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super promoÇÃo

PILAR

de botas femininas

top 10 calÇados!

(43) 3474-1241

*botas de 519,90 por
apenas 159,90/ botas varias
*marcas e modelos a partir
de 49,90
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OI: (43) 8433-1516

EMAIL:
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jornal.sonegocios@hotmail.com

Marialva - Campo Mourão - Maringá
Faxinal - Av. Brasil, 744 - (43) 3461-2649
- Fazemos exames toxicológicos para
novas habilitações e renovações das
categorias, C,D, E
- 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 e 9916-1176 (WathsApp)

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

ENTRE EM CONTATO
COM O SÓ NEGÓCIOS:

6x

R$: 1,00
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LINGUA DE FOGO
Dizem que na Terra do Boi, o Natal chegou antes e já
estão Pastoreando, parece que deu liga. Que seja um longo
Natal!
De um poeta de Bar - Eu pensava que o dia 1º de maio
era o dia do trabalhador, agora virou do pescador. É um dia
muito importante, ainda mais quando o dia ta pra chuva,
sujeito a raios e trovões.
De um amigo - Na Terra do Café tem gente boa que
está sendo apunhalada pelas costas por causa da política.
Eu avisei!
Dito por um cidadão - Parece que tem um veículo que
não é da saúde, mas está entregando remédios de graça,
para fazer política. É vero?
Na Terra do Tumati cumadinha ta ﬁcando mais do que
trabalhador em ponto de ônibus. Tamo na ﬁla!
Na Terra da Madeira, só porque chegou a política, tem
gente tentando explicar o inexplicável. O luluzinho continua
na Lava Jato! Não acreditem nele!
Balão toma todas e cai do cachorro. Antigamente era
do Kamelo!
Cuidado! Patrãozinho da Terra do Café com funcionária
da Terra da Madeira, fazem gambiarra debaixo do seu nariz.
Cliente viu, cliente fala!
O povo sabe e fala! - Tem hospital da região que não
tem insulina para pessoas, já pro cachorro da madame, tem.
Não creio!
O povo sabe, o povo fala - Pessoa que foi eleita pra dar
conselhos está necessitando de uns, também. Diz que está
estressada, mas na verdade é folgada. Dizem que faz uns
bicos e tem a costa quente. Azedou!
De um historiador que viveu a história- Um certo
candidato, em determinada época, dava radinhos para
os eleitores e colava o ponteiro do rádio com Super Bond

PARA REFLETIR
" Não é triste mudar de idéia. Triste é não ter
idéia para mudar."
Barão do Itararé

sintonizado na sua rádio. Só assim pra ouvir aquela rádio!
Quero avisar que o ouvido do ouvinte não é pinico!
O povo fala – Na Terra da Uva tem funcionário da boca
grande que recebe do município exclusivamente pra fazer
campanha pro candidato a vereador meio gaudério. Dizem
que com a benção do Zap. Será!!
Quem será o rei da pescaria da Terra da Colheitadeira?
Com o tanque cheio é fácil. Tamo de olho! Olha o Portal da
Transparência!
Quem será o veiaquinho da Terra do Boi, que partiu lá
pra cima e deixou um monte de gente sem receber? Quero
o meu!
Os irmãos Pingaiada e Fofão, dizem que estão
apaixonados. É o amor!
Vacina da gripe pra pobre não tem, mas pras madames
e seus ﬁlhos, ta na mão. Será?
Algumas frases colhidas – Não confunda Urna com
é pinico, veja o que vai fazer nas próximas eleições; A
corrupção mata e é ﬁlha do voto corrompido; O Janene
já teve na região e pode estar voltando; Só o povo gosta
da Lava Jato e do Moro, já os políticos...; Nada ta tão
ruim que não possa piorar, depende de você; lalaus mal
intencionados, só trabalham 3 meses antes da eleição,
o resto do tempo enganam os trouxas dos eleitores;
Para você chegar até a pérola, as vezes precisa pisar no
lodo. Somos todos frutos de uma mesma árvore, o que
ﬁzermos a ela recairá sobre nós; Uma eleição determina
4 anos de progresso ou o contrário, pense no seu voto.

