
VENDE-SE

Vendem-se dois colchões de 1.90mx0,80m, em bom estado. Interessados 
entrar em contato via abelarevalos97@gmail.com ou +595981810680.

Vendo moto Suzuki Yes 125, cor preta, partida elétrica, documentação em 
dia, IPVA e DPVAT pagos, 43000 km, perfeito estado e totalmente original. 
Valor: R$3.200, Ano 2008. WhatsApp (45) 99999-3212.

Secadora de Roupas de Parede Mueller Sun para 8 kg. Em perfeito estado. 
Inclui os cabides originais. R$ 150. Fone/WhatsApp: (45) 99136 4029.

Vendo veículo Renault Clio Expression, ano 2015, R$ 25 mil. Carro 
completo, especial de série, rodas liga leve, econômico, baixa 
quilometragem (21 mil km), ainda em garantia de fábrica, estado de novo. 
Informações apenas via WhatsApp (45) 99123-9313.

Impressora HP 1510. Jato de tinta. Multifuncional: xerox, copiadora, scaner e
impressora (muito pouco usada). Valor: R$ 150 Contato: 99843-0597 
(WhatsApp).

Vende-se uma casa no condomínio Terra Nova com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, quintal com varandinha murada sem cobertura. Casa quitada, 
IPTU quitado, condomínio em dia. Informações freirebia@hotmail.com e (71)
99905-8529 ou (45) 99122-9602. 

Apartamento localizado no centro de Foz do Iguaçu (Rua Castelo Branco, 
em frente ao Country Club, a meia quadra do Muffato do M'Boicy). O imóvel 
possui 122,91m² área terreno/total, com 3 quartos, sendo uma suíte, 2 
banheiros, sacada de frente para rua, ampla área de serviço e cozinha com 
armários. São duas vagas de garagem. O prédio é muito tranquilo, com 
apenas 6 apartamentos. Condomínio: R$ 200. Tratar com Mateus: (45) 
99941-8849. Valor: R$. 300.000. Para acessar as fotos, clique aqui.

Vendo apartamento com 2 dormitórios, 62 m², próximo do centro no Jardim 
Panorama, um dos bairros mais tranquilos de Foz. Piso porcelanato 
portobello, cozinha e quartos com imóveis embutidos. 2 aparelhos de ar 
condicionado instalados. Existe a possibilidade de venda mobiliado, com 
preço negociável. Inclui garagem para 1 carro. Preço R$ 225.000.

Vendo carrinho de bebê para crianças acima de 1 ano, é bem prático, está 
embalado portanto é novo. Valor: R$ 260. Contato: (71) 99905-8529.

Vendo bicicleta com marcha masc. e acessórios. Valor: R$ 290. Contato: 
(71) 99905-8529.

Vendo Renault Fluence Dynamique Aut.Segundo dono, Placa A, Retirado na 
Concessionária Open Veículos (Renault), Completo. 6 air-bags, Freios ABS 
com BAS e EBD, Central Multimídia, Sensor estacionamento, 68 mil Km 
rodados, 2012/2013. Valor R$ 41.000. Mais informações: WhatsApp (45) 
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99976-5050.

Vendo casa com 3 quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e 
garagem coberta para 2 carros, bem arejada, ótima iluminação natural, 
amplo quintal, lote murado, local tranquilo em meio a chácaras, localizada no
Parque Três Fronteiras, com fácil acesso à BR 277 e Perimetral Leste. Valor:
R$ 110.000 (não dá financiamento). Contato (45) 99944-5858.

Vendo veículo Honda Civic LXS, ano 2013/2014, R$ 52.600. Revisão feita na
concessionaria. Quilometragem (75.400 km). Informações: (45) 99144-9163.

Vende-se MacBook comprado em fevereiro de 2017, pouco uso. 
Especificações: MacOS Mojave, MacBook Pro 13" touch bar, Processador 
3.3GHz Intel Core i7 e acompanha capa protetora. Valor R$ 11.500. Mais 
informações (45) 99932-5956 (Maiara) ou (14) 99716-2111 (Ana).

Vendo tenis Vans UltraRange, modelo novo, cor preta, tamanho 41/42 (10 
US), perfeito estado, usei apenas uma vez, o preço é bem mais baixo do que
eu paguei na loja. Valor: R$ 250. Contato: (45) 99933-4664 ou 
eduardoing1@gmail.com.

Vendo Skate Penny Board 22" original, Made in Australia, Cor Laranja, 
usado, único dono, muito bom para dar um passeio. Valor: R$ 250. Contato: 
(45) 99933-4664 ou eduardoing1@gmail.com.

Vendo casa localizada na Rua Lages 782, Jardim Lancaster. Contato: 
kadu_pires@hotmail.com.

Vendo casa no Bairro Portal da Foz, do tipo geminada, com  48m² (área 
construída), 42m² (área útil) e terreno de 120m². Possui 2 quartos, banheiro, 
sala de estar, cozinha, garagem coberta para 1 veículo e área coberta nos 
fundos. Boa localização na Av. Bonito-lindo. Valor R$ 160.000. Possibilidade 
de financiamento. Avalio contraproposta. Contato/Whats (45) 99946-0622. 
(Estudo a possibilidade de permuta por um imóvel maior na região dos 
bairros adjacentes à Vila A)

ALUGA-SE

Aluga-se kitnet a 8 minutos do JU. Espaço agradável. Mais informações no 
(45) 99949-9676. 

