uma noite em uma cadeia
estadual de Juiz de Fora. Na sexta, ele teve prisão
preventiva confirmada pela Justiça Federal, após
audiência de custódia em que ficou definido o seu
envio a um presídio federal. Oliveira foi indiciado
com base na Lei de Segurança Nacional por atentar
contra pessoa pública por razão política.

Pesquisa monitora
notícias falsas
na eleição
Com a relevância global das eleições brasileiras e
a polarização das opiniões em torno delas, o influente
centro de estudos americano Atlantic Council decidiu
enviar um time de pesquisadores ao país para acompanhar a circulação de notícias falsas e entender
que impacto elas podem ter nas urnas. Esse será o
primeiro pleito brasileiro desde que o fenômeno das
notícias falsas -conhecido como “fake news”- passou a
ser enxergado no resto do mundo como uma possível
ameaça a eleições. Campanhas de desinformação
influenciaram os debates políticos na União Europeia,
por exemplo, e as eleições americanas de 2016.
O laboratório digital do Atlantic Council e seu
Centro Adrienne Arsht para a América Latina já
monitoraram os disputados pleitos da Colômbia e do
México, em um projeto que chega agora ao Brasil. O
primeiro passo será, em parceria com grupos locais,
treinar jornalistas, membros da sociedade civil e monitores para identificar e entender as notícias falsas. Por
exemplo, investigando se uma determinada imagem
foi adulterada digitalmente e detectando os grupos
que podem amplificar certas mensagens políticas. No
primeiro turno, um pesquisador local ligado ao Atlantic
Council vai acompanhar in loco o voto e as campanhas
de desinformação.
Já no segundo, em 28 de outubro, o centro de pesquisas deve enviar o seu próprio time para o trabalho,
como fez, por exemplo, no México. Essa tarefa será
realizada em parceria com a FGV (Fundação Getúlio
Vargas). “Já existem organizações locais fazendo
esse monitoramento, mas queremos contribuir com
a perspectiva global da nossa organização, levando
o esforço um passo à frente para informar, explicar e
expor casos”, declarou à reportagem Roberta Braga,
diretora-associada do Centro para a América Latina
do Atlantic Council. O plano é desnudar as estratégias
de quem está disseminando as fake news e campanhas de desinformação, mostrando, por exemplo, que
casos são falsos, de onde vieram, quem os amplificou,
quem foi afetado e de que maneira. Os resultados da
pesquisa devem ser publicados na página da entidade
e encaminhados à imprensa local.
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Prefeituras acionarão deputados e Justiça
contra cortes do FPM devido à populacional
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e os
prefeitos das 15 cidades que sofrerão redução do FPM
(Fundo de Participação dos Municípios) em 2019 por
causa da nova estimativa populacional do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) vão adotar várias
ações administrativas, políticas e jurídicas para tentar
evitar os cortes de recursos.
A decisão foi tomada em reunião promovida em Curitiba, conduzida pelo presidente da AMP e prefeito de
Coronel Vivida, Frank Schiavini, com a participação do
diretor da unidade do IBGE no Paraná, Sinval dos Santos,
e de prefeitos das cidades que sofrerão corte do FPM.
Uma das medidas definidas pelo grupo será a mobilização da bancada federal do Paraná para modificar a Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992. De acordo com a lei, o IBGE
deve encaminhar ao Tribunal de Contas da União, até 31
de outubro de cada ano, a relação das populações por
Estados e Municípios para que o TCU determine a distribuição dos recursos do FPM. Â Os prefeitos querem que
o TCU considere apenas o número de habitantes definido
pelo Censo - e não a estimativa populacional.
A procuradora Jurídica da AMP, Francine Frederico,
orientou os prefeitos que deverão perder FPM a pedirem
formalmente ao IBGE para rever a estimativa (o prazo
acaba no dia 17 de setembro), usando indicadores como
o número de ligações de energia elétrica e de água, total
de eleitores e nascimentos registrados nas suas cidades.
Isso também é importante porque evitará problemas nas
prestações de contas dos municípios junto ao Â Tribunal
de Contas do Estado.

Os prefeitos também estudam a possibilidade de ingressarem com ações judiciais contra o IBGE e querem
que a organização informe em detalhes a metodologia que
utiliza Â para fazer a estimativa populacional.
Metodologia
Sinval afirmou que a metodologia adotada pelo IBGE
para definir a estimativa populacional é feita na sede nacional da organização (no Rio de Janeiro), adota rigorosos
critérios técnicos e não tem o objetivo de prejudicar os
municípios. Para fazer a estimativa, os técnicos adotam
a base de dados do Censo Populacional de 2010 (o último
feito no País).
Segundo ele, um dos motivos que explica a queda da
população em várias cidades foi a redução da taxa de
fertilidade no Brasil, que caiu de 2,19 para 1,7. O Â diretor
esclareceu, ainda, que a organização vai analisar todos
os recursos ingressados pelos prefeitos e informou que o
IBGE pediu R$ 350 milhões para a realização do Censo
Populacional de 2020, mas o Governo Federal garantiu
R$ 200 milhões.
MUNICÍPIOS ATINGIDOS
Os municípios que devem perder FPM em 2019 serão:
Alto Piquiri (0,80 para 0,60), Castro (2,60 para 2,40),
Clevelândia (1,20 para 1,00), Guaraniaçu (1,00 para 0,80),
Mamborê (1,00 para 0,80), Mangueirinha (1,20 para 1,00),
Manoel Ribas (1,00 para 0,80), Palmital (1,00 para 0,80),Â
Planalto (1,00 para 0,80), Porecatu (1,00 para 0,80), Realeza (1,20 para 1,00), Roncador (0,80 para 0,60), Santa
Maria do Oeste (0,80 para 0,60), Santa Tereza do Oeste
(0,80 para 0,60) e Turvo (1,00 para 0,80).

Déficit do governo pode ser bom,
diz pioneira de teoria econômica
A palavra déficit, quando associada ao Brasil, tende a
provocar inúmeras projeções pessimistas sobre a possibilidade de, em alguns anos, o país quebrar. Mas nem todos
os economistas têm uma visão tão negativa.
Stephanie Kelton, uma das pioneiras da teo ria monetária moderna (MMT, na sigla em inglês),
acha que o déficit de um governo pode ser uma notícia boa -sem se referir necessariamente ao Brasil.
Professora de política pública e economia da Universidade
Stony Brooks, em Nova York, ela foi economista-chefe da
comissão de orçamento do Senado americano em 2015. Também atuou como assessora econômica do democrata Bernie
Sanders durante a disputa para ser o nome do partido na
corrida pela Casa Branca -acabou perdendo para a senadora
Hillary Clinton. “Se o governo coloca mais na economia do
que arrecada, se gasta US$ 100 bilhões e arrecada US$ 80
bilhões sob a forma de impostos, nós consideramos isso um
déficit. Dizemos que o governo incorreu em um déficit de US$
20 bilhões”, diz a economista. “Não é isso. O que o governo

fez foi colocar US$ 20 bilhões na economia.”
Kelton admite que a tese pode gerar debates sobre para
onde foi esse dinheiro, porque a teoria parte do princípio
que esses recursos foram destinados para beneficiar a
economia -e não para um empresário, por exemplo. “O fato
simples que importa é que o déficit do governo provisiona
o resto da economia com moeda do governo”, diz. Essa é
outra linha de pensamento da MMT, que afirma que um
Estado nunca irá ficar insolvente, porque tem a capacidade de emitir sua própria moeda. O controle da inflação
que isso poderia gerar seria ajustado pelo orçamento, e
não pela política monetária.
Aliás, a MMT considera que bancos centrais não deveriam perder tempo com o controle da inflação, e sim focar
seus esforços na supervisão do sistema bancário. Uma
comissão orçamentária seria responsável por calcular a
pressão inflacionária gerada pelos gastos do governo. Para
ela, o controle do déficit não deveria ser visto como uma
medida do sucesso econômico de um país. (Folhapress)

O Processo Decisório no Mundo Atual.
Wilian Marques,
Você já parou para pensar na quantidade de opções
que o mundo moderno nos dá. Constantemente nos vemos
diante do que, segundo os psicólogos, trata-se da “fadiga
decisória”: quanto mais escolhas somos forçados a fazer,
mais a qualidade das decisões se deteriora.
É interessante notar que não foi só os números de opções
que aumentou, mas também a força e o número de influências
externas sobre as decisões. Nós recebemos uma sobrecarga
de informações diariamente e o mais complicado é que
essas informações, muitas vezes, carregam uma enxurrada
de opiniões. A tecnologia nos aproximou muito mais das
opiniões alheias e essas opiniões podem nos influenciar e
nos direcionar para a tomada de decisões não tão benéficas.
Na Idade Média, quais era as opções de um indivíduo que
nasceu em uma família de agricultores? Quais os meios que
esse indivíduo recebia informações? De quem ele recebia as
opiniões que podiam influenciar suas decisões? Bem, admito
que fui longe na história, porém perceba que meu objeto é
levá-los a refletir sobre a nítida diferença entre a quantidade
de opções, informações e opiniões recebidas anos atrás e
na atualidade. Nós, hoje, coexistimos com milhões de possibilidades em todas as áreas, com milhões de estratégias e
alternativas. Somos bombardeados por informações na TV,
internet, jornais e à nossa volta, informações que dizem que
podemos fazer tudo e muito mais.
Se antes a tomada de decisão era fácil pela falta de
opções, hoje, certamente, esta muito mais difícil pelo
excesso delas. Quando estamos diante de duas opções,
podemos facilmente fazer uma análise detalhada dos
aspectos positivos e negativos de cada uma e decidir pela
que mais se adequa as nossas necessidades e desejos. No
entanto, se nos encontramos diante de dez ou vinte opções,
fica mais difícil analisar todos os pontos o que pode nos
levar a tomar uma decisão não tão acertada. Soma-se a
isso a quantidade de opiniões que recebemos sobre cada

uma dessas opções e então temos a receita perfeita para
o estresse e o estado emocional negativo.
O mundo atual é muito dinâmico e nós nos adaptamos
a ele. Temos pressa para tudo, inclusive para o processo
decisório. Nos tornamos mais impacientes e inconsistentes,
tudo tem que ser muito rápido e dinâmico, mas o grande
problema disso é que vivemos constantemente estressados,
deprimidos, depressivos e cansados mentalmente. Por
exemplo, o momento de sair do “terceirão” e entrar para
a faculdade deveria ser algo incrível, uma nova etapa de
realizações e aprimoramento, mas os jovens de hoje estão
cada vez mais perdidos. A quantidade de cursos que são
ofertados, a quantidade de opções de carreira e possibilidades profissionais faz com que a escolha da profissão que
vai exercer seja muito difícil. Diante de tal situação, não são
poucos os jovens que apresentam sintomas depressivos por
estarem completamente perdidos nessa fase da vida.
Onde eu quero chegar com esse texto? Reflexão! Não dá
para simplificar a ebulição de uma geração com qualquer
conselho que sirva para todos. Estamos nos tornando cada
vez mais complexos, com mais possibilidades e mais infelizes. Nos tornamos reféns de nossa própria liberdade. No
entanto, como Coach, Palestrante motivacional e Treinador Comportamental, tomo a decisão de levá-los a refletir
sobre uma forma de melhorar nosso estado emocional,
reflita: perdemos muito do nosso tempo tentando tomar decisões corretas, perdemos oportunidades, procrastinamos,
ficamos emocionalmente cansados, patinamos no mesmo
lugar, tudo isso por ficar remoendo e tentado encontrar a
decisão correta, muitas vezes, simplesmente, precisamos
tomar a decisão e torná-la correta. Pare de perder tempo
tentando tomar a decisão correta, tome uma decisão e faça
de tudo para que essa se torne a decisão correta.
Wilian Marques, Life Coach, Programador Neurolinguístico, Palestrante, hipnólogo e
Oficial do Corpo de Bombeiros
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Alerta. Suicídio tem mais registro
de morte em relação aos homicídios
Umuarama – O município de Umuarama e a
região registraram, até
o dia 4 de setembro, 20
suicídios. O número é superior aos casos de homicídios, 10 até o fechamento da edição, conforme a
Secretaria de Segurança.
Em um cenário mundial,
o volume de pessoas que
tiram suas vidas é maior
se comparado as mortes
pela AIDS, e neste cenário,
que o assunto precisa de
uma atenção redobra,
argumentam os médicos
e profissionais da área de
saúde.
O psiquiatra Guilherme
Derenusson enfatiza a possibilidade de prevenção,
pois de 10 falecimentos
por suicídio, nove poderiam ser evitados. “Alguns
estudos revelam que 90%
das pessoas que cometeram suicídio apresentam
algum transtorno mental.
Destas, 80% passaram
por atendimento médico
na rede pública de saúde
reclamando de dores no
corpo, insônia, angustia e
problemas físicos. Desta
forma, é muito importante
os profissionais da área de
saúde ficarem atentos aos
casos”, alertou.
No âmbito familiar, Derenusson ressalta a forma
como estamos vivendo nos
últimos anos, a agilidade
do mundo e pessoas cada
dia mais conectadas estão
levando a solidão. “Precisamos prestar tenção nas
pessoas ao nosso redor.
Estamos tão voltados para

o nosso dia a dia, na tentativa de sobreviver neste
mundo de resultados rápidos e esquecemos de quem
está ao redor. A campanha
do Setembro Amarelo não
previne o suicídio, mas
a solidão. Estamos cada
dia mais sozinhos, mesmo
com várias pessoas ao
redor, e precisamos nos
conectar com quem está
no nosso meio”, explicou.
O interior
também sofre
Na condição de um
mundo agitado e de cobrança, muitos podem
pensar que o número de
suicídios pode ser atrelado aos grandes centros,
mas o psiquiatra Guilherme Derenusson revela que
entre as cinco maiores
cidades com índices de
morte por suicídio estão
duas do Rio Grande do
Sul, com cerca de 40 mil
habitantes. “O suicídio é
a segunda maior causa
de morte no mundo entre
pessoas de 15 a 29 anos.
Por isso precisamos ter
uma política de prevenção
forte como qualquer outra
doença”, alertou.
O que eu posso fazer?
Quando ouvimos de um
amigo ou parente frases
que dão a entender que a
morte é a solução para os
problemas, como também
atitudes relacionadas que
atente com a vida, fique
atento. Esse é o momento para agir e oferecer
ajuda. Mesmo não sendo

O psiquiatra Guilherme Derenusson enfatiza a possibilidade de prevenção, pois de 10 falecimentos por suicídio, nove poderiam ser evitados

um profissional, podemos
ajudar no primeiro momento com uma conversa
amiga e alertando os familiares. Mostre-se aberto
e interessado em ajudar,
ouça, e evite termos como:
“supera isso!” ou “é só
frescura, logo passa”, pois
quando uma pessoa está
sentindo-se mal consigo
mesma, a última coisa que
ela precisa é desse tipo de
apoio. Sempre indique um
acompanhamento profissional com Psicólogos e ou
Psiquiatras.

Mundo
Dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS) mostram que quase
800 mil pessoas tiram a própria
vida no mundo, a cada ano – o que
representa uma pessoa a cada 40 segundos, com taxa de 10,7 mortes por
100 mil. O Brasil é o oitavo país das
Américas em número de suicídios,
prática que tem tido crescimento
expressivo no mundo inteiro.
Conforme a secretária municipal
de Saúde, Cecília Cividini, é importante lembrar: no mundo, o suicídio

está entre as cinco maiores causas
de morte de jovens de 15 a 19 anos,
com maior tendência no sexo masculino (79%). “Diante desse quadro,
a OMS instituiu 10 de setembro
como o Dia Mundial de Prevenção
do Suicídio, que pode ser evitado
por ações preventivas na família,
escola e meios de comunicação de
forma coordenada. Hoje, 28 países
são reconhecidos por ter estratégias
nacionais de prevenção do suicídio”,
completou a secretária.

Saúde municipal disponibilizou quase
600 consultas para ortopedia em dois meses

Secretária da Saúde Cecília Cividini e o prefeito Celso Pozzobom no mutirão da ortopedia

Umuarama - Embora
mais de 30% dos pacientes com consultas
agendadas não tenham
comparecido, o esforço
concentrado que a Secretaria Municipal de
Saúde realizou – entre
julho e agosto deste

ano – reduziu consideravelmente a espera por
atendimento na área de
ortopedia: 395 pessoas
que aguardavam consultas foram atendidas, em
um total de 592 agendamentos.
A secretaria contra-

tou sete ortopedistas
para atender aos pacientes – que foram avisados por telefone – em
quatro datas marcadas
com antecedência: os
dias 14 e 28 de julho, 11
e 25 de agosto. “O objetivo foi atender ao maior

número possível, por
isso foram agendadas
cerca de 600 consultas
e quase 400 pacientes
foram consultados. Infelizmente, 197 pessoas
que estavam na lista não
comparecerem. Alguns
tiveram motivos justificáveis, mas boa parte
simplesmente faltou à
consulta”, lamentou a
secretária da Saúde,
Cecília Cividini.
Os números foram divulgados pelo enfermeiro auditor da Divisão de
Regulação, Controle,
Avaliação e Auditoria
da Secretaria de Saúde,
Edilson Rodrigues Albuquerque. As consultas
foram realizadas no
Centro de Especialidades Médicas (CEM). O
prefeito Celso Pozzobom acompanhou os
atendimentos e elogiou
o esforço da Secretaria
de Saúde para reduzir
a espera por consultas em uma área que a
Prefeitura sempre teve
dificuldade de atender
a demanda.
“O esforço foi válido e a população, que
merece atendimento
rápido e de qualidade,

é a maior beneficiada.
Pe n a q u e 3 3 , 2 % d o s
pacientes simplesmente
não apareceram para
a consulta. Temos de
apurar os motivos dessa ausência e tentar
antecipar as desistências, para remanejar
as consultas e atender
mais pacientes”, afirmou Pozzobom.
De acordo com a secretária de Saúde, o
atendimento em sistema
de mutirão – com vários

médicos atendendo ao
mesmo tempo – deve
continuar em áreas que
contam com muita demanda represada. “Mas
é importante que as pessoas compareçam, pois
não sabemos quando
será possível aumentar
o número de consultas,
novamente. A desistência com consulta marcada pode representar
um tempo a mais na fila
de espera”, completou
Cecília Cividini.
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No ‘Inovar para Brasil’ em São Paulo,
Google destaca projeto social da Unipar
Umuarama - O Google, empresa multinacional de serviços online
e software, realizou na
semana passada, em
São Paulo, o ‘Inovar para
Brasil’, um workshop
que reuniu líderes de
ensino de todo o país
para discutir o uso da
tecnologia na Educação
e apresentar as mais
recentes ferramentas criadas para isso.
A Universidade Paranaense – Unipar foi
uma das convidadas de
destaque. Dias antes do
evento, equipes do Google pesquisaram ações
sociais desenvolvidas
pelas IES (Instituições
de Ensino Superior) do
Brasil e chegaram ao
AMA (Atividades Motoras Adaptadas), projeto
de extensão universitária do curso de Educação Física da Unipar.
Criado há mais de
dez anos e desenvolvido
com recursos próprios
da Unipar, o AMA oferece atividade física a
pessoas portadoras de
deficiência, em várias
modalidades desportivas. Um dos primeiros a

se projetar, o basquete
em cadeira de rodas foi o
que chamou a atenção do
Google, que enviou uma
produtora para filmar o
cotidiano dos atletas e
um treino, na Unidade
da Unipar em Cianorte.
A gravação, com entrevistas, foi exibida
durante o Workshop
como exemplo de projeto
inovador, “que transformam vidas”, como
definiram os organizadores. O projeto também
foi comentado e avaliado pela sua proposta.
O Reitor Carlos
Eduardo Garcia participou do evento na capital
paulista. Ele diz que a
visibilidade que a Unipar
teve no evento honra a
todos que fazem parte
da Instituição. “A Unipar
brilhou com um projeto
que traz inovação, mas,
acima de tudo, inclusão,
fato que leva a reforçar
nosso sentimento de que
estamos no caminho certo, no caminho que faz a
diferença”, considera.
A presença dos acadêmicos também alegrou o Reitor. “Vejo que
essa vontade grande

de ajudar faz com que
a inovação seja transformadora! Isso é edificante!”, interpreta
Garcia, que foi recepcionado pelo CEO do Google
para a América Latina, Rodrigo Pimentel.
“A mensagem que a
Unipar passou para os
líderes do ensino supe-

rior do Brasil foi fantástica! Foi bonito ver
a grandeza do projeto,
ver os alunos da Unipar
falando de uma forma
franca, ajudando a todos
a pensar no diferente, a
refletir sobre o enfrentamento de problemas
novos com inteligência”, argumenta Valle.

Projeto que inspira
À frente da apresentação do AMA estavam a coordenadora do curso de Educação
Física da Unipar/Cianorte, professora Ellen
Rodrigues, e acadêmicos que fazem estágio
no AMA. “Sinto muito orgulho de ter tido essa
oportunidade de mostrar nosso trabalho,
a história do nosso projeto, a história da
dedicação dos nossos alunos para outras
pessoas... espero que isso seja inspirador”,
diz Ellen. Mas a participação da Unipar no
evento foi mais ampla. A diretora da Instituição, professora Giani Colauto, foi convidada
para falar sobre como a Universidade Paranaense e seus alunos vêm se adaptando às
metodologias ativas. Ela compartilhou as
experiências positivas sobre o uso das ferramentas da plataforma Google For Education,
que neste ano, com o início da modalidade de
graduação semipresencial, foi intensificado.

Iporã receberá abatedouro de frango

Prefeito Robertinho assina o edital que garante investimento recorde na economia de Iporã

Iporã

- Na quinta-feira,
06, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e o Paranacidade fizeram uma reunião
btécnica sobre desenvolvimento
urbano, a palestra sobre “Avaliação e acompanhamento das
ações e recursos liberados” contou com a presença dos prefeitos
de toda a região, autoridades e
Secretário do Estado do Paraná,
Sílvio Barros que falou aos presentes sobre o tema.
Durante o evento, Sílvio Barros

divulgou e explicou ferramentas
digitais, desenvolvidas para auxiliar no trabalho administrativo
dos prefeitos. Na sequência, uma
notícia excelente, foi divulgada
pelo secretário ao prefeito da
cidade de Iporã, Roberto Silva.
A cidade que atualmente conta
com 16 mil habitantes recebeu
a verba de R$ 12 milhões liberada pelo Governo do Estado
do Paraná em parceria com a
Prefeitura Municipal de Iporã,
cuja a qual entrará com recursos

próprios de R$ 18 milhões, para
a construção de um abatedouro
de frangos.
O anúncio, foi uma ótima notícia para a cidade de Iporã e toda
a região. O repasse desta verba
em conjunto com os recursos
próprio da cidade proporcionará
no total 1.000 empregos. Com
isso, fomenta a economia e o
desenvolvimento do município.

Fala prefeito!
O prefeito de Iporã, Roberto

Silva, “Robertinho” como é mais
conhecido, fala sobre a sua administração. “A cidade de Iporã está
muito bem estruturada, economia,
empregos e muito mais. Estamos
indo contra a maré, enquanto o
nosso país infelizmente passa
por este período difícil, Iporã
está crescendo muito, e com este
repasse do Estado em conjunto
com a prefeitura vamos gerar mais
empregos e melhorar mais a nossa
economia e da região”, relatou o
prefeito Roberto Silva.
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Escola doa ração
e remédios para
dona Iracema
Umuarama - A Escola
Municipal Jardim União
tem a tradição de iniciar
o semestre com uma ação
solidária. Neste ano, no
período entre julho e agosto,
a equipe do estabelecimento
de ensino se uniu aos alunos
e realizou uma campanha
para arrecadar ração, medicamentos veterinários e cobertores para doação a uma
pessoa muito conhecida em
Umuarama pelo trabalho
solidário que faz em defesa
dos animais abandonados.
“Com o envolvimento dos
alunos e seus familiares,
realizamos a campanha em
favor da dona Iracema do
Prado Drumont, professora
aposentada de 85 anos que
cuida de mais de 50 cães e
gatos recolhidos das ruas”,
explicou a diretora da Escola Jardim União, Eliane
Zamberlan Rocha Grossi.
Segundo ela, o intuito da
campanha – além de alimentar e dar um pouco de
conforto aos animais – “é
despertar nos alunos o sentimento de solidariedade,

estimulado-os a serem cidadãos preocupados com
as dificuldades dos outros
e mais colaborativos”, completou.
Os alunos e funcionários
da escola entregaram para
dona Iracema cerca de 100
quilos de ração, remédios e
cobertinhas para aquecer os
cães e gatos, neste período
de baixa temperatura. A
dedicação e o amor que
a professora aposentada
demonstra pelos animais
foram reconhecidos com a
entrega do título de Cidadã
Honorária de Umuarama
em outubro do ano passado,
pela Câmara de Vereadores,

aprovado em 2012 por iniciativa do então vereador
e hoje vice-prefeito Hermes
Pimentel da Silva.
Há quase 40 anos dona
Iracema cuida de animais
que ela encontra abandonados em ruas, nos bosques da
cidade e que são deixados
na porta de sua casa, na
Zona 2. Sua atuação inspirou a criação da Sociedade
de Amparo aos Animais de
Umuarama (SAAU), que por
algum tempo funcionou em
sua própria residência. Hoje
a entidade acolhe centenas
de animais e conta com sede
própria ao lado do Aterro
Sanitário Municipal.