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

T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.377.949/000180
Fones:9970-0739/ 8433-1516 - Faxinal - Pr
EXPEDIENTE
Horário de atendimento: das 11:00 às 17:00 horas
Diretor responsável: Tolstoi Mantovani Júnior
Revisão: Tolstoi Mantovani Júnior

www.facebook.com/jornalsonegocios
jornal.sonegocios@hotmail.com
Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de
seus autores, não reﬂetindo, necessariamente, a opinião do
Jornal.
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Requião é citado em irregularidades na
Receita Estadual
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) encaminhou há duas semanas para a
Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), comando do Ministério
Público Estadual (MP), trecho de um depoimento prestado
pelo auditor ﬁscal Luiz Antônio de Souza, principal delator da
Operação Publicano, atribuindo ao ex-governador e hoje senador
Roberto Requião (PMDB) envolvimento em irregularidades
na Receita Estadual. O depoimento foi prestado entre maio e
junho do ano passado, mas, segundo o Gaeco de Londrina, só
o “subiu” agora por conta da grande quantidade de informações
apuradas até aqui nas investigações. O Gaeco informou ainda
que o depoimento foi mantido em separado por envolver um
senador da República, que tem foro privilegiado – por isso não
poderia ser investigado em Londrina. No depoimento, Souza
aﬁrma que quem “quisesse resolver problema na Receita tinha
que falar com o Heron Arzua”, que foi secretário da Fazenda
no governo Requião, entre 2003 e 2010. “O escritório (de
advocacia) dele que resolvia sobre qualquer coisa. Ele tinha um
escritório, ﬁlho, ﬁlha ou parente dele”, declarou o auditor, que,
na época, acabara de ﬁrmar um acordo de delação premiada
para colaborar com as investigações do Gaeco, em troca de
benefícios como a redução da pena. Segundo ele, Arzua e
Requião seriam sócios nesse escritório.

IPVA - Cobrança coercitiva
É inconstitucional apreender carro em blitz porque o
motorista está com o IPVA atrasado. Essa é a opinião de
tributaristas consultados pela revista Consultor Jurídico, que
ressaltam a arbitrariedade da prática adotada em muitos estados
brasileiros. O tema voltou à tona neste ano no Rio Grande
do Sul, com operações do tipo sendo feitas pela Secretaria
Estadual da Fazenda em Porto Alegre e na cidade de Gravataí.
A entidade calcula em R$ 342 milhões a cifra resultante da
inadimplência no pagamento do IPVA. Segundo os especialistas,
a inconstitucionalidade está no fato de que nenhum tributo poder
ser cobrado de forma coercitiva. "O Estado tem outros meios de
cobrança previstos em lei para exigir o imposto atrasado. Deve
ser ofertado ao proprietário do veículo discutir a cobrança do
imposto citado sem ser privado do seu direito de propriedade",
explica Rafael Korff Wagner, vice-presidente do Instituto de
Estudos Tributários e sócio da Lippert Advogados. O especialista
em Direito Tributário Guilherme Thompson, do Nelson Wilians
e Advogados Associados, também ressalta que multas e
impostos em atraso devem ser cobrados por outros meios. “A
utilização da apreensão do veículo como método de cobrança
conﬁgura uso abusivo de poder de polícia, pelo ente público,
com reﬂexos sobre a violação do devido processo legal, bem
como violação ao princípio constitucional do não conﬁsco.” Para
o advogado Igor Mauler Santiago, do Sacha Calmon – Misabel
Derzi, a melhor forma de cobrar esse tributo é a execução ﬁscal.
"No máximo, o protesto da CDA — que considero descabido.
Mas nunca a apreensão de bens regularmente detidos pelo
contribuinte [...] É o mesmo que expulsar de casa o cidadão
em atraso com o IPTU."
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Helicóptero apreendido com criminosos será usado pela Polícia Civil
O governador Beto Richa anunciou na segunda-feira
(4), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o início dos trabalhos do
Grupamento de Operações Aéreas (GOA), criado por decreto
no mês de junho e que integra a Divisão Estadual de Narcóticos
(Denarc), da Polícia Civil do Paraná. A unidade começa a atuar
com um helicóptero apreendido de criminosos e que foi cedido
pela Justiça para a Secretaria de Estado da Segurança Pública
e Administração Penitenciária. Agora, a aeronave será usada em
ações de segurança. Na mesma solenidade, no Palácio Iguaçu,
Richa anunciou a aquisição de mil viaturas e a locação de outros
200 veículos, que serão utilizados pelas forças de segurança do
Estado. O governador destacou que o GOA vai ampliar as ações
do Governo do Estado na área de segurança pública, em especial
no combate ao tráﬁco de drogas. “Certamente vai contribuir para
garantir a agilidade e mais eﬁciência no combate ao crime no
Estado. Temos o compromisso de oferecer segurança a cada

