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QUER PROTEGER SEU PATRIMÔNIO?
FAÇA SEU SEGURO COM A GENTE

Veículo - Residência - Empresa - Vida - Consórcio - Unimed

Fones: 3461 1608 - 9606 1000 - 9979 5870
Rua Yani de Oliveira Munhoz, 835 - Faxinal - PR
- Fazemos exames toxicológicos para
novas habilitações e renovações das
categorias, C,D, E

AUTO POSTO

PILAR

(43) 3474-1241

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

ENTRE EM CONTATO
COM O SÓ NEGÓCIOS:

- Realizamos a coleta do exame que
passa a ser obrigatório
- Realizamos atendimento com agenda
e horários flexíveis
Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones: (43) 3454-2132; 3454-2022
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TELEFONES:
TIM: (43) 9970-0739
OI: (43) 8433-1516

EMAIL:
jornal.sonegocios@hotmail.com

SEMANA DA SAPATILHA

TOP 10
CALÇADOS!

Marialva
Campo Mourão
Maringá
Faxinal - Av. Brasil, 744
(43) 3461-2649
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LINGUA DE FOGO
Nada ta tão ruim que não possa piorar. Na terra
do Café a oposição ta mais perdida do que cego em
tiroteio. Toninho do Café pra 2020!
Quem ameaça é covarde. Não precisa ser de
noite. Estou a tua disposição a hora que você quiser
motorista viadinho. É só marcar! Ta dado o recado!
Use o carro só pra trabalhar! Tamo de olho no senhor!
Na Terra da 7ª Colheitadeira a campanha já
começou, é carne, pinga e foguetes pra todo lado.
Voto de trouxa é festa de malandro. E viva o chifre!
Na Terra da Uva o chifre ta cumendo sorto, pior é
que as cornutas não fazem nada. Quanto mais tiver,
mais elas gostam, até o titular faz parte. Gaiada geral!
Dito numa roda de empresários – Fazer asfalto
desse jeito é o mesmo que engraxar butina véia com
Nugget. Eta ferro!
Cidadão viu em uma cidade vizinha e
acompanhou de longe, o poderoso chefão dando de
dedo em funcionário que nem era dele. Oh coitado!
Varada!
Na Terra do Tumati ninguém quer carregar a
Tocha Olímpica. Dizem que já tão queimado, não
precisam de mais fogo. Então Atocha neles! HHuuuiii!
Na Terra da Madeira, funcionário de mercado
ﬁcou tão brabo em saber da cornitude, que queria
espancar todo mundo, até o pai. Relaxa e goza!
Cumadi dos cheiros continua atorando o pau na
cornitude. Seguuarraaa peão!
Tava perigosa a semana passada na Terra do
Boi, os boyzinhos estavam todos aqui, e a mulherada
tava caseira. Eita pau!
Cumadinha foi mexer no celular do tubarão e ele
não gostou. Que nem ela diz: o que o coração não vê

PARA REFLETIR
" Dê a quem você ama: Asas para voar, raízes
para voltar e motivos para ficar."
Dalai Lama

o chifre não sente. Gaiada!
O povo vê, o povo sabe e pergunta - Porque será
que tem caminhão pipa abastecendo lava jato do
veiaquinho? Será que é porque vai apoiar o luluzinho
veiaquinho? Olha o MP!
Vamo ﬁcar de olho! Tem gente vendendo produtos
vencidos na city do tumati. Com a palavra...
Cumadi falou que se o lalauzinho veiaquinho não
ganhar a eleição, vai pedir a conta. Thchau querida!
Antes tarde do que nunca. Vai fazer companhia pra
Dilma!
Dito num buteco - Na Terra do Boi vai ter 4
bonecas candidatas. A turma do chifre tá fora! Quem
manda nos bois é as muié!
Tem gente que já fez debate na cidade e vendeu
para um candidato. Será que vai querer fazer
maracutáia novamente. A 1ª vez que nos engana a
culpa é sua, já a 2ª a culpa é nossa. Sai satanás! A
Lava Jato ta chegando!
Quem é a da saúde que deve muito e participa
as tardes do Club das Luluzinhas? E ainda vai com o
carro do município. Tão torando na hora do trabalho!
É ripa na chulipa!
Será que tem nota pra dois anos de contas de
petróleo? Os home tão em cima!
Não confunda... da Internet com ...vereador.
Você pode estar comendo o cara errado! Chupa que
é de uva!
Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

(43) 9933-4422
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Segundo Janot políticos tentam parar
Lava Jato

Em um discurso que cobrou engajamento da população em
defesa da Lava Jato e criticou movimentações de políticos para
tentar frear as investigações, o procurado r-geral da República,
Rodrigo Janot, aﬁrmou na segunda¬ feira (27) que o Ministério
Público "não se sujeitará à condescendência criminosa" em favor
de uma" pseudo estabilidade destinada a poucos". Comandando
a maior investigação criminal do País, Janot defendeu que é
preciso "quebrar os grilhões do patrimonialismo" e comparou
a resistência ao avanço da Lava Jato no meio político às
diﬁculdades para abolição da escravatura no país, há 130 anos.
A fala ocorre apósJanot chegar a pedir a prisão de integrantes
da cúpula do PMDB, que foi negada pelo STF (Supremo Tribunal
Federal), depois que foram reveladas gravações mostrando uma
tentativa de costurar um pacto para impedir os desdobramentos
da apuração do esquema de corrupção da Petrobras que atingem
políticos de vários partidos. Para Janot, a operação revelou
que políticos e empresários transformaram "o Estado em um
clube para desfrute de poucos." "Algumas vozes reverberam
o passado e ensaiam a troca do combate à corrupção por
uma pseudo estabilidade, a exclusiva estabilidade destinada a
poucos. Não nos sujeitaremos à condescendência criminosa:
não é isso que o Brasil quer, não é disso que o país precisa",
aﬁrmou o procurador ¬geral na abertura de um seminário que
vai discutir os grandes casos criminais do Brasil e da Itália.

WhatsApp é multado por se recusar a
quebrar sigilo

A Justiça Federal em Londrina multou o WhatsApp em R$
19,5 milhões, porque o aplicativo se recusou a quebrar o sigilo
de mensagens e fornecer informações para uma investigação
policial. A Polícia Federal monitorava uma quadrilha de traﬁcantes
há um ano e meio e pediu à Justiça para interceptar a troca
de mensagens entre eles. Queria mais detalhes do bando que
agia no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Justiça
Federal, em Londrina, autorizou a interceptação, mas segundo o
delegado Elvis Secco, que cuida do caso, a empresa se recusou
a fornecer os dados: “O pedido é o mesmo que a legislação
brasileira já nos garante através da interceptação telefônica de
linhas, o acesso às mensagens trocadas entre os criminosos”.
Por não fornecer informações em outras investigações policiais,
o WhatsApp chegou a ﬁcar bloqueado por duas vezes no Brasil:
em dezembro do ano passado e em maio deste ano. Desta
vez, os usuários não serão prejudicados. O aplicativo não vai
sair do ar, mas a empresa está sendo multada. A cada 15 dias
que a empresa deixou de cumprir a ordem judicial, o valor da
multa foi aumentando até alcançar, em junho, R$ 19,5 milhões.
Agora, a Justiça Federal mandou bloquear essa quantia nas
contas da empresa. Para a Polícia Federal, com o acesso às
mensagens trocadas pelos criminosos, a operação que prendeu
12 pessoas e desmontou a quadrilha de tráﬁco internacional
de cocaína, poderia ter sido mais eﬁciente, com mais prisões
e apreensões da droga. “Essa carga de quatro toneladas, por
exemplo, poderia ter sido multiplicada por dez. Esse pessoal que
foi preso durante a ação, poderíamos ter muito mais presos aqui
e fora do país”, completa o delegado. O WhatsApp informou,
por nota, que não vai comentar o caso. (Jornal Hoje)
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Inaugurada a Fábrica de Celulose da Klabin
O governador Beto Richa participou na terça-feira, 28
de junho, junto com o presidente Michel Temer, que veio ao
Paraná, da inauguração da fábrica de celulose da Klabin, em
Ortigueira, nos Campos Gerais. O presidente e o governador
destacaram o impacto econômico e social do empreendimento
na região. A nova fábrica tem o apoio do Governo do Estado,
segundo disse Beto Richa, pelo programa de incentivo ﬁscal
Paraná Competitivo. “O empreendimento é um exemplo para o
Brasil voltar a crescer e gerar empregos. Um país é amparado
na inciativa privada. A conjugação daqueles que empregam e
são empregados fazem a nação crescer”, aﬁrmou o presidente.
Temer destacou o apoio dado pelo governo estadual e pelo
governo federal para o empreendimento. “É importante que o
poder público atue para fomentar investimentos como esse. O
que o Brasil precisa agora é de empregos”. O governador Beto
Richa disse que o empreendimento contribui para a consolidação
do maior ciclo de industrialização do Paraná. O projeto Puma,
como é denominado, recebeu investimento de R$ 8,5 bilhões e
criou 1,4 mil empregos diretos. Na construção chegou a empregar
14 mil pessoas. “É um projeto grandioso, que representa o novo
momento por que passa o Paraná, de crescimento econômico e
desenvolvimento social”, aﬁrmou Richa. Ele lembrou que, além

do incentivo ﬁscal, o protocolo do governo estadual com a Klabin
inclui mais um avanço. “Uma decisão inovadora de distribuir
de forma justa os recursos do ICMS gerado pela Klabin entre
os 12 municípios que têm área de reﬂorestamento, como por
exemplo Rio Branco do Ivaí, e que fornecerão matéria-prima
para a fábrica. A medida permitirá que essas cidades cresçam
no mesmo ritmo que Ortigueira, garantindo desenvolvimento
integrado”, disse Richa. Os municípios têm baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e somam 250 mil habitantes.
O governador anunciou que a Klabin investirá R$ 2 milhões
num programa de melhoria do ensino em 29 escolas públicas
de Ortigueira e Telêmaco, em parceria com o Estado. Para a
prefeita de Ortigueira, Lourdes Banach, a unidade da Klabin
representa o início de uma nova época para população da
região. “Éramos uma cidade de crianças e idosos, porque os
jovens saiam em busca de emprego em outros centros. Essa
realidade mudou e hoje temos emprego e oportunidades aqui.
Vivemos um tempo de prosperidade”, aﬁrmou. Ela ressaltou
a presença do governo estadual na região. “O Estado tem
investido, garantindo um crescimento ordenado. É graças ao
governo estadual que esse projeto tem sido um instrumento
de desenvolvimento de 12 cidades da nossa região”, aﬁrmou.