Milton Gaiari assume segundo
mandato na Rural e abre mais
espaços para os jovens
O presidente da Sociedade Rural de Umuarama,
Milton Gaiari, assumiu
domingo passado o segundo mandato consecutivo
para mais dois anos de
gestão. Ele recepcionou
o prefeito Celso Pozzobom, o deputado federal
Osmar Serraglio, demais
integrantes da diretoria
e outras lideranças para
o evento.
Milton agradeceu toda
a diretoria e todos os associados pela confiança
no trabalho que vem sendo
realizado e convocou os
jovens para maior participação na entidade. “Estamos abertos a críticas e
sugestões pelo engrandecimento da Sociedade Rural
e de todo o agronegócio
regional”, disse. Para isso,

Prefeito Pozzobom fala na posse de Gaiari

a diretoria jovem terá papel
importante também na organização e realização da
próxima Expo Umuarama,
marcada para ocorrer entre
os dias 7 e 17 de março do
próximo ano. “Nós temos
a obrigação de fazer mais
uma grande feira em Umuarama”. Milton lembrou ainda
das reformas e ajustes que
precisam ser feitas no parque de exposições e para

isso conta com o apoio da
Prefeitura.
O prefeito Pozzobom
confirmou a continuidade
da parceria da Prefeitura
com a Sociedade Rural
porque ela faz um trabalho relevante para toda
a região. E Umuarama é
um polo da pecuária paranaense, por isso preciso da
união cada vez maior pelo
seu desenvolvimento.
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Mulher morre ao ser ejetada
de carro em capotamento na PR-323
Umuarama – Uma mulher de 31 anos perdeu a
vida após ser ejatada de
seu carro durante um capotamento, segundo a Polícia
Rodoviária Estadual. O
acidente ocorreu por volta
das 20 horas de sexta-feira
(7) no trecho urbano da PR323, próximo ao Eros Motel,
em Umuarama. Segundo a
PRE, a vítima não estaria
usando o cinto de segurança. Ela estava sozinha no
veículo.
Francielle Cristina
Batista Mendes, morreu
na hora, segundo a PRE.
Equipes dos bombeiros e
do Samu chegaram a ser

acionados para prestar
socorro, mas encontraram
a mulher já sem vida. O
velório acontece na capela
3 da Acesf desde a madrugada e o sepultamento
previsto para as 17 horas
de sábado (8).
Ainda de acordo com a
polícia, o Corsa branco, com
placas de Umuarama, teria
capotado por ao menos 30
metros, de acordo com os
sinais de frenagem na via.
A princípio não haveria
outro veículo envolvido no
acidente.
A estimativa da polícia é
que a mulher tenha perdido
o controle por estar em

velocidade acima do permitido para via. O limite de
velocidade neste trecho é
de 60 km/h. O acidente será
investigado pela polícia.
OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA
A Operação Independência da Polícia Rodoviária
Estadual(PRE) em todas
as rodovias estaduais do
Estado segue até às 23h59
de domingo (9). Desde as
14 horas de quinta-feira os
policiais intensificaram as
fiscalizações com radares
e etilômetros, para coibir excesso de velocidade,
ultrapassagem proibida
e o consumo de bebidas

alcoólicas combinado com
direção.
O objetivo é que todos
trafeguem com segurança e
tranquilidade nas rodovias
estaduais de todo o estado.
Para quem foi para a
estrada, a orientação da
PRE, é que estejam em dia
com a manutenção básica e
documentação obrigatória
do veículo, respeitando
sempre os limites de velocidade e as sinalizações
das rodovias. Para quem
estiver voltando para casa,
a recomendação é que saia
cedo, respeite a sinalização
da via e pratique a direção
defensiva.

Bomba era usada dentro de simulacro de fuzil para intimidar população
Alto Paraíso – A Polícia
Militar apreendeu dois simulacros de pistola e de fuzil de fabricação artesanal
usados para aterrorizar os
moradores de Alto Paraíso,
a 65 km de Umuarama.
O proprietário das imitações, afirmou à PM que
colocava bombas dentro
do cano dos equipamentos
e saia pela cidade, simulando serem disparos de
arma de fogo. O homem
e os simulacros foram
levados para a delegacia
da Polícia Civil de Xambrê.
Segundo a Polícia Militar,
os simulacros estavam no
quarto do suspeito, em
uma residência na avenida

Augusto José de Souza.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi abordado
durante o cumprimento
de um mandado de busca
e apreensão em uma residência apontada como
ponto de venda de drogas,
na rua Guarapuava, em
Alto Paraíso. Ele teria
chego ao local em uma
moto durante a ação policial.
No local os militares
abordaram mais três pessoas e com a ajuda dos
cães do Canil do 25º BPM
apreenderam 85 gramas
de semente de maconha;
615 gramas de maconha;
R$ 1.292,00 em notas tro-

Durante cumprimento de mandado, a PM apreendeu dinheiro e drogas e
acabou encontrando dois simulacros artesanais (foto divulgação PM)

cadas; duas correntes finas
douradas; seis aparelhos
celulares e três cartões de
memória.
Entre os celulares
apreendidos, um foi reconhecido pela mãe do
motociclista como sendo de
sua propriedade. Segundo

relato da mulher à PM, o
aparelho teria sido furtado
uma semana antes pelo
filho e trocado por drogas.
Aos militares, a mulher
apresentou a caixa do aparelho com os números de
identificação, confirmando
sua versão, segundo a PM.
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20ª RODADA

09/09

29ª RODADA

34ª RODADA

08/08

Vitória x Vasco

13 a 15/10

14 e 15/11

Ceará 1x1 Santos

Fluminense x Botafogo

Vasco x Cruzeiro

Paraná x Atlético-MG

América-MG x Ceará

Bahia x Paraná

Vasco x Atlético-PR

Paraná x Santos

Atlético-MG x América-MG

Internacional x América-MG

Palmeiras x Corinthians

Chapecoense x Vitória

Sport x Vitória

Internacional x Grêmio

Flamengo x Fluminense

Palmeiras x Fluminense

Paraná 1x1 São Paulo

10/09

Ceará x Botafogo

Chapecoense x Botafogo

Fluminense 1x0 Corinthians

Atlético-MG x Atlético-PR

Internacional x São Paulo

Bahia x Ceará

Bahia 0x1 Internacional

25ª RODADA

Atlético-PR x Sport

Flamengo x Santos

23/08

15/09

Santos x Corinthians

Cruzeiro x Corinthians

Flamengo 1x0 Vitória

Vasco x Flamengo

Palmeiras x Grêmio

São Paulo x Grêmio

Atlético-MG 0x0 Vasco

Ceará x Vitória

30ª RODADA

35ª RODADA

13/09

16/09

20 a 22/10

17 a 19/11

Chapecoense x Atlético-PR

Cruzeiro x Atlético-MG

Fluminense x Atlético-MG

São Paulo x Cruzeiro

São Paulo x Atlético-PR

Vitória x Atlético-PR

Cruzeiro x Chapecoense

Grêmio x Chapecoense

Botafogo x Bahia

Atlético-MG x Bahia

Sport x Vasco

Corinthians x Vasco

Paraná x Flamengo

Sport x Flamengo

Palmeiras x Ceará

Fluminense x Ceará

Internacional x Santos

América-MG x Santos

Vitória x Corinthians

Paraná x Palmeiras

América-MG x Grêmio

Botafogo x Internacional

31ª RODADA

36ª RODADA

25 a 27/10

21 e 22/11

Ceará x Atlético-MG

Internacional x Atlético-MG

Cruzeiro x Paraná

Ceará x Paraná

Chapecoense x América-MG

Palmeiras x América-MG

Corinthians x Bahia

Cruzeiro x Vitória

Santos x Fluminense

Bahia x Fluminense

Atlético-PR x Botafogo

Santos x Botafogo

Vitória x São Paulo

Vasco x São Paulo

Grêmio x Sport

Chapecoense x Sport

Flamengo x Palmeiras

Atlético-PR x Corinthians

Vasco x Internacional

Flamengo x Grêmio

32ª RODADA

37ª RODADA

03 a 05/11

24 a 26/11

América-MG x Cruzeiro

Santos x Atlético-MG

Internacional x Atlético-PR

Botafogo x Paraná

Bahia x Chapecoense

Corinthians x Chapecoense

Paraná x Vitória

América-MG x Bahia

Fluminense x Vasco

Internacional x Fluminense

São Paulo x Flamengo

Cruzeiro x Flamengo

Sport x Ceará

Atlético-PR x Ceará

Palmeiras x Santos

São Paulo x Sport

Botafogo x Corinthians

Vasco x Palmeiras

Atlético-MG x Grêmio

Vitória x Grêmio

Atlético-MG x Sport

33ª RODADA

38ª RODADA

01/10

10 a 12/11

02/12

Paraná x Vasco

Atlético-PR x Cruzeiro

Bahia x Cruzeiro

28ª RODADA

América-MG x Paraná

Flamengo x Atlético-PR

Santos x Chapecoense

Fluminense x América-MG

Vitória x Bahia

Palmeiras x Vitória

Grêmio x Vasco

Ceará x Vasco

Botafogo x Flamengo

Atlético-MG x Botafogo

Corinthians x São Paulo

Chapecoense x São Paulo

Fluminense x Sport

Sport x Santos

Atlético-MG x Palmeiras

Grêmio x Corinthians

Ceará x Internacional

Paraná x Internacional

22/08
Grêmio 1x1 Cruzeiro
Sport 0x2 América-MG
Palmeiras 2x0 Botafogo

21ª RODADA
25/08
Corinthians 1x0 Paraná
Cruzeiro 2x1 Fluminense
Atlético-PR 2x1 Grêmio
Santos 2x0 Bahia
Botafogo 2x0 Sport
26/08
Vitória 1x0 Atlético-MG
Vasco 3x1 Chapecoense
América-MG 2x2 Flamengo
São Paulo 1x0 Ceará
Internacional 0x0 Palmeiras
22ª RODADA
01/09
Corinthians 1x1 Atlético-MG
Vasco 0x3 Santos
Vitória 1x0 América-MG
Grêmio 4x0 Botafogo
02/09
São Paulo 1x1 Fluminense
Flamengo 0x1 Ceará
Atlético-PR 2x0 Bahia
Sport 1x0 Paraná
Chapecoense 1x2 Palmeiras
Cruzeiro 0x0 Internacional
23ª RODADA
05/09
Botafogo 1x1 Cruzeiro
Palmeiras 2x0 Atlético-PR
Paraná 1x1 Chapecoense
Internacional 2x1 Flamengo
Atlético-MG 1x0 São Paulo
Bahia 2x0 Sport
Ceará 2x1 Corinthians
06/09
Santos 0x0 Grêmio
Fluminense 0x0 Vitória
América-MG 2x1 Vasco
24ª RODADA
08/09
Sport x Cruzeiro
Flamengo x Chapecoense
São Paulo x Bahia

Grêmio x Paraná
Botafogo x América-MG
Atlético-PR x Fluminense
Santos x São Paulo
Corinthians x Sport
Bahia x Palmeiras
17/09
Chapecoense x Internacional
26ª RODADA
22/09
Flamengo x Atlético-MG
São Paulo x América-MG
Vitória x Botafogo
23/09
Vasco x Bahia
Atlético-PR x Paraná
Grêmio x Ceará
Cruzeiro x Santos
Sport x Palmeiras
Corinthians x Internacional
24/09
Chapecoense x Fluminense
27ª RODADA
29/09
América-MG x Corinthians
Fluminense x Grêmio
Bahia x Flamengo
30/09
Palmeiras x Cruzeiro
Santos x Atlético-PR
Ceará x Chapecoense
Internacional x Vitória
Botafogo x São Paulo

04 a 06/10
Chapecoense x Atlético-MG
Fluminense x Paraná
Atlético-PR x América-MG
Grêmio x Bahia
Botafogo x Vasco
Corinthians x Flamengo
Cruzeiro x Ceará
Vitória x Santos
São Paulo x Palmeiras
Sport x Internacional
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Em alta com o Palmeiras , Felipão
reencontra o Corinthians hoje em casa
Com vitórias que ficaram
marcadas na história e também polêmicas que ainda
são lembradas, o treinador
Luiz Felipe Scolari, 69, volta
a encontrar o Corinthians no
comando do Palmeiras. Os
dois times se enfrentam neste
domingo, às 16h, no Allianz
Parque, pela 24ª rodada do
Brasileiro. O jogo marca a
estreia de Jair Ventura, 39, no
comando do time alvinegro.
Contratado em agosto,
Felipão enfrentará pela primeira vez nesta sua terceira
passagem pelo Palmeiras o
adversário com quem protagonizou grandes duelos e
polêmicas. No final do século passado, os dois clubes
fizeram jogos que ficaram
marcados na memória dos
torcedores pelo futebol e até

pela pancadaria dentro de
campo, além das declarações
apimentadas.
Com Felipão no banco de
reservas, a equipe alviverde
superou o rival nas quartas e
na semifinal da Libertadores
de 1999 e 2000, respectivamente. Em 1999, o Corinthians amenizou um pouco a
eliminação ao vencer a final
do Paulista sobre o seu maior
rival. Com os palmeirenses
em festa pelo título conquistado sobre o Deportivo Cali
(COL) três dias antes do
segundo jogo e muita troca
de farpas entre os jogadores, o Corinthians sagrou-se
campeão do Estadual com o
empate por 2 a 2, na segunda
partida -venceu o primeiro
jogo por 3 a 0. A partida decisiva foi encerrada antes dos

45 minutos após uma briga
generalizada, iniciada após
embaixadinhas do atacante
corintiano Edílson.
No ano seguinte, Felipão
tentou mexer com o brio de
seus jogadores após a derrota
no primeiro duelo da semifinal da Libertadores por 4
a 3. O alvo foi Edílson, pivô
da confusão da temporada
anterior. “Onde é que está a
malandragem de vocês? Não
aprenderam nada na vida?
Tu sabes que ele é malandro,
esperto e tal, mas é covarde,
cafajeste. Eu tenho um time já
rodado, experiente, mas que
na hora do bem bom não sabe
dar um pontapé, não sabe dar
cascudo ou irritar o cara”,
disse o treinador palmeirense.
No jogo de volta, o Palmeiras venceu o rival por 3

a 2, levou a decisão para os
pênaltis e se classificou após
Marcos defender o pênalti de
Marcelinho. Demorou, mas
Felipão voltou a irritar os
corintianos.
O clássico também será o
primeiro no Allianz Parque
desde a segunda partida da
final do Paulista, realizada
em abril. Na oportunidade, o
Corinthians venceu no tempo
normal por 1 a 0 e, posteriormente, conquistou nos pênaltis o título da competição.
Os palmeirenses, porém,
afirmam que houve interferência externa sobre a arbitragem de Marcelo Aparecido
Ribeiro de Souza na anulação
de um pênalti marcado de
Ralf em Dudu. Se o Palmeiras
empatasse o confronto, ficaria com o título. (Folhapress)

Gre-Nal tem clima mais quente que o normal
O Inter é o líder e quer
manter a posição. O Grêmio é o quinto colocado e
almeja não só tirar o maior
rival do topo da tabela
mas também encostar na
primeira colocação. Esse
é o cenário do Gre-Nal
417, que acontece no Beira-Rio, neste domingo (9),
às 16h, pela 24ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
A boa colocação da dupla na
tabela eleva a temperatura
do clássico, que já é naturalmente alta, independentemente de classificação.
Isso ficou claro na entre-

vista coletiva do técnico
do Inter, Odair Hellmann.
Recordado sobre a declaração do colega Renato Gaúcho após o 0 a 0 do primeiro
turno -na ocasião, o treinador gremista afirmou que
o Inter jogou como “time
pequeno e de segunda divisão”-, Hellmann foi enfático. “O Inter não é time de
segunda divisão, e ele sabe
disso. Espero que tenha
usado força de expressão.
Ou tenha ficado nervoso
com situação de jogo.”
O treinador colorado ainda
tem dúvidas para a escalar

o time titular. A maior
delas é na vaga do lateral
-esquerdo Iago, suspenso. Uendel é o substituto
imediato, mas o treinador
ainda pode deslocar Zeca
para a posição e escalar
Fabiano na lateral-direita.
O Grêmio não terá Everton
nem Kannemann, convocados respectivamente para
as seleções brasileira e
argentina. Dois jogadores
merecem atenção por conta
de lesões: o capitão Maicon, que treinou normalmente na sexta, e Jael, o
caso mais preocupante, já

que o atacante não realizou
nenhuma atividade desde a
partida contra o Botafogo,
no sábado passado. Caso
não reúna condições, será
substituído por André.
Renato Gaúcho afirma não
ter pressa para definir a
equipe titular e que está
tranquilo, independentemente de quem possa entrar em campo no clássico:
“Tem bastante tempo para
domingo, tenho vários e
não sei quem vou pode
escalar. Independente de
q u e m j o g a r, c o n t o c o m
todos eles.”

Santos tenta driblar desgaste
físico para manter série invicta
Preocupado com o desgaste físico de seus atletas,
o técnico Cuca pode poupar
jogadores para o jogo deste
domingo (9), contra o Paraná, na Vila Capanema, em
Curitiba, pela 24ª rodada do
Campeonato Brasileiro. A
equipe alvinegra está invicta
no torneio nacional há cinco
rodadas. A última derrota
foi no dia 12 de agosto, 3 a
1 para o Atlético-MG. De lá
para cá, foram três vitórias
(Sport, Bahia e Vasco) e dois
empates (Ceará e Grêmio).
Buscando se fixar na
parte de cima da tabela, o
Santos terá boa oportunidade de voltar da capital
paranaense com mais três
pontos. O Paraná ocupa,
atualmente, a lanterna da

competição e venceu apenas
três confrontos em todo o
Brasileiro. “Muitos [jogadores] tiveram desgaste,
e podemos fazer força de
grupo no domingo [hoje].
Tenho confiança no grupo
e vamos analisar bem para
pôr um time competitivo em
busca da vitória”, disse o
técnico Cuca.
Pensando justamente no
desgaste do elenco, a comissão técnica alvinegra optou
por não retornar a Santos
depois do empate com o
Grêmio, na quinta-feira (6),
no Pacaembu. A delegação
ficou na capital paulista e
fez seu último treinamento
na cidade antes de viajar
para o Paraná.
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IFPMU

Previdência Municipal realiza prova de vida e
orienta beneﬁciários sobre nova conta-salário
Umuarama - O Fundo de
Previdência Municipal de
Umuarama (FPMU) enviou
correspondências aos aposentados e pensionistas do
município para orientá-los
sobre a necessidade de abertura de conta no Banco Itaú,
para o recebimento do benefício. A migração das contas é
obrigatória, uma vez em breve
que essa instituição bancária
passará a administrar a folha
de pagamento do fundo, bem
como de todo o funcionalismo
municipal.
A gestão do FPMU quer
aproveitar o momento para,

também, realizar a prova de
vida anual dos aposentados
e pensionistas. Na última
semana, começou o envio
das correspondências para
os beneficiários que residem
fora de Umuarama, em outros
Estados e até fora do país.
A carta de apresentação,
que deverá ser preenchida
e entregue ao Banco Itaú,
solicita a abertura da conta
na agência 2910 para o recebimento de proventos, das
aposentadorias e pensões de
servidores inativos do município. Nela o beneficiário que
reside fora deve informar da-

dos como nome completo, CPF,
RG/CNH, endereço residencial
com complemento (se houver),
CEP, cidade e Estado, além do
valor do provento recebido.
O aposentado ou pensionista deve apresentar os documentos (cópias e originais):
CPF, documento de identidade
ou CNH ativa e comprovante
de endereço, para abertura da
conta no Banco Itaú na data
marcada no oficio enviado.
A administradora do
FPMU, Denise Constante da
Silva Freitas, informa que o
prazo para abertura da nova
conta-salário é até o início de

outubro. “Junto com o ofício
sobre o recadastramento
(prova de vida), orientamos
os beneficiários a Prefeitura e
o FPMU realizaram processo
licitatório para depósito dos
salários dos servidores ativos,
inativos e pensionistas no
Banco Itaú. Para facilitar o
procedimento, enviamos a
carta de apresentação aos que
residem fora da cidade para
ser preenchida e entregue ao
gerente da agência até o início
de outubro”, reforçou.
Para os que residem em
Umuarama, o atendimento
será na sede do Fundo de Pre-

vidência – Rua Dr. Rui Ferraz
de Carvalho, 4346, centro, de
17 de setembro a 5 de outubro,
das 9h às 11h30 e das 13h30 às
16h. Além do Paraná, o FPMU
tem beneficiários cadastrados
vivendo nos Estados de Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, São Paulo, Minas
Gerais, Bahia, Goiás e Rio de
Janeiro, entre outros.
Denise Freitas acrescenta
que o aposentado ou pensionista que preferir receber seus
proventos na Caixa ou em
outras instituições bancárias
deve assinar um documento
de portabilidade. Se optar

pela nova instituição, deverá
fechar sua conta na Caixa
Econômica ou onde possuir
conta para o pagamento, para
não gerar despesas futuras.
Prazo de entrega
O prazo para entrega é
5 de outubro, sob pena de
suspensão do pagamento dos
benefícios até a regularização
do recadastramento/ prova de
vida. A partir de 2019 a prova
de vida deverá ser realizada
no mês de aniversário do beneficiário do FPMU. O formulário para recadastramento/
prova de vida será enviado
pelos Correios.

Aprovação de obras manteve bom ritmo em agosto
Umuarama - A construção civil segue em ritmo
acelerado em Umuarama, o
que vem elevando a média
de obras iniciadas desde
abril deste ano. Em agosto,
a Secretaria Municipal de
Obras, Planejamento Urbano
e Projetos Técnicos aprovou
25.095,43 metros quadrados
de edificações – número bem
próximo do bom desempenho obtido no mês anterior,
quando foram liberados 25,6
mil m² de obras. Com isso, a
média mensal – que chegou
a 19.215 m² – já encostou
na média registrada no ano
passado (19.450 m²).
O diretor de Planejamento Urbano do município,

U

N

Antônio Carlos Lavagnini,
informou que a tendência
é que os números se mantenham elevados. “Neste
mês de setembro teremos
um bom índice de projetos
liberados, pois apenas um
empreendimento residencial
aprovado nos últimos dias
já soma mais de 10 mil m².
As perspectivas são muito
boas e quando a construção
civil vai bem, ela leva consigo
vários outros setores – principalmente a geração de
empregos”, comentou.
Para o secretário municipal de Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos,
Isamu Oshima, a geração de
empregos é apenas um dos
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setores beneficiados com o
aquecimento da construção
civil.
O prefeito Celso Pozzobom lembrou que com o
início de algumas obras públicas de vulto e a retomada
de outras obras que encontravam-se travadas, nas
próximas semanas, o setor
vai receber mais um impacto
positivo. “Creio que pode
ficar difícil encontrar toda
a mão de obra necessária.
Muitos postos de trabalho serão abertos pela construção
civil e isso vai injetar mais
recursos na nossa economia,
movimentando o comércio,
a prestação de serviços e
outros setores. É um ciclo
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importante para consolidar
Umuarama na condição de
polo regional e atrair mais
desenvolvimento”, avaliou.
Para o prefeito, o momento tímido que o setor
viveu no início do ano já
está superado. Os números
são a prova. “O índice de
aprovação de projetos só
cresce desde abril deste
ano e além das obras privadas, temos movimentado
o setor com muitas obras
públicas em andamento e
outras em vias de serem
iniciadas”, disse Pozzobom,
citando como exemplos a
construção do novo Terminal Rodoviário, a última
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etapa do Centro de Eventos,
a ampliação do Aeroporto
Municipal, o novo Centro
de Especialidades Médicas,
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reformas e ampliações de
prédios públicos e várias
frentes de pavimentação e
recape asfáltico.