cidadão paranaense”, disse Richa. Ele aﬁrmou que o governo
não tem medido esforços para garantir avanços e melhorias das
forças de segurança pública. “Estamos oferecendo melhores
condições de trabalho às nossas polícias, novos equipamentos
e viaturas. É o mínimo que o Estado tem que fazer diante de
tanta dedicação e resultados extraordinários apresentados pelas
nossas forças de segurança”, ressaltou o governador A aeronave
que será usada pelo GOA é do modelo Robinson R44, avaliada
em mais de R$ 1 milhão. Possui autonomia de três horas de
voo e capacidade para até quatro pessoas. O helicóptero foi
apreendido durante a Operação Ferrari, deﬂagrada em junho
de 2015 pela Polícia Federal para desarticular uma quadrilha
suspeita de tráﬁco de drogas e com patrimônio estimado em
R$ 40 milhões. Dezesseis pessoas foram presas no Paraná,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe.

Allianz Parque e Mineirão entram no radar da Lava Jato
Tá tudo dominado!

Após causar estragos profundos na Odebrecht, responsável
pela construção da Arena Corinthians, a operação Lava Jato
começa respingar na WTorre, que reformou o Allianz Parque, e na
Construcap, incumbida de ediﬁcar uma parte do novo Mineirão.
Na segunda-feira, o presidente da WTorre, Walter Torre, foi
chamado para condução coercitiva mas não foi encontrado por
estar fora do Brasil. Ele é acusado de receber R$ 18 milhões
para desistir de uma concorrência. Segundo o site Máquina da

Notícia, a convocação do mandatário da construtora fez com
que um evento marcado para esta terça-feira no Palestra fosse
adiado. Em comunicado, a empresa diz não ter participado de
qualquer fraude e que colabora com a Polícia Federal. Em Belo
Horizonte, a Minas Arena, gestora do Mineirão, emitiu nota
dizendo que a prisão do presidente da Construcap, Roberto
Capobianco, "não causa nenhum impacto na operação do
estádio e na experiência do torcedor".

Contas do CISVIR são reprovadas
Seis irregularidades, entre as quais ausência de extratos
bancários, levaram os conselheiros da Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, (TCE-PR) a reprovar
as contas de 2006 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Vale do Ivaí e Região (Cisvir). Como resultado, o presidente
da entidade à época, José Decinio Cataneo, recebeu cinco
multas, totalizando R$ 7.254,90. A análise efetuada pelos
servidores do TCE revelou acréscimo do saldo contábil das
contas “responsáveis por diferenças em conta corrente a
apurar” e “responsáveis por diferenças em conta bancária a
apurar”. Identiﬁcou, ainda, ausência da certidão de habilitação
proﬁssional do contabilista responsável pelas informações.
Ausência adicional notada foi dos extratos de todas as contas
bancárias e respectivas aplicações ﬁnanceiras, evidenciando
o saldo em 31 de dezembro de 2006. Outro problema foi a
falta dos extratos bancários de janeiro de 2007, ou dos meses
subsequentes, em que ocorreram as regularizações dos
valores constantes das conciliações. Finalmente, não foram
apresentados os documentos emitidos pelos bancos em que a

entidade mantém contas correntes. Eles deveriam conter a lista
de todas as contas correntes, movimentadas ou não, no exercício
de 2006, com o saldo e os valores em aplicações ﬁnanceiras em
31 de dezembro daquele ano. Além de Cataneo, foi multada a
ex-presidente da entidade Cristiane Bento Zulian, em R$ 145,10,
devido ao não encaminhamento da documentação solicitada, à
não apresentação de justiﬁcativas pela falta de encaminhamento
e da ausência de informação quanto à providência adotada
diante não localização da documentação exigível. O atual
responsável pelo Cisvir, Carlos Alberto Gebrim Preto, também
recebeu multa de R$ 145,10, pelos mesmos motivos. O relator
do processo, auditor Claudio Canha, determinou aos municípios
consorciados a instauração de tomada de contas especial.
O objetivo é veriﬁcar se houve dano aos respectivos erários
decorrente da ausência de documentos. Igualmente, determinou
que seja oﬁciado o Conselho Regional de Contabilidade quanto à
irregularidade da situação, perante aquele órgão, do contabilista
responsável, Fernando de Andrade Cavalcante. Das decisões,
cabem recursos.