Apartamento térreo com 2 quartos, garagem, 1 Banheiro, sala e cozinha. 
Área de 58 m² + acesso p/ área de lazer nos fundos. Próximo à UNILA JU. 
Valor do aluguel: R$ 550. Endereço: Avenida Fiorino Brol, 2070, Bairro São 
Sebastião, Bloco 32, Ap. 04. Contato: (45) 99831-5414 – Antônio.

Quarto disponível no residencial Terra Nova para estudantes de pós-
graduação ou professor(a) substituto(a). O quarto não tem mobília. 
Preferencialmente, o candidato precisa gostar de gatos. Para maiores 
informações contato pelo WhatsApp 45 984296375 falar com Lúcio.

Sobrado no Jardim Lancaster II (vizinho à Panificadora Queijo & Cia e Caixa 
Econômica). Sala de TV, copa, cozinha, 1 suíte, 2 quartos, WC social, lavabo
no térreo, lavanderia, garagem coberta para um carro. 86 m². Valor: R$ 
1.500. Contato 99926-4079 / 99828-8910.

Alugo 2 quartos individuais para mulheres no Jardim Iguaçu. Os quartos 
possuem cama box de casal, um quarto tem guarda roupa e outro um 
balcão. Banheiro compartilhado. As moradoras podem usar a cozinha da 
casa, lavanderia com máquina e piscina. Valor R$ 600 cada livre de água, 
luz e internet. Mais informações no (45)9999-44432.



Casa para alugar na Vila A, bem próxima do Banco Itaú. Rua Ariranha, 316. 
Casa com 3 quartos, 2 banheiros, cozinha grande com churrasqueira, área 
de lazer, garagem. Casa de madeira. Contato: 99133-6142 (direto com o 
dono). Valor R$ 1.600.

Aluga-se 2 kitinetes, semi-mobiliadas, com garagem coberta, área de serviço
e cozinha. Fácil acesso à UNILA, na Rua Ibitinga, nº 521 - Jd. Santa Rosa, 
rua próxima à Av. Florianópolis e paralela à Av. Paraná. Valor: R$ 700 por 
unidade. Tratar: TIM  (45) 99917-8321 ou OI (45) 98432-2469.

OUTROS

Tradução (Inglês, Espanhol e Português), revisão e diagramação de textos. 
Tratar com Gabriel pelo e-mail gvallemartins@gmail.com ou pelo número 
(45) 99117-7145.

Procuro pessoa para dividir aluguel e despesas, região próxima à UNILA.
Contato (45)99820-2529 com Sandonaid. 

Aulas particulares de espanhol. R$ 15 reais/hora. Informações com Katherin 
Rincon (45) 9990-65947 ou katherinjobeth@outlook.com.

Diarista Djaine. Sua casa brilhando! Faxinas em casas e apartamentos, fins 
de semana inclusive. Contato: 99908-2674 (celular e WhatsApp). Referência
- servidor da Unila: 99133-8558.

Aulas particulares de português. Informações com Julia dos Reis: (44) 9922-
0658 ou juliadosreisoliveira@gmail.com.

Aulas particulares de inglês e alemão. Entrar em contato com Camila 
Ribeiro: (11) 99959-0889.

Diarista Camila. Faxinas em geral. Contato: (45) 99820-6520 (celular e 
WhatsApp). Faxinas que não excedam o prazo de um dia trabalhado (8 
horas diárias) custam R$90,00 incluso passagem de ida e volta. Faxinas 
podem ser quinzenais, semanais, etc, você escolhe! Emito nota fiscal dos 
serviços, pois tenho CNPJ e Alvará em dia! Minhas referências: clube militar,
professores e técnicos da UNILA.

Técnico em informática Gustavo Gaboardi. Presto assistência técnica em 
notebooks e computadores desktop. Realizo serviços como: formatação, 
backup de dados, substituição de componentes, upgrade, reparos quando 
possíveis, limpeza de hardware, remoção de vírus, instalação de sistemas 
operacionais: Windows e Linux (consulte sua necessidade). Fale comigo: 
(45) 99922-7902 (WhatsApp).

Temos em Foz do Iguaçu um professor de piano disponível a dar aulas de 
piano clássico a partir de novembro de 2018. Uma aula por semana no valor 
de R$ 200 mensais. Interessados favor entrar em contato. Leandro (45) 
99900-2106.

Hotel localizado na região central de Foz oferece duas vagas de emprego 
para o cargo de recepcionista. Uma vaga para o horário das 15h às 23h e 
outra das 23h às 07h. É necessário inglês nível intermediário. Remuneração 
piso salarial da categoria. Interessados favor entrar em contato com Mariela 
ou Bastian, pelo telefone (45) 3522-7334 ou e-mail: 
reservas@hotelviverecataratas.com.br.

Quer anunciar? Abra um ticket pelo COMUNICA.

https://comunica.unila.edu.br/
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A SECOM não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios.