E

UNIPAR
Prova de lógica e desenvolvimento força os neurônios

Acadêmicos dão últimos retoques no robô que construíram

GINCANA ACADÊMICA

Prova da fantasia: personagens do
mundo digital vistos ao vivo e em cores

Acadêmicos de Sistemas de Informação
tiveram uma semana agitada. Durante a
jornada de estudos, participaram ativamente
da gincana, que tem por objetivo desafiar
os conhecimentos e a criatividade de todos.
Três equipes, com mais de vinte integrantes
cada, disputaram as provas. Em duas
noites, foram muitas, abordando lógica e
desenvolvimento, incluindo a de automação
residencial (tiveram que criar um aplicativo
de celular para abrir a porta da casa,
representada numa maquete, que também
tiveram que confeccionar), a do concurso
de fantasia (cada equipe apresentou dois
personagens do mundo virtual) e a da
luta dos robôs: as equipes construíram as
engenhocas e puseram para o embate.

Maquete tinha que ter porta com abertura por aplicativo

Luta dos robôs: o maior foi o melhor
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Variedades
Otimista e feliz

Ana Furtado comandou a edição deste ano do
“Brazilian Day”, que aconteceu na semana passada
em Nova Iorque. A apresentadora do “É de Casa” estava feliz e muito otimista, depois de ter passado pela
última sessão de quimioterapia; ela trata de um câncer
de mama. Ana agradeceu aos fãs pelas mensagens de
carinho e incentivo.
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Discreto

Em recente evento, Chay Suede declarou que não
pretende comentar aspectos de sua vida pessoal, entre
eles o final do namoro com Laura Neiva e um suposto envolvimento com Mariana Goldfarb, ex-namorada de Cauã
Reymond. E está dito.

Biograﬁa 1

Está previsto para o mês que vem o lançamento da
biografia de Justin Timberlake. Promete sucesso.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

1) O último personagem
de Mateus Solano em
novelas foi interpretar o
milionário Eric, em “Pega
Pega”, mas, em qual
dessas produções ele
interpretou o gay Félix
Khoury?
a) “Liberdade, Liberdade”
b) “Morde e Assopra”
c) “Amor à Vida”
d) “Viver a Vida”
2) Qual dessa atrizes protagonizou a série “Maysa –
Quando Fala o Coração”?
a) Deborah Secco
b) Larissa Maciel
c) Denise Weinberg
d) Eliane Giardini
3) Em qual dessas produções Selton Mello interpretou
o personagem Pedro?
a) “A Cura”
b) “O Sistema”
c) “A Força de Um Desejo”
d) “A Mulher Invisível”

O closet de Maria Flor

Às 21h30, Fernanda Paes Leme invade o closet da
atriz Maria Flor e trabalha para arrematar peças cheias
de estilo para a caixa do “Desengaveta”. Colegas de
longa data, elas não economizam conversas e muitas
risadas. “Eu adoro me meter no look das pessoas, então
eu já vou doando e querendo resolver o problema de
quem vai comprar, dizendo com o que ela pode combinar”, brinca Maria Flor, enquanto separa as peças para
doação. O valor arrecadado com a venda das peças será
destinado a projetos apoiados pelo “Criança Esperança”. Não perca, no GNT.

Pessoas
boas

Quem convive com Otaviano Costa e Flávia Alessandra conta que o casal
é extremamente carinhoso
um com o outro e também
com as outras pessoas à
sua volta. Quando são assediados pelos fãs, atendem
a todos com o maior bom
humor e sem reclamar.

A história
de Hebe

A Globo prepara uma série que contará a trajetória de
Hebe Camargo e o ator Marco
Ricca foi o escolhido para
interpretar Lélio Ravagnini,
o último marido da saudosa
apresentadora que será vivida por Andréa Beltrão.

Hipoglós

A eterna linda Guilhermina Guinle contou que usa
Hipoglós para amenizar
as olheiras. É uma dica
dos tempos da vovó, mas,
segundo a atriz, ainda funciona muito bem. Ela falou
também que adora cremes
e faz uso de oito tipos diferentes.

Para 2019

“Filhos da Terra”, este
será o nome da novela de
Thelma Guedes e Duca
Rachid que substituirá “Espelho da Vida” que estreia
em breve na faixa global
das seis da tarde.

4) Qual dessas atrizes interpretou Dorothea Cajazeira
na minissérie “O Bem Amado”, produzida em 2011?
a) Drica Moraes
b) Zezé Polessa
c) Ingrid Guimarães
d) Giulia Gam
5) Qual dessas duplas interpretou Marion e Olavo, na
novela “Paraíso Tropical”, exibida no ano de 2007?
a) Camila Pitanga e Marco Ricca
b) Vera Holtz e Paulo Vilhena
c) Vera Holtz e Wagner Moura
d) Alessandra Negrini e Wagner Moura
(Respostas: 1-c / 2-b /3-d / 4-b / -d)

Marcelo pede que Michael troque sua roupa até
que ele reveja o regulamento da escola e Dandara
enfrenta o pai. Pérola planeja ajudar Maria Alice e
Alex a terem uma primeira noite especial. Dandara,
Talíssia e Leandro fazem uma intervenção contra
Marcelo no Sapiência. Marcelo decide tirar Dandara
do colégio e Gabriela sugere outra solução. Leandro
e Bárbara discutem por suas diferenças. Rafael presenteia Márcio por seu bom comportamento.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20

Darcy, Elisabeta e Baltazar se surpreendem com
o estado de Lady Margareth. Ema teme ter magoado
Ernesto. Luccino incentiva Ernesto a se reaproximar
de sua esposa. Delegado Baltazar decide prender Lady
Margareth para testar seu estado de aparente confusão mental e Darcy se preocupa com a tia. Nicoletta
afirma a Gaetano que ele precisa trazer seus filhos de
volta para casa. Aurélio e o Barão. Ernesto descobre
os crimes cometidos por Virgílio. Ernesto confronta
Virgílio, na frente de Gaetano. Luccino e Ema tentam
apartar os irmãos, e acidentalmente, Virgílio acaba
atingindo Gaetano com sua arma.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Marocas fica incomodada com a boate. Samuca tenta tranquilizar Marocas, quando Betina se aproxima
do casal. Betina tenta convencer Samuca e Marocas
a irem para a área VIP. Agustina acorda assustada
e Dom Sabino tenta acalmar a esposa. Betina sabota
a bebida de Marocas, sem que ninguém perceba.
Betina se diverte ao ver Marocas passar mal. Igor
tenta ajudar Samuca com a noiva. Zelda repreende Betina. Samuca leva Marocas à casa de Helen e
tenta se entender com Bento. Samuca pede a ajuda
de Helen e explica seu plano para Vanda e Carmen.
Betina chega à Samvita com Emílio. Samuca exige que
Betina fale com Helen. Marocas invade a Samvita e
enfrenta Betina.

SEGUNDO SOL - 21h25

Beto questiona Luzia sobre a morte de Remy. Desnorteada, Luzia foge de Beto, e Laureta comemora.
Karola sofre com o assassinato de Remy. Ionan acredita que Luzia é culpada pela morte de Remy e Beto
se desespera. Dodô e Naná exigem que Ionan prenda
Luzia. Valentim conclui que Karola sempre esteve
certa sobre Luzia. Groa e Cacau tentam proteger
Ícaro e Manu. Rosa confronta Karola sobre a morte
de Remy. Ícaro e Manu se descontrolam ao descobrir
sobre a situação de Luzia. Beto desabafa com Valentim
e questiona seu amor por Luzia. Naná pede perdão
a Karola. Groa cuida de Luzia, que afirma que se
vingará de Karola e Laureta.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Jeferson revela para os amigos que o susto que
tomou não passou de um dos capangas disfarçado
como Rato, o chefão do crime local. Sophie dá uma
aula de música para João sem que ninguém saiba.
Brenda diz como Mirela deve fazer para conquistar
Guilherme.

Convém ficar o mais realista possível.
Nem sempre sua intuição pode estar
certa. Pense bem antes de tomar
alguma decisão importante. Nem
tudo acontece como a gente imagina.

Suas emoções estão à flor da pele.
Você pode estranhar, já que é habitualmente racional e crítico. Bom
momento para se reunir com familiares
e amigos íntimos.

Aproveite para perceber como as
pessoas mudam de cara e se tornam
interessantes quando você se dedica
a elas. A comunicação entre você e
os amigos será fácil e bem-humorada.

Evite tomar partido em situações que
não lhe dizem respeito no trabalho e
na família. Isso pode fazer que sobre
alguma coisa complicada para você,
sem você merecer. Boa segunda-feira!

Não se surpreenda se as coincidências felizes acontecerem e você encontrar a sua alma gêmea na esquina
de casa ou no transito. Mas se você
já tem seu amor, valorize-o.

Seu organismo está funcionando
muito bem e você vai experimentar
uma sensação redobrada de força e
coragem. Com a mente livre, as ideias
tendem a fluir com facilidade.

Confie em sua mente que está funcionando de maneira prática e objetiva e
encontrará soluções para o quebracabeça que a vida pode lhe apresentar
nos próximos dias.

Tenha sempre muita fé. Alguma coisa
que você julgava quase impossível de
conseguir pode acabar dando certo.
Anime-se! Siga seu rumo e seja muito
feliz! O dia será excelente!

Pode ser que o interesse com sua
segurança material seja intensificado. Direcione essa energia para
conquistar o equilíbrio desejado. Por
outro lado evite pensar apenas nisso.

Cuidado, o seu nível de exigência
estará altíssimo, o que pode ocasionar
problemas de relacionamento, tanto
no trabalho, quanto na família. Seja
um pouco mais light!

Poderá estar crítico consigo mesmo
e nas suas relações, racionalizando
muito os sentimentos. Bom momento
para fazer um balanço do romance e
investir para melhorar sua relação.

O período está favorecido para novos
conhecimentos e para projetos futuros.
Ótima oportunidade de aumentar o
seu círculo de relações e conhecer
outras pessoas.
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CRECI J-05216

Jardim Global
Residência em alvenaria, localizada na Rua Belo Horizonte, nº
1720. Terreno com área total de 180,47m² e aprox. 88,00m² de
área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa/
cozinha, área de serviço e garagem. R$ 300.000,00

Próx. ao
Villagio di
Roma
Sobrado alto
padrao, localizado na Rua
Goiás, S/N.
Terreno com
473,89m² e
área construída de 500,00m². Sendo pavimento superior: 01 suíte
master com closet e banheira de hidromassagem, 01 suíte com
closet, 01 suíte. Pavimento inferior: sala de estar com lavabo, sala
de tv, sala de jantar, escritório, cozinha, adega, espaço gourmet,
garagem para vários carros. Edícula com área de festa, banheiro,
área de serviço e despensa. Possui piscina e jacuzzi com aquecedor. OBS: fico acabamento em porcelanato, aquecedor solar e
elétrico, portão eletrônico, janelas elétricas, interfone e alarme. R$
2.800.000,00,
Condomínio Village do bosquePróx. ao Bosque do índio
Residência em alvenaria, localizada na Rua do bosque, nº 4752condomínio residencial Village do bosque. Terreno com área total
de 387,16m² e área construída de 217,96m², sendo: 03 suítes, sala
de tv, sala de estar, cozinha, despensa, área de serviço e garagem.
OBS: condomínio com total de 04 residências.R$ 1.100.000,00
Próx. a Unipar Campos |||
Residência em alvenaria, localizada na Rua Paraíba. Com área total
de 516,25m², (17,50 X 29,50), contendo edificado 02 residências
em alvenaria, sendo a primeira residência (esquina), com área
de 162,23 m²; sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa,
cozinha, área de serviço, despensa, churrasqueira e garagem,
situado na Rua Pará, esquina c/ Rua Paraíba, nº 3264, e outra
residência com área aproximada de 137,00 m²; sendo: 02 suítes,
sala, copa, cozinha, Edícula contendo área de serviço, despensa,
Bwc, churrasqueira e garagem, situado na Rua Paraíba, nº 5440.
R$ 950.000,00
Jardim Lisboa
Residência em alvenaria, localizada na Rua Lions, nº 5896- Jardim
Lisboa. Terreno com área de 360,00m² e 225,00m² de área construída, sendo: 02 suítes, 01 quarto, sala de tv, sala de estar/ jantar,
bwc social, cozinha (com armários planejados), área de serviço,
despensa e garagem. Obs: casa semi mobiliada, com armários em
todos os quartos. R$ 850.000,00
Próx. ao Mont Blanc
Sobrado em alvenaria, localizado na Rua São Jorge, nº 4101.
Terreno com área total de 292,96m². Sobrado com 185,00m² de
área construída, sendo pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala de tv e bwc. Pavimento inferior: sala, lavabo, copa/
cozinha, despensa e garagem. Edícula com área de 48,14m² contendo: varanda com churrasqueira e área de festa, bwc, quarto e
despensa. OBS: possui piscina de 16 mil litros. R$ 680.000,00
Próx. ao laboratório Reunidos
Sobrado em alvenaria. Localizado na Rua Japurá, nº 3306. Terreno
com área total de 252,06m² e 233,35m² de área construída, sendo
Pavimento superior: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala de tv com
sacada. Pavimento inferior: sala de estar, sala de tv, copa, cozinha,
lavabo e garagem p/ vários carros. Edícula contendo 01 quarto, bwc
social, lavanderia e área de festa com churrasqueira e piscina. R$
650.000,00
Rua Minas Gerais
Residência parcial em madeira/ alvenaria, localizada na Rua Minas
Gerais, nº 5473. Terreno com área total de 490,00m² e 180,00m² de
área construída, sendo: 02 suítes, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc social e garagem. Edícula contendo 01 quarto, bwc, despensa,
varanda e área de serviço. R$ 550.000,00
JARDIM DOS PRINCIPES
Residência em alvenaria, localizada na Rua Santa Catarina,
esquina com a Rua Angelo Coleutto, nº 3058. Com 131,63m² de
área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha
planejada, bwc social, área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$
550.000,00
PRÓX. AO COL. HILDA T. KAMAL
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Perobal, nº 4150.
Terreno com área total de 525,00m². Casa da frente contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
Casa do fundo: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. OBS: casas alugadas pelo valor total de R$ 1.315,00
VALOR DA VENDA R$ 530.000,00
Próx. a unipar- sede
02 residências em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº
4834. Casa da frente: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área
de serviço. Casa dos fundos: 02 quartos, sala, cozinha planejada,
bwc social e área de serviço. R$ 530.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Residência em alvenaria, localizada na Rua Otavio Barbosa
da Silva, nº 1845. Terreno com área total de 323,18m² (13,00 x
24,86), e 185,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada, bwc social e garagem p/ vários
carros, cerca elétrica e portão eletrônico. Edícula contendo: área
de serviço, despensa, banheiro, varanda e churrasqueira. R$
455.000,00

Próx. ao Mercado Capioto
Residência em alvenaria, localizada na Rua Ibiaí, nº 3622. Com
área construída de 194,12m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc social, despensa e garagem. Edícula com
quarto, bwc, área de serviço e varanda. R$ 290.000,00
Próx. ao novo Colégio Satélite
Residência em alvenaria. Localizada na Rua Sofia Laderutski
Biella, nº 3911. Terreno com área total de 175,00m² e 90,00m² de
área construída, sendo: 01 suíte com armários planejados, 02 quartos sendo 01 quarto com armários planejados, sala, copa/ cozinha,
bwc social, área de serviço, despensa e garagem p/ vários carros.
R$ 250.000,00
Jardim Paris
Residência em alvenaria, localizada na Rua Montevideo, nº 4154.
Terreno com área total de 126,50m² e área construída de 75,90m²
mais uma ampliação de 20,00m². Perfazendo uma área de construção de aproximadamente 95,90m², sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa/ cozinha, bwc social, área de festa com churrasqueira,
área de serviço e garagem. R$ 210.000,00
Próx. a Unipar- sede
Edifício residencial Ayrton Senna. Localizado na Rua Sarandi, nº
5363. Apartamento 404, com aprox. 70,00m² de área construída,
sendo: 03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 190.000,00
JARDIM MODELO
Residência em alvenaria, localizada na Rua Augusto Ferreira do
Nascimento, nº 4333. Área total de 126,00m² e 90,00m² de área
construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc
social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 190.000,00

Próx. a Unipar- sede
Ed. Residencial Monte Carlo, localizado na Rua Mandaguari, nº
5321. Com aprox. 75,094m² de área total. Apartamento nº 43,
contendo: 02 quartos, sala cozinha, bwc social, área de serviço e
garagem. R$ 160.000,00
Ed. Green Ville
Ed. Residencial Green Ville. Localizado na Av. Rio Grande do Sul, nº
2477. Apto 101- bloco 04, contendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem. R$ 155.000,00
Próx. ao Hospital Uopeccan
Ed. Residencial Paranoá, localizado na Rua Miguel Serrano Bruno, nº 2300. Apto 301- bloco A1, contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço e garagem. R$ 145.000,00

Próx. ao mercado Vivian
Lote nº 24-T-A-2, subdivisão do Lote 24-T, da Gleba 12- Jaborandy.
Terreno localizado na Rua Madre Teresa de Calcutá, com área total
de 1.937,76m² (44,04 x 44,00). R$ 500.000,00
Próx. ao Lago Aratimbó
Terreno com área total de 546,86m² (14,14 x 18,40 x 32,79 x
44,56). Localizado no lote de terras nº 07, da Quadra 01 da rua
Tietê S/N- Jardim América ||. R$ 325.000,00
RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS
Lote de terras nº 20, da Quadra 02, com área total de 364,00m²
(sendo 14 x 26)- Condomínio Residencial Portal das águas. R$
295.000,00
TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-G, com área de 319,56m²

Próx. a Unipar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 1.250,00
Próx. ao colégio Princesa Isabel
Residência em alvenaria, localizada na Av. Catugi, nº 6113. Com
aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$
950,00
Próx. a Zaeli
Residência em alvenaria, localizada na Rua Glauber Marques de
Abreu, nº 841. Com aprox. 120,00m² de área construída, sendo:
01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha planejada, bwc social,
área de serviço e garagem. Edícula com churrasqueira, quarto
e bwc. R$ 900,00
Próx. ao colégio Padre Manoel
Residencia em Alvenaria, localizada na Rua Manoel Bretas Evaristo, nº 2040. Com aprox. 120,00m², contendo: 01 Suite, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, despensa e garagem. R$ 900,00
ZONA 02
Residência em alvenaria, localizada na Rua Minas Gerais, nº
5020- Zona 02. Com aprox. 70,00m² de área construída, sendo:
02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 850,00
Próx. ao Destro materiais
Residência parcial em alvenaria/ madeira, localizada na Rua
Bartira, nº 2794. Com aprox. 80,00m² de área construída, sendo:
03 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. R$ 630,00

TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-D, com área de 321,42m²

Próx. a Unipar- sede
Residência de madeira, localizada na Rua Marialva, nº 4821.
Contendo 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 590,00

TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-E, com área de 321,79m²

RESIDÊNCIA COMERCIAL

Jardim Patrimônio Umuarama
Residência em alvenaria, localizada na Rua Águia, nº 2300. Terreno
com área total de 250,91m², e 120,00 m² de área construída, sendo:
01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha e garagem p/
02 carros. Varanda com churrasqueira e área de serviço.
R$ 180.000,00

TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 210.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Quadra 03, lote 5-F, com área de 321,16m²

Próx. ao hospital Cemil
Residência em alvenaria. Localizada na Rua Jose Teixeira D’avila, nº
3541. Com aprox. 200,00m², sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Edícula com quarto,
bwc, despensa, espaço com churrasqueira e piscina. R$ 2.500,00

Residencial Belo Monte
Residência em alvenaria, localizada na Rua projetada C, S/N.
Terreno com área de 157,50m² (7,00 x 22,50) e 90,00m² de área
construída, sendo: 02 quartos, bwc social, sala, copa, cozinha, área
de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 170.000,00

Próx. ao Shopping
Data de terras 3, Quadra 9, localizado na Rua Projetada A- Parque
Alto da Paraná. Com área de 375,00m² (15x25) ,ótima topografia.
R$ 170.000,00

Próx. ao Parque de exposição
Residência em alvenaria, localizada na Rua Europa, nº 4094. Terreno com 163,30m² e área construída de 83,00m², sendo: 01 suíte, 01
quarto, sala, copa, bwc social, cozinha, área de serviço e garagem.
R$ 180.000,00

Jardim São Cristovão
Residência em alvenaria, localizada na Rua Rio Paraná, nº 1685São cristovão. Com área de aprox. 70,00m², contendo: 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e espaço p/ carro. R$
140.000,00
Próx. ao supermercado
Vivian loja 02
Residência em alvenaria, localizada
na Av. Rio Grande
do Norte, nº 2178.
Terreno com área
total de 258,00m², e 160,00m² de área construída, sendo: 01 suíte,
02 quartos, bwc social, sala, sala de tv, copa, cozinha, despensa
e garagem. Edícula c/ churrasqueira, lavanderia, bwc social e
garagem- Obs: Aceita-se terreno como parte do pagamento. R$
260.000,00

Próx. ao Kaskata

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

TERRENO JD. DAS OLIVEIRAS- R$ 184.000,00
Terreno localizado na Av. Rio Grande do Sul, S/N- em frente ao
Ecoville. Lote urbano nº 05-A/ 05-B/ 05-C/4. Com área de 282,60m².

