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Floraí: investimento em 
habitação supera as expectativas

Superando as previsões mais otimistas para uma ad-
ministração que está completando apenas 01 ano e 
meio de trabalho e dedicação, o atual Governo Mu-

nicipal está em fase de � nalização a construção de 70 casas 
populares do Conjunto Habitacional Floraí I, e, mais 10 
casas prontas na modalidade de casas populares Rurais. 
Conforme ainda o Ofício 0097/2014 da Caixa Econômi-
ca Federal, que informa sobre empreendimentos habita-
cionais no município de Floraí, mais 30 casas populares 
serão construídas em terreno já adquirido, e, mais 223 
(duzentos e vinte e três) casas populares a serem construí-
das no lote 416 da Gleba do Ribeirão Esperança, com área 
de 114.011,60 m2, sendo que o empreendimento foi pro-
tocolado em 14/08/2014, sendo adquirido o terreno pela 
Construtora CCP-Engenharia de Obras Ltda, conforme 
Título de Compra e Venda, com Escritura Pública lavrada 
em 13 de maio de 2014, pelo valor � scal de 1.000.000,00 
(Hum milhão de reais), com ITBI recolhido no valor de 
R$ 20.013,10, documentos autenticados pelo Registro de 
Imóveis da Comarca da região Metropolitana de Maringá, 
Foro Regional de Nova Esperança em 22 de julho de 2014.

Terreno já adquirido pela Construtora CCP - Enge-
nharia de Obras LTDA, para construção de mais 
223 (duzentos e vinte e três) casas populares a se-
rem construídas no lote 416 da Gleba do Ribeirão 
Esperança, com área de 114.0ll,60 m2.

Mais 30 casas populares serão 
construídas em terreno já ad-
quirido.

10 casas prontas na modalidade 
de casas populares Rural.

Está em fase de fi nalização a construção de 70 
casas populares do Conjunto Habitacional Floraí I.

Policial
Dois homens são 
presos logo após 
tentativa de 
furtos no Jardim 
São José. PÁG. 3

Outubro Rosa
Nova Esperança se veste de 
rosa durante o mês outubro.
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Cultura
Artista de Nova 
Esperança
é atração
em Museu.
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