
CASAS - Vendo, 2 casas no 
Cascatinha/Curitiba, próx. ao 
Parque Barigui, med. 110m2 
e 78m2, R$ 350.000,00 ou 
troco terreno de menor va-
lor ou apto com matrícula. F: 
99764-8428 (1689)

CHÁCARA

ÁREA - Vendo, no Botia-
tuva com 176.000 m², tem 
3 alqueires de lavoura, abre 
mais 1 alq., nascente, arroio, 
divide com a barragem do 
Rio Verde. R$ 1.600.000,00.  
jbatistaimoveis.com.br, F: 
3292-2792/99996-5500*

CHÁCARA - Vendo ou tro-
co, med. 9000m2, contêm 3 
casas, sendo 40m2, 300m2 
e 120m2, no Retiro, R$ 
120.000,00. F: 99846-5804 

(1692)

CHÁCARA - Vendo, com o 
melhor da natureza ro¬deada 
de área verde, qualidade de 
vida para sua família, am-
pla área de lazer, tanques de 
peixe, casa de caseiro e de 
moradia própria com 2 quar-
tos sala/coz bwc, garagem 
e uma varanda, pomar, chi-
queiro, galinheiro, farta área 
de pastagem, cachoeira, tri-
lha. Localizado a 35 km de 
Campo Largo sendo 29 km 
de estrada asfaltada e 6 km 
de estrada de chão em óti-
mas condições de trafego, 
toda cercada em um espa-
ço de 24,5 alqs. 100% do-
cumentada, Energia: 127 v 
– chegando 220v. whats 9 
9691- 6255* 

COMERCIAIS 

BARRACÕES - Alugam¬-
se barracões e terrenos de 
120m2, 407m2, 1.300m2 e 
3.000m2, frente à Rodovia 
BR 277 - ZOI. Interessados 
Cel.: (41) 99961-4827 (1711) 

CASA PARA FINS CO-
MERCIAIS - Aluga¬-se 
para casa de repouso, clí-
nicas, festas e eventos, pe-
quena fábrica. (Local: Rua 
Bernardo Spack, Lot. São 
José, uma quadra da BR 
277). F: 41 99961- 4827 (1711) 

CONDOMÍNIO COMER-
CIAL - Vendo, em frente a 
portaria Sul da Incepa, com 
469m2² de área construída, 
sendo 7 lojas em um terre-
no de 1.180 metros e um es-
paço livre. R$ 1.200.000,00. 
Aceito 30% como permuta. 
F: 99691- 6255/creci j 5142* 

PONTO COMERCIAL  
- Alugo, na Vila Otto com 
200m, próximo ao Hotel 
Campo Largo, R$ 2.500,00. 
jbatistaimoveis.com.br. F: 
3292-2792/99996-5500*

PONTO COMERCIAL 
- Alugo, no Aparecida com 
100,00 m, próximo à Igre-
ja. R$ 2.100,00. jbatistaimo-
veis.com.br, F: 3292-2792 / 
99996-5500*

SALÃO COMERCIAL - 

Alugo, bem localizado, no 
Jardim Meliane, R$ 1.100,00, 
ideal para igreja. F: 99897-
2007 (1689)

SALAS COMERCIAIS - 
Aluga-se para escritórios de 
advocacia, contabilidade, re-
presentantes, consultórios 
médicos, dentistas (Local: 
Rua Bernardo Spack, Lot. 
São José, uma quadra da 
BR277). F: 99961- 4827 (1711) 

SOBRADO

SOBRADO - Vendo, em 
alvenaria med. 90,75 m2, 3 
quartos (uma suíte), sala, 
copa, cozinha, área de servi-
ço, BWC social, lavabo, saca-
da, gar coberta. Condomínio 
fechado com portão eletrôni-
co e interfone, R$ 320.000,00, 
Rua: Gonçalves Dias, 2248, 
Aparecida, Whats: 99691-
6255 creci: 15.659 * 

TERRENOS

TERRENO - Vendo, 7 al-
queires, no Retiro, próxi-
mo ao forno da Germer, R$ 
50.000,00 o alqueire, troca. 
F: 99846-5804 (1700) 

TERRENO - Vendo, no Bom 
Jesus medindo 12 x 62 total 
744,00 m². Rua João Gione-
dis, próximo ao Mercado Rio 
Verde. R$ 250.000,00. jba-
tistaimoveis.com.br, F: 3292-
2792 / 99996-5500*

TERRENO - Vendo, exce-
lente terreno, med. 14x40, 
cercado com casa de madei-
ra, 2 quartos, cozinha, bwc e 
garagem. Fica nas proximida-
des do novo viaduto, km 109 
da BR 277, Cercadinho, R$ 
248.000,00. F: 99602-5438 
Whats (1688)