TERRENOS
Frente ao antigo Vivian supermercado
Terreno localizado na Rua Tomé de Souza, S/N- Jardim Tropical.
Data nº 08 da quadra 06, com área total de 313,10m² (17,21 frente,
8,04 fundo, 24,80 lat. Direita, 26,43 lat. Esquerda). R$ 130.000,00
Próx. ao lago aratimbó
Data nº 08 e 10, da Quadra nº 15- Parque do lago. Com área total
de 250,00m² (10,00 x 25,00) cada. R$ 115.000,00
Jardim América ||
Data nº 04-A e 04-B, Quadra nº 01- Jardim América ||. Com área
total de 180,00m² (7,20 x 25,00) cada. R$ 100.000,00

Próx. ao Laboratório Reunidos
Residência em alvenaria, localizada na Rua Antonio Ostrenski,
nº 4290. Com área total de 208,68m² e 80,00m² de área construída, sendo: 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço e garagem. R$ 325.000,00

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

Próx. ao Mercado Big Walmart
Residência em alvenaria, localizado na Rua Irineu Fernandes de
Oliveira, nº 2507. Terreno com área total de 240,00m² e 123,95m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa/ cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Edícula com
churrasqueira. R$ 340.000,00

Antigo Vivian supermercado
Salão comercial, localizado na Rua Tomé de Souza esquina com a
Rua Anhumaí, nº 3240. Perfazendo uma área total de 2.065,00m²,
contendo edificado um salão comercial e subsolo em alvenaria,
com área de 2.500,00m². OBS: locado por 5 anos, no valor de R$
8 mil reais. R$ 3.500.000,00

Residência na Av. Angelo Moreira da Fonseca
Residência em alvenaria, localizada na Av. Angelo Moreira da Fonseca, nº 6117. Terreno com área total de 351,3376m² e 151,00m²
de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, sala,
copa, cozinha e garagem. Edícula com área de serviço, bwc social
e quarto. R$ 340.000,00

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

Próx. a Unipar- sede
Residência em alvenaria, localizada na Rua Mandaguari, nº 5300.
Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e
garagem. R$ 330.000,00
Jardim Modelo
Residência em alvenaria, localizada na Rua Wilson Beline, nº 4832.
Com área de 126,00m² e área construída de 134,00m², sendo:
Pavimento inferior: 01 suíte, 01 quarto, sala, copa/ cozinha, bwc
social e garagem. Pavimento superior: edícula contendo área de
serviço, despensa, bwc, 01 quarto, área de festa com churrasqueira
e terraço. OBS: ótimo acabamento, armários planejados na suíte,
armários nos banheiros e armários na cozinha. R$ 310.000,00

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

Próx. à Praça Anchieta
Terreno com área de 175,00m², localizado na Rua Tocantins.
Contendo: 01 residência em alvenaria com área de 105,00m²,
sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, bwc social e
garagem. R$ 310.000,00

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

Próx. ao Lago Aratimbó
Residência em alvenaria, tipo assobradado. Com área total de
180,235m² e área construída de 80,00m², sendo Pavimento
superior: 03 quartos, bwc social e sala. Pavimento inferior: cozinha, área de serviço, varanda e garagem. OBS: todo murado,
portão eletrônico e cerca elétrica. R$ 300.000,00

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

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

Próx. a Unipar sede
Edifício residencial Kennedy. Localizado na Rua Ministro Oliveira
Salazar, nº 5016. Apartamento 31, contendo: 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. R$ 180.000,00

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

Jardim Laguna
Data nº 08, Quadra nº 06- Jardim Laguna. Com área total de
200,75m² (7,30 x 27,50). R$ 95.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07A da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)Parque San Remo. R$ 85.000,00
Próx. a Zaeli
Data nº 07B da Quadra 42, com área de 187,50m² (7.50 x 25.00)Parque San Remo. R$ 85.000,00
Próx. a Uopeccan
Data nº 24A, da Quadra nº 10, com área de 180,00m², sendo (7,20
x 25,00). Parque residencial Interlagos. R$ 80.000,00
Parque Interlagos ||
Lote 18-A da Quadra 09- Parque residencial Interlagos ||. Com área
total de 180,00m² (7,20 x 25,00) R$ 80.000,00

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

Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Sobreloja em alvenaria, localizada na Av. Parigot de Souza, nº
1920. Com aprox. 100,00m² de área construída, sendo: 01 suíte,
02 quartos, sala ampla com sacada, copa com sacada, escritório,
bwc social, cozinha, área de serviço e garagem. R$ 1.500,00

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

Municipio de Cruzeiro do Oeste-Pr
LOTE RURAL, com área total de 20.000 m², contendo edificado
uma residência em alvenaria, com área aproximadamente 180,00
m²; sendo: 03 suíte, bwc social, sala, copa, cozinha, área de serviço
e garagem para 02 carros, toda avarandada, tulha, mangueira, toa
formada em pasto c/ 03 divisões, cercada de arame liso. situado
à 50 mts da Pr 323, com a entrada toda asfaltada. R$ 400.000,00
]
Próx. ao Trevo de Lovat
Chácara para fins de lazer ou para construção de barracão comercial. Localizada na cabeceira da Pr 323. Com área total de 5.100m²,
de frente para rodovia, ótima topografia. Estuda-se permuta por
imóvel em Umuarama R$ 140.000,00

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

Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Salão comercial, localizado na Av. Parigot de Souza, nº 1908. Com
aprox. 200,00m² , tendo bwc, mesanino com 02 salas. Subsolo com
bwc, sala, cozinha e quarto. R$ 3.500,00

Próx. ao mercado cidade canção
RESIDÊNCIA COMERCIAL: localizada na Av. Paraná, nº 6102.
Com aprox. 150,00m² de construção, sendo: 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, sala, copa/ cozinha e garagem. Edícula com quarto,
bwc e área de serviço. R$ 1.700,00

Próx. ao col. Alfa/ poliesportivo
Salão comercial, localizada na Av. Parigot de Souza, nº 1920. Com
aprox. 158,89 m² de área construída, sendo: 01 cozinha, 01, bwc
social. Depósito no fundo com área aproximada de 100,00 m². R$
2.500,00
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Veículos
Mercado

Agosto foi o melhor mês em produção
de veículos dos últimos 4 anos
Agencia Brasil - As
montadoras de veículos
instaladas no país ampliaram a produção em
18,6% no último mês de
agosto sobre o mês anterior e 11,7% na comparação com igual período
do ano passado, com um
total de 291,4 mil unidades. Esse dinamismo foi
puxado, principalmente,
pelos licenciamentos de
veículos novos, que representam o escoamento
ao mercado interno, e
que atingiram 248,6 mil
veículos, com alta de
14,3% sobre julho último
e 14,8% em relação ao
mesmo mês de 2017, no
melhor desempenho mensal desde janeiro de 2015
(253,8 mil) e o maior volume de produção desde
outubro de 2014. No acumulado do ano, as vendas
foram 14,9% maior em
comparação ao período
de janeiro a agosto do
ano passado.
Ao anunciar os números, o presidente da
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea),
Antonio Megale, comemorou o resultado, salientando que, tradicionalmente,
agosto é um mês de bons

As montadoras de veículos instaladas no país ampliaram a produção em 18,6% no último
mês de agosto sobre o mês anterior

resultados ficando atrás
apenas de dezembro, e
neste, em especial, o número de dias úteis (23)
favoreceu os negócios.
As vendas externas
alcançaram US$ 1,3 bilhão, 4,9% acima de julho
e 7,8% maior do que de
janeiro a agosto, porém

teve um recuo de 11%
sobre igual mês do ano
passado. Em unidades,
foram exportadas 56,1
mil, 9,2% maior do que
em julho (51,3 mil em
julho). Apesar dessa elevação, houve uma queda
de 16,6% em relação a
agosto de 2017 e de 4,6%

no acumulado do ano.
Segundo o presidente
da Anfavea, o volume financeiro das exportações
em US$ 11,08 bilhões é
um recorde e supera o
valor anterior (U$ 8,6
bilhões), principalmente
com o nosso principal
parceiro, a Argentina”.
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VENDAS
SALAS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL
R$ 1.200.000,00 - Salão comercial
novo na Av. Elidio Zago, Pq. Residencial
Viena II, próximo a John Deere. Possui
1.249,80 m² de terreno e 649,00 m²
de construção c/ banheiro e escritório.
APARTAMENTOS

R$ 880.000,00

RUA DR.
PEDROSA DE
ALENCAR, 4585
Apt. nº. 601 no 6º
pavimento do Ed.
Residencial Uirapuru, medindo 325,37
m² de área total e
268,86 m² de área
de uso privativo.

APARTAMENTO N.º 33, 4º PAVIMENTO DO BLOCO “A” NO EDIFICIO RESIDENCIAL LAKE PARK
LOCALIZADO NA RUA LEONILDO STECCA, N.º 2589
PROXIMO AO LAGO ARATIMBÓ, medindo 112,62 m²
de área total e 74,00 m² de área privativa sendo 1 suíte,
2 quartos, sala/copa com sacada, cozinha, banheiro
social e 02 vagas de garagem, matricula n.º 28.623
CRI 2º oifcio. R$ 260.000,00

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

CAFEZAL DO SUL - PR.
Residência de alvenaria com 562,50 m² de
terreno e 215,41 m² de construção, L. 02 da Q.
332. R$ 400.000,00
AV. PARANÁ, 51 – XAMBRÊ-PR
Residência com aprox. 744,60 m² de terreno e
com uma área construída de aprox. 217,35m²,
contendo ao lado do imóvel uma área de 150,00
m². L.12, Q.45. R$ 380.000,00

RUA WALTER LUIZ DA CUNHA,
2080 - PQ. SAN REMO III
Residência de alvenaria com 180 m², L.03,
Q.17-A. R$ 350.000,00
PQ. DAS GREVILHAS
Residência 249 com uma área de terreno de
706,08m² (24,00 X 28,30) e 148,56 m² de área
construída. R$ 350.000,00
PQ. DAS GREVILHAS
Casa 250 c/ Área const. de 83,23 m² e área de terreno de 19,56 X 28,30 = 553,54m² R$ 250.000,00

ZONA I, CIANORTE-PR
Residência de alvenaria comercial com 420,00 m²
de terreno e 122,10 m² de construção, L.13, Q.83.
R$ 1.400.000,00
JD MEDITERRÂNEO – RUA ILHAS GREGAS
JD MEDITERRÂNEO – RUA ILHAS GREGAS
Residência de 230,00 m², toda decorada, L. 08,
Q. 02. R$ 1.200.000,00
RUA JEFERSON ARLINDO, JARDIM
ATLÂNTICO
Sobrado na R. Jeferson Arlindo, Jd.
Atlântico, saída para Serra dos Dourados.
Terreno de 187,50 m² (7,50 x 25) e área
construída de 248 m². Piso inferior: 01
qto, bwc social, sala, cozinha c/ móveis
planejados, edícula fechada em vidro
com churrasqueira e balcão revestidos,
lavanderia e garagem p/ 05 carros. Piso
superior: 01 suíte com sacada, 01 qto,
bwc social, sala de TV e sala de visita.
R$ 580.000,00

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

R$ 200.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JANINA RUA
JOSE MAGERKI, 1181 PROXIMO A
SORVETES GURI,
residência com uma área de terreno de
194,95 m² sendo 7,00 metros de frente
por 27,85 metros, e 92,00 m² de área
construída sendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social e garagem, matricula n.º 48.853 CRI 1º Oficio.
RUA
PALMYRA
DELMONIACO, PQ.
RESIDENCIAL BELO
MONTE
Residências L.14-A - Q.06; L.14-B – Q.06; L.14-C
– Q.06 com 126,00 m² de terreno e 60,00 m² de
construção. R$ 165.000,00 cada

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

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

Alterações RVA

TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA
SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano.22/03/2018
R$ 90.000,00

Jornal Ilustrado

TERRENOS

DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m².
R$ 6.000.000,00

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

EXCLUIR:
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.

Residências/Sobrados

PR 323, TAPEJARA-PR.
DATA DE TERRAS Lote Rural C, 133-B E 143-B, com
6.000,00 m². R$ 200.000,00

RUA CEZAR RICARDO BEATRIZ, 1449,
UMUARAMA-PR, JD. MÔNACO
DATA DE TERRAS L.06-A, Q. 01 medindo 207,00
m², contendo uma residência em alvenaria com
94,18 m², mais edícula 34,00 m². R$ 320.000,00

SILVA, terreno medindo 192,00 m² sendo 8,00 metros
de frente terreno plano.R$ 100.000,00 –

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

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

APARTAMENTO N.º 331, DO BLOCO “3” NO
EDIFICIO RESIDENCIAL BELA VIDA
SAIDA PARA XAMBRE, medindo 52,32 m² de área
total e 45,66 m² de área privativa 2 quartos, sala/copa,
cozinha, banheiro social e 01 vaga de garagem. R$
120.000,00
RESIDENCIAS/SOBRADOS

R$ 140.000,00 – RESIDENCIA ALVENARIA NO JARDIM JACOMO VISCARDI, RUA ANTONIO FAZOLI, N.º
173 NA CIDADE DE ASTORGA-PR,
Medindo 69,97 m² de área construída e
153,87 m² de área de terreno, contendo
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social
garagem, aceita permuta por imóvel em
Umuarama-Paraná, matricula n.º 17.794
CRI 2º Oficio da comarca de Astorga.

CONDOMÍNIO GREVILHA EMPRESARIAL,
UMUARAMA – PR.
DATA DE TERRAS L.15 - Q. 11 medindo 600,73 m².
R$ 200.000,00
RUA BEIJA FLOR, Nº 3006, JD. PANORAMA
DATA DE TERRAS L. 01-A, Q. 06 medindo 180,00
m². R$ 180.000,00
RUA JOSÉ BALAN JD. SOCIAL
Terreno no L.11 da Q.03 medindo 360,00 m² (12x30)
R$ 160.000,00
TERRENO QUADRA 04 LOTE 04 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
RUA LUIZ GAVASSI, terreno medindo 245,00 m²
sendo 10,00 metros de frente. R$ 125.000,00
TERRENO QUADRA 04 LOTE 05-A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
PORTO SEGURO RUA LUIZ GAVASSI, terreno
medindo 197,57 m².R$ 125.000,0
TERRENO QUADRA 05 LOTE 05 DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL TRIANON
RUA PROFESSORA OLGA NAVAS ORDONHA DA

PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATA DE TERRAS L. 05, Q. 09 medindo 253,40 m².
R$ 60.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
Lotes com 253,40 m² ou 255,22 m² R$ 55.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
DATA DE TERRAS L. 27, Q. 19 10,00 X 20,00 = 200,00
m². R$ 50.000,00
PQ. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L. 12, Q. 07; L. 12, Q.18 medindo
10 X 20,00 = 200 m². R$ 50.000,00 cada
LOTEAMENTO JARDIM UNIÃO – RUA AFRANIO
PEIXOTO, 245 – PEROLA-PR.
DATA DE TERRASL.06 – Q. 07 medindo 240,00 m².
R$ 45.000,00
PARQUE RES. BELO HORIZONTE
DATAS DE TERRAS L.10, Q. 20; L. 05, Q.24 –10,00 X
20,00 = 200 m². R$ 45.000,00 cada.
JARDIM IMPÉRIO DO SOL
DATA DE TERRAS L. 10, Q. 19 medindo 12,82 X 19,52=
250,24 m². R$ 40.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA III
DATA DE TERRAS L. 16-A, Q. 12, com 133,50 m².
R$ 30.000,00

RURAL
SITIO DE 17,80 ALQUEIRES NA ESTRADA
COPACABANA
LOTE 24-A, 24-B, 25-A-2, sitio todo em eucalipto.
R$ 1.100.000,00

Terrenos Jardim Viena III
267 m²

A partir de
930.000,00
R$ 850.000,00
Agende sua visita!
Conheça nosso
apartamento
decorado.

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

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

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 2012

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

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

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

MERIVA 1. 8
07/07

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

MERIVA
PREMIUM

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

MONZA LSE 1.8
1992

VECTRA
ELEGANCE
10/11

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

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05

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

FIATFIAT
PALIO FIRE
14/14

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

STRADA 1.8 CD
15/15

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

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

S-10 CAB.
DUPLA 2000

STRADA
ESTENDIDA 1.4

Flex, prata. R$ 25.000,00.
Vendo ou troco por carro
de menor valor. Fone: (44)
98417-4989

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

S10 2.4
FLEX 15/16
ADVANTAGE

UNO 1.0 10/11

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

S10 COLINA 4X4
06/06

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

UNO VIVAVE
13/13

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

UNO WAY 1.0
14/15

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

UNO WAY 13/13

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

FORD
FORD
FORD KÁ 1.0
10/10

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

KÁ 1.0 2009

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

RANGER XLS
14/14

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

ROYALE 1992

Prata, completo. R$ 6.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
AZERA 08/09

10/11

Prata, banco de couro, R$
46.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SRV
10/10

Prata, automática. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SW4
08/08

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

HILUX SW4
V09/09

Preta, 07 lugares, 90.000Mkm.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

Carros

RENAULT
SANDERO
STEPWAY 12/12

celta 1.0 lt

13/14

ONIX 1.0 LT	

16/17	BRANCO	COMPLETO	R$ 44.900,00

onix 1.0 lt

17/17

branco

completo

r$ 43.900,00

onix 1.0 lt

17/17

branco

completo

r$ 43.900,00

onix 1.4 lt

15/16

preto

completo

r$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ

14/15	BRANCO	COMPLETO	R$ 42.900,00

prisma 1.4 lt

13/13

prata

completo

r$ 35.900,00

prisma 1.0 lt

13/14

branco

completo

r$ 36.900,00

prisma 1.0 joy

16/17

preto

completo

r$ 41.900,00

prisma 1.4 ltz	

17/18

preto

completo

r$ 55.900,00

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

SPIN 1.8 LT	

15/16	PRATA	COMPLETO	R$ 43.900,00

GOL 1.0 99/00

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

SANDERO 14/15

Prata, mecânico, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX
07/08

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

GOL 1. 0 14/15
TRENDLINE

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

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

UNO EP 96/96

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

Prata, completo, 40.000Mkm,
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA 2.0 GLS
96/97

UNO EP 96/96

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

CIVIC LXS 12/13

GOL 1.0 06/07

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

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

COROLLA GLI

ano	cor
branco

opcionais
completo

valor		
r$ 24.900,00

02 portas, branco, 04 pneus
novos, R$ 10.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

SPIN 1.8 LT

16/16	BRANCO	COMPLETO	R$ 45.900,00

cruze sedan lt

14/15

branco

completo, aut, couro

r$ 64.900,00

GOL 1.0 TREND
09/10

cruze sedan lt

15/15

prata

completo, aut, couro

r$ 62.900,00

cruze sedan ltz i turbo

16/17

preto

completo, aut, COURO	

r$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO	

16/17

prata	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 93.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO	

16/17	PRATA	COMPLETO, AUT, COURO, 12.000KM	R$ 96.900,00

cruze sport6 ltz ii turbo

16/17

S10 LTZ 4X4 FLEX

14/15	PRATA	COMPLETO, COURO	R$ 84.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

15/15	PRETA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L.	R$ 104.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

14/15	BRANCO	COMPLETO. AUT, COURO, 7L	R$ 109.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

16/17	CINZA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L.	R$ 137.900,00

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

GOL 1.6 G5
08/09

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

GOLF 1.6
11/11

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

PARATI 1.6
09/10

Completa, branca. R$
22.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

vermelho

completo, aut, COURO, TS.

r$ 98.900,00

SAVEIRO 1.6
00/00

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

SAVEIRO SUPER
SURF 2004

Preta, ótimo estado de
consevação. R$ 19.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 9 8454-8683
/ 99935-7623.

SAVEIRO
SUPERSURF
05/05

Prata, direção, trio. R$
18.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
CBX TWISTER
07/07

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

FAN 125 18/18

Preta, R$ 7.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CHEVROLET
S10 2013 Diesel lt 4x4 completa jogo de rodas pneus novos
r$ 89.900,00
Tracker LT automática ano 2016 prata pneus novos
unica dona baixo km R$68.900.00
Cruze lt 2015 pta aut. 63.000,00 (Financia 100%) S-10
Tornado 2005 Cabine Dupla. Prata 2.8 diesel. Completa.
Revisada! R$ 58.900,00
Spin ltz 2013 completa unico dono baixo km R$ 43.000,00
(Finacia 100%)
Onix 2015 branco 1.4 Lt mylink opcionais do ltz 41.900(Financia 100%)
S-10 DLX 2.8 diesel mwm, 2001 verde completa +bancos
couro, R$ 39.990,00
S10 advantage 2007 flex completa R$ 36.800,00
Classic ls 2015 prata comp. Airbag abs R$ 29.000(Financia(100%)
Classic 2015 ls cinza 1.0 Comp. Airbag abs R$ 28.500,00
(Financia 100%)
Classic ls 1.0 Basico prata R$ 20.000,00(Financia100%)
Corsa Hatch 1.4 basico 2010 20.800
S10 pta 2000 gasolina cs completa R$20.000,00
Astra sedan 2000 completo prata R$ 16.500,00
Corsa Classic 2010/2011
Corsa Sedan 2004 cinza 1.0 basico r$ 14.300,00
Vectra ano 2000 azul metalico completo R$14.500,00
Ford
Fiesta Hatch 2010/2011 1.0 branco menos ar R$ 22.900,00
Ford Pampa 95/96 prata com direçao gasolina 1.8 ap R$
13.000,00
VolksWagem
Voyage 2014 1.6 Completo 1ºdono R$ 35.500,00 (Financia
100%)
Saveiro 1.6 branca 2011 g5 menos jogo de roda suspensao
legalizada R$ 26.500,00

CAMINHO
CAMINHÕES
ES

3622-3292/ 9 9976-0563.

CAMINHÕES E
MÁQUINAS:

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

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

MERCEDES
BENZ 113
TRUCADO

Baú para sofá, turbinado,
hidráulico, branco. R$
70.000,00. Fones: (44)

Gol g5 2012 branco 1.6 Completo R$26.800,00( Financia
100%)
Parati 99 completa R$ 14.800,00
Parati 2 portas 98 cinza completa R$ 14.500,00
Gol 2004 1.0 2 portas trio eletrico R$ 13.500,00
Gol prata 2004 4p basico R$13.000,00
Gol g3 1.0 City 2004 4portas basico R$12.800,00
Gol g3 1.6 City branco 4 portas direçao R$ 12.800,00
Santana quantun 92 verde. Todo reformado,bancos
novos,reliquia,com jogo de rodas gasolina ; R$ 12.000,00
Gol Mi 2 Portas branco R$ 7.800,00
Santana 96 bordo R$ 6.900,00
Fiat
Kia Sorento 2005 automatico gasolina completo R$
37.000,00
Strada 2015 completa CS branca R$36.300.00
Strada 2013 Cd 1.4 working branca R$ 42.000,00
Palio 2012 celebration prata 4 portas pneus novos R$ 23.500
(Financia 100%)
Strada cs 2010 branca basica R$ 22.500,00
Strada Ce 2001 completa R$ 17.000,00
PALIO elx 1.0 bege 2004 limp desemb. ar quente R$
15.500,00
Uno Mille Fire 2006 prata, trava alarme, limp. desemb.
traseiro. 5pneus novos R$ 14.800,00
toyota
Hillux 2010 prat srv completa 4x4 R$ 90.000,00
Corolla Xei 2000/2001 prata aut. banco de coro R$ 17.900,00
Mitsubishi
Pajero TR4 completa ano 2010 4pneus novos
R$42.000.00

VW 142010
TANQUE ANO 90

DIVERSOS
DIVERSOS
OPORTUNIDADE

Vendo uma fábrica de cinto
country completa, funcionando.
R$ 50.000,00. renda mensal,
de 20.000,00 com apenas um
funcionário, pode ser mais se
investir., cinto country, capinha
de celular, cinto social, bolsas,
carteira, etc. Motivo estou me
aposentando. Ensino trabalhar.
todos os segredos de como

fazer comprar e vender. Valor
a negociar, aceito carro. Fone:
(44) 9 8403-6220.

44-9-9972-7191 – Walter.

VENDE-SE
MAQUINÁRIOS
DE SERRARIA

Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98402-5070.

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

VENDO CAMA
DE FRANGO

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
laje, com área construída
215m², área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24),
contendo 1 suíte máster, 2
quartos, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada
com espaço gourmet, bwc,
lavanderia e garagem para
3 carros. Localizado na Rua
Colorado, Lote n°05 da quadra

S-10 CD 2.4 EXECUTIVE – FLEX – 2011 – branca,
cabine dupla, completa, ótima conservação. R$
48.000,00
RANGER XLS 3.2 4X4 AUT. CD – DIESEL – 15/16
– prata, automática, cabine dupla, pneus BF novos,
completa, impecável. R$ 107.000,00
COROLLA GLI 1.8 AUT. – FLEX – 11/12 – prata,
automático, bancos em couro, airbag, abs, completo.
R$ 53.000,00
COROLLA XEI 1.8 AUT. – GAS. – 2007 – azul,
automático, airbag, abs, multimídia, completo. R$
31.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUT. – FLEX – 16/17
– preto, airbag, abs, automático, bancos em couro,
completo. 14.385 Km. R$ 81.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 15/16 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
R$ 68.000,00
ONIX JOY 1.0 – FLEX – 2018 – branco, airbag, abs,
completo, único dono.
4.560 Km
R$
38.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 42.500,00
ONIX LT 1.0 – FLEX – 2015 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 37.000,00
ASTRA HB ADV. 2.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme,
rodas e som. R$ 27.000,00
CELTA 1.0 – GAS. – 02/03 – prata, 4 portas, ar cond.,
travas elétricas e alarme. R$ 14.500,00
CIVIC EXS 1.8 AUT. – FLEX – 2012 – cinza, automático, airbag, abs, bancos em couro, teto solar,
multimídia e câmera de ré, pneus novos, completo.
R$ 57.500,00

13 do Parque Residencial
Gavea, Umuarama/PR. Valor
R$ 750.000,00. (Obs: todos os
moveis planejados ficaram na
residência e todos os quartos
com ar condicionado e cortinas.
Troca por sitio de igual ou
menor valor).

ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área total do terreno
192m², área construída
128m², contendo 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem, imóvel
com moveis embutidos em
todos os quartos, cozinha
e lavanderia com armários
embutidos, luminárias armários
e balcões de banheiro ,

cortinas e persianas, ar
condicionados em todos
ambientes e sistema de
segurança com câmeras e
cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B,
da subdivisão do lote n°6,
da quadra n°9, localizada
na Rua Amaro Tavares n°
2191, Jardim Imigrantes
na cidade de Umuarama/
PR. Valor R$ 470.000,00.
Obs: permuta-se por cavalo
mecânico simples ou engatado
com carreta ou bitnem,
preferencialmente Scania.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 15/16 – vermelho, airbag,
abs, som original, completo, único dono. R$ 53.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 09/10 – preto, ar cond.,dir.
hid., vidros e travas elétricas, alarme, rodas, completo.
R$ 31.500,00
ZAFIRA ELEGANCE 2.0 AUT. – FLEX – 10/11 – prata,
7 lugares, completa. R$ 35.000,00
FOX PRIME 1.6 – FLEX – 2012 – preto, airbag, abs,
rodas, completo. R$ 32.000,00
GOL G6 1.0 TREND – FLEX – 2014 – prata, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 30.000,00
GOL G6 1.6 RALLYE – FLEX - 13/14 – branco, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
GOL G6 1.6 TREND – FLEX – 12/13 – branco, 4 portas,
airbag, abs, dvd, completo. R$ 30.000,00
FIESTA HB CLASS 1.6 – FLEX – 10/11 – prata, ar
cond., dir.hid., vidros e travas elétricas, alarme, som.
R$ 23.500,00
FIESTA SEDAN 1.0 - FLEX – 07/08 – prata, ar cond.,
dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$ 19.500,00
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, 4
portas, airbag, abs, completo. R$ 37.500,00
PALIO FIRE 1.0 – GAS. – 2003 – branco, 4 portas,
alarme, travas elétricas, limpador e desembaçador
traseiro. R$ 12.000,00
UNO MILLE EX 1.0 – GAS. – 2000 – cinza, 4 portas,
ar cond., vidros e travas elétricas.
R$ 10.800,00
STRADA WORKING CS 1.4 – 14/15 - branca , cabine
simples, airbag, abs, completa.
R$ 35.000,00
SAVEIRO SUPER SURF 1.8 – FLEX - 06/07 – preta,
completa. R$ 24.500,00
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ABDON
IMÓVEIS

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. Localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
550.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

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. Sobrado
atualmente locado por R$
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

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

ABDON
IMÓVEIS

CHEGOU A HORA DE
VIVER OS MELHORES DIAS
DA SUA VIDA. Completa
Infraestrutura, asfalto,
arborização e iluminação
pública. Ótima localização,
a poucos minutos do centro
da cidade. Projeto otimizado
para maior aproveitamento
e conforto. Isento de
condomínio. Residência
NOVA com 99.99m² de
área construída, contendo,
02 quartos, 01 suíte, sala
de Estar/TV, bwc social,
cozinha, lavanderia e
garagem para 02 carros.
Localizada no Jardim
Yoshii, Valor promocional
DE R$350.000,00 POR
298.000,00. Umuarama/PR.
Para mais informações,
entre em contato com a
Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

PARQUE RESIDENCIAL
MONTREAL, Abdon e
Cabreli Empreendimentos
traz uma grande novidade
do Parque Residencial
Montreal. A partir de
agora você pode comprar
somente o terreno com
uma pequena entrada e
parcelar o restante em
até 60 vezes. O Parque
Residencial Montreal dispõe
de um projeto arquitetônico
singular, infraestrutura de
qualidade e local privilegiado.
Localizado na saída para
Xambrê, próximo a sorvetes
Guri. Valor sob consulta.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

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

R$ 1.300,00 – PROX.
AVECAM CAMINHÕES –
R. EBILIO ULIANA, 1479
– JD. AEROPORTO 2 Alv/Laje – 01 S, 02 q.,
sala, coz. Planej., Bwc
soc., A. serv., desp.; área
gourmet e gar. + Detalhes
– (44)3056-5555 ou em
nosso site.www.alde

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 1.200,00 – PROX.
ESTÁDIO LÚCIO PEPINO
– R. JANDAIA, 4776 –
ZONA III - Alv/Laje – 01
S, 02 q., sala, copa, coz.,
Bwc soc., A. serv., e gar. +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 340.000,00 – PROX.
COLÉGIO SAPIENS – OLAVO
M. DE ARAUJO, 2706 – JD.
SÃO FRANCISCO - À.
Ter. 197,41m², À. Constr.
Aprox. 130,75 m² - Alv/
laje, Suíte, 02 qts, sala,
coz., bwc social, edícula c/
churq., garagem. + Detalhes:
Plantão (44) 9 9911 5353
(OI) ou digite o cód. 744
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 169.000,00 - PROX.
PÇ. SETE DE SETEMBRO
- AV. PRES. CASTELO
BRANCO, 2071 – COND.
RESIDENCIAL PARQUE
DAS GREVILHAS – CASA
57 – Ter. 186,45 m², Const.
68,21 m² - Alv./Laje: 03 qtos.,
sala/cozinha, BWC social,
A. serv., gar. + Detalhes –
plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 964
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALUGA-SE
RESIDÊNCIA

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

ALUGA-SE SOBRADO

Com uma suíte, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro
social, banheiro de serviço,
despensa, lavanderia e
área de frente servindo
como garagem. Situado
na Rua Gralha Azul nº
4.753 – Jardim social.
(frente ao batalhão da
polícia militar e próx. ao
ginásio de esportes). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 99894-0757-tim
98447-7510-wats e agende
sua visita.

CASA NO
METROPOLITANO

(44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 931 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 150.000,00 – PROX.
UNIPAR SEDE - ED.
MONTE CARLO – R.
MANDAGUARI, 5321
– SEG. PAV. - À. Tot.
74,29 m², À. Priv. 48,11
m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 970
em www.aldemirimoveis.
com.br

ALUGA-SE
APTO PROX.
UNIPAR

Edifício Residencial Granada
( fundos). Contendo duas
suítes, sala e cozinha
conjugadas, lavanderia e
garagem para um veiculo de
pequeno porte. Parcialmente
mobiliado. Situado na Rua
Ministro Oliveira Salazar
nº 5.152 ( Em frente ao

Helmans Boliche). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 9894-0757
-tim 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ALUGA-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

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

ALUGA-SE
SALÃO
COMERCIAL NO
CENTRO

Edificado em alvenaria,
contendo uma porta de aço,
teto em forro de madeira
e um sanitário. Situado
na Rua Ministro Oliveira

Salazar nº 4.516- Em
frente ao Colégio CEPAT.
PREÇO: R$ 700,00+IPTU+
Seguro contra incêndio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
e agende sua visita.

APARTAMENTO
– CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
OURO VERDE I

R$ 140.000,00. Apartamento
nº 21, do Bloco B-2, Tipo
A-3, situado no segundo
andar, com 03 quartos, 01
banheiro, sala, cozinha
e área de serviço, 01
vaga de garagem com
cobertura. Condomínio com
parquinho para crianças
e segurança noturno.
Imóvel situado na Rua
Marialva, 5860, pertinho
do Harmonia Clube de
Campo, à poucos metros
de dois Supermercados –
Cidade Canção e Vivian
Supermercados– e à poucos
minutos da Universidade
Paranaense – Campus
Sede. Luciane - 9 8823-2027

Casa NOVA! Pronta
para morar. Localizada
no Parque Metropolitano,
em excelente localização,
bem pertinho do Shopping!
R$ 210.000,00. Casa com
3 quartos, banheiro com
armário, ampla sala de
estar, cozinha com balcão,
área gourmet e área de
serviço coberta, quintal
e uma vaga de garagem
coberta. (44) 99967-1094
– Neto

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

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

VENDE-SE
FRENTE A
ESCOLA RUI
BARBOSA

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

VENDE-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

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

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

R$ 700,00. Prox. Cond.
Res. Royal Garden. Ed.
Green Ville. Av. Rio Grande
Do Sul, 2477 – 3 Andar
– Blc 05 -À. Priv. 58,57
m²; 03 q., sala, coz, A.
serv, Bwc social e gar.
(Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e
gás).+Detalhes–(44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 170.000,00 - PROX.
UNIPAR SEDE – ED.
BOURBON, APTO 302
– R. SARANDI, 4266 –
ZONA III - Àt. 73,97 m²
e À. Priv. 48,88 m² - 2
Quart. Sala, coz, Bwc,
gar. + Detalhes: Plantão

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!

C4

Classificados

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Setembro de 2018

Umuarama Ilustrado

EDIFÍCIO
GREEN PARK

R$ 190.000,00. Apartamento
33 Bloco 2. Localizado
ao lado do Campus 3
da Unipar, excelente
oportunidade para MORADIA
e INVESTIMENTO. Alta
procura para locação.
Apartamento com uma
suíte com sacada, 02
quartos, sala, cozinha área
de serviço e uma vaga de
garagem. Imóvel em ótimo
estado de conservação.
Pintura nova e toda parte
elétrica recém trocada.
(44) 98424-7460 Clovis

EDIFÍCIO
LIBERTY

R$ 230.000,00. Apartamento
com 01 quarto, sala com
painel e sacada, cozinha e
área de serviço mobiliada,
banheiro com box blindex
e armários. Uma vaga de
garagem. Apartamento
muito bem localizado,
em frente à Praça Henio
Romagnoli e Prefeitura.
Próximo a bancos, fórum
e cartórios. Imóvel ideal
para investidores - Locado
por R$ 800,00 - (44)
99967-1094 – Neto

INTERLAGOS
CLUBE

R$ 184.000,00. Apartamento
em construção próximo ao
Euro Park, nova rodoviária
e construção do shopping
Palladium Umuarama.
Oportunidade
para
investimento. Pagamento
parcelado em até 60
meses. Condição especial
para pagamento a vista
– RECEBA ALUGUEL
durante a obra até a
entrega. (44) 99172-6911

MONTPELLIER

R$ 299.000,00. Apartamento
em construção na região
de maior valorização
da cidade. Á poucos
metros do Uopeccan,
IDEAL para investidores.
Apartamento com alto
padrão de acabamento,
que será entregue com piso
porcelanato, laminado nos
quartos, toda infraestrutura
para ar condicionado em
4 cômodos, rebaixado
em gesso, aquecedor
a gás e área de lazer
completa. Pagamento
facilitado em até 45
meses! (44) 99172-6911

VENDO APART
31 EDF. ASTON
PARK

Rua: Japurá esq. com a
Rua Perobal, com 150m².
cont. 01 suite, 02 quartos,
sala copa, cozinha, com
movéis planejados, sacada
c/ churrasqueira, 02 vagas
garagem. R$ 550.000,00.
direto com proprietário.
Fone: (44) 9 9975-0440

hoje: são paulo
amanhã: uopeccan

TERREN
TERRENOS
OS
EURO PARK

R$ 290.000,00 Excelente
lote, com 433,80m² com
dois acessos. Terreno plano,
sem necessidade de aterro
e arrimo. Condomínio com
portaria 24 horas, salões
de festa, churrasqueira,
quadra, gramado e
playground. Obs: Para
investidor, oportunidade
de construção de duas
residências para locação.
– (44) 99967-1094 – Neto

PERTO DA
ZAELI

LOTE Nº 04 - QUADRA
Nº 10 - com área total de
373 m² (12,50 x 29,84
m) - Terreno de excelente
topografia, já com muro
de arrimo e aterro, pronto
para construir. Possibilidade
de divisão em dois lotes

menores. A 50 metros do
portão da principal da Zaeli
- valor: R$ 125.000,00.
(44) 99967-1094 – Neto

ROYAL GARDEN

R$290.000,00. Quadra
09, Lote 34, com área
total de 631,17 m². Lote
com excelente topografia.
Pronto para construir.
Terreno com vizinhos
ao lado. Oportunidade!!!
Condomínio com ampla
área de lazer, sistema de
segurança com identificação
biométrica e portaria 24
horas. A 500 metros do
supermercado Cidade
Canção. (44) 99172-6911

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

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

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial - Prox. Praça
Santos Dumond – Av. 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

IMÓVEL
COMERCIAL

R$ 590.000,00 - situado
na Av. Duque de Caxias,
nº 4975. Prox. ao SESC.
Terreno com 217,95m²,
contendo uma construção
comercial de 133,20m²,
sendo: recepção, 02
banheiros PNE, 03 salas
comerciais (2 com bwc
privativo), poço de luz, copa,
área de serviço, 02 jardins
internos, espaço gourmet.
(Ideal para Advogados,
dentistas, clinica médica
e outros) Previsão de
entrega - Novembro
2018 - (44) 99172-6911

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara com área total de
3.37 alqueires, contendo 5
tanques com capacidade para
20.000 tilápias e Quiosque
com Churrasqueira, localizada
na Estrada Primavera, próximo
a Torre Eiffel de Umuarama/
PR. Valor R$ 830.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

TERRENOS

TERRENOS

RESIDENCIAS
R$-160.000,00 – Rua Bartira, 3010 Jardim Panorama, A.T. 351,70m2 sendo 14,14m de frente por
da esquerda da frente para o fundo 21,31m, direita 27,22m e no fundo 16,18m A.C. em alvenaria
170m2, contendo 04 quartos sendo 01 Suíte, sala,
copa/cozinha banheiro social, área serviço, garagem, despensa, edícula com churrasqueira: Interessados contatar com fones 99763-0860;
R$-310.000,00 - Rua Santa Helena, 4260, 1222
Parque Jardim Paraiso, área terreno 206,70,
contendo uma residência em alvenaria com área
124,02m2, possuindo, 01 Suíte, 02 quartos, sala,
Copa/cozinha, Posto de Luz, boca social e garagem para dois veículos, ligada uma Edícula com
churrasqueira, despensa e BWC Social, próxima
a Faculdade Global: Interessados contatar com
99763-0860;
R$-300.000,00, residência em Alvenaria Rua Paranapanema, 2517, com área construída de 90,00
M2 possuindo, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e área serviço, área terreno 525m2, sendo
(15,00m X 35,00m); Interessados contatar com
fones 99763-0860;
R$-350.000,00 - Av. Tapuia, 6262, em frente ao
parquinho infantil, próximo ao colégio D. Pedro II,
Residência em alvenaria com área de 148,00m²
de construção, área terreno 447,30m², FONE99763-0860;

R$-35.000,00, No Distrito de SERRA DOS DOURADOS, AV BRASIL, PROXIMO DA IGREJA CATOLICA,
TERRENO 08 –B, DA QDRA 61- A.T. 234M2, (6,00M
X 39,00M), PARCELAS A COMBINARAR: Interessados contatar com fones 99763-0860 ou 99103-2617;
R$-55.000,00 – EM SERRA DOS DOURADOS,
RUA RIO BRANCO, ESQUINA COM A RUA VITORIA, PROXIMO DA ESTAÇÃO DA COPEL, TERRENO 07 DA QDRA 50 - A.T. 585M2, (15M X 39M),
PARCELAS A COMBINAR, interessados contatar
com Fones – 99763 0860 ou 99858-6165.
R$ – 42.000,00 No RESIDENCIAL BOURBON RUA
PROJETADA B TERRENOS 3/4-B A.T 139,42M2
(6,30MX22, 00M); 3/4-C A.T 138,60M2 (6,30MX22,
00M); 3/4-D, A.T 137,78M2 (6,30MX21, 87M); 3/4E A.T 136,90M2 (6,30MX21, 73M): Interessados
contatar com fones 99763-0860;
R$ - 42.000,00 No JARDIM IPE TERRENOS 1/B E
1/C PARA RECEBER NA LIBERAÇÃO FINANCIADA NA PLANTA, UNIDADE COM AREA TOTAL DE
132,06 CADA SENDO (6,00M X 22,01): Interessados contatar com fones 99763-0860;
R$ – 68.000,00 Em UMUARAMA, JARDIM NOVO
AMERICA, RUA JOSE AUGUSTO RODRIGUES
ROMERO, EM FRENTE À RESIDENCIA 2656,
TERRENO QUITADO DE Nº14 DA QDRA 13A.T.200,13 M2 (10,19MX 19,64M): Interessados
contatar com fones 99763-0860;
R$– 53.000,00 Em DOURADINA, PARQUE AUGUSTINHO II, PARCELA EM ATE 36 VEZES
COM 20% DE ENTRADA, TERRENO QUITADO
RUA PROJETADA D, LOTE 05 DA QDRA 12 DE
230 M2 (10M X 23M), Interessados contatarmos
com fones 99763-0860;

R$ - 25.000,00 Em SERRA DOS DOURADOS,
Bairro Carvoeiro, com 15% de entrada e o restante em 48 parcelas, Interessado contatarem com
fones 99763-0860 ou 99858-6165;
R$ - 98.000,00- no JARDIM MONACO, Lote nº 12
da quadra 10, 348,92m2, (10,50m X 33,23m): Interessados contatar com fones 99763-0860;
R$ – 126.000,00 No JARDIM MONACO, Lote
nº 008-A da quadra 10, 197,92m2, (13,00m X
15,225m), Interessados contatar com fones
99763-0860;
R$ – 35.000,00 A Unidade Em PEROBAL, Jardim
Ipê na Rua Aricanduva, ao lado da residência nº
1647, Lote nº9/A e 9/B da quadra 02 de 364m2
(14,00 x 26,00m), Interessados contatar com fones 99763-0860 TIM;
R$ - 480.000,00 Em UMUARAMA no RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS, Lote nº 37 EM MOEDA CORRENTE PAIS E aceita 50% em Imóveis
Urbanos ou Rural O RESTANTE EM 48 PARCELAS IGUAIS CORRIGIDAS PELA CADERNETA
DE POUPANÇA, da quadra 04 de 600,57m: Interessados contatar com fones 99763-0860 TIM ou
99103-2617 CLARO;
R$ – 1.400.000,00 Na SAIDA PARA XAMBRE AO
LADO INDÚSTRIA DE SORVETES GURI, venda
do Imóvel Lote 24-0-3/B subdivisão do lote 24-Q-3
da subdivisão do lote 24 da Gleba 12 Jaborandi,
do Núcleo Cruzeiro, com área de 1.874,71m2 sendo 45,59m de frente com a Rua Marginal e45, 63m
nos fundos com o Jardim Novo Milênio e 38,50m
do lado direito da frente para o fundo. fones 997630860 TIM ou 99103-2617 CLARO;
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R$ 130.000,00 – R. Sebastião Armando da Silva, 4739, Pq. San Marino – 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 147,20m².
Cel.: 99917-9200.