Doleiro de Cunha e dona da Friboi são alvos de operação da PF
A Polícia Federal realiza uma operação na manhã de sextafeira (1) em ao menos três estados, São Paulo, Rio de Janeiro,
Pernambuco, e no Distrito Federal. O doleiro Lúcio Bolonha
Funaro foi preso em São Paulo. De acordo com investigadores da
Operação Lava Jato, ele é ligado a Eduardo Cunha, presidente
afastado da Câmara dos Deputados. Essa operação da Lava
Jato é baseada nas delações de Fábio Cleto, ex-vice-presidente
da Caixa indicado por Cunha, e de Nelson Mello, ex-diretor de
Relações Institucionais do Grupo Hypermarcas. Carros da Polícia
Federal foram vistos na sede da JBS, dona da Friboi, na manhã
desta sexta, em São Paulo. Segundo a "Folha de S.Paulo", a
empresa é um dos alvos da operação de hoje. Na negociação
para uma delação premiada, Cleto conﬁrmou a existência de
pagamentos de propina ao presidente afastado da Câmara
em troca da liberação de verbas do fundo de investimentos
do FGTS. Há suspeitas de que a JBS tenha pago propina, por
meio de Funaro, para obter recursos desse fundo, liberados por

inﬂuência de Cleto. A delação premiada de Mello, ﬁrmada com
a Procuradoria-Geral da República, aponta um suposto repasse
de propinas milionárias para senadores do PMDB, entre eles
o presidente do Congresso, Renan Calheiros (AL), Romero
Jucá (RR) e Eduardo Braga (AM). Eles negam as acusações.
Mello aﬁrmou em seu depoimento aos procuradores que pagou
R$ 30 milhões a dois lobistas com trânsito no Congresso para
efetuar os repasses. Funaro e o lobista Milton Lyra seriam os
responsáveis por distribuir o dinheiro para os senadores. Em
Recife, no Rio de Janeiro e em Brasília, os mandados são
de busca e apreensão. Em Pernambuco, os mandados são
cumpridos em uma construtora. No Distrito Federal, no escritório
de Lyra, ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros.
As decisões para essa operação foram tomadas pelo ministro
Teori Zavascki, responsável pela Lava Jato no STF (Supremo
Tribunal Federal). A ação faz parte da Operação Lava Jato na
PGR (Procuradoria Geral da República).

Indícios de fraudes de tucanos
O advogado Dr. Nilso Paulo, de Londrina, especialista
em Lei Eleitoral, alerta que neste dia 02 de julho, de 2016, o
calendário eleitoral reza que pré-candidatos, e agentes públicos
ﬁcam proibidos de comparecer a inaugurações de obras
públicas; nomear, contratar, admitir e demitir sem justa causa;
alterar vantagens; diﬁcultar o exercício funcional; transferir ou
exonerar servidor público; fazer publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços públicas; fazer pronunciamento em
cadeia de rádio e televisão e proibido a contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos para inaugurações. No
dia 30 de junho, de 2016, também começou a valer a regra que
diz que é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir
programa apresentado ou comentados por pré-candidato, sob
pena de multa e cancelamento do registro. No link de vídeo a
esquerda, uma entrevista especial com o Deputado Federal Alex
Canziani, e logo em seguida com com o Dr. Nilso Paulo, falando
sobre as novas regras para as eleições de 2016. Clique e ouça.
MAIS DETALHES - Uma matéria do Jornal Gazeta do Povo,
destaca que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que não
podem ser realizadas doações eleitorais por aplicativos de celular

ou outros mecanismos de crowdfunding (ﬁnanciamento coletivo),
as chamadas “vaquinhas” na internet. Os ministros entenderam
que somente é permitido doação por meio de site do candidato,
partido ou coligação. A decisão foi tomada em resposta a uma
consulta dos deputados Alessandro Molon (Rede-RJ) e Daniel
Coelho (PSDB-PE). Os dois são pré-candidatos a prefeito nas
eleições deste ano. A ministra Maria Thereza de Assis Moura, que
relatou o tema, destacou que os assunto já tinha sido levantado
em 2014 e que como não houve alteração legislativa não havia
motivo para o TSE permitir esse tipo de arrecadação neste ano.
Em seu voto, ela “não conheceu” a consulta. O ministro Henrique
Neves destacou que o tema é interessante e vem sendo debatido
e sugeriu que o Congresso trabalhe em uma legislação sobre
o tema para eleições futuras. “Nossa legislação não permite,
o que não impede de se buscar isso para eleições futuras”,
aﬁrmou Henrique Neves. Na consulta, os deputados também
perguntavam se podiam proceder tal arrecadação antes do
início oﬁcial das campanhas. Os parlamentares questionavam
ainda sobre a possibilidade de um doador se arrepender e poder
receber de volta os recursos doados.
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O C O R R Ê N C I A S

mercado
rodrigues

Mercedes Benz, estacionado no pátio desde a noite anterior, para

primeiramente a apreender um veículo (caminhonete) carregado com

“tend tudo”

aguardar carregamento de produtos recicláveis, mas na manhã do dia

frango congelado. A carga foi furtada de um caminhão Contêiner que

“A sua presença é muito
importante para nós”

1° de julho, constatou que haviam forçado um dos vidros e daniﬁcado

tombou na Serra do Cadeado, no dia 27 de junho, de 2016. O motorista

o tacógrafo, aparentemente na tentativa de retirá-lo, também foi furtada

foi levado para a Delegacia. E no dia 30 de junho, houve uma nova

uma maleta contendo alicate, diversas chaves de boca, fenda e outras,

denúncia, informando que em um determinado mercado havia produtos

além de roupas.

alimentícios (frango congelado) da mesma carga furtada. Deslocando-se

Rua Santos Dumont, 814
Centro- Faxinal-PR
Saída para o Lago Saracura

concorra a prÊmios mensais
NOME:
TEL:
ENDEREÇO:
* RECORTE AQUI E DEPOSITE NA URNA NO PRÓPRIO MERCADO

Atropelamento e morte
Por volta das 18 horas, desta quinta-feira, dia 30 de junho, de 2016,
um homem foi atropelado e morreu na Rodovia do Milho (PR-170) próximo
a Novo Itacolomi, no trecho que liga com Borrazópolis, a 100 metros de
uma Lanchonete que ﬁca às margens da pista, conhecida como Risca
Faca. O veículo, uma Fiat Strada, branco, com placas de Borrazópolis,
que era conduzido por Bruno Ocani Dias, ﬁlho do empresário Adelino
Marques Dias, proprietário da Pereira Materiais de Construção, voltava
de Apucarana, quando houve o acidente. Além do atropelamento, o
veículo desgovernado, saiu da pista e capotou, descendo um barranco
com cerca de 15 metros. O homem atropelado é Francisco Lopes, mais
conhecido como Chiquito, de 60 anos. Segundo populares, era comum
ver a vítima caminhando pelo acostamento da via, principalmente no
trecho que liga Novo Itacolomi até a Lanchonete, pois na região reside
sua irmã, uma mulher de nome Rosa Lopes (Rosinha). Familiares
informaram que no momento do acidente, ele estava voltando para a
cidade. O motorista do carro ﬁcou ferido, foi socorrido e levado para
o Hospital Municipal de Borrazópolis, mas sem risco de perder a vida.
No local, a Polícia Rodoviária fez levantamentos para tentar entender
como o acidente ocorreu, mas não houve testemunha ocular e nem
frenagem, apenas alguns sinais de pneu. Moradores da região ﬁcaram
comovidos como o fato, pois apesar de muito humilde, Chiquito era ﬁgura
carismática e muito querida por todos. Além da Polícia Rodoviária, o
IML de Apucarana também foi acionado.
Tentativa de homicídio e apreensão de droga
A ocorrência começou a ser registrada na manhã de quarta-feira,
dia 29 de junho, de 2016, quando a Polícia Militar foi informada que um
jovem de nome Rafael de Almeida, havia sido alvejado com um tiro
na face, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Rua Cândido Portinari.
A vítima disse no Hospital, antes de ser transferida para Apucarana,
que duas pessoas em uma motocicleta Honda Biz , que supostamente
seriam conhecidas como, Jhoninho e Japonês, eram os autores do crime.
Buscas foram feitas até que a PM chegou a uma residência onde os
indivíduos poderiam estar. No local foi apreendida apenas uma quantia
de droga. Denúncias, e uma ação investigativa levou a Polícia até outra
casa, onde havia mais droga e também foi apreendido um revólver calibre
32; a arma tinha três projéteis, um deﬂagrado e outros dois intactos, e
ao que tudo indica, foi usada na tentativa de homicídio. Também foram
localizadas 41 munições de calibre 22. Uma mulher que estava em
uma das residências, acabou presa. No total foram apreendidas 249
gramas de crack, 775 gramas de maconha e 168 gramas de cocaína.
Residência arrombada em Rio Branco
No dia 1° de Julho, de 2016, na saída para o Rio do Tigre, em Rio
Branco do Ivaí, um morador contou que saiu para trabalhar e foi informado
por vizinhos que sua residência havia sido arrombada. Segundo ele, a
porta foi violada e do interior foi subtraída uma espingarda calibre 12
registrada em seu nome.
Furto a caminhão em Cruzmaltina
Em Cruzmaltina, na Rodovia PR 441, Km 01, no Distrito João
Vieira, um caminhoneiro contou ter deixado seu veículo, caminhão