TERRENO - Vendo, rua 
José Ferreira Nunes, atrás da 
igreja Aparecida, com rede de 
esgoto e asfalto, med. 12x35, 
com luz, R$ 230.000,00. F: 
99201-0504 (1688)

TERRENO - Vendo, urba¬no 
próximo ao Hiper Condor, 
bairro Ouro verde, com total 
de 5.300 m² com 100 m² de 
frente para rua principal, Zo-
neamento ZR3 com escritu-
ra e registro R$ 4.300,000,00 
- WhatsApp 9 9691-6255 - 
cre¬ci J5142* 

TERRENO - Vendo, urba-
no sem benfeitorias medindo 
200m² sendo 10 x 20 - a pou-
cos min do centro da cidade, 
Bairro Albina Gregoletti, Bom 
Jesus - escritura/registro, R$ 
79.000,00 - whats 9691-6255 
- creci j 5142* 

TERRENO - Vendo, Cen-
tro medindo 12 x 34,40 to-
tal 411,30 m, Rua Pedro So-
vierzoski  próximo ao antigo 
Rocio. R$ 380.000,00.  jba-
tistaimoveis.com.br. F: 3292-
2792/99996-5500*

TERRENO - Vendo, com 
300m2, com luz e água, R$ 
50.000,00 com R$ 10.000,00 
de entrada, e o restante com 
parcelas de R$ 700,00, Rua 
Batista Sabim, 1118 - Itaqui 
de Cima. F: 3393-3265 (1689)

TERRENO - Vendo com 
155 m2, com possibilidade de 
construção sobrado/triplex. 
Rua principal de um condo-
mínio, portaria 24h, São Mar-
cos, R$ 95.000,00 Whats 
99691-6255/3292-1333 Cre-
ci:15659**  

TERRENO - Vendo, re-
gião central da cidade sen-
do 12,00 x 36,25m² sem ben-
feitorias, R$ 1.200,000,00. 
Whats 99691-6255/99667-
7427* 

TERRENO - Vendo, de es-
quina, medindo 156,00m2 
com uma meia água de ma-
deira no bairro Jardim Itaqui. 
R$ 55.000,00. F: 9962-1258*

TERRENO - Vendo excelen-
te, sem  benfeitorias para po-
tencial de construção Zone-
amento ZOO I, com 13.0300 
mts de área, habitação unifa-
miliar - Condomínio residen-
ciais horizontais - Comércio 
e serviços vicinais de peque-
no porte 1 e 2, Escritura/re-
gistro. R$ 860.000,00 Whats 
996916255 - creci j5142*

TERRENO - Vendo, Urbano 
região central da cidade com 
rua de intenso de veícu¬los e 
pessoas a poucos metros da 
creche Mariinha, ao lado cen-
tro espirita, contendo uma 
casa de madeira, medin-
do 15m x 22,50 total 337m² 
R$330.000,00 - whats 99691-
6255 - creci J5142* 

TERRENO - Vendo, no cen-
tro medindo 383,95m², mura-
do. R. XV de Novembro. Próx. 
ao Museu. jbatistaimoveis.
com.br, F: 3292-2792/99996-
5500* 

TERRENO INDUSTRIAL 
- Vendo, área urbana me-
dindo 4,8 alqueire, Km 121 
sentido Curitiba ao lado em-
presa SIG Combiboc F: 
99691-6255/99667- 7427* 

TERRENO INDUSTRIAL 
- Vendo, com 3,5 alq., de 
frente BR 277 sentido Pon-
ta Grossa com ótima locali-
zação a poucos metros novo 
Shopping City Center, 100% 
documentado, ZR2 e ZIL1, 
R$ 25.000.000,00. Whats 9 
9691-6255 - creci 15659* 

TERRENOS - Vendo, 100% 
documentado com matrículas 
individuais de 20.000mt² para 
chácara, São 5 áreas dispo-
níveis, rodeado de muita área 
verde, terrenos com frente 
para estrada principal e uni-
dades internas, energia elétri-
ca e poucos metros da Br 277 
sentido Ponta Grossa, cia Ci-
mento Itamapp 9 9691-6255 
-creci j5142 

 
 
 
 

BALCÃO PARA BA-
NHEIRO - Vendo, com pia, 
completo, semi novo, R$ 
150,00. F: 99731-0419/Dona 
Léo (1688)

COMPRO - Galinhas cai-
pira, pago à vista. F: 99199-
0760 Whatsapp (1688)

CHURRASQUEIRA - 
Vendo, para espetinho, com 
o carrinho, R$ 150,00. Fone: 
99731-0419/Dona Léo (1688)