R$ 1.400.000,00 – Av. Brasil, 4507, Zona I - 4 Dormitórios ( 2 Suíte Simples, 2
Quartos), 1 Sala Estar, 1 Sala de TV com sacada, 1 Escritório, 1 Cozinha Planejada, 1 Copa, 1 Área de Serviço, 1 Despensa, 2 BWC Social, 1 BWC Lavabo
Com 4 vagas de garagens cobertas. Pintura boa. Possui Edícula com Despensa
1, Churrasqueira. Com 341 m² de área construída totalizando 525 m² de área do
terreno. Cel.: 99132-6815
R$ 1.200.000,00 – Av. Pirapó, 4831, Zona I-A - sala de visitas com pé direito duplo,
01 suíte master com hidro e closet, 3 quartos com armários, copa, cozinha com
armários, area gourmet com móveis, wc, lavanderia, Pavimento superiro, sala TV,
escritório, wc, academia, depósito. acabamento em alumínio, gesso, vidro espelhado. Á.t 333,00m² e á.c 285,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 1.150.000,00 – Av. São Paulo, 4703, Zona II - sala estar, sala de Tv, sala de
jantar, cozinha planejada, edícula com churrasqueira, wc, lavanderia, garagem 04
carros. Piso Superior com suíte com armários, 03 dormitórios com armários, wc
social. Detalhes: pisos em cerãmica e madeira, granito, Blindex, portão eletrônico,
aquecedor solar, ar condicionado Split, amplo quintal.Permanecem no imóvelos
móveis fixos.. Á.t 560,00m² e á.c 330,65m². Cel.: 99132-6815.
R$ 1.000.000,00 – Av. Duque de Caxias, 5121, Zona V - 01 suíte, 2 quartos,
sala de TV, terraço, sala de visitas, lavabo, copa e cozinha, área gourmet com
churrasqueira, lavanderia, escritório e garagens. Á.t 321,09m² e á.c 255,89m².
Cel.: 98403-9168.
R$ 1.000.000,00 – R. Dr. Eduardo Dias Coelho, 5146, Pq. Cidade Jardim - 01
suíte master, 02 quartos, sala de estar, sala de jantar, escritorio com banheiro,
cozinha, banheiro social, despensa, edicula, sauna, piscina com raia e garagem.
Á.t 450,00m² e á.c 243,00m². Obs.: Por mais
R$ 280.000,00 você pode comprar o lote ao lado todo murado com área de
450,00m². Cel.: 98403-9165
R$ 850.000,00 – R. Arnaldo Tupâ, 5813, Jd. Tupâ – Pav. Térreo: sala de estar,
jantar e cozinha em 03 ambientes, 01 suíte, 01 dormitório, wc social, lavanderia,
02 vagas de garagem. Pav. Superior: suíte, sala e 02 amplos terraços. Aquecedor
solar, portão eletrônico, interfone, gesso, porcelanato, Blindex. Á.t 199,82m² e á.c
170,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 735.000,00 – Av. Rotary, 3715, Jd. dos Príncipes - Pav. Sup: suíte com closet,
2 suítes. Pav. Inf: Sala de estar em dois ambientes, bwc, sala de TV, copa, coz., wc
de serviço. Edícula c/ lavanderia, churrasqueira, despensa, escritório e garagem
para 03 carros. Á.t. 467,01m² e á.c. 272,31m². Cel.: 99132-6815.
R$ 480.000,00 – R. Farropilha, 2715, Jd. Tamoio - Pavimento Superior: 01 sala
com sacada, 01 suite master, 02 quartos e banheiro social; Pavimento Térreo: 01
sala, lavabo, cozinha, despensa e garagem para 4 veiculos; Edícula: Churrasqueira, lavandeira, banheiro, despensa e quarto.
R$ 240.000,00 - Rua Adolfo Garcia, 2773, Casa 1, Parque Cidade Jardim - Sobrado com área construída de 92,00m², contendo: 02 quartos, sacada, banheiro
social, sala, lavabo, cozinha com armários, área de serviço, despensa e garagem.
RESIDENCIAS
R$ 1.980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, R. Ana Lino Quirino Coelho, 2866
- Sala de Visitas, sala de estar e sala de jantar com pé direito duplo, 01 suíte
master com hidro e closete, 2 suítes com varanda, 01 suíte, lavabo, escritório,
copa/cozinha, despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira com estar,
TV e lavabo, de frente para a piscina, banheiro com vestiário, 4 vagas de garagem.
Ficam móveis da suítes, despensa e lavanderia. A área Gourmet está em fase
de acabamento, valor não incluso. o Acabamento do imóvel em alumínio, janelas
integradas, gesso, porcelanato, vidro, poço semi-artesiano, aquecimento solar. Á.t
613,61m² e á.c 460,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 1.450.000,00 – Ecovile Residence – Rua do Lazer, 2547, com área de
257,00m², Terreno com 316,25 m² , com piscina aquecida, hidromassagem,
aquecimento solar. Contendo 01 suíte com close, 02 Demi suíte mais um quarto,
sala com PE direito de 6 metros, mezanino com sala de TV, lavabo, fraudario
e banheiro social, sala de TV pavimento inferior, cozinha goumert com 39,5m²
, lavanderia, estendal, despensa, esquadrilhas de alumínio, moveis planejados
quartos, cozinha, banheiros, close. Cel.: 98403-9165
R$ 1.200.000,00 – R. Cannes, 3084, Condomínio Residencial Mont Blanc – 01
suíte, 02 demi-suítes, escritório, sala de Tv/Home, lavabo, cozinha, sala de jantar,
churrasqueira, lavanderia, bwc, piscina e piscina (aquecimento 6 placas), aquecimento solar 400L, internet fibra ótica, interfone e garagem com depósito. Cel.:
99917-9200
R$ 980.000,00 – Cond. Res. Royal Garden, Av. Rio Grande do Sul - 3 suítes sendo 1 com closet, sala com pé direito duplo, Espaço gourmet em conceito aberto
com sala e cozinha, lavabo, lavanderia e garagens. Entrega com 4 meses. Á.t
364,50m² e á.c 196,00m². Cel.: 99952-6248.
R$ 640.000,00 – Av. Angelo Moreira da Fonseca, 3817, Zona I-A - Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço, despensa e garagem. Á.t 380,00m²
e á.c 187,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 520.000,00 – R. Mandaguari, 5458, Zona III - com duas Residências térreas
sendo Casa frente: em alvenaria com 139,00m², contendo: 03 quartos, sala de
estar, Copa/Cozinha, bwc social, área de serviço, bwc externo, despensa e Garagem. Jardim com espaço para piscina no Fundo; Cerca Elétrica; Alarme; Portão
Eletrônico; Obs: Permanece no imóvel: Cozinha planejada, Armários embutidos
em 02 quartos, 03 ventiladores. Casa Fundos(locada): em madeira com aprox.
90,00m², contendo: 03 quartos, sala de estar, sala de Jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço e garagem. Terreno com área de 490,00(14x35). ESTUDA PEGAR
EM PERMUTA, VEÍCULO OU IMÓVEIS DE VALOR MENOR. Cel.: 98407-6871.
R$ 470.000,00 – R. Miguel Angelo Remor, 2713, Pq. Cidade Jardim - Sala estar,
copa-cozinha planejada, suite, 02 dormitórios, Wc social. Edícula com churrasqueira, lavanderia, wc, tem espaço de garagem e para fazer área gourmet.
Garagem para 04 carros. Piso parquet de madeira e cerâmica. Portão eletrônico.
Á.t 450,00m² e á.c 252,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 350.000,00 – R. Antonio Geraldo, 4351, Jd. Cima - sala estar, suíte, 02 dormitórios, wc social, copa-cozinha, área com churrasqueira, bancada em granito,
bancada para fogão e pia em granito, área de serviço, 02 vagas de garagem.
Sanca e moldura em gesso, Porcelanato, Blindex, interfone, portão eletrônico,
NOVA, SEM USO.
Á.t 179,70 e á.c 130,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 320.000,00 – R. Beija Flor, 2852, Jd. Iguaçu - sala estar, lavabo, copa - cozinha planejada, suite com closet, 01 suíte, 01 vaga de gararem coberta, 01 vaga
descoberta. Susolo com sala, wc, cozinha e churrasqueira. Detalhes: Grafiato,
porcelanato, Blindex, portão eletrônico. Construída a dois anos e meio. Permuta
por apto de menor valor. Á.t 180,00m² e á.c 150,00m². Cel.: 99132-6815
R$ 300.000,00 – R. Francisco Buosi, 2110, Pq. Alto da Paraná – Sala, sala de TV,
suíte, 02 quartos, bwc social, cozinha planejada com churrasqueira, despensa,
lavabo, área de serviço, piscina, garagem coberta. Piso porcelanato e laminado,
blindex, permanecem no imóvel os móveis fixos. Á.t 201,5m² e á.c 113,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 280.000,00 - Travessa Altônia, 1651 - Área construída: 100,00 m² e área do
terreno 180,00 m² (12,00 x 15,00), contendo: 01 suíte 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem. Excelente Localização: AO LADO
COLÉGIO GLOBAL. Cel.: 98403-9165
R$ 270.000,00 – R. Alcides Grejanin, 2148, Pq. da Gávea – 01 suíte, 02 quartos,
sala, sala de TV, cozinha, bwc social, despensa, área de serviço e garagem. Á.c
92,65m². Cel.: 99917-9200
R$ 250.000,00 – Av. Julio Cesar Jarros, 2649, Pq. Danielle - 03 quartos, sala,
cozinha, bws, despensa e garagem nos fundos no terreno e na frente um salão
comercial de 70m2, edificados num terreno de 360m2. Cel.: 98417-6871
R$ 220.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco, Cond. Res. Pq. Das Grevilhas, 231 Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia. Sem muros laterais e na
frente. Espaço amplo na frente da casa. Á.t 340m² e á.c 68,5m². Cel.: 98407-6871.
R$ 220.000,00 – R. Farropilha, 2720, Jd. Tamoyo – 01 suíte de laje, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social em forro PVC. Á.t 217,24m² e á.c 90,00m². Cel.: 984076871.
R$ 220.000,00 – R. Francisco pontes 2216, Parque San Remo II, casa com área
de 140,00m² e terreno 360,00m², contendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro
social e garage. Edícula: 01 quarto, lavanderia e churrasqueira. 98403-9165
R$ 220.000,00 – R. São Vicente, 2229, Jd. Birigui - 01 suíte, 01 quarto, banheiro
social, sala de visitas, copa/cozinha com armários, área de serviço, espaço de
garagem e espaço nos fundos. Á.t 216,00m² e á.c 85,25m². Cel.: 98403-9168
R$ 210.000,00 – R. João Meretka Neto, Jd. Interlagos – A construir com área
de 56,00m² e Terreno com área de 135,00m². Contendo: 02 Quartos (baldrame
do 3º quarto pronto), sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Cel.: 99917-9200
R$ 198.000,00 – Jd. Caravelle – Casa a construir com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço e garagem. Á.c 64,00m². Cel.: 99917-9200
R$ 180.00,00 – R. Germano Bacarim, 1078, Jardim Universitário, casa com
69,85m², contendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem. Terreno com área de 297,00m². Excelente localização ao lado da UEM
e SESI.
R$ 160.000,00 – R. São Cipriano, 2099, San Martin II - 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, lanvanderia, área de serviço, churrasqueira e garagem para 2
veículos. Á.t 144,38m² e á.c 115,00m². Cel.: 99922-96100
R$ 150.000,00 – R. José Balan, 4731, Jd. Social – 03 quartos, sala de estar, bwc
social, cozinha, área de serviço e garagem. Á.t 360,00m² e á.c 100,00m². Cel.:
999917-9200.
R$ 150.000,00 – Av. Goiânia, 2501, Zona VI - 02 CASAS: 02 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Outra: 01 quarto, sala, cozinha e bwc social. ACEITA
CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO. Cel.: 98403-9168.
R$ 150.000,00 – R. Luiz Gonzaga Freze, 4828, Jd. Modelo - 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, poço de luz, lavanderia e garagem. Á.t 126,00m² e á.c 73,00m².
Cel.: 98407-6871

R$ 120.000,00 – R. Santa Maria, 4564, Jd. San Marino - Em alvenaria com forro
de madeira. Sala, cozinha, wc social, dois quartos, lavanderia, 01 vaga de garagem. Á.t 196,92m² e á.c 70,00m². Cel.: 99132-6815.
R$ 120.000,00 – R. Alcides de Brito Pratis, 01, Jd. Cruzeiro - 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Anexo ao fundo que pode ser
alugado. Área total de 264,00m² e área construída de 80,00m². Cel.: 99917-9200
CASAS MINHA CASA MINHA VIDA
R$ 160.000,00 – R. Proj. “F”, Quadra 18, Pq. Metropolitano – 03 quartos, sala,
cozinha, bwc social e lavanderia. Á.t 145,00m² e á.c 66,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 139.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 62,00m², sendo: 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165.

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Setembro de 2018

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

PARQUE METROPOLITANO
Lotes 27/28 da Quadra 28
Lotes 17/18 da Quadra 23
Lote 08 da Quadra 04
Lote 27 da Quadra 28
Lote 23 da Quadra 14
Lote 08 da Quadra 24
Lote 44 da Quadra 26
Lote 12 da Quadra 11
Lote 42 da Quadra 27

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

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

R$ 135.000,00 - Rua Projetada “J”, Jardim Belo Horizonte - Casa a CONSTRUIR
com área de 56,00m², sendo: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social e lavanderia. Área total do terreno: 125,00 m² (6,25 x 20) – 98403-9165

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

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

R$ 210.000,00 – R. Carlos Favaro, Jd. Copacabana – Lt 10 da Qd E. Á.t 437,50m².
Cel.: 99922-9610.

APARTAMENTOS
R$ 1.400.000,00 – R. Dr. Camargo, 5181, Edf. Amazônia, Apto. 1201 - 03 suítes
c/ sacada e mobiliadas, sala de estar, jantar, wc, escrit., copa, coz. planejada,
espaço gourmet, área de serviço mob. e garagens. Á.t 381,3825m² e á.útil: 270m².
Cel: 99132-6815.
R$ 385.000,00 – Edf. Ilheus, Apto 301, Av. Brasil, 4546, Zona I - sala estar/jantar
com sacada, suíte, 02 dormitórios, wc social, cozinha planejada, área de serviço,
01 vaga de garagem. Apto reformado, com móveis planejados nor dormitórios
e cozinha, piso porcelanato, blindex, moldura em gesso. Edifício com salão de
festas e portaria eletrônica. DESOCUPADO. Á.t 137,00m² e á.útil 97,00m². Cel.:
99132-6815.
R$ 350.000,00 – R. Perobal, 4060, Zona I, Edf. Fernando Pessoa, Apto 404 - 01
Suíte, 03 quartos, sala com sacada, cozinha, área de serviço e garagem. Á.útil
106m². Cel.: 98403-9165.
R$ 300.000,00 – Ed. Allamanda, Apto 302, Av. Florida, nº 4477, Zona I - 01 suíte,
02 quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha com armários planejados e fogão,
área de serviço, quartos de empregado com banheiro e garagem. Cel.: 984039165
R$ 290.000,00 – Rua Cambé x Av. Maringá, Edf. Topazio, Apto 201 - 01 Suíte, 02
Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro Social, Área de Serviço e
Garagem. Á.t 127,00m². Cel.: 98403-9165.
R$ 280.000,00 - Residencial Villagio di Roma, Apartamento 303, Bloco 02. Área
total: 96,66, Sendo: Sala de Estar/Jantar, Sacada com churrasqueira com pia,
Suíte, 02 Dormitórios, Wc Social, Cozinha com armário planejados, Área de
Serviço e Garagem. Excelente Localização: Próximo a Supermercados, Bancos,
Universidade
R$ 250.000,00 – Res. Atlântico, Apto 42, Bloco “C”, Av. Amapá, 3455, Zona
V - Sala estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área de
serviço, 01 vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica.Sala
estar e jantar com sacada, 03 dormitórios, wc social, cozinha, área de serviço, 01
vaga de garagem 57, (com matricula individual) Piso cerâmica. Á.t 87,46m² e á.útil
74,27m². Cel.: 99132-6815.
R$ 250.000,00 – Cond. Res. Green Park, Av. Londrina, 3390, Jd. Dos Príncipes sala estar/jantar, suíte com sacada, wc social, 02 dormitórios, cozinha planejada,
área de serviço, 01 vaga de garagem. Piso laminado de madeira e cerâmico,
Gesso. Condomínio com piscina de adulto e infantil, parquinho, salão de festas,
quadra de esportes, portaria 24 horas. Condomínio de aprox.
R$ 400,00. Á.t 97,51 e á.útil 76,51. Cel.: 99132-6815.
R$ 250.000,00 – Res. Lake Park, Apto 01 do Bloco “C”, R. Leonildo Stecca, 2589
– Cozinha, área de serviço, sala, jantar, 01 banheiro, 02 quartos simples. Obs: Piso
laminado, forro de gesso rebaixado, lâmpadas dicroica e led. Cozinha: Piso cerâmico,
armários planejados, forno elétrico e microondas embutidos na cor aço escovado,
sugar, torneira elétrica. Área de serviço: Armários para produtos de limpeza, gavetão
para roupas, armários, e taboa de passar roupa embutido. Sala: Home de parede, sofá
retrátil. Sala de jantar: Mesa com 04 lugares em madeira. Banheiro: Bancada de mármore, Box de blindex. Quarto 01: Guarda roupa com 02 portas e vidro de correr. Quarto
02: Guarda roupa em L, vidro leitoso. Á.t 80,64m² e á.útil 57,59. Cel.: 98403-9165
R$ 220.000,00 – Edf. Cap Ferrat, Apto 101, Av. Maringá, 4640, Zona III - sala estar
e jantar com ampla sacada, 02 dormitórios, wc social, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem, rebaixamento em gesso com iluminaçào embutida, Box
Blindex, Elevador, 01 vaga de garagem. Á.útil 86,30m². Cel.: 99132-6815
R$ 200.000,00 – Res. Green Park, Apto 32 do Bloco C, Av. Londrina, 3390, Zona
II – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t
97,54m² e á.útil 76,50m². Cel.: 98403-9165.
R$ 195.000,00 – Edf. Ravel Tower, Apto 14, Av. Maringá, 5037, Zona III - sala
estar/jantar, 02 dormitórios, wc social, 01 vaga de garagem. Semi mobiliado. Á.t
96,64m² e á.útil 58,11m². Cel.: 99132-6815
R$ 150.000,00 – Edf. Res. Green Ville, Apto 203 do Bloco 04, Av. Rio Grande do Sul,
2744, Jd. Belvedere - Área total de 63,04m², sendo: 3 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha , banheiro com box, área de serviço e garagem. Condominio com amplo
salão de festas e churrasqueira, playground e amplos espaços. Cel.: 98401-9168.
R$ 140.000,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 23 do Bloco “2”, R. Marialva, 5734, Zona
III – 03 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 79,23m²
e á.útil 48,53m². Cel.: 98407-6871.
R$ 135.000,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 34 do Bloco 3, R. Marialva, 5734, Zona
III - 03 quartos, sala, cozinha, bwc social e garagem. Á.t 59,27m² e á.útil 53,94m².
Cel.: 98407-6871.
R$ 120.000,00 – Res. Bela Vida, Apto 633 do Bloco 06 – 02 quartos, sala de
estar/jantar, bwc social, área de serviço e garagem. Á.t 52,32m² e á.útil 46,66m².
Cel.: 99922-9610

R$ 141.600,00 – Condomínio Residencial NEOCITTÀ ESSENZA
– Lt 12 da Qd 07. Á.t 240,00m².
Ao lado do SHOPPING PALLADIUM UMUARAMA.
* Piscina com raia olímpica;
* 02 salões de festas;
* Quiosque com churrasqueira;
* Academia;
* Porteiro 24hrs;
* Rede de esgoto;
* Rede elétrica com cabos subterrâneos;
* * * Academia e salão de festas com todos os equipamentos
montados * * *
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R$ 30.000,00 E
SALDO EM 30X CORRIGIDOS APENAS PELO IPCA ANUAL.
AINDA, PARCELAMENTO EM ATÉ 180X.
R$ 150.000,00 – R. Santa Helena, Jd. Paraíso – Lt 18 da Qd 02. Á.t 360,00m²
(12,00x30,00). Cel.: 99917-9200.
R$ 120.000,00 – R. Dourados, Jd. Iguaçu – Lt 01-A da Qd 04. Á.t 225,00m². Cel.:
99132-6815
R$ 115.000,00 – Pq. Interlagos – Lt 10-A da Qd 09. Á.t 180,00m² (7,2x25,00).
Cel.: 99717-9200.
R$ 115.000,00 – R. Antonio Cia, Quadra 04 - Lote 05, Jardim Imperial III, com área
e 345,00 m² (11,50 x 30,00). 98403-9165
R$ 110.000,00 – Jd. Interlagos – Lt 9-B da Qd 11 - Á.t 180,00m². Cel.: 99917-9200.
R$ 110.000,00 – Interlagos I – Lt 26-A da Qd 09. Á.t 200,00m² (8x25). Cel.: 999179200
R$ 95.000,00 – Av. Pres. Castelo Branco – Lt 01 da Qd 07. Á.t 233,28m². ACEITA
CARRO. Cel.: 98403-9168
R$ 85.000,00 – R. Jorge Luiz Lozovoy, Jd. Modelo – Lt 2-A Qd 02. Á.t 220,50m².
Cel.: 99917-9200
R$ 85.000,00 – R. Celia Maria Olmedo, Jd. Araxá - Lote 09 da Quadra 07. Á.t
180,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 75.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Trianon – Lt 04 da Qd 06. Á.t 191,52m². PERMUTA-SE POR CARRO. Cel.: 99922-9610
R$ 72.000,00 – Jardim Real – Lt 14 da Qd 06 - Á.t 326,78m². Cel.: 98403-9168.

R$ 280.000,00 - Praça da Bíblia, 3336 - Sala 202, Edf. CEMED. Sala comercial
com área total de 91,58m² com 3 divisões, 02 banheiros e 01 cozinha. Frente para
a Praça. Cel.: 99917-9200.
R$ 160.000,00 – R. Filadélfia, 4500, Jardim Los Angeles - 02 Salões comerciais com
01 banheiro cada. Á.t 174,36 m² (12,21 x 14,28) e á.c 170,00m². Cel.: 98403-9168.
TERRENOS

VENDE

Lotes no Parque da Gávea – Em
frente a UOPECCAN – Preços a partir
de R$ 134.425,90. SEM ENTRADA e
até 150 parcelas.
R$ 780.000,00 - Av. Celso Garcia Cid, 3569, Zona I - Com área de 525m², c/ resid.
nos fundos, área de 110m² c/ forro de madeira e cob. fibro-cimento. LOCADO:
R$ 780,00. Cel: 99132-6815.
R$ 700.000,00 – R. Anhumai, Jd. Tropical – Á.t 2.563,00m². Cel.: 98407-6871
R$ 597.600,00 – Av. Rotary, Jd. dos Príncipes, Condomínio Fechado Residenziale
Florenza – Á.t 498,00m² (19,98x 25,00). Cel.: 99922-9610
R$ 320.000,00 – Cond. Res. Mont Blanc, Av. Parigot de Souza, 2150, Zona VII –
Lt. 21 da Qd. 02. Á.t 505,70m². Cel.: 99917-9200.
R$ 300.000,00 – Av. Dr. Ivo Sooma, Jd. Universitário – Terreno comercial. Á.t
369,18m². PERMUTA-SE POR VEÍCULO. Cel.: 99922-9610.
R$ 260.000,00 – Cond. Euro Park Residence, R. Proj. “B” – Lt 20 da Qd 02. Á.t
361,80m². Cel.: 99132-6815

R$ 650,00 – R. Joana Darc, 4442, Jd. San Marino – 01 suíte, 01 quarto, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1913, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
R$ 560,00 – R. Rui Barbosa, 1917, Zona VII – 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social e área de serviço.
APARTAMENTOS
R$ 1.850,00 – Edf. Marquês de Lafayette, Apto 904, Av. Brasil, 4522, Zona I - 01
suite com sacada, 2 quartos com sacada, banheiro social, sala de estar e jantar
com sacada com churrasqueira, lavabo, cozinha, area de serviço, 2 vagas de
garagem.
R$ 1.400,00 – Av. Paraná, 3650, Centro, Apto 101 – Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. VALOR JÁ INCLUSO CONDOMÍNIO
E ÁGUA.
R$ 1.300,00 – Ed. Allamanda, Apto 302, Av. Florida, 4477, Zona I - 01 suíte, 02
quartos, sala/copa, banheiro social, cozinha com armários planejados e fogão,
área de serviço, quarto de empregado com banheiro e garagem.
R$ 1.200,00 – Portal San Franchesco, Apto 601, Av. Rolandia – Suíte, 02 quartos,
sala, cozinha planejada, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 1.100,00 – Av. Paraná, 3546, Sobreloja, Centro - 02 suítes, depósito, hall de
entrada, sala com sacasa, cozinha, área de serviço, 01 vaga de gargem. Obs.
Aluga para residência e também para escritório.

R$ 900,00 – Res. Green Park, Apto 32 do Bloco C, Av. Londrina, 3390, Zona II - 01
suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro social, área de serviço e
garagem.
R$ 900,00 – Ed. Burle Marx, Apto. 603, Av. Paraná, 5636, Zona III – 01 suíte com
sacada, 02 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro social, área de serviço e
02 vagas de garagem.
R$ 850,00 – Res. Califórnia, Apto 11, Rua Min. Oliveira Salazar, 5400 - 3 quartos,
sala de estar/jantar, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro social e garagem.
Próximo a Unipar Sede.
R$ 750,00 – Av. Paraná, 4617, Zona III, Esquina com Av. Apucarana – Em cima da
Daron Móveis, kitnet mobiliada. NOVA. Condomínio
R$ 100,00 (incluso água, internet e limpeza externa).
R$ 720,00 – Edf. Boulevard, Apto 408, Av. Brasil, 4280, Zona I - 01 quarto com
armários, sala de estar com ar condicionado, banheiro com armário, cozinha com
armários, lavanderia e garagem. Prédio com salão de festas, sala de ginástica,
sauna, e porteiro a partir das 14:00 horas.
R$ 720,00 – Edf. Boulevard, Apto 705, Av. Brasil, 4280, Zona I - 01 quarto com
armários, sala de estar com ar condicionado, banheiro com armário, cozinha com
armários, lavanderia e garagem. Prédio com salão de festas, sala de ginástica,
sauna, e porteiro a partir das 14:00 horas.
R$ 700,00 – Edf. Cordoba, Apto 503 do Bl 02, R. Ilhas Gregas, 7040, Jd. Mediterrâneo – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 60.000,00 – R. Maria I. da Silva, Jd. Pradópolis – Lt 12A da Qd 04. Á.t 210m².
Cel.: 8403- 9165.

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

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

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

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

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

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

R$ 580,00 – Edf. Taquaritinga, Apto 11, R. Sarandi, 4861, Zona III – 02 quartos,
sala de estar e jantar com sacada, bwc social, cozinha, área de serviço e garagem.

R$ 50.000,00 – R. das Hortênsias, Pq. das Jaboticabeiras – Lt 16 da Qd 18. Á.t
300,00m² (10,00 x 30,00). Cel.: 99132-6815

R$ 580,00 – Res. Ouro Verde II, Apto 34 b-03, R. Marialva, 5734, Zona III - 03
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 45.000,00 – Jardim Real – Lt 20 da Qd 14. Á.t 200,00m². Cel.: 98403-9168.
R$ 39.485.90 – R. Maria Augusta de Jesus Priori, Jd. Aeroporto IV - Lt 11 da Qd
11. Á.t 259,122m². Entrada de
R$ 1.000,00 + 100x
R$ 490,00. Cel.: 98403-9165.
R$ 35.000,00 – R. Proj. “B”, Jd. Viena II – Lt 23-A da Qd 12. Á.t 127,61m² (7 x
18,23). Cel.: 98403-9168

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

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

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

R$ 700,00 - Edifício Ravel Tower, Apto 11, Rua Ministro Oliveira Salazar, 5037,
Apto com 02 dormitório, sala com sacada, cozinha, área de serviço e garagem.
Excelente Localização - Próximo a UNIPAR Sede

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

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

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

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

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

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

R$ 800,00 – R. América, 3030, Jd. Novo Milênio – 03 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem.
R$ 800,00 – R. Farroupilha, 2720, Jd. Tamoyo – 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.

R$ 950,00 – Edf. Ideal, Apto 102, R. Marialva, 5320, Zona III – 02 quartos, sala,
cozinha planejada, bwc social, área de serviço com sacada e garagem.

SALAS E SALÕES

R$ 2.600.000,00 – Av. Brasil, 3728, Zona I – Salão comercial e 03 apartamentos
com garagem. Salão com 900m² e terreno com 525m². Cel.: 99928-9610
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R$ 560,00 – Res. Ouro Verde I, Apto 31 do Bloco A6, R. Marialva, 5860, Zona
III – 02 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Monte Carlo, Apto 41, R. Mandaguari, 5321, Zona III – 02
quartos, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 550,00 – Edf. Mandaguari, Apto 12, R. Mandaguari, 5010, Zona III – 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 500,00 – Edf. Graciliano Ramos, Apto 204, R. José Honório Ramos, 4505,
Zona III – 01 quarto, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
R$ 350,00 – Res. Vitória Regia II, Apto 105, Av. Julio Cesar Jarros, Alto da Boa
Vista – 01 quarto, sala, cozinha com pia e fogão, bwc social, área de serviço e
garagem. Próximo da UEM.