Furto em Rosário do Ivaí

até o estabelecimento e conversado com o proprietário, o mesmo

Em Rosário do Ivaí, na Rua Maringá, uma senhora contou que

informou que realmente comprou de um tal de Valdecir, a quantidade

havia deixado o dinheiro de suas economias da aposentadoria dentro

10 caixas, contendo 15 quilos cada de coxa e sobre coxa congelados,

de um pequeno cofre e que guardava a chave enrolada em um pano

pelo preço de R$ 45,00 cada caixa. Diante do fato, foi encaminhado o

debaixo do colchão. Alguém entrou no local e levou o dinheiro, total de

proprietário do mercado para a Delegacia de Marilândia do Sul. Além

R$ 7.600,00, e documentos. A mulher disse que foi vítima de outros

do dono do mercado, a Polícia, foi até a Rua São Roque, esquina com

furtos, mas nunca procurou a PM.

Rua São Judas Tadeu, onde foi preso o suposto vendedor (Valdecir).

Invadem fazenda e levam veículo de Luxo

O acusado relatou que vendeu dez caixas de quinze quilos cada, no

Bandidos praticaram um roubo contra a Fazenda Santo Antônio,

valor de trinta reais a caixa, totalizando trezentos reais a transação,

que ﬁca no Bairro Porquinho, em Grandes Rios. O assalto começou

não quarenta e cinco, como aﬁrmou o comerciante. Também conﬁrmou

às 16 horas, de 29 de junho, quarta-feira, e terminou por volta da meia

que pegou as caixas de frango do contêiner tombado na BR 376, km

noite. Quem acionou a Polícia foi o proprietário, Domingos Mendes

315, no dia 27 de junho, de 2016.

Lustosa Junior, 36 anos. Ele informou que cerca de sete homens todos

Menor furta Destacamento da PM e fuge

encapuzados e com luvas invadiram sua propriedade e renderam seus

No dia 25 de junho, às 16 horas, a Polícia Militar, equipe que estava

funcionários, Lucas Diego Cavalheiro, 21 anos, e Luis Antonio de Lima

de plantão na Rua, recebeu informações que estavam furtando peças

Moraes, 22 anos. Domingos não estava no local, mas quando chegou,

de motocicletas apreendidas que estavam no Destacamento. No local

também foi feito refém. Os meliantes faziam ameaças e queriam dinheiro,

foi constatado o furto. Após buscas em Ribeirão Bonito, foi localizada

depois de várias horas no local, fugiram levando uma caminhoneta

uma motocicleta Fan, preta, conduzida por um menor de 14 anos, a

de luxo, Nissan Frontier SL 4X4, de cor cinza e de placas BDJ-2025/

qual tinha uma placa que não pertencia a mesma. Após a abordagem,

Londrina. Roubaram ainda um revólver calibre 22, uma Winchester

se constatou também que havia nela peças furtadas do Destacamento.

calibre .44, uma cartucheira calibre 12, e um notebook da marca Dell.

Na casa do menor foram localizadas mais peças, e no momento em que

Por volta da uma e meia da madrugada, as vítimas conseguiram avisar

o Boletim era registrado, o menor pulou uma janela de dois metros e

a Polícia. O cerco foi fechado em toda região, mas não há pistas do

fugiu dos PMs. Buscas foram feitas, mas o acusado não foi localizado.

veículo e nem dos bandidos.

O caso foi levado para a Delegacia de Polícia.

Rapaz pega faca para matar a irmã em Mauá

Impunidade - Sai da cadeia e furta novamente

A confusão aconteceu em Mauá da Serra, às 18 horas, na Rua São

Foi preso pela segunda vez em menos de uma semana, o jovem

Jorge, 767, no dia 29 de junho. Segundo a PM, uma moça informou que

Renan Rodrigues Crusil, de 18 anos, acusado de furto. Segundo

havia sido agredida pelo seu irmão. Em contato com a jovem e sua

informações, sua primeira prisão foi no dia 25 de junho, sábado. Na

mãe, elas passaram a relatar que o rapaz chegou em casa alterado,

segunda-feira, dia 27 de junho, ele já estava solto, e no dia 29, quarta-feira,

agressivo e com sintomas de embriaguez. Ele desferiu socos na face

foi preso na Rua Ceará com a Emílio Ganzert, pela equipe dos Soldados

e no pescoço da irmã, e num determinado momento chegou a pegar

Gomes e Jéssica. Em nota, a Companhia da Polícia Militar, de Ivaiporã,

uma faca para supostamente matar a jovem, mas ela conseguiu correr e

informou que a viatura fazia patrulhamento quando visualizou o indivíduo

esconder-se. O acusado fugiu e não foi localizado pela PM. Os motivos

suspeito com uma carriola. Realizada a abordagem, constatou-se que

da confusão familiar, não foram informados pelo Destacamento.

tratava do Renan, que já é conhecido pela prática de furtos. Na carriola

Acidente com Cantor

havia um botijão de gás e aproximadamente 44 metros de ﬁo duplo.

Por volta das 20:30 horas, de terça-feira, dia 28 de junho, ocorreu

Questionado quanto aos objetos, o mesmo aﬁrmou, com a maior “cara

um acidente no acesso secundário a cidade de Faxinal. Segundo a

de pau”, que furtou de uma residência em construção, que ﬁca na Av.

Defesa Civil, um veículo Fiat Uno, bateu contra um poste de energia,

Tancredo Neves n° 1135. A Polícia localizou a proprietária do imóvel

ﬁcando com a parte frontal destruída. O poste não resistiu ao impacto

e o caso foi levado para a Delegacia. Segundo moradores, a polícia

e quebrou, provocando transtornos na via. O motorista era Maurício de

está de parabéns, mas o código penal e suas regras que norteiam as

Oliveira, o conhecido, Maurício Cantor, de 46 anos, que saiu ileso do

medidas que o poder judiciário deve tomar, é um incentivo a prática de

acidente, apesar de ter ﬁcado preso nas ferragens. Um detalhe narrado

crimes, porque bandido não ﬁca preso.

por populares que chamou atenção, é que Maurício foi jogado para o

Encontrado morto em casa

banco do passageiro, e uma bíblia que estava no painel, foi projetada

Foi encontrado na tarde de quarta-feira, 29/06, por volta das 17

contra o rosto do mesmo, protegendo o condutor dos estilhaços do

horas o corpo de Ezequias Prestes Ferreira, o ZICO Topógrafo, como

parabrisa. Todas as providências foram tomadas no local para apurar

era conhecido. O Senhor Zico morava sozinho, e quando encontrado

as causas do acidente.

o corpo foi veriﬁcado que o mesmo já havia falecido a cerca de uns

Bate em viatura e vai preso
Em Rio Branco do Ivaí, no dia 26 de junho, foi divulgado um relatório

7 (sete) dias atrás, e por esse motivo não foi possível fazer o velório.
Furto de gado no Bairro Paredão

da PM informando que foi detido, na Avenida Rio Branco, um homem

A Polícia Militar, de Rosário do Ivaí, registrou mais um furto de gado,

de nome Geovane Padilha. Ele estava com um veículo Gol, deu marcha

no dia 27 de junho, segunda-feira. Quem procurou o Destacamento, foi

ré, quando bateu na viatura. O mesmo tinha um ferimento na testa e foi

um morador de 63 anos, que reside no Bairro do Paredão. "Compareceu

detido por estar com sintomas de embriaguez. Ele negou que estivesse

até o Destacamento da Polícia Militar o solicitante, informando que na

embriagado, mas não possuía CNH.

madrugada, entraram em sua propriedade, mataram e furtaram uma

Dono de mercado preso por carga furtada

cabeça de gado nelore, questionado ao solicitante se ele tem alguma

Em Mauá da Serra, o dono de um Mercado situado na Avenida Ponta

suspeita em relação ao fato, o mesmo disse que não tem. Diante do

Grossa, foi levado para a Delegacia, acusado de suposta receptação

fato, foi confeccionado o Boletim para que sejam tomadas as medidas

de mercadoria furtada de um caminhão que tombou na Serra do

cabíveis", informou a Polícia Militar. Em Rosário do Ivaí, são vários os

Cadeado. Segundo o sargento Alves, denúncias levaram a Polícia,

produtores que já procuraram a Polícia para registrar este tipo de furto.
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Carga roubada foi comercializada no
Vale do Ivaí