Policiais federais são presos por propina
Dois policiais rodoviários federais foram presos em ﬂagrante,
em Imbaú, suspeitos de cometerem crime de concussão –
quando um servidor exige para si ou terceiros vantagens
indevidas. Segundo o Ministério Público Federal (STF), os
agentes exigiram propina para não aplicar multa ou apreender
o veículo de um caminhoneiro. A prisão ocorreu em 22 de junho
e só foi divulgada na quinta-feira passada dia (30). A dupla está
detida no Presídio Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa. A
ação foi motivada por diversas denúncias de irregularidades no
posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF)de Imbaú, na BR-376.
As investigações ocorreram com a parceria do Ministério Público

Federal, Polícia Federal e Corregedoria da Polícia Rodoviária
Federal. Durante o cumprimento das prisões, segundo o
Ministério Público Federal, foram encontrados com os policiais
rodoviários mais de R$ 2 mil em espécie e um cheque no valor
de R$ 250,00 do Banco Sicredi, que teria sido entregue pelo
caminhoneiro. Por meio da assessoria de imprensa, a Polícia
Rodoviária Federal aﬁrmou que está atenta a desvios de
conduta dos servidores e que, em cooperação com os demais
órgãos de ﬁscalização, investigação e controle, age sempre
para preservar os princípios morais e éticos que devem reger
as atividades da instituição.
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mercado
rodrigues
“tend tudo”

O C O R R Ê N C I A S

e abordagens de suspeitos em Rosário e Grandes Rios.

Mais um assalto a banco em Ortigueira

Marumbi. O proprietário disse que estava estacionado, momento em que
dois elementos, um armado com revólver, o abordaram pedindo a chave do

A comunidade de Ortigueira já perdeu a conta de quantas vezes a

carro e saíram para um sentido ignorado. A Polícia não conﬁrma que sejam

“A sua presença é muito
importante para nós”

cidade foi invadida pelas quadrilhas que utilizam fuzis e promovem ações

os mesmos assaltantes, mas na mesma noite, às 23 horas, de 04 de julho,

até mesmo à noite, com o uso de dinamites. A cidade ainda registrou em

na Avenida Paraná, em Jandaia do Sul, houve uma tentativa de roubo. No

Rua Santos Dumont, 814

2015 um arrombamento do banco com máquinas pesadas (Pá carregadeira

local, um morador revelou que estava trafegando com seu carro, quando foi

e outros). Na quarta-feira, dia 06 de Julho, a cena voltou a se repetir; era por

abordado por elementos armados e encapuzados, sendo que em reação, a

volta das 14:40 horas, quando quatro homens, fortemente armados, chegaram

vítima avançou com o carro para cima dos indivíduos, momento em houve

na Cooperativa Sicredi (Banco dos Cooperados) com uma caminhonete Fiat

disparos de arma de fogo daniﬁcando seu veículo. A vítima conseguiu fugir

Toro e anunciaram o roubo. Eles portavam fuzis e outras armas de grosso

e os meliantes também.

Centro- Faxinal-PR
Saída para o Lago Saracura

concorra a prÊmios mensais

calibre. Novamente clientes e funcionários foram colocados em um cordão

Bandidos são presos em Rosário do Ivaí

NOME:

humano. Após conseguir o intuito, os meliantes colocaram três reféns no capô

A Polícia de Rosário do Ivaí, prendeu dois jovens, João Maria de Oliveira

TEL:

e em cima do carro para iniciar a fuga. Tiros foram trocados com policiais que

dos Santos, de 28 anos e Welton Machado Bonﬁm, de 24 anos. Eles são

tentaram, sem sucesso e sem condições, um confronto. Ao pegar a Estrada

de Mauá da Serra e foram acusados de furtar um caminhão. A ocorrência

rural do Caetê Velho, no sentido de Mauá da Serra, eles jogaram estrepes

começou a ser registrada quando a PM foi acionada com informações que

* RECORTE AQUI E DEPOSITE NA URNA NO PRÓPRIO MERCADO

de ferro (também conhecidos como 'miguelitos') para trás, estourando os

um caminhão havia tombado no km 03 da PR-082, Bairro Porteira, no início

Adolescentes matam colega com dezenas facadas

pneus de uma viatura que os acompanhava. Mais adiante, libertaram os

da madrugada de quinta-feira, dia 07 de julho. Ao chegar ao local, não havia

reféns e abandonaram o veículo; eles teriam continuado a fuga em uma

vítima e o caminhão estava sozinho. Como os PMs constataram que o

caminhoneta Ranger ou uma Amarok. Viaturas da região foram acionadas,

mesmo pertencia a um cidadão conhecido por Zé Messias, ligaram para o

e até um helicóptero do Graer, foi utilizado nas buscas, mas ninguém foi

ﬁlho dele, o qual relatou que o caminhão havia sido furtado naquela noite.

preso. Do banco, levaram o dinheiro do cofre e dos caixas.