FRETES - Faço fretes e 
mudanças com caminhão 
baú. F: 99680-1370/Darci 
(1697)

GANSOS - Vendo, a partir 
de R$ 60,00. F: 99199-0760 
whatsapp (1688)

VENDO - Esterco de gali-
nha e de carneiro, R$ 10,00 
o saco. F: 3555-3848/3392-
1748 (1688)

VENDO - Móveis usados 
como: geladeira R$ 200, 
2 berços sendo um bran-
co e um mogno, R$ 150,00 
cada, com colchão, 2 for-
nos elétricos sendo um pe-
queno, 2 cafeteiras, 2 san-
ducheiras, ferro de passar, 
2 mesas sem cadeiras, 2 
camas de solteiro, 1 balcão 
de rodinhas, entre outros. F: 
99808-6991 Whats. (1688)

 
 
 
 

OFEREÇO-ME para traba-
lhar de diarista ou mensalista, 
de seg. à sexta, meio período. 
F: 3392-6479/99231-1486/
Graça (1688)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁCOMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CURITIBA -FORO CENTRAL DE CURITIBA1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE CURITIBA –PROJUDI Rua da Glória, 362 -7º andar -Centro Cívico -Curitiba/
PR -CEP: 80.030-060 -Fone: 3561-7839 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EX EMPREGADOS DE LEMBRASUL SUPERMERCADOS 
LTDA, referente aos créditos devidos por FAF –Fundo de Assistência a Funcionários 
AUTOS 0001651-35.2007.8.16.0185 Pelo presente e em cumprimento ao r. despacho 
proferido no mov.3983.1 nos autos de Falência de Lembrasul Supermercados Ltda., 
processo nº 0000221-19.2001.8.16.0004,e dos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
nº0001651-35.2007.8.16.0185, ambos da 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE CURITIBA/PR, ficam convocados e intimados todos os ex empregados de 
LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA para postular o recebimento de seus haveres 
junto ao Fundo de Assistência a Funcionários (FAF).Tem direito ao crédito todos os ex 
empregados que não tenham recebido tal verba no momento da rescisão do seu contrato 
de trabalho ou em ação trabalhista. Ficam todos INTIMADOS E CIENTIFICADOS do prazo 
de 60 (sessenta) dias corridos, para apresentarem seu pedido de habilitação de crédito 
diretamente ao Síndico da Massa Falida de Lembrasul Supermercados Ltda  através do e-mail 
habilitacao_faf@guimaraesebordinhao.adv.br, ou por meio físico, por correspondência a ser 
remetida ou entregue em Av. João Gualberto, nº 1881, sala 1203, CEP 80.030-001, Curitiba/
PR, podendo ser utilizado o modelo constante do hotsite https://www.guimaraesebordinhao.
adv.br/faf-lembrasul-supermercados/, sem necessidade do ato ser praticado por advogado. 
Ficam advertidos e alertados que a não apresentação do pedido de pagamento no prazo acima 
estipulado implicará na desistência e renúncia ao direito de crédito. Demais informações e 
documentos poderão ser obtidos junto ao hotsite https://www.guimaraesebordinhao.adv.br/
faf-lembrasul-supermercados/. E para chegar ao conhecimento da parte interessada e não 
possa no futuro alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será fixado no lugar 
de costume do Juízo e publicado na imprensa na forma da lei. Curitiba, Paraná, datado e 
assinado digitalmente. Eu, KLAUS METZLER DE CARVALHO, Chefe de Secretaria, que o fiz 
digitar e conferi e subscrevi, e MARIANA GLUSZCYNSKI FOWLER GUSSO, Juíza de Direito.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

  O sr NataL Pienta, CPF 654.828.679-00, torna 
publico que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para a liberação de forno de produção de carvão a 
ser implantando na sua propriedade na área rural de 
Bateias.

A empresa D. Andrigo Estruturas Metálicas Ltda, inscrita 
no CNPJ sob nº 09.268.705/0001-69, estabelecida na Rua 
Presidente Eurico Gaspar Dutra, nº 15, Vila Mariano Torres, 
Campo Largo/PR, solicita o comparecimento do funcionário 
Peterson Carneiro Rosa, no prazo de 05 dias úteis a contar 
da data desta publicação, para prestar esclarecimentos sobre 
sua ausência que ocorre desde o dia 10/06/2021. O não 
comparecimento ou falta de justificativa, implicará em rescisão 
contratual por abandono de emprego, conforme artigo 482, Letra 
I, da CLT.       Campo Largo, 23 de julho de 2021.

ABANDONO DE EMPREGO