Um comerciante de uma cidade do Vale do Ivaí, lamentou
um fato ocorrido no dia 30 de junho, de 2016. Ele disse que
compra já há quase 20 anos, de um vendedor da região de
Maringá, que sempre comercializou produtos de origem lícita,
mas nesta semana, o mesmo fez a venda de caixas de linguiça
a um preço mais acessível, e que foi descoberto que o produto
era de uma carga roubada, inclusive ele teria supostamente
vendido parte da carga para estabelecimentos de Borrazópolis,
Kaloré, Marumbi e outras cidades. O vendedor foi preso em
Maringá, e os comerciantes até acreditam que ele também possa
ser inocente. Uma reportagem do Jornal "O Diário", revelou
que a carga de 226 caixas de linguiça e bacon roubada em SP,
foi recuperada na Cidade Canção. Ela havia sido roubada no
interior de São Paulo foi recuperada pelo setor de inteligência
(P/2) da Polícia Militar (PM) em Maringá na noite de quintafeira, 30 de junho. Conforme a PM, por volta das 20h, após
receber denúncia de que haviam produtos de derivados de
carnes e embutidos roubados na Rua Antônio Ostrenski, na
Zona Três, região leste, os policiais foram até o local. Na casa,
havia câmaras frias, onde estavam armazenadas as 79 caixas
de linguiça e 127 de bacon, roubadas no dia 12 de maio em
Tarabai (SP). O acusado negou o crime, mas foi preso, e a
ocorrência encaminhada à delegacia de Polícia Civil.

Vestibulares de Inverno da UEM e da UEPG
acontecem em julho

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) realizam a partir do dia
17 de julho o vestibular de inverno. São mais de duas mil
vagas ofertadas em cerca de 100 cursos disponíveis nas
universidades. Na UEM as provas acontecem nos dias 17, 18 e
19 de julho e o resultado do vestibular será divulgado em 24 de
agosto. São ofertadas 1470 vagas, em cerca de 70 cursos, sendo
282 dessas, disponibilizadas para cotistas sociais. As aulas
dos aprovados neste vestibular estão previstas para começar
em março de 2017. Já na UEPG as provas serão aplicadas
nos dias 17 e 18 de julho e o resultado da primeira chamada
está previsto para ser divulgado até 14 de setembro. Das 726
vagas, distribuídas em 36 cursos, aproximadamente 360 são
direcionadas a cotistas sociais e negros. Os ensalamentos
do Vestibular de Inverno já podem ser consultados no Menu
do Candidato, para a UEM no link www.cvu.uem.br/ e para a
UEPG em cps.uepg.br/inicio/index.php/2013-07-29-23-28-56/
inverno-2016.

Lava Jato está chegando na região

Equipe de Handebol de Faxinal é campeã

O Prefeito Carlo Gil, fez um desabafo ao dizer que a Lava
Jato está mais próximo do que pensamos, pois com a prisão
do advogado Guilherme de Salles Gonçalves, que participou
da campanha da senadora Gleisi Hoffmann ao Senado, em
2010, e à prefeitura de Curitiba, em 2008, isso ﬁca evidente,
pois ele foi também o advogado contratado, a peso de ouro
pelo PT de Ivaiporã, equipe do ex-prefeito Cyro Fernandes, com
ajuda de Gleisi Hoffmann, para cassar seu mandato (Mandato
de Gil), quando foi eleito em 2012, ao vencer o ex-prefeito.
"Tivemos uma eleição legítima, seu eu gastei, foram gastos
devidamente comprovados, declarados, aprovados pela Justiça
eleitoral e com doações que saíram da minha conta pessoal e
das empresas que podiam doar, ao contrário do que fez o PT,
que usou a máquina pública, dou mais de um milhão de Tide
para tentar reeleger o Cyro", disse o prefeito Carlos Gil. Ele
também comentou que Ivaiporã está conseguindo atualmente,
fazer investimentos importantíssimos com pavimentação de
ruas, parque industrial, obras por todos os cantos do município,
e que não sabe o que era feito com o dinheiro na época do
ex-prefeito, que sequer os buracos da cidade eram tampados.
O advogado Guilherme de Salles Gonçalves, um dos alvos
da Operação Custo Brasil, se apresentou no dia 26 de junho,
a Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo.
Havia um mandado de prisão preventiva contra ele em aberto
por suposto envolvimento em irregularidades no Ministério do
Planejamento. Segundo o Ministério Público Federal (MPF) e a
Polícia Federal (PF), o escritório de Gonçalves, que trabalhou
em duas campanhas da senadora Gleisi Hoffmann (PT),
recebeu mais de R$ 7 milhões entre 2010 e 2015 por meio
de esquema que funcionava no Ministério do Planejamento.
O dinheiro, segundo as investigações, era propina e teria
como destinatário o ex- ministro do Planejamento do governo
Lula e das Comunicações no primeiro governo Dilma, Paulo
Bernardo. A Operação Custo Brasil prendeu o ex-ministro, na
quinta-feira (23 de junho). Ela foi um desdobramento da 18ª
fase da Operação Lava Jato que apontou indícios de desvio
de cerca de R$ 100 milhões de um serviço de gestão do
crédito consignado a funcionários públicos no Ministério do
Planejamento conduzido pela empresa Consist.

A equipe de handebol de Faxinal sagrou-se campeã dos
Jogos Abertos do Paraná, que aconteceu no município de
Lidianópolis. O professor Eder, agradece e ressalta, que a
equipe de handebol de Faxinal é destaque em praticamente
todas as competições que participa. São atletas dedicados que
levam o nome do Município com muita maestria e competência,
parabéns pelo esforço e dedicação de todos os atletas.

Recordes do Para-atleta de Cruzmaltina

O para-atleta Edevaldo Pereira da Silva, morador de
Dinizópolis, em Cruzmaltina, conquistou um feito inédito. Ele
e a equipe de atletismo do Instituto Terezinha Guilhermina de
Maringá participaram da primeira etapa nacional do circuito
Loterias Caixa de Atletismo e Natação, realizado no Centro
Paraolímpico de São Paulo, nos dias 24 25 e 26 de junho, de
2016. Edevaldo competiu nas provas: de lançamento de disco,
medalha de prata, 36.70m; no lançamento de dardo, 53.20m,
estabelecendo novo recorde brasileiro e sul-americano com
um índice técnico de 94.5% do recorde mundial da prova e
segunda melhor marca do ano, no ranking do IPC (Committee
paralímpico internacional). O atleta acredita que com essa
marca expressiva, sua participação nos Jogos Paraolímpicos
do Rio de Janeiro esteja muito próxima. Ele agradeceu a Deus,
sua família, seu técnico Cleverson Oliveira, aos amigos, ao
Instituto Terezinha Guilhermina, Bolsa Atleta Federal, Talento
Olímpico do Paraná e seus patrocinadores.

Reprovação de Temer aumenta e avaliação
de Dilma melhora

Rapaz tentou apagar Tocha Olímpica no PR

Um rapaz foi preso pela Força Nacional logo no início do
revezamento da Tocha Olímpica em Cascavel. Ele estava
com extintor de incêndio e tentou apagar a chama na noite
de quarta-feira, 29 de junho. O suspeito acionou o extintor,
causou grande tumulto e foi preso pela Força Nacional e por
organizadores do evento. A confusão ocorreu na Praça Itália
na Avenida Brasil. Ele tentou apagar a tocha assim como já
ocorreu em outras cidades. O jovem identiﬁcado como Daniel
foi encaminhado pelo Pelotão de Choque à delegacia.

O primeiro mês do governo interino de Michel Temer teve
efeitos opostos na avaliação do pemedebista e da presidente
afastada Dilma Rousseff, segundo pesquisa da consultoria
Ipsos. No período, o índice de reprovação de Temer subiu e o
Dilma caiu. De acordo com o levantamento, de maio a junho,
a porcentagem de pessoas que desaprovava totalmente ou
um pouco o interino cresceu de 67% para 70%. Para a petista,
indicador passou de 80% para 75%. A aprovação de Dilma, por
sua vez, foi de 15% para 20%. A de Temer também aumentou,
indo de 16% para 19%. Ainda de acordo com o levantamento,
em junho 43% dos entrevistados aﬁrmaram considerar o
governo federal ruim ou péssimo, marca mais positiva do que
a última registrada pelo governo Dilma na última pesquisa do
instituto, que apontou que 69% viam a gestão da petista como
ruim ou péssima.
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COLUNA SOCIAL

Marcelo Cabeleireiro de niver em Borró. Parabéns!!

Idalina Jordão de niver em Rosário do Ivaí. Parabéns!!

Roselei Russo de niver em Borró. Parabéns!!

Célio Santos, de níver em Borró. Parabéns!!

Daniele Cordeiro Dias de niver em Borró. Parabéns!!

Amanda Canello Menin de niver em Faxinal. Parabéns!!

Tomando umas no Chapadinho’s Bar em Faxinal
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

Renata Cristian Teixeira de niver em Borró. Parabéns!!

Caipirinhas da Festa Junina do Colégio São Domingos de Faxinal!!