S
SALAS E SALÕES

R$ 4.000.000,00 - Rodovia PR-323, saída p/ Guaíra (Próximo à Averama)
- Área 6.5 alqueires; Em pasto, cercado, energia elétrica, casa de caseiro, apto
para o proprietário conjugado ao salão de festas, com sala, cozinha, 01 suíte,
WC social, 01 dormitório. Pista para treinamento e baias para cavalos, local para
depósito, farmácia, barracão para leiteria, estacionamento, canil. Área de lazer
com salão de festas, churrasqueira e piscina. Aceita permuta por imóveis em
Umuarama, podendo ser aptos, residências ou veículos. Cel.: 99132-6815
R$ 3.500.000,00 – Estrada Primavera, Frente a Torre Paris - área de 4,00 alqueires, sendo 2,5 em eucalipto formado, com 02 casas, 03 barracões com aprox.
600m², poço artesiano e água natural nos fundos. Cel.: 98407-6871.
LOCAÇÃO:
RESIDENCIAS

R$ 7.000,00 – Av. Brasil, 4466, Zona I - Suíte master, duas suítes, um quarto,
banheiro social, escritório, sala de estar com lareira, sala de tv, sala de jantar,
cozinha integrada com espaço gourmet, piscina, sauna, dependência de empregada, garagem para vários carros. PERMANECEM OS MÓVEIS FIXOS. RESIDENCIAL/COMERCIAL.
R$ 2.000,00 – Av. 19 de Dezembro, 3801 x Parigot de Souza, Zona I - 01 suíte,
02 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro social, área de serviço, escritório com
banheiro e churrasqueira. IDEAL PARA ESCRITÓRIO, CLÍNICAS E ESCOLA.
R$ 1.200,00 – R. Alcides Grejanin, 2148, Pq. Da Gávea - 01 suíte, 02 quartos,
sala, sala de tv, cozinha, banheiro social, despensa, área de serviço e garagem.
R$1.150,00 – Tv. Altonia, 1651, Jd. Tamoio - 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e garagem.
R$ 1.100,00 – R. Otavio Barbosa da Silva, 1844, Pq. Bandeirantes - 01 suite, 02
quartos, sala, cozinha, baneheiro social, poço de luz, lavanderia, edícula e 02
vagas de garagem.
R$ 1.000,00 – R. Pedro Francisco Mazetto, 2981, Jardim Lopes – 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha, bwc social, área de serviço e garagem. CASA NOVA, RECÉM CONSTRUIDA.
R$ 1.000,00 – R. Amaury Haruo Sunahara, 2047 - Jardim São Fernando, Residência com 208,00m² de área construída, contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro social e garagem para 3 veículos. Edícula contendo: 01 Quarto,
01 despensa, banheiro e lavanderia. Excelente Localização: Fundos da UEM
R$ 890,00 - Rua Ibiai, 3734, Zona VII - Residência em alvenaria contendo: 03
quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa, área de serviço e garagem. Excelente
Localização: Próximo a Supermercados, Escola e Universidade.
R$ 850,00 – R. Glauber Marques de Abreu, 606, Pq. Danielle - sala estar, suite, 02
dormitórios, wc social, cozinha, área de serviço e garagem.

R$ 16.500,00 – Av. Pres. Castelo Branco, 4300, Zona I - Loja com 360,00m²: 02
salas de escritório, 05 banheiros, bancada para atendimento. Espaço coberto nos
fundos com 165,00m²: 02 salas, depósito, copa/cozinha e churrasqueira. Ao lado,
salão com estacionamento e mezanino para depósito.
R$ 8.500,00 – Rod. PR 580, Jd. Pacifico, Saída p/ Serra dos Dourados – Á.c
800m², fachada em blindex, escritório com wc, 02 wc’s interno, wc ext., 02 portas
laterais, porta para os fundos e portão de entrada frontal p/ caminhões baú. Frente
para a Churrasqueiras Panorama.
R$ 5.500,00 – Centro Médico Higienópolis, Av. Valdomiro Frederico, Pq. Da Gávea
– Salão com mezanino, 03 vagas de garagem cobertas, 310,03m².
R$ 4.500,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – Salão com 422,00m², 04 banheiros e mezanino.
R$ 4.200,00 - R. Piúna, 4196, Zona I - Barracão comercial, com acesso para
caminhões para carga/descarga, forrado, piso cimentício, contendo 02 salas para
escritório, copa e WC. Amplo estacionamento. Barracão aprox. 180,00m²; 01 sala
com aprox. 25,00m²; 01 sala com aprox. 20,00m²; Superior: 03 salas com aprox.
60,00m², com entrada independente.
R$ 3.500,00 – Av. Rio Branco 3886, Zona I - Salão comercial em 02 pavimentos:
Pavimento Térreo: Salão em 02 ambientes e nos funos 01 Sala, 01 Deposito e
banheiros; Pavimento Superior: 04 salas e banheiros. Excelente Localização:
Entre praça da Prefeitura e Praça Santos Dumont.
R$ 3.500,00 - Rod. PR 323, Lote 14W - A1 – ANTIGA REVNEW - Possui 05 banheiros, escritório e copa. Á.t 640,00m². Frente com a Minerphós.
R$ 2.700,00 – Av. Presidente Castelo Branco, 3815, Zona I – Sala principal com
recepção, 05 salas, 02 banheiros e copa. Contendo 180m².
R$ 2.500,00 – Av. Guanabara, Saída para Xambrê – Salão com 300m², 01 banheiro e 01 escritório.
R$ 2.200,00 – Av. Portugal, Zona Armazém - fachado em vidro, piso ceramico,
com 2 banheiros no térreo, mezanino com banheiro, 234,75m².
R$ 1.900,00 – Av. Rolandia, 4412, Portal San Franchesco, Sala 04, Térrea – Sala
com 02 banheiros, 60,00m².
R$ 1.600,00 – R. Arapongas, 4133, Zona III – Sala 02, térreo do Edf. Philadelphia,
com 50,00m². Próximo a Panedoro.
R$ 1.400,00 – Av. Liberdade, 3139, Jd. Iguaçu – 04 salas com banheiro em piso
superior.
R$ 480,00 – Av. Rio Grande do Norte, Esq. Rua Cananéia – 40,00m².
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44 9 8447-7510

VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Residência
de alvenaria
com área de
165m², acabamento de
alto padrão,
toda mobiliada, contendo
3 suíte, sala
de estar, jantar, copa e cozinha, garagem
para 2 carros grandes, pé direito duplo, ar
condicionado em todos os quarto, churrasqueira e lavanderia, localizada na Rua
Lions, Jardim Lisboa, Umuarama/PR. Valor R$ 800.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de 255.89m², sendo 1 suíte, 02 quartos
(contendo moveis planejados em todos os
quartos) sala de estar , sala de jantar e cozinha planejada, nos fundos contém uma
edícula com 1 quarto e banheiro, piscina.
Terreno com área total de 450m², localizado no lote n° 18 quadra n°26 do Parque
Cidade Jardim, Umuarama/PR. Valor R$
750.000,00.
Casa de alvenaria de alto
padrão em fase
de acabamento, com área
construída de
144m², área total de 245m², sendo (7x35) 01 suíte com
closet, 2 quartos, sala de estar, cozinha,
com projeto para cozinha planejada há
escolher, edícula com churrasqueira e armários planejados, contendo lavanderia
fechada e BWC, espaço pronto para fazer
piscina, toda a casa com acabamento em
gesso, porcelanato, com lâmpadas em led,
com aquecedor baury 400 litros e garagem
para 2 carros, localizada na Rua Natal, s/n,
Umuarama/PR. Valor R$ 580.000,00

Completa Infraestrutura, asfalto, arborização e iluminação pública. Ótima localização, a poucos minutos
do centro da cidade. Projeto otimizado para maior
aproveitamento e conforto. Isento de condomínio.

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

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

Residência
NOVA
com
99.99m² de
área construída, contendo,
02 quartos,
01 suíte, sala
de
Estar/
TV, bwc social, cozinha,
lavanderia
e
garagem
para 02 carros. Localizada no Jardim Yoshii, Umuarama/PR.
VALOR PROMOCIONAL DE 350.000,00 POR
R$ 298.000,00.
Residência
de Alvenaria
laje, com
área construída de aproximadamente
69,47m²
sendo área total do terreno
205,05m², contendo 3 quartos, sala, cozinha (cozinha planejada, 2 ar condicionados), bwc planejado,
Situada no Condomínio Royal Residence, n° 2806,
casa 12-A, Umuarama/PR. Valor R$ 220.000,00.

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

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

Instalação comercial completa, atendendo
todas as normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização, servindo atualmente
comida típica mineira, além de um ambiente agradável e característico de Minas, Localizado na Av. Maringá próximo a Unipar
sede. Valor R$ 85.000,00.
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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

VENDAS
APARTAMENTOS

SOBRADO

R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 7040,
JD. MEDITERRANEO - Apt°.203, Blc. 01 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2
Quart, Sala c/sac.,e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc soc. e 2 Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 865 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 7040,
JD. MEDITERRANEO - Apt°.202, Blc. 02 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv. 97,06 m² - Suíte, 2
Quart, Sala c/sac.,e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc soc. e 2 Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 934 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 7040,
JD. MEDITERRANEO - Apt°.102, Blc. 02 - À. Tot. 143,58 m², À. Priv. 97,06 m² - Suíte, 2
Quart, Sala c/sac.,e churrasq., Coz. c/armár., A. serv., Bwc soc. e 2 Garag. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353(OI) ou digite cód. 995 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 330.000,00 - PROX. CLUB HARMONIA – ED. SOLAR DAS PALMEIRAS - APTO
502 BL 02 – R. JOSE DIAS LOPES, 4504, JD. S. JOSÉ - Àt. 116,00 m² e À. Priv.
83,00 m² - Suíte, 1 Quart. Sac. C/Churrasq., 02 Garag. – À. Lazer completa. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 640 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 280.000,00 – PROX. ROMAS HOTEL - ED. SERRANO – R. Stª CATARINA, 3817,
Apt°. 201, JD. DOS PRINCIPES - À. Tot. 118,82 m², À. Priv. 91,47 m² - C/ Suíte, 2 Quart,
Sala estar/jantar, Coz. c/armár., A. serv., Bwc soc. e Garag. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite o cód. 871 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 – PROX. UOPECCAN - ED. LAKE PARK – R. LEONILDO STECCA,
2589, Apt° 33 – Blc. A - À. Tot. 112,62 m², À. Priv. 75,94 m² - Suíte, 02 Quart., Sala estar/
jantar c/sac., Coz. c/armár. planej., A. serv, Bwc soc. e 02 Garag. + Detalhes: Plantão
(44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 799 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 190.000,00 – PROX. CHACARA DA RECEITA FEDERAL - ED. PORTO MADERO
– RUA ANIZIO NOGUEIRA, 2255, Apt° 202 - À. Tot. 66,48 m², À. Priv. 58,38m² - 03
Quart., Sala c/ sacada, Cozinha, A. serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI)) ou digite o cód. 990 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 185.000,00 – PROX. AO CLUBE PORTUGUÊS - ED. QUELUZ – AV. PORTUGAL,
4877, Apt° 301– Blc. A - À. Tot. 83,52 m², À. Priv. 61,27 m² - 03 Quart., Sala, Cozinha, A.
serv, Bwc soc. e 01 Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI)) ou digite o cód.
959 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIA

RESIDÊNCIAS

R$ 690.000,00 – PROX. AO RESTAURANTE BAOBA – AV. RIO DE JANEIRO, 4997 –
ZONA II - À. Ter. 220,77 m², À. Constr. 158,65 m² - Alv/laje, 02 Suíte, 1 Quart, Sala estar/
jantar, Coz., Lavand., Bwc soc., desp., Garag. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 975 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 550.000,00 – PROX. HOSPITAL CEMIL - R. PARANAPANEMA, 3531 – ZONA VI À. Ter. 262,00 m², À. Constr. 142,00 m² - Alv/laje, C/ Suíte, 2 Quart, Sala estar/jantar, Coz.
c/churrasq., Lavand., Bwc soc. c/ Garag. p/02 veíc. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353
(OI) ou digite o cód. 928 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 370.000,00 – RESIDENCIA EM CONSTRUÇÃO - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA
TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox.
110,13m² - Alv/laje, Suíte, 2 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 – PROX. AABB - AV. ROTARY- 2727 – ZONA II - À. Ter. 397,00m², À.
Constr. Aprox. 189,80 m² - Alv/laje, Suíte, 1 quarto, sala , cozinha, bwc social, edícula,
garagem. + Detalhes: Plantão (44) 9 9911 5353 (OI) ou digite o cód. 898 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROX. COLÉGIO SAPIENS – OLAVO M. DE ARAUJO, 2706 – JD.
SÃO FRANCISCO - À. Ter. 197,41m², À. Constr. Aprox. 130,75 m² - Alv/laje, Suíte, 02
qts, sala, coz., bwc social, edícula c/ churq., garagem. + Detalhes: Plantão (44) 9 9911
5353 (OI) ou digite o cód. 744 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 320.000,00 – PROX. COL. GLOBAL – R. EDITE SIMPLICIO, 1972 – JD. MONACO
- À. Ter. Aprox. 196,80 m², À. Constr. Aprox. 118,80 m² - Alv/Laje – Suite, 02 quart., sala,
copa, coz c/armários planejados., Bwc soc., A. serv. Disp, churrasqueira e gar. +
Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 300.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. MANDAGUARI, 5838
– ZONA III - À. Ter. Aprox. 507,50m², À. Constr. Aprox. 100,00m² - Residência mista
para desmanche. + Detalhes: (44)9 9911-5353 (OI) ou digite cód. 912 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 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

Residência

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 5003 – ZONA II - À. Ter. 119,31m², À. Constr. Aprox. 129,77 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 978
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460.000,00 – PROX. COLÉGIO ESTADUAL INDIRA GANDHI – AV. RIO DE JANEIRO, 4991 – ZONA II - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/
churrasq., lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 979
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 450.000,00 – PROX. SUPERMERCADOS PLANALTO – RUA SANTA CATARINA,
4994 – ZONA II - À. Ter. 108,89m², À. Constr. Aprox. 120,21 m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/ sacada, 02 c/ sacada, bwc social - Pvt°.Térreo: Sala, Coz., Lavabo, À. Gourmet c/churrasq.,
lav., garag. + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 976 em www.
aldemirimoveis.com.br

PREDIO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL
R$ 3.500.000,00 – PRÉDIO COMERCIAL - PROX. PRAÇA SANTOS DUMOND – AV.
RIO DE JANEIRO, 4142 – ZONA I - À. Ter. 563,50m², Pavimento térreo: Salão Comercial com aprox.: 248,00 m²; Edícula com aprox.: 91,00 m² e 10 vagas de garagens com
aprox.: 12,00m². E na parte superior contendo 02 pavimentos com 04 apartamentos
(02 por andar); com área de aprox.: 130,00 m² cada, sendo: sala, coz., bwc social, 3
qtos, área de serv., garagem + Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 980 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500.000,00 – SOBRADO COMERCIAL - PROX. PRONTO ATENDIMENTO - R.
NICANOR DOS SANTOS SILVA, 4575 – ZONA I - À. Ter. 543,70 m², À. Constr. Aprox.
500,00 m²: Imóvel com terreno amplo, construção bem conservada de 2 pavimentos
com vários ambientes e salas bem dimensionadas. No centro de Umuarama! Atualmente
locado. Ótima oportunidade para investir, retorno garantido, contrato de locação a longo
prazo. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 977 em www.
aldemirimoveis.com.br
DIVERSOS

Residência em alvenaria- Localizada na Av.
Flórida nº4505, Umuarama -PR. Lote nº07, da
quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m².

Residência

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

Residência

TERRENOS

R$ 1.100.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 – Km
315,s/n – Ótimo ponto comercial, Possui poço artesiano e várias construções a serem
reformadas, com estrutura para motel; com área de 19.358,00m². + Detalhes: Plantão
(44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 982 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 770.000,00 – PROX. COCAMAR – TERRENO COND. GREVILHA EMPRESARIAL
- ROD. PR 323 – Área 2308,11m², Terreno com frente comercial para a PR 323 , topografia plana, ótima visibilidade e acesso pela marginal da rodovia. Condomínio em
construção com guarita, administração, recepção, sala de reunião, sala de treinamento,
refeitório interno e externo, área de lazer com churrasqueira, campo de futebol, quadra
de areia. + Detalhes: Consulte nossos corretores ou digite o cód. 963 em www.
aldemirimoveis.com.br

R$450.000,00

R$ 380.000,00

Residência com área de aproximadamente
100m², e área total de terreno de
aproximadamente 291,69m², contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha,
bwc, e área de serviços. Localizado á Avenida
Duque de Caxias, n° 5131, Data nº 18-A, da
Quadra n° 12, Zona n° 04. Umuarama -PR.
Residência em alvenaria- Localizada na Av. São
Paulo nº5363, zona II, lote 12 da quadra 36, na cidade de Umuarama, estado do Paraná. Com área
total de terreno 490m², e área construída de aproximadamente 212,07 m². Contendo: sala de jantar,
sala de estar, sala de tv, 1 suíte com hidro e closet, 2
quartos. Área externa, contendo lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e bwc.

Residência

R$ 850.000,00

Residência

ZONA II
Residência em Alvenaria – Localizada na
ZONA II Rua Paraíba nº 5304, quadra nº
34, lote nº 02. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de
aproximadamente
200,00m².
Contendo:
03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Umuarama -PR.

Residência

R$ 680.000,00

Residência em Alvenaria – Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral). Terreno com
área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m² de área construída. Contendo: 01
suíte, 03 quartos (sendo 01 com closet e
mobiliado), bwc social, jardim de inverno,
sala com domos, cozinha americana
planejada com churrasqueira (aberta).
Fundos: lavanderia com área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, dispensa, canil, duas
piscinas (sendo uma com hidromassagem),
portão eletrônico e cerca elétrica.

Residência

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado na
Rua Bararuba, nº 3693, Praça Sete de
Setembro, nesta cidade de Umuarama,
Estado do Paraná. Contendo sala, copa,
cozinha, lavanderia com amplo espaço,
salão com depósito anexo, garagem para 2
carros com passagem para os fundos, 01
suíte, 02 quartos e 3 bwc, amplo espaço
externo.

R$ 100.000,00

Sala Comercial – Sala Comercial nº 11, Centro
Clinico Umuarama, com total de aproximadamente 50,12m², com bwc conjugado. Localizada na Rua Antônio Ostrenski, nº 3818, quadra
nº 25, lote nº 12 na Zona I, Umuarama -PR.

Apartamentos

R$ 950.000,00

Edifício Manhattan Garden - apartamento
503, contendo 1 suíte máster, 1 suíte
simples, 2 quartos, sala, copa, cozinha
planejada, área de serviço e duas vagas
de garagem. Localizado na Rua Paulo
Pedrosa de Alencar, 4291, Umuarama-Pr.

Apartamentos

R$ 850.000,00

Edifício Uirapuru, apartamento n°11, com
área total de aproximadamente 325m²,
e área privativa de aproximadamente
268m². Contendo sala de estar com bar,
copa, cozinha com armários planejados,
sala de TV, 01 suíte máster com armários
planejados, 01 suíte com armários
planejados, 02 quartos, bwc social, quarto
para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com armários, e 03 vagas de
garagem separadas. Localizado á Rua
Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, n° 4585,
Zona I, Umuarama -PR.

Apartamentos

R$ 580.000,00

Edifício Pedra Branca, apartamento n° 603,
com área total de 165m², e área útil de
111m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha com armários planejados, bwc com
armários, área de serviços e 02 vagas de
garagem, (obs: Apartamento de frente para a
Rua Jose Honório Ramos), Umuarama -PR.

Terrenos:

R$2.000.000,00

Residência em alvenaria- Localizada na
Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, Parque Bandeirantes, Umuarama-PR. Com
área de total de 252m² e área construída
de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço externa.

Residência

R$700.000,00

Residência- com área construída de
aproximadamente 225,00m², e área total
de terreno de 360m², contendo 02 suítes,
01 quarto, sala de TV, sala estar/jantar,
bwc, cozinha (com armários planejados),
área de serviços, dispensa, garagem,
Residência
semi-mobiliada
com
armários embutidos em dos os quartos.
Localizada na Rua Lions n° 5896, Jardim
Lisboa, Umuarama -PR

R$ 850.000,00

Salões Comercial

R$ 180.000,00

SEMI-MOBILIADA

Residência

TERRENOS

R$ 6.000.000,00 – PROX. AO TREVO DE ACESSO P/ UMUARAMA DO PQ. EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323 – Área 11.718.79m², terreno comercial e industrial com ótimo
acesso e visibilidade, com área construída aprox. 1.814,26 m² - antigas instalações de
um motel. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 955 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.100.000,00 – PROX. PQ. DE EXPOSIÇÃO – ROD. PR 323 – Área 2.100 m², Imóvel
comercial, às margens da rodovia nas dimensões de 30 m de frente por 70 m de profundidade - A 15 minutos do centro de Umuarama/PR - Sem Benfeitorias. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 925 em www.aldemirimoveis.com.br

Residência em Alvenaria- Localizada na
Rua Aquidaban, 4415, com área construída
de 140m², Umuarama -PR. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, bwc, cozinha e área
de serviço.

Residência

DIVERSOS

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

R$ 1.400.000,00

R$ 1.500.000,00

SOBRADOS

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

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

Residência

UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Setembro de 2018
UMUARAMA, DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Setembro de 2018

Classificados

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

R$ 1.300.000,00

Terreno Comercial- Localizado na Av. Angelo Moreira da Fonseca (quase em frente
ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², sendo
frente 24x51 de fundo, Umuarama – PR.

Terrenos:

SOBRADO

SOBRADO

R$ 900.000,00

TerrenoLocalizado
no
Condomínio
Residencial Portal das Águas – Lote 01
com área total aproximada de 468.05m²
e Lote 02 com área total aproximada de
512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Umuarama
-PR.

Terrenos:

R$ 520.000,00

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

R$ 550.000,00

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

R$ 250.000,00 – PROX. A GARAPEIRA PRIMAVERA - RODOVIA PR 323 – Imóvel
de fácil acesso, com área 2.592,00m², topografia plana, ampla área verde e arborizada,
contendo uma residência para reforma. + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou
digite o cód. 981 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. A UOPECCAN - R. LAURINE ABOU RAHAL CARDOSO, s/
n° – PQ. RES. MONTE LIBANO - Lt. 09, Qd. 10, Área 505,00 m², (20,20 m x 25,00 m),
topografia plana, lote de esquina. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o
cód. 447 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 - PROX. A UOPECCAN - R. SLEIMAN DAOUD ABOU RAHAL, s/n°. –
PQ. RESD. MONTE LIBANO – Lt.7, Qd. 1, Área 375m² (14,00 m x 25,00 m). + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 967 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 160.000,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO – R. BELÉM, 5896 - ZONA
III - Área 253,75m² (7,25m² x 35,00m²). + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 446 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 150.000,00 – PROX. ED. SOLAR DAS PALMEIRAS – R. EVARISTO PELACANI,
JD. SÃO JOSE - Área 356,85m² (11,70 m² x 30,50m²). + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 (OI) ou digite o cód. 913 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PROX. A UOPECCAN – R. DAS ARARAS, s/n° – PQ. ALPHAVILLE
I – Lt.06, Qd. 05, Área 252,00 m², (10,50 m x 24,00 m) – Topografia Plana. + Detalhes:
Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou digite o cód. 672 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – AV. PRES. CASTELO BRANCO, s/n° – JD. VILA RICA – Área 208,00
m², (8,00 m x 26,00 m) – Topografia Plana. + Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 939 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 115.000,00 – PROX. HOSP. VETERINÁRIO UNIPAR – R. PROJETADA F, s/n°
– PQ. FIRENZE – Lt. 07, Qd. 26, Área 360,00 m², (12,00 m x 30,00 m). + Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 965 em www.aldemirimoveis.com.br

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

CHÁCARAS/SÍTIOS E FAZENDAS

R$ 1.150.000,00 – RODOVIA PR 323 – PROX. PQ EXPOSIÇÃO – Residência em
alvenaria de aprox. 210 m², um salão de festas com 150 m², ampla área de lazer com
piscina, campo de futebol suíço, poço semi artesiano e muita área verde. + Detalhes:
Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite o cód. 949 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 265.000,00 – RODOVIA PR 489 – PROX. A ESTRADA AMARELA – Ótima chácara
de lazer, com área de 3000 m². + Detalhes: Plantão (44)9 9995 2111 (TIM) ou digite
o cód. 950 em www.aldemirimoveis.com.br

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

APARTAMENTOS
R$ 850,00 - PROX. HOSPITAL UOPECCAN - ED. RES. CORDOBA – R. ILHAS GREGAS, 4572 – APT°. 102 BL 02 - JARDIM MEDITERRANEO - À. Tot. Aprox. 143,58m²,
À. Priv. Aprox. 96,06m² - 01 Suite, 2 Quart., Sala c/sacada/churrasq., Coz. Planej., A.
serv., Bwc soc. e 02 vagas/Gar. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 480,00 – Incluso água e gás)
+Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 - PROX. UNIPAR SEDE - ED. III MILENIO – R. JOSE HONORIO RAMOS,
4572 - FRENT- Z. 03 - À. Tot. Aprox. 119,74 m², À. Priv. Aprox. 80,04 m² - 3 Quart., Sala
c/sacada, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água
e gás) +Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. COL. Pe. MANOEL NOBREGA - SOBRELOJA – R. TOMÉ DE
SOUZA, 2885 - APT°. 01/FRENTE - JD. S. RAFAEL – À. Tot. Aprox. 75,00 m² - Suíte, 2
Quart., Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – Imóvel s/cond. + Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

Terrenos:

R$ 260.000,00

Lote de terra n° 08-A da sub divisão do lote
n°08, da quadra n°17, com área total de
400m², sendo 8x50, localizado na Avenida
Dr. Cássio Gastão Vidigal , Zona industrial, Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 225.000,00

Terreno – Localizado no Residencial Royal
Garden Lote n° 16, Quadra n° 07, com área
total de 374,79m², Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 160.000,00

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,
Umuarama -PR.