Pouco depois, a Polícia percebeu um Corsa Wind preto suspeito passando

ENDEREÇO:

O bullying passou a ser muito debatido pela sociedade nos últimos
anos e causa preocupação, principalmente aos educadores. Basta que
as vítimas se sintam agredidas, física ou emocionalmente, seja por uma
ou repetidas vezes, para que o crime possa ser considerado. Em Faxinal,
um brutal assassinato, pode ter esta origem. Segundo a Polícia Militar, na
sexta-feira, dia 08 de julho, de 2016, por volta das 23 horas, a ocorrência
começou a ser registrada, na Rua Ismael Pinto Siqueira, proximidades do
Colégio Érico Veríssimo, onde acontecia uma festa Julina, na quadra de
esportes do estabelecimento do ensino. A vítima, após ser agredida na rua
com pancadas desferidas com uma barra de ferro e cerca de 20 golpes de
canivete, é João Victor de Souza, 16 anos, e os agressores, dois colegas de
sala de aula, de 15 anos. Segundo a Polícia Civil, ao serem ouvidos, ambos
aﬁrmaram que desde o começo do ano vinham tendo desentendimentos
com o menor, e alegaram que por ser um ano mais velho, a vítima
praticava uma espécie de bullying, os empurrado, agredindo, zombando
e insultando, e que cansados das agressões, principalmente psicológicas,
decidiram praticar o crime. Informaram também, que momentos antes, na
festa Julina, um novo atrito teria ocorrido entre eles. Um primo do jovem
assassinado contesta a versão, dizendo que morou junto com João Victor, e
que o mesmo era uma ótima pessoa, querido por todos, cercado de muitos
amigos e que o crime tem motivação na inveja que os agressores sentiam
dele. Já a Polícia Militar, equipe formada pelos soldados, Brócoli e Gomes,
ﬂagrou as agressões e conseguiu apreender os dois adolescentes, assim
que o crime foi praticado: "Fazíamos patrulhamento pela Rua Ismael Pinto
Siqueira, quando percebemos dois menores agredindo o João Vitor; um
deles correu a pé, mas conseguimos abordá-lo na frente do Hotel Pires; já
o outro, também saiu correndo e se escondeu embaixo de uma carreta, no
estacionamento no pátio do Posto Amigão. No momento da apreensão, ele
usou um bastão para agredir um de nós, PMs, o que nos obrigou a disparar
o tiro, como forma de intimidar o agressor; a bala não feriu ninguém e o
menor ainda conseguiu correr e novamente se esconder embaixo de um
veículo na Rua Ismael Pinto Siqueira esquina com a José Martins Vieira,
momento em que foi apreendido", informou a PM. Já o menor agredido, foi
socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital, mas infelizmente, entrou em
óbito. Segundo o Investigador Rodrigo, da Polícia Civil, todas as providências
foram tomadas referentes ao caso. O crime chocou a comunidade escolar
e a população de uma forma geral, que ﬁcou assustada com o homicídio,
praticado com requintes de crueldade.
Embriaguez ao volante em Rosário do Ivaí
Um homem de 43 anos foi detido por embriaguez ao volante, em Rosário
do Ivaí. A ocorrência foi registrada às 3 horas da madrugada de 09 de julho,
sábado, na Avenida São Paulo. O preso ainda foi acusado de conduzir um
veículo com chassi raspado e placa adulterada. A Polícia Militar informou
que fazia uma operação, denominada AIFU (Ação Integrada de Fiscalização
Urbana), quando ﬂagrou o crime de trânsito. "A equipe da PM foi acionada
com informações de que havia um homem conduzindo uma motocicleta,
com sinais de embriaguez. A PM localizou o indivíduo que foi identiﬁcado e
que estava com uma Honda / CG 150 Titan KS de cor preta, com o chassi
raspado e placa BSK-5959, consultado a placa no sistema, foi constatado
que é de uma Yamaha XT 600, de cor preta, e sua placa original é AOL-5571.
E como o piloto estava com sinais evidentes de embriaguez, foi perguntado
se gostaria de realizar o teste do bafômetro, o qual se recusou", informou
a PM. O detido foi levado para a Delegacia de Grandes Rios. Ainda dentro
da Operação AIFU, foram constatados outros crimes, infrações de trânsito