Flashes da Festa Junina da Creche Branca de Neve, como sempre a
organização e o bom gosto imperam, sob o comando de Hanna Bartz e
funcionárias. Parabéns!!
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Hospital da Zona Oeste começa a se tornar
realidade com terreno da PUC

CMEI promove evento especial em Rosário
do Ivaí

Repasse da área deve ser oﬁcializado dia 7 de julho. “É
o primeiro passo para o início da obra. Com a posse do
imóvel, governo pode licitar projetos e construção”, diz
deputado estadual Tercilio Turini

A cessão de terreno da PUC-Londrina ao governo do
Estado para construção do Hospital da Zona Oeste deve ser
oficializada no dia 7 de julho, com a presença do governador
Beto Richa no campus da universidade. O anúncio foi feito pelo
secretário de Saúde do Estado, Michele Caputo Neto, que na
semana passada participou com o deputado estadual Tercilio
Turini da inauguração do Ambulatório Pedagógico do curso
de Medicina da PUC. “O repasse da área é o primeiro passo
para o início da obra. Com a posse do imóvel, o governo pode
licitar os projetos e depois a construção do Hospital da Zona
Oeste”, destaca Turini. Ele lembra que o governo já havia
incluído R$ 25 milhões no orçamento do Estado para a obra.
“A mobilização da comunidade foi importante, assim como a
disposição do governador em atender a reivindicação. O Hospital
da Zona Oeste vai reforçar a rede pública de saúde, beneficiando
Londrina, Cambé e outros municípios da região”, afirma o
deputado. Consultas via Cismepar - O ambulatório do curso de
Medicina da PUC-Londrina é outra estrutura importante para
a saúde pública. A partir de 11 de julho, inicia o atendimento a
pacientes do SUS encaminhados pelo Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar). Na primeira etapa
serão realizadas consultas em sete especialidades: Cardiologia,
Reumatologia, Endocrinologia, Neurologia, Gastroenterologia,
Hematologia e Clínica Médica. Numa segunda fase o ambulatório
passará a atender também nas especialidades de Cirurgia Geral,
Cirurgia Vascular, Urologia, Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria.
A primeira turma de Medicina da PUC vai se formar em 2018
e, com a nova estrutura acadêmica, os alunos podem colocar
em prática o aprendizado teórico, sob orientação de médicos e
professores. O Ambulatório Acadêmico vai funcionar de segunda
à sexta-feira, das 8 às 18 horas. “A população passa a ter mais
uma opção para consultas de especialidades, com o agendamento
prévio do Cismepar. É um avanço tanto no atendimento como
na formação dos alunos de Medicina, que poderão conhecer
melhor a realidade e ganhar experiência para o futuro exercício
da profissão de médico”, diz o deputado Turini, que por mais
de 30 anos foi professor de Medicina na UEL. A PUC também
inaugurou o Núcleo de Práticas em Psicologia, para atendimento
psicológico à comunidade local e regional.

O CMEI Mina Antunes Ribeiro, de Rosário do Ivaí, no dia 30
de junho, realizou com as crianças, “O dia da Psicomotricidade
na Educação Infantil”, na direção de Lúcia Malicka Musiau,
juntamente com a pedagoga do CMEI, Daiane Oliveira
Souza, psicóloga da Educação, Thaís Pereira da Silva, com
os professores e funcionários. "Ressaltamos que neste dia,
priorizamos em ajudar a criança a ter uma percepção adequada
de si mesma, compreendendo suas possibilidades e limitações
reais, para que adquiram novas competências motoras. A criança
busca experiências em seu próprio corpo, formando conceitos
e organizando o esquema corporal. Diversos proﬁssionais, tais
como neuropsiquiatra, psicólogos, fonoaudiólogos têm insistido
sobre a importância do desenvolvimento psicomotor durante os
três primeiros anos de vida, entendendo que é nesse período o
momento mais importante de aquisições signiﬁcativas a nível
físico, emocional e intelectual. Sendo que é importante que as
mesmas sejam estimuladas, criando uma base psicomotora
sólida, na qual outras aprendizagens mais complexas irão se
apoiar", informou a direção do Cmei. Com base neste contexto,
percebemos a importância das atividades motoras na educação
infantil, pois elas contribuem para o desenvolvimento global das
crianças. Entretanto, as crianças passam por fases diferentes
umas das outras e cada fase exige atividades adequadas para
cada faixa etária. Desta forma a criança vai se descentrando
e armando outras possibilidades observadas nas condutas
classiﬁcatórias, no uso da linguagem, na organização espaçotemporal, nas brincadeiras e na relação com seus pares. Por
meio da experiência concreta e do brincar, o ensino será um
processo contextualizado e repleto de signiﬁcados reais e
práticos, que poderão auxiliar nos processos pedagógicos
e nas atividades do cotidiano dessas crianças, tornando-as
indivíduos plenos, críticos, criativos e autônomos. A diretora
agradece toda a equipe do CMEI, pela colaboração e empenho,
a APAE que disponibilizou os materiais, a secretaria da
Educação Maria Aparecida Fernandes e toda sua equipe do
Departamento de Educação, a diretora da Escola Municipal
Vereador José Rodrigues, Maria Ileuza e toda sua equipe,
Toninho da Merenda, enﬁm, todos que colaboraram para
que esse evento acontecesse. Agradecimentos a todos que
colaboraram e participaram.

CNI/Ibope: 39% desaprovam governo Temer

Com pouco mais de um mês de gestão, o governo do presidente interino Michel Temer foi considerado ruim ou péssimo por
39% da população, em junho, de acordo com a pesquisa CNI/Ibope. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Na última pesquisa CNI/Ibope que avaliou o governo de Dilma, em março deste ano, 69% dos entrevistados
consideram o governo da petista ruim ou péssimo. O percentual de pessoas que consideram o governo de Michel Temer ótimo
ou bom é 13%, contra 10% de Dilma. Já os que avaliam o governo Temer como regular somam 36%. Em março, 19% disseram
que o governo de Dilma era regular. A popularidade do presidente interino é maior que a da presidenta afastada Dilma Rousseff,
mas também é negativa. Entre os entrevistados, 31% aprovam a maneira de Temer governar e 53% desaprovam. No caso de
Dilma, 82% desaprovavam a maneira dela governar em março de 2016 e 14% aprovavam. Sobre a conﬁança, 27% conﬁam no
presidente Temer e 66% não conﬁam. O índice de conﬁança de Dilma era de 18%; 80% não conﬁavam na presidenta afastada.
Temer assumiu o governo em 12 de maio, quando o Senado aprovou a admissibilidade do processo de impeachment da
presidenta Dilma Rousseff. A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 27 de julho com 2.002 pessoas, em 141 municípios. A margem
de erro é dois pontos percentuais e, segundo a CNI, o grau de conﬁança da pesquisa é 95%.

Governador autoriza compra de
equipamentos para UBS

Bom Sucesso, Califórnia, Godoy Moreira,
Manoel Ribas, Mauá da Serra, Rio Bom e São
Pedro do Ivaí

O Governo autorizou na segunda-feira, 27 de junho, o
repasse de R$ 5,6 milhões para compra de uma série de
equipamentos e mobiliário para unidades da saúde da família.
A medida beneﬁcia 47 municípios paranaenses, que receberão,
ainda esta semana, no mínimo R$ 115 mil para estruturar seus
serviços. Este é o segundo lote de liberação de recursos para
aquisição de aparelhos e mobiliário. Em abril, o Estado já havia
repassado R$ 28,6 milhões para 249 municípios. Entre os itens
que podem ser comprados pelas prefeituras estão equipamentos
para consultórios odontológicos, materiais médicos e clínicos,
kits de urgência e emergência, kits de inalação, geladeiras de
vacina, detectores de batimento cardíaco fetal, oxímetros de
pulso, desfribiladores, negatoscópios, estetoscópios adulto e
pediátrico, balanças, autoclaves, armários, balcões, mesas para
exames, balanças, carrinhos para curativos, computadores,
impressoras e aparelhos de ar condicionado. De acordo com o
secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, a compra
dos equipamentos vai permitir que obras prontas ou em fase
ﬁnal de execução possam ser entregues já com toda a estrutura
necessária para atender ao público.

Números da gripe e reforça importância da
prevenção

O novo boletim da gripe divulgado na quarta-feira (29)
pela Secretaria Estadual da Saúde conﬁrma mais 82 casos de
Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) no Paraná.
Desde o início do ano, o Estado já conﬁrmou 807 casos de
SRAG por Inﬂuenza – quadros de gripe que se agravaram
e em que foi necessária a internação do paciente. Exames
laboratoriais conﬁrmaram que o vírus H1N1 é o que está em
maior circulação no Estado neste período epidemiológico. Do
total de conﬁrmações, 751 são de H1N1, ou seja, 93,1% dos
casos. A 2ª Regional de Saúde (Metropolitana de Curitiba)
é a que mais apresentou casos no Paraná, seguida da
15ª (Maringá), com 24,9% (187 casos) e 19% (143 casos),
respectivamente. As mortes por gripe chegaram a 136,
distribuídas por 19 Regionais de Saúde, sendo 125 de H1N1.
Curitiba concentra o maior número de óbitos causados pela
doença, com 18 casos. Do total de mortes por gripe no Paraná,
34,6% (47 casos) estão relacionadas a pessoas com mais de
60 anos. Veja a distribuição de mortes pela doença de acordo
com as Regionais de Saúde.
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HORÓSCOPO

coluna

e spÍrit a

Áries

Inclusão

Touro

Gêmeos

Sem amigos na escola, o menino Roman Povey, de onze anos,

Com seu regente ﬁnalmente em marcha

Você estará se sentindo muito inclinado

Seu regente, Mercúrio, inicia uma marcha

nunca quis comemorar seu aniversário e sempre passou a data

direta você estará sentindo mais impulso que

a canalizar as suas ações em assuntos relativos

rápida no signo de Câncer, colocando ênfase na

sozinho. Sua mãe, utilizando-se de uma comunidade social na

certamente poderá ser canalizado em novas iniciativas. à família, pois seu regente, Vênus, se encontra no signo área familiar onde suas energias devem ser canalizadas.

internet, fez um desabafo, contando as diﬁculdades dela e do garoto.