Terrenos:

R$140.000,00

Terreno - Rua Iroi, Zona industrial, nesta
cidade de Umuarama. Lote 04-A da quadra
n°17, com área total de 288m², sendo 8x36.

Terrenos:

R$ 120.000,00

Terreno – Lote de terra nº 02, quadra nº 18,
com área total 315m², localizado na Rua
Projetada C, S/N, no Parque Residencial
Belo Monte, Umuarama -PR.

Terrenos:

R$ 100.000,00

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

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 1.200,00

Terrenos:
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

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

BARRACÃO
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

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), Umuarama -PR.

SOBRADOS
LOCAÇÃO

R$ 1.600,00 +
Cond

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

Sobrados
LOCAÇÃO

R$ 1.500,00

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

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, nesta cidade de Umuarama.
FRENTE AO SESC

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

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

Terrenos:

Sobrado – contendo piso térreo - 01
sala de estar, 01 escritório com móveis
planejados, bwc social com armários,
cozinha planejada, piso superior - 01
sala de tv com sacada, 01 suíte com
closet e sacada, 02 quartos (sendo 01
com sacada) e bwc, fundos – área de
serviços, edícula com churrasqueira, bwc
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº
3569, Zona II, Umuarama-PR.

R$ 458.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – R. MANDAGUARI, s/n – Z. 03 – Área 490,00
m², topografia plana, estuda-se venda de meio lote. + Detalhes: Plantão (44)9 99115353 (OI) ou digite o cód. 946 em www.aldemirimoveis.com.br

Terrenos:

R$ 400.000,00

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

Terrenos:

R$ 310.000,00

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

Terrenos:

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 1.450,00

Residência em alvenaria- Localizado á Avenida Duque
de Caxias, n° 5131, nesta cidade Umuarama, estado do
Paraná. Sendo 7 x 41. Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 295.000,00

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

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 700,00 - PROX. COND. RES. ROYAL GARDEM – ED. GREEN VILLE – AV. RIO
GRANDE DO SUL, 2477 – 3 ANDAR – Blc 05 -À. Priv. 58,57 m²; 03 q., sala, coz, A.
serv, Bwc social e gar. (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás).+Detalhes–
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS III – ED. NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – 1 ANDAR – Blc 07 -À. Priv. 58,57 m²; 03 q., sala, coz, A. serv, Bwc social e
gar. (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás).+Detalhes–(44)3056-5555 ou
em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 600,00 - PROX. UNIAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 302 – R. SARANDI, 4266
– ZONA III - Àt. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 2 Quart. Sala, coz, Bwc, gar. (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 330,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso
site. www.aldemirimoveis.com.br
R$ 520,00 – PROX. UNIPAR SEDE – ED. ILHA DO MEL – ZONA II, 3823 - Apt°. 503
– 1 Quarto, Sala, Coz., A. serv., Bwc soc. (Semi mobiliado) - (Cond. - Vlr/Aprox. R$
280,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 450,00 – PROX. HARMONIA CLUBE DE CAMPO - ED. OURO VERDE I – R.
MARIALVA, 5860 – À. Tot. 52,61 m², À. Priv. 47,23 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A.
serv, Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 2.600,00 – PROX. PREFEITURA – R. HEMITAL, 4385 – ZONA I - Alv/Laje – 02 S,
02 q., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., churrasqueira, despensa e gar. p/ 02 ou
+ veíc. + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site. www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.300,00 – PROX. AVECAM CAMINHÕES – R. EBILIO ULIANA, 1479 – JD.
AEROPORTO 2 - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, coz. Planej., Bwc soc., A. serv.,
desp.; área gourmet e gar. + Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 1.200,00 – PROX. ESTÁDIO LUCIO PEPINO – R. JANDAIA, 4776 – ZONA III - Alv/
Laje – 01 S, 02 q., sala, copa, coz., Bwc soc., A. serv., e gar. + Detalhes – (44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.150,00 – PROX. FLORICULTURA FLORISBEL – R. BELEM, 5837 – ZONA
III - Alv/Laje – 01 S, 02 q., sala, coz., Bwc soc., desp., A. serv., e gar. + Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 – PROX. SUPERMERCADO BIG – AV. PREFEITO DURVAL SEIFERT
FONSECA, 3031 – PQ. SAN REMO - Alv/Forro – Suíte, 02 q., sala, copa, coz., Bwc
soc., A. serv., churrasqueira, despensa e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou em
nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 800,00 – PROX. A LEILOGADO– R. FELICIA CONCEIÇÃO G. OLIVEIRA, 3253
– JD. ATLÂNTICO - Alv/Laje – Suite, 01 qto, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 740,00 – PROX. ECOVILLE – R. FELISBERTO FERREIRA DE ANDRADE, 3081 –
JD. AZALEIA - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes
– (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 700,00 – PROX. AO COLÉGIO SOUZA NAVES – R. ANHUMAI, 3570 – ZONA
VI - Alv/Laje – 02 quartos, sala, copa; coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 680,00 – PROX. CHÁCARA REGUIGÁ – R. UIRAPURU, 2023 – JD. ALPHAVILE
- Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. +Detalhes – (44)30565555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 630,00 – PROX. ECOVILLE – R. DELZITA ALVES DA COSTA, 2121 – JD.
AZALEIA - Alv/Laje – 02 quartos, sala, coz., Bwc soc., A. serv., desp., Churraq.
e gar. +Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 – COND. FECHADO - PROX. ESCOLA SATELITE – Av. PRES. CASTELO
BRANCO, 2071 – COND. RESD. PQ. DAS GREVILHAS - Alv./Laje: 03 q., sala/cozinha, BWC social, A. serv., (Cond. Aprox. R$120,00).+Detalhes – (44)3056-5555 ou
em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.000,00

R$ 850,00

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

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 850,00

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

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 750,00

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

Residencias
LOCAÇÃO

R$ 600,00

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

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00 +
Cond

Edifício Portal San Franchesco - Apartamento
nº 409, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha planejada , bwc (com armários), 01 vaga de
garagem sendo nº 37. Localizado na Rua Mandaguari, Esquina com a Avenida Rolândia, nº 4412,
Zona II, nesta cidade de Umuarama – Pr.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 1.100,00+
Cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$1.300,00 +
Cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 950,00
+cond

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

Edifício Gramado – contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala de estar, cozinha com armários planejados,
área de serviços, sacada e 01 vaga de garagem.
Localizado na Avenida Manaus, n° 3905, Centro,
nesta cidade de Umuarama-PR.

Cond - Ed. Atlântico - Localizado na Av.
Manaus nº 3455 – Zona I, nesta cidade de
Umuarama. Apart 23 - Bloco C. Contendo: 03
quartos, sala com sacada, cozinha, área de
serviço e 01 vaga de garagem.

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 900,00
+cond

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

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 670,00 +
Cond

Edifício Manoel Bandeira - Apartamento nº 507,
contendo 01 quarto, sala, cozinha, bwc, 01 vaga
de garagem. Localizado na Av. Presidente Castelo Branco, nº 3823, Zona I, CEP sob nº 87.501170, nesta cidade de Umuarama-PR.

R$13.000,00

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

R$3.000,00
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

R$ 700,00 - PROX. COL. PROF. PAULO TOMAZINHO – ED. CAP FERRAT - AV.
MARINGÁ, 4640 - APT°. 203 – ZONA III – À. Tot. Aprox. 86,67 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 330,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555 ou em nosso site.www.aldemirimoveis.com.br

Residência em alvenaria- Residência B, localizada na
Rua das Perdizes, nº2407- Residencial 13 de Maio,
Jardim Bela Vista, nesta cidade Umuarama, estado
do Paraná. Com área construída de 87,93m², e área
de terreno de aproximadamente 165,75m³, contendo
03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviços, edícula com churrasqueira, e garagem

Residencias
LOCAÇÃO

B5
C7

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

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 650,00 +
Cond

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$ 600,00 +
Cond 320,00

Apartamentos
LOCAÇÃO

R$450,00 +
Cond

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

Edifício Paranoá - Apartamento 02, bloco B,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
01 vaga de garagem. Localizado na Rua Miguel
Serrano Bruno, 2300 no Parque Alto da Paraná,
nesta cidade de Umuarama -PR.

Quitinete – Ed. Ilha de Capri, contendo 01 quarto,
sala, cozinha, bwc e 01 vaga de garagem. Localizado na Avenida Flórida nº 4121, nesta cidade
de Umuarama-PR.

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00
(cada)

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

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 6.000,00

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

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 4.500,00

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

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 2.500,00

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

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.400,00

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.100,00
+ Cond

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 1.000,00
(cada)

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$ 800,00
+ Cond

Sala Comercial – Com área total aproximada de 71
m² com bwc. Localizada no Ed. Pedra Branca, Sala
nº 04, na Rua Dr. Camargo nº 3921, Umuarama - PR.

Sala Comercial (Piso Superior Ortoline). Com área
de aproximadamente 80m², . Localizado a Avenida
Brasil n° 4326, nesta cidade Umuarama, estado do
Paraná. (Corretor Caetano).

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

Sala Comercial – Ed. Caravelas – Sala nº 08,
último andar, contendo 01 Bwc, localizada na Rua
Desembargador Munhoz de Mello, nº 5400, Zona I,
nesta cidade de Umuarama – PR.

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

Sala Comercial – Ed. Burle Marx – Sala nº 21 galeria,
contendo 01 Bwc, localizada na Av. Paraná nº 5636,
Zona III, nesta cidade de Umuarama – PR.

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$800,00
+ 220,00 cond

Salas Comercial Ed. Plenum- , Com área total de
aprox. 30 m², contendo bwc e 01 vaga de garagem,
Localizado a Av. Florida n° 4330, nesta cidade.
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para investir.

Infinitas vantagens:

VENDA
SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS PARQUE DA GÁVEA
Com 189,26 m² (sendo 128,93 m² térreo e
60,33m² de mezanino - terreno com 185,40 m² 7,41m x 25,00m). Salas 02, 03 e 04. Com 02 vagas
de garagem exclusivas, 02 BWC, copa e lavanderia,
fachada com vidro temperado e acabamento de
primeira linha. Jardim Parque da Gávea - À poucos
metros do UOPECCAN. R$ 585.000,00 – sendo
R$ 175.500,00 de entrada (possibilidade de parcelamento da entrada durante a obra) + parcelas de
R$ 6.200,00. OBS: Imóvel com avaliação de aluguel
de R$ 3.500,00. Ótima opção para investidor!!

MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 725.000,00 – Cobertura de alto padrão nº 1204,
com área total de 226,87 m² e 132,13 m² de área
privativa, 03 suítes, 01 banheiro social, sala, espaço
gourmet com churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de
garagem. O condomínio conta ainda com uma área
de lazer completa, contendo salão de festas, espaço
gourmet, piscina, sala de jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea, na Avenida Valdomiro Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico
Higienópolis. Previsão de entrega, Julho de 2021.

SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Traga sua empresa para a região de maior valorização da cidade. Salão Comercial localizado no Parque Metropolitano, nos lotes 06 e 13 da Quadra 02,
contendo 900,00 m² de área privativa e 1.200 m²
de terreno. Salão em construção, Próximo a Futura
Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital
Veterinário. R$ 1.100.000,00

EDIFÍCIO GREEN PARK
Apartamento 33 Bloco 2. Localizado ao lado do
Campus 3 da Unipar, excelente oportunidade MORADIA e INVESTIMENTO. Alta procura para locação. Apartamento com uma suíte com sacada, 02
quartos, sala, cozinha área de serviço e uma vaga de
garagem. Imóvel em ótimo estado de conservação.
Pintura nova e toda parte elétrica recém trocada.
R$ 185.000,00 – 20% de entrada + financiamento
bancário*. Prestações a partir de R$ 1.220,00. Não
perca tempo, mude hoje mesmo!!! *Sujeito a aprovação de crédito*

SALAS COMERCIAIS – VALOR PROMOCIONAL DE VENDA PARA PAGAMENTO
A VISTA OU
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Rod. Moacyr Lourdes Pacheco – Parque Metropolitano – Umuarama-Pr, Salão Comercial, com área
de 432,00 m² e área terreno 600,00 m² (20,00m x
30,00m). Sendo escritório com 132m² , contendo
2 banheiros, copa, depósito e recepção e barracão
com 300m² com 1 banheiro. Próximo a Futura
Estação Rodoviária, Shopping Palladium e Hospital
Veterinário. R$ 1.100.000,00

APARTAMENTO
INTERLAGOS RESIDENCIAL CLUBE
R$: 230.000,00 - Apartamento nº 902, com 03 quartos, sendo 01 suíte, 01 banheiro social, sala, cozinha,
área de serviço e 01 vaga de garagem. Apartamento
com área total de 93,28 m², sendo 65,90 m² de área
privativa. Área de lazer contendo piscina, churrasqueira e playground. Localizado no Jardim Interlagos,
a poucos metros da Av. Paraná, Shopping Palladium
Umuarama e Condomínio Euro Park. Previsão de
entrega em Outubro de 2022.

SALA COMERCIAL AV. DUQUE DE CAXIAS
- 590.000,00 - Imóvel comercial, situado na Av. Duque de Caxias, n 4975. Prox. ao SESC. Terreno com
217,95m², contendo uma construção comercial de
133,20m², sendo: recepção, 02 banheiros PNE, 03
salas comerciais (2 com bwc privativo), poço de luz,
copa, área de serviço, 02 jardins internos, espaço
gourmet. (Ideal para Advogados, dentistas, clinica médica e outros) Previsão de entrega - Novembro 2018

APARTAMENTO MONTPELLIER RESIDENCE
R$ 350.000,00 – Apartamento de alto padrão, com
117,06 m² de área total e 68,59 m² de área privativa.
Contendo hall de entrada, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, 02 dormitórios, 01 Suíte,
01 banheiro social e vaga de garagem. O condomínio
conta com uma área de lazer completa, contendo
salão de festas, espaço gourmet, piscina, sala de jogos e academia. Localizado no Parque da Gávea, na
Avenida Valdomiro Frederico, pertinho do UOPECCAN e Centro Médico Higienópolis. Previsão de
entrega, Julho de 2021.

SALA COMERCIAL
Centro Médico Higienópolis:
Av. Paraná, Sala 310 - Umuarama – Pr – investimento de alto padrão, com valorização e locação
garantida. Com 72,183 m² de área privativa, sala
com previsão de entrega em 60 dias. Localizada em
frente ao UOPECCAN, sala pronta para uso! Mude
agora mesmo para o mais novo centro médico de
Umuarama. R$ 250.000,00. – 30% de entrada +
financiamento bancário*. Prestações à partir de R$
2.650. *Sujeito a aprovação de crédito*.
SALA COMERCIAL – EDIFICIO ITÁLIA
R$: 185.000,00 – Sala comercial no 3º andar do Edifício Itália, locada, em ótimas condições. Com localização privilegiada, no centro cívico de Umuarama,
próximo a Bancos, Prefeitura e Fórum Municipal.
Sala Comercial – Edifício Burle
Marx
Sala comercial nº 18, excelente localização, no Edifício Burle Marx, em frente à Praça Miguel Rossafa.
Com área total de 64,80 m², contendo um banheiro
privativo. Ótima oportunidade para investimento,
sala encontra-se locada. R$: 210.000,00
APARTAMENTOS

APARTAMENTO PRONTO
RESIDENCIAL MANUEL BANDEIRA
R$ 180.000,00 – Apartamento no 4º andar, todo
REFORMADO. Contendo um quarto com sacada,
banheiro, sala e cozinha. Prédio com excelente
localização, próximo ao Supermercado, Fórum,
Prefeitura e Bancos, Apartamento com uma vaga
de garagem.APARTAMENTO

CASAS

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

TERRENO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO I
R$ 420.000,00 – Terreno comercial localizado no
Parque Metropolitano I - Quadra 01, Lote 02 – com
área total de 600,00 m², sendo 20,00 x 30,00. Terreno com excelente topografia, próximo ao Shopping
Palladium, Hospital Veterinário e Nova Rodoviária.
Traga sua empresa para a região com maior valorização da cidade! R$ 126.000,00 de entrada + parcelas
de R$ 4.406,00* - *Sujeito a aprovação de crédito*

TERRENO COMERCIAL
PARQUE DA GÁVEA:
R$ 295.000,00 – Lote comercial, localizado na Av.
Valdomiro Frederico. Excelente topografia, a poucos
metros do Hospital UOPECCAN. Quadra 04, Lote
02, com área total de 267,50 m², sendo 10,70 m x
25,00 m. Oportunidade para investidor.
PAYSAGE ESSENZA
Terreno no condomínio fechado Paysage Essenza,
com excelente topografia, localização privilegiada e
de alta valorização, localizado ao lado do Shopping
Palladium. O Condomínio conta com portaria 24
horas, fiação subterrânea, Iluminação em led, além
de uma extensa área de lazer. R$ 127.000,00
JARDIM TRIANON I
R$ 83.000,00 – Lote 03 – Quadra 03, 192,00 m²
(8,00 x 24,00) – Terreno plano sem necessidade de
aterro em frente ao Shopping Palladium, parcelamento em até 48x.
JARDIM PIMENTEL
R$: 38.000,00 - QUADRA 02 – LOTE nº 38 – Terreno residencial, com área total de 162,00 m² (9,00
x 18,00). Terreno próximo ao Aeroporto, parcelamento em até 48 meses.
TÓKIO
R$: 47.500,00 – QUADRA 10 – LOTE Nº 4-A –
Terreno com área total de 161,00 m² (7,00 x 23,00)
próximo ao Parque de Exposição.
BELO HORIZONTE
R$ 30.000,00 – QUADRA 21 – LOTE 10/11-C – Terreno com área total de 133,40 m² (6,67 x 22,00),
excelente topografia. Próximo a Havan.
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Terreno residencial no Jardim das Cerejeiras, a poucos metros da Av. Goiânia, de fácil acesso. Quadra
07, Lote 10, terreno com 126 m², sendo 7,00 x
18,00. R$ 38.000,00
METROPOLITANO I
R$ 63.000,00 – QUDRA 33 – LOTE Nº 20 - Terreno
com área total de 220,00 m² (10,00 x 22,00). Excelente terreno localizado no Parque Metropolitano
I, terreno plano, sem necessidade de aterro. Ótima
valorização, próximo ao Shopping e a nova Rodoviária.
JARDIM VELEIROS
R$ 150.000,00 – QUADRA 02 – LOTE Nº 05 – Terreno com área total de 243,42 m² (6,545 x 36,00).
Excelente terreno, ótima topografia, localizado no
Jardim Veleiros – Rua dos Pampas, próximo a Avenida Rotary.
JARDIM CARAVELLE
QUADRA Nº 02 – LOTE Nº 05 – Excelente terreno residencial com área total de 150,50 m² (7,00 x
21,50). Localização privilegiada, próximo a Praça 7
de Setembro, pertinho do centro de Umuarama. R$
68.000,00
EURO PARK
R$ 280.000,00 Excelente lote, com 433,80m2 com
dois acessos. Terreno plano, sem necessidade de
aterro e arrimo. Condomínio com portaria 24 horas, salões de festa, churrasqueira, quadra, gramado
e playground. Obs: Para investidor, oportunidade de
construção de duas residências para locação.
ROYAL GARDEN
R$290.000,00 – Quadra 09 – Lote 34, com área total
de 462,51m². Lote com excelente topografia. Terreno plano com vizinhos ao lado. Oportunidade!!!
Condomínio com ampla área de lazer e portaria
24 horas. À 500 metros do supermercado Cidade
Canção.

MONT BLANC
R$ 290.000,00 – Excelente terreno residencial no
condomínio fechado Mont Blanc, Quadra 02, Lote
03, com área total de 420,00 m² (15x28). Lote de
excelente topografia, sem necessidade de aterro,
com vizinhos ao lado. Condomínio de alto padrão,
com portaria 24 horas, salão de festas, churrasqueira
e playground.
LOTE EM IPORÃ/PR
JARDIM VENEZA – a 300m do Fórum, muito bem
localizado. Quadra 01 – Lote 21 – sendo 9,00 x
29,75 – área de 267,75m² - aceita carro como parte
do pagamento ou permuta. R$ 58.000,00
SAN REMO
LOTE Nº 04 - QUADRA Nº 10 - San Remo, com
área total de 373 m² (12,50 x 29,84 m) - Terreno
de excelente topografia, a 50 metros do portão da
entrada da Zaeli - valor: R$ 125.000,00. (PRONTO
PARA CONSTRUIR)
METROPOLITANO II
R$ 81.000,00 – Quadra 07 – Lote 31, com área total
de 244,50m² com 10m de frente. Terreno comercial. Localizado na Avenida do loteamento. Frente
para o sol da manhã.
METROPOLITANO I
R$ 120.000,00 Quadra 29-B, Lote 30, com área total
360,00 m². Lote de esquina caído para frente com
possibilidade de subdivisão. Oportunidade também
para construtores.
METROPOLITANO III
R$ 54.000,00 – Quadra 10, Lote 5/6-A – Área total: 164,08 (6,67 x 24,60). Lote caído para rua, sem
necessidade de aterro. Localizado na rua de acesso
do Metropolitano III, à poucos metros do Portão do
Hospital Veterinário da Unipar.
TERRENO JARDIM LOS ANGELES
R$ 48.000,00 – Quadra 03 – Lote I-A, com área de
142,80m2, localizado próximo ao depósito Guarani.
ALUGUEL

CENTRO MÉDICO HIGIENÓPOLIS
Sala comercial nº 03, situada na Av. Valdomiro Frederico, com área total de 232,00 m², térrea, contendo
mezanino, fachada em vidro temperado, bwc, copa
e garagem exclusivas para 03 veículos. R$ 4.500,00
SALÃO COMERCIAL
PARQUE METROPOLITANO
Salão novo, com 432,00 m² contendo 2 bwc, escritório, fachada de blindex, 4 vagas exclusivas de garagens. De frente ao Hospital Veterinário, no Parque
Metropolitano. R$ 4.700,00
CENTRO COMERCIAL
Sala comercial nº 702, com aproximadamente 40m²,
contendo: divisórias, 02 ar condicionados pia com
armário e cortinas. Sala reformada em excelentes
condições de uso. Aluguel: R$ 750,00 + condomínio.
ALUGUEL DE ANTENAS
Espaço em torre com ampla abrangência para instalação de antenas para internet, rádio, TV com Box
refrigerado 24 horas, para colocação de transmissor.
Aluguel mensal à partir de R$ 2.500,00.
(ALUGUEL) VAGA DE GARAGEM
EDIFÍCIO CEMED
Vaga GS-21 - Vaga de Garagem localizada no subsolo
do Edifício Cemed. R$ 250,00 + condomínio.