No entanto, você não deve esquecer que Marte, seu de Câncer que se relaciona com essa área do zodíaco, a É possível que você viaje com a família ou ainda que

Ela relata que o ﬁlho chora todas as noites por não ter amigos, além

regente, se encontra em trânsito no signo de Escorpião quarta Casa, regida pela Lua. Por essa razão você terá volte ao lugar do nascimento onde encontrará familiares

de só ter sido convidado uma única vez para uma festa de aniversário
de colegas de sua escola em Devon, na Inglaterra, onde residem.
Além de ﬁcar com o coração partido pela tristeza do ﬁlho, a mãe
contou que Roman tem diﬁculdade em fazer amigos e em ser aceito,
devido a um problema de comunicação: "Ele teve atraso na fala, e
quando as crianças vêm conversar, ele não acompanha e se sente
mal." – Aﬁrma ela.
Ainda, na postagem, a mãe pedia que os conhecidos enviassem

do qual também é regente; portanto, a sua energia mais vontade de embelezar sua casa, adquirindo moveis e amigos de infância. Mercúrio promete longos papos
tem onde se exibir com intensidade. Por causa dessa ou objetos de decoração, ou então estará privilegiando bem agradáveis nessas noites frias de inverno. Você
intensidade que estimula ações arriscadas, você poderá as reuniões familiares ao redor da mesa de jantar. Com poderá fortalecer os laços afetivos e amorosos podendo
pôr um ponto ﬁnal em alguma situação limite que estava o friozinho do inverno incentivando vai sobrar preguiça. passar momentos agradáveis com a pessoa amada.
prestes a transbordar. Emoções intensas armazenadas Portanto, tome cuidado com os excessos alimentares, Relacionamentos de amizades podem se tornar mais
podem acabar explodindo quando se encontrarem sob pois o trânsito de seu regente em Câncer estimula íntimos se você desejar. Apesar das diﬁculdades da
pressão! Mantenha a calma e, sobretudo, use a sabedoria o paladar e especialmente o apetite! Se não quiser vida atual, você poderá concluir acordos e efetivar
para não provocar um desastre!

cartões de felicitações pelo aniversário do ﬁlho. Segundo o jornal

Câncer

britânico Daily Mail, o post se tornou um viral, e o menino recebeu

engordar, privilegie as longas caminhadas ao ar livre. parcerias mesmo no ambiente proﬁssional.

Leão

mais de quatrocentas cartas de todo o mundo, com felicitações.

Você está se sentindo inteiramente

Você está concentrando as suas energias

Pessoas de Uganda, Dubai, Dinamarca, Áustria, Egito, Nova Zelândia,

renovado agora que o Sol transita em

numa área relativa à sua intimidade e pode

Virgem
A energia desta semana se concentra
em signos de Água, que são relativos às

Alemanha, Noruega, entre outros. "A compaixão de todas essas

seu signo e você está festejando seu aniversário. A Lua não desejar frequentar as reuniões sociais e festivas. emoções e aos sentimentos. Os assuntos relativos ao lar

pessoas foi muito inspiradora". Declarou a mãe ao jornal. Após o

Nova desta semana acontece em seu signo mostrando Canalize as energias no campo proﬁssional onde poderá e à família irão ocupar a maior parte de seu dia, por essa

sucesso da mensagem, quando chegou na escola, Roman foi cercado
por várias crianças, que o parabenizaram. Segundo a mãe, ele chorou
muito. "Ele disse que estava chorando de felicidade". – Contou ela.
Além disso, a mãe resolveu organizar uma festa surpresa para o ﬁlho.
"Roman teve uma surpresa incrível nesta noite. Muito obrigada às
cinquenta e cinco pessoas que guardaram segredo e participaram de
uma memória inesquecível para o meu ﬁlho". – Postou a mãe na rede
social.
Nunca se utilizou tanto este termo no mundo: inclusão, ou inclusão

que os assuntos familiares estarão no centro de suas concluir bons acordos e parcerias proveitosas e poderá razão tire alguns dias de folga e resolva as pendências
iniciativas e também de suas preocupações. Talvez você receber um apoio importante de alguém que o apoiará familiares que foram deixadas para trás. O campo astral
precise focar mais em seu próprio bem-estar e iniciar num novo projeto em que você está trabalhando. No favorece as reuniões familiares. Um bom planejamento
uma atividade física ou uma dieta balanceada, pois entanto, com o Sol numa área pouco favorável, você poderá ajudá-lo nessas suas iniciativas. Que tal fazer
terá tendência a engordar. Você poderá fazer planos não deve ter grandes expectativas para não se sentir aquela limpeza nos armários para jogar fora tudo aquilo
e começar a pensar nas mudanças que deseja efetuar, frustrado por seus esforços pessoais. Contente-se com que não serve mais? Você poderá encontrar artigos que
inclusive nos relacionamentos afetivos e amorosos. os pequenos êxitos que conseguir, sem ambicionar serão ideais para serem doados. A energia ﬂuirá melhor
Que tal planejar um noivado ou um casamento? O céu demais. Aguarde o Sol chegar em seu signo para dar em sua vida ajudando-o a concluir seus projetos pessoais,
está conspirando a seu favor.

social. Em alguns países, isso é uma questão mais bem resolvida, em

Libra

outros ainda não. Desejamos, porém, ir mais fundo do que apenas

aquele incentivo de que você precisa tanto.

Escorpião

mas também a se sentir melhor intimamente.

Sagitário

na questão da inserção de todas as pessoas, sem discriminação

Você pode estar sendo hiperativo

O seu signo está sob uma energia muito

O momento atual é desaﬁador para você

qualquer, no ensino regular das escolas ou na sociedade como um

neste período, pois continua repleto de

intensa agora que Marte iniciou a marcha

que deve redobrar o seu empenho pessoal

todo. Precisamos falar da inclusão no coração, isto é, do sentimento
por trás dela, pois de nada adianta isso estar na lei, se não estiver
também no coração, na consciência de cada um. A ideia de inclusão
precisa estar na educação de todos nós, desde o berço. A lei de
igualdade, lei divina, diz que todos temos os mesmos direitos
perante a vida. Trazemos sim, cada um, necessidades especiais,
características únicas, que nos diferenciam uns dos outros, mas isso
não nos torna, jamais, mais ou menos merecedores de direitos. Ainda
iremos descobrir, quando estivermos devidamente maduros como
humanidade, que não foi a lei do mais forte, ou a seleção natural,
que nos fez chegar onde estamos, que nos fez ser mais sábios e
melhores. Chegará o dia em que entenderemos que a única força que

ocupações proﬁssionais. Por essa razão nem sempre direta, mas nem sempre você consegue canalizá-la se quiser alcançar os seus objetivos. Você deve exigir
consegue alguns minutos de folga para simplesmente de forma construtiva. Por essa razão você precisa muito de si mesmo, mas não duvide de suas capacidades!
relaxar no ﬁnal do seu dia e isso prejudica a sua saúde. agir de forma cautelosa, pois irá sentir dentro de si V. tem dentro de você todos os recursos para superar
Talvez você deva simplesmente recuar um pouco emoções intensas e de difícil controle. Aproveite esse qualquer desaﬁo que a vida lhe propõe, porém, não deve
em vez de assumir tantas responsabilidades! Você período e coloque em andamento os seus projetos, sobrecarregar os seus recursos mentais e físicos para
pode acabar sofrendo de taquicardia ou de outras pois terá a energia necessária para superar os eventuais não se cansar inutilmente. O estresse pode representar
perturbações cardíacas se continuar nesse ritmo! Seu obstáculos e alcançar seus objetivos. Certiﬁque-se, um perigo para a sua saúde. Concentre suas ações nas
corpo agradecerá no futuro, tenha certeza. Sua vida porém, de não assumir todas as responsabilidades coisas mais importantes, elegendo prioridades e continue
privada pode estar sendo caracterizada por uma serie sozinho: compartilhe com colegas e parceiros e aceite a trabalhar duro e de forma constante. Receberá a
de conﬂitos: dê mais atenção aos relacionamentos sugestões e auxilio. No ambiente familiar, esclareça os recompensa por seus esforços pessoais. Não se esqueça
familiares.

mal-entendidos para afastar as nuvens negras.

é capaz de proporcionar a verdadeira evolução é a da fraternidade, do

Capricórnio

compartilhar conhecimento e felicidade. É a lei do amor que nos rege

Você se sente determinado e avança

acima de todas as outras. Incluir é ter no coração este sentimento de
que todos somos irmãos, que estamos todos no mesmo barco, e de
que estamos aqui não para competir uns com os outros, mas para nos
ajudarmos. O melhor não será aquele que chegar primeiro, mas sim
aquele que chegar trazendo o maior número de outros em seu abraço.
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

ﬁrme rumo aos seus objetivos. Porém,

Aquário

dos amigos e parceiros que podem apoiá-lo.

Peixes

Você não deve reclamar das

A conﬁguração planetária dessa semana

circunstancias atuais, pois apesar das

é favorável ao seu signo e por essa razão

você não pode fazer tudo sozinho arcando com todas diﬁculdades que encontra pelo caminho, sua vida você deve redobrar o seu empenho para poder levar
as responsabilidades, por isso deve compartilhá-las continua a lhe proporcionar boas oportunidades de adiante seus planos e alcançar suas metas. Aproveite
com seus colegas e parceiros. No entanto, algumas crescimento. De fato a sua criatividade é imprescindível esse período para examinar cuidadosamente todos os
de suas ações não serão bem sucedidas, portanto, não para que você consiga alcançar os seus objetivos. De seus sonhos para adaptá-los à realidade atual que pode

se deixe abater pelas frustrações que não dependem vez em quando recue um pouco para poder examinar até lhe parecer bastante difícil, mas que no ﬁnal o levará
inteiramente por você, mas podem ser conseqüência da com cuidado todas as possibilidades que tem diante ao seu destino. Não insista nas coisas que não estão
situação atual bastante perturbada. Não perca de vista de si, e se necessário, peça conselhos, engolindo o seu dando certo e não se frustre por causa dos eventuais
os seus objetivos, mas recue se isso for necessário para orgulho natural. Aﬁnal, você não pode manter tudo sob fracassos. Seja criativo e adapte-se. Olhe para seu
avaliar uma nova forma de abordagem. Você pode estar controle. As situações difíceis requerem adaptabilidade futuro com mais conﬁança recuperando a sua força
enfrentando diﬁculdades nos relacionamentos: ouça as e jogo de cintura. Recupere seu equilibro mental e físico interior alimentando-a com a fé e fortalecendo-a com
com exercícios de meditação ou yoga.
reivindicações de seu parceiro amoroso!
boas energias espirituais.
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TCE julga irregulares contas do
Fundo Militar
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)
julgou irregulares as contas de 2013 do Fundo Militar do
Estado do Paraná, de responsabilidade dos presidentes da
Paranaprevidência naquele ano, Jayme de Azevedo Lima (1º a
27 de janeiro), Jorge Sebastião de Bem (28 de janeiro a 16 de
setembro) e Suely Hass (17 de setembro a 31 de dezembro).
Em razão da desaprovação, cada um dos responsáveis
deverá pagar a multa de R$ 1.450,98. Suely Haas ainda terá
que pagar mais uma multa de R$ 1.450,98, totalizando R$
2.901,96. O motivo da irregularidade das contas foi a realização
de alterações orçamentárias por meio de resoluções do
conselho-diretor, que não são o instrumento adequado para
esse ﬁm. O TCE-PR determinou que os responsáveis pelo
fundo tomem medidas para a publicação das informações de
interesse público no Portal da Transparência. E recomendou
à entidade que ﬁnalize as providências para adoção do
Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro (Siaf);
adote as medidas necessárias para alimentação do Sistema
Estadual de Informação (SEI); e concretize a padronização
e uniformização da metodologia utilizada para os registros
contábeis, orçamentários e ﬁnanceiros.

PF prende doleiro ligado a Cunha e mira
empresa do grupo JBS
A Polícia Federal deﬂagrou na manhã de sexta-feira (1º)
a Operação Sépsis, uma nova etapa da Operação Lava Jato.
Um dos alvos foi o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, preso em
São Paulo e que ﬁcará detido, à disposição dos investigadores,
na Superintendência da PF em Brasília. Segundo delatores
da Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República, Funaro é
ligado ao presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ). Ao todo foram cumpridos 19 mandados de
busca e apreensão e um de prisão preventiva em São Paulo,
Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. Os mandados
desta etapa da operação foram autorizados pelo ministro Teori
Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal
(STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).
O objetivo da operação é investigar um suposto esquema de
pagamento de propina para liberação de recursos do Fundo
de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa
Econômica Federal. A operação teve como base delações do
ex-vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa
Econômica Federal Fábio Cleto e de Nelson Mello, ex-diretor da
empresa Hypermarcas (leia outras informações mais abaixo).
De acordo com investigadores, Fabio Cleto informava os nomes
das empresas que pediam ﬁnanciamento com recursos do FGTS
a Lúcio Funaro, que procurava as empresas e pedia propina
para agilizar a liberação do dinheiro. Segundo os investigadores,
a propina era dividida entre Funaro, Cleto e Cunha.

Indícios de fraudes de tucanos
Documentação anexada à proposta de delação premiada
feita pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza ao
Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) comprovaria a
compra, por integrantes do PSDB, de imóveis com a utilização de
empréstimos fraudulentos junto ao antigo Banco Rural, o braço
ﬁnanceiro do esquema que ﬁcou conhecido como Mensalão
Tucano. O empresário prestou depoimento a promotores na
última terça-feira, 21. A expectativa do advogado de Marcos
Valério, Jean Robert Kobayashi Júnior, é que a análise da delação
seja concluída em breve. A defesa do empresário não conﬁrmou
o teor da documentação entregue ao MP "por comprometer a
possibilidade de acordo". Conforme fontes ouvidas pelo Estadão,
no entanto, os empréstimos fraudulentos beneﬁciaram pelo
menos dois políticos tucanos mineiros com foro privilegiado.
As operações teriam sido realizadas no ﬁnal da década de 90.
O mensalão tucano ocorreu durante a gestão do governador
Eduardo Azeredo (PSDB), cujo mandato foi de 1995 a 1998.

O esquema, conforme as investigações consistia em desviar
recursos de empresas estatais, via agências de publicidade de
Marcos Valério, para a campanha do tucano, que foi derrotado
nas eleições de 98 por Itamar Franco. Azeredo foi condenado
em dezembro do ano passado a 20 anos de prisão por lavagem
de dinheiro e peculato, mas recorre em liberdade. Marcos
Valério já foi condenado a 37 anos de cadeia por envolvimento
no mensalão do PT. O empresário cumpre pena na penitenciária
Nelson Hungria, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Caso
a promotoria aceite a proposta de delação premiada, Marcos
Valério teria a possibilidade, como previsto nesse tipo de acordo,
de alteração no local de cumprimento da pena ou até mesmo
redução no tempo de reclusão. Na semana passada, depois do
depoimento do empresário ao Ministério Público, o advogado
Kobayashi aﬁrmou que Marcos Valério "tem muito o que falar sobre
pessoas de vários partidos". Pedidos de delação só são aceitos
quando podem contribuir de forma decisiva para as investigações.

Polícia Federal faz operação em três estados e Londrina
A Polícia Federal (PF) realiza uma operação contra o tráﬁco
internacional de drogas e lavagem de dinheiro desde a manhã de
quarta-feira, 29 de junho, no Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul. Estão sendo cumpridos 81 mandados judiciais, sendo 14
de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão em imóveis, 43 de
busca e apreensão de veículos e 7 de condução coercitiva, que é
quando a pessoa é levada para prestar depoimento. A investigação
começou em janeiro do ano passado e identiﬁcou que um dos
grupos responsáveis pelo transporte de cocaína estava instalado
em Londrina, no norte do Paraná. Eles distribuíam o entorpecente
para o Brasil, Bolívia, Colômbia e Espanha. Um casal boliviano,
responsável pelo envio de cerca de duas toneladas de cocaína
por mês ao Brasil, foi preso no decorrer das investigações. De
acordo com a PF, o transporte da cocaína era feito em caminhões

e carretas com fundos falsos, que normalmente levavam cargas
lícitas na tentativa de driblar a ﬁscalização. Os motoristas que
faziam as viagens sabiam da irregularidade. O nome da operação
foi batizado de Quijarro, uma referência à cidade boliviana que faz
fronteira com Cortumbá e de onde partia a droga para o Brasil.
As cidades alvo são Londrina e Araucária, no Paraná; Corumbá,
no Mato Grosso do Sul; e Martinópolis, Presidente Prudente e
capital, em São Paulo. A ação conta com a participação de 150
policiais federais. Além de tráﬁco internacional de drogas, também
estão sendo investigados crimes como lavagem de dinheiro,
associação para o tráﬁco, falsiﬁcação de documentos públicos
e privados, furto, roubo, homicídio e organização criminosa. Se
forem condenados, os presos poderão cumprir mais de 20 anos
de prisão.

Lei Rouanet sob investigação de desvios
A Polícia Federal de São Paulo deﬂagrou na terça ¬feira (28)
a Operação Boca Livre, que investiga desvio de recursos federais
em projetos culturais aprovados junto ao Ministério da Cultura
com benefícios de isenção ﬁscal, previstos na Lei Rouanet.
Policiais federais e servidores da Controladoria Geral da União
cumprem 14 mandados de prisão temporária e 37 mandados de
busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito
Federal. Eles foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal
em São Paulo. Segundo a PF, "há indícios de que as fraudes
ocorriam de diversas maneiras, como a inexecução de projetos,
superfaturamento, apresentação de notas ﬁscais relativas a
serviços/produtos ﬁctícios, projetos simulados e duplicados,
além da promoção de contra partidas ilícitas às incentivadoras".
A investigação constatou que eventos corporativos, shows com

artistas famosos em festas privadas para grandes empresas,
livros institucionais e uma festa de casamento foram custeados
com recursos públicos. O inquérito policial foi instaurado em 2014,
depois que a PF recebeu documentação da Controladoria Geral
da União de desvio de recursos relacionados a projetos aprovados
com o benefício ﬁscal. Além das 14 prisões, o MinC (Ministério
da Cultura) é alvo das buscas. A Polícia Federal também solicitou
a Justiça que inabilitasse algumas pessoasjurídicas para propor
projetos junto ao o MinC e à Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo. A operação realizou o bloqueio de valores e o
sequestro de bens como imóveis e veículos de luxo. Os presos
responderão pelos crimes de organização criminosa, peculato,
estelionato contra União, crime contra a ordem tributária e falsidade
ideológica. As penas podem chegar a até doze anos de prisão.
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

Venda de lâmpadas incandescentes está proibida
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Está proibida a venda de lâmpadas incandescentes no Brasil. O Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) já começou a ﬁscalizar,
por meio dos institutos de Pesos e Medidas (Ipem) estaduais, estabelecimentos
comerciais que ainda tenham à disposição lâmpadas incandescentes com potência
de 41watts (W) até 60 W. Quem não atender à legislação poderá ser multado entre
R$ 100 e R$ 1,5 milhão. A restrição foi estabelecida pela Portaria Interministerial
1.007/2010, com o objetivo de minimizar o desperdício no consumo de energia
elétrica. Uma lâmpada ﬂuorescente compacta economiza 75% em comparação
a uma lâmpada incandescente de luminosidade equivalente. Se a opção for por
uma lâmpada de LED, essa economia sobe para 85%. A troca das lâmpadas
incandescentes no Brasil começou em 2012, com a proibição da venda de lâmpadas
com mais de 150W. Em 2013, houve a eliminação das lâmpadas de potência entre
60W e 100W. Em 2014, foi a vez das lâmpadas de 40W a 60W. Este ano, começou
a ser proibida também a produção e importação de lâmpadas incandescentes
de 25 W a 40 W, cuja ﬁscalização ocorrerá em 2017. Segundo o responsável pelo
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, engenheiro Marcos Borges,
a ﬁscalização tem caráter educativo, porque os comerciantes foram orientados
sobre a proibição desde o ano passado. “Por isso, entendemos que o impacto não
é brusco para os comerciantes, porque eles já vêm sendo instruídos nesse sentido
desde a assinatura da portaria, em 2010.” Borges informou que, desde o apagão de
2001, o Inmetro desenvolve um programa de educação do consumidor brasileiro,
no qual mostra que as lâmpadas incandescentes duram menos e consomem muito
mais energia do que, por exemplo, a lâmpada ﬂuorescente compacta. “Ficou
claro para o consumidor que a lâmpada ﬂuorescente compacta era muito mais
econômica que a incandescente.”.
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TEXTÍCULOS
LIBRES

65.000.000 DE REFUGIADOS
33.150.000 crianças
Vergonha

O Brasil é um País de refugiados, toda nossa cultura e diversidade
étnica corroboram essa verdade. Mas o que leva uma pessoa, uma
família a sair de seu país, de sua pátria, sem rumo e deixando tudo
para trás? Tente sair de sua cidade, mesmo com todas as condições,
até mesmo para melhorar de vida. Tente passar apenas alguns dias

UNOPAR EAD - Se você quer estudar, procure
o Polo da Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia,
qualidade e facilidade para concluir seus estudos
ou fazer uma nova faculdade. Aproveite e faça isso
agora, porque "Tempo" é dinheiro

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

fora do seu país. Tente deixar para trás sua terra por apenas alguns

FONES

meses, deixando seus familiares e amigos. Esse sentimento de perda,

(43) 3461-2222 e
9659-2121

de abandono, de saudade, de frustração, seria para você uma gota
no oceano, comparado ao sentimento de um refugiado, que num ato

LOCAÇÃO

Maria Quitéria R$ 75.000,00

extremo, tem como única saída, fugir, mesmo diante da possibilidade

1) Casa Alvenaria dois quartos, 3) Terreno 600m², Rua São Paulo,

iminente da morte. Esse episódio é uma migração pela vida e uma

Rua Elizeu Ciliao 07, R$ 550,00 centro R$ 120.000,00

vergonha para a humanidade. Mas nós, extremamente egoístas, só

mensais

nos importamos, nos preocupamos com essa situação, quando vemos

2) Casa Alvenaria dois quartos, Moreira Vidal R$ 50.000,00

4) Terreno 300m², Rua Manoel

Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 5) Casa Alvenaria, Rua Alberto

imagens de crianças mortas, mas logo passa e ﬁca no esquecimento.

mensais.

Dizem que a raça humana evolui, mas acho que estamos em plena

Bartels 204, centro R$ 200.000,00

3) Casa Alvenaria dois quartos, 6) Casa Madeira 200m², terreno

involução. Estamos em um período: em que atentados suicidas estão

Rua João Ribeiro Falavinha 455, de 600,00m², Rua Mato Grosso,

se tornando comum, em nome de um fanatismo religioso, de um deus

R$ 550,00 mensais

R$ 120.000,00

que não existe, até parece que estamos voltando à Idade Média; de

4) Casa Alvenaria dois quartos, 7) Casa Alvenaria 60m², Rua

eventos desumanos, em que milhões de crianças são privadas de um

Rua Marta Bueno de Camargo R$ Presbítero

futuro mínimo, de segurança e esperança, quando não morrem, muitas

500,00 mensais (duas disponíveis) 644, Residencial Casavechia, R$
Bahia 335, R$ 650,00 mensais.

pois o egoísmo é muito maior, até mesmo o sonho europeu pode se

que as coisas só tendem a melhorar. Salve o juiz Sergio Moro, futuro
presidente do Brasil (sonho); salve a Policia Federal; salve Ministério
Público; salve o povo brasileiro e que possamos dar um basta a essa
corrupção institucionalizada. Cadeia para todos aqueles que como
um câncer agressivo corrói: a saúde; educação; segurança; e bem
estar do povo brasileiro. A corrupção mata! O Congresso é podre! A
forma atual de fazer política é perversa! As eleições podem: ser a
redenção; renovar esperanças; e fazer deste, um País com o qual
todas as pessoas de bem sonham. Ouviram do Ipiranga...

Mello

8) Casa Alvenaria Rua Piaui 30,

6) Casa Alvenaria três quartos, R$ 130.000,00

esfacelar, provando de vez, que o homem não quer união e pensa
Mas para nós que moramos nesse paraíso, chamado Brasil, parece

L.

5) Casa Alvenaria três quartos, Rua 125.000,00

podem se tornam nossos algozes; em que a união é questionada,

única e exclusivamente em si. Que Deus nos perdoe!

Joaquim

Rosário do Ívai agora com novidades:
aulas 1 vez por semana ou 100% online

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC,
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe.
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis;
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas (Economia), Geograﬁa - Licenciatura, História
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura,
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais,
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros
presenciais semanais obrigatórios, tem encontros
presenciais quinzenais obrigatórios para as aulas práticas.

Rua Antonio Garcia da Costa 550, 9) Casa Alvenaria, terreno 450m²
R$ 550,00 mensais

Rua Ismael Pinto Siqueira 1426

7) Casa Alvenaria, três quartos, centro, R$ 490.000,00
Rua João Leandro Barbosa 30, R$ 10)
400,00 mensais

Casa

Alvenaria

127m²,

terreno 420,00m², Rua Presbítero

8) Casa Alvenaria, dois quartos, Joaquim

L.

Melo

262,

R$

Rua Vantuiu M. Oliveira Conjunto 150.000,00
Adram, R$ 480,00 mensais

11) Casa Alvenaria 70m² terreno

9) Casa Alvenaria, três quartos, 216m², Rua Joaquim Jose Vieira
Rua Antonio Camacho, Vale Verde 113, R$ 100.000,00
R$ 450,00 mensais

12) Casa Alvenaria 70m² terreno

10) Sobrado dois quartos, Rua Iani 245m²,

Rua

de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 Terezio,

86,

mensais.

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

95.000,00

11) Sobrados novos, com três e 13)

Casa

Alvenaria,

terreno

dois quartos, Rua Ismael Pinto 200m² Rua Vantuiu Machado
Siqueira 436, R$ 900,00 mensais

de Oliveira 14, Jd Adram, R$

12) Barracão, Rua Ismael Pinto 110.000,00
Siqueira

1577,

centro,

R$- 14)

1.100,00 mensais
13)Chácara

com

14.000,00m²,

próximo

Casa Alvenaria

70,00m²,

terreno 238m² Rua Eidiyano 223,
área
ao

de Mauá da Serra, R$ 250.000,00
lago 15) Casa Alvenaria, Rua Candido

saracura, R$ 500,00 mensais.

VENDA

Bastiane 145 R$ 130.000,00
16) Chácaras área a partir de

1) Terreno área de 300m², Rua 6.500m², com instalação elétrica
Jose Maria Bueno R$ 65.000,00

e hidráulica, em Cruzmaltina, R$-

2) Terreno área de 450m², Rua 85.000.00