PM prende veiculo roubado

pela estrada onde o caminhão estava. Na abordagem, foram identiﬁcados

A equipe da Polícia Militar de Rosário do Ivaí que estava de serviço,

João Maria e Welton, que foram detidos. I inclusive já haviam sido abordados

dando continuidade ao serviço anterior, em que foi aprendido um veiculo

em uma ocorrência anterior, com um Fiat Uno com placas de Cruzmaltina,

Fiat/Uno de cor azul, com dois elementos conforme B.O.U. 2016/700827, a

promovendo perturbação de sossego com som alto. Há informações que

equipe que estava de serviço teria se deslocado para atender outra ocorrência

o Fiat tem problemas no chassi. "Eles negam envolvimento na situação do

de furto, onde os autores foram presos após tombar o caminhão furtado,

furto, mas um outro morador de Rosário, reconheceu os dois, dizendo que

conforme B.O.U. 2016/700632, despertando na equipe dúvidas também em

eles foram em sua casa pedindo para que os ajudasse a localizar um trator

relação ao veiculo aprendido. Ao tirar o decalque do veículo para enviar a

para destombar o caminhão, pois precisavam seguir viagem para Mauá da

documentação para o Detran, foi encontrado uma raspagem em torno do

Serra", informou a Polícia Militar.

chassi, onde deu para perceber o implante do mesmo, sendo então passado
para o Comandante do Destacamento, que em seguida repassou para o
Delegado de Polícia de Grandes Rios.

Cavalos furtados em Mauá e Faxinal são recuperados
Em Califórnia uma pessoa foi detida por receptação na Av. Ponta
Grossa, 1302. A equipe foi informada que havia localizado cavalos

Assaltos em Borrazópolis, Kaloré, Marumbi e Jandaia do Sul

furtados na cidade de Mauá da Serra, que indivíduos se encontravam em

O veículo Gol roubado em Borrazópolis, foi encontrado queimado na

uma propriedade com os referidos animais e queriam alugar o pasto por

zona rural de Marumbi. Marcelo Fernando dos Santos, o Ursinho, foragido

alguns dias. A equipe localizou os elementos e após o reconhecimento da

da cadeia de Jandaia do Sul, foi identiﬁcado como um dos ladrões que

testemunha, os acusados foram detidos. Em Apucarana, às 20 horas, na

agiram na região, com quatros assaltos, a começar por Borrazópolis. Ele

Estrada de São Domingos – Km 10, a PM recebeu informações que no

foi o elemento que ﬁcou no carro vigiando os reféns, e é acusado de ter

local estavam alguns elementos de posse de 05 (cinco) cavalos, produtos

participado de vários roubos em Marumbi (Correios, Lotérica e Residência),

de furto na cidade de Faxinal, sendo que no local estava um funcionário do

Kaloré, Jandaia e outras cidades. Ursinho está sendo procurado. Quem tiver

dono dos animais, que reconheceu os cavalos. Quando a Polícia chegou,

pistas, deve ligar para o 190 ou delegacia mais próxima. Com este a Polícia,

os elementos evadiram-se embrenhando em um milharal e tomando rumo

deu uma resposta imediata para a sociedade em relação a ação criminosa.

ignorado. Os cavalos foram encaminhados para a delegacia, para serem

Era por volta das 19:30, de segunda-feira, dia 04 de julho, de 2016, quando

entregues ao proprietário.

os assaltos começaram. O primeiro foi contra um jovem Rone, que trabalha

Roubo a residência em construção

em um Barracão de Confecção da empresa Passos de Tigre. O rapaz e um

Em Faxinal, o furto foi registrado no dia 04 de julho, segunda-feira,

amigo, chamado popularmente de Mulambinho, estavam no Lago Municipal,

na Rua São Paulo, 320, em uma casa em construção. A vítima disse que

com um Gol placas JMC-3855 de cor branca, que pertence a Rone, onde

daniﬁcaram as fechaduras do portão e de uma porta. Eles furtaram várias

foram abordados por dois elementos. Eles levaram o veículo, uma carteira

ferramentas, entre elas: uma furadeira proﬁssional Bosch grande; um

com documentos, dois celulares, R$950,00 e as duas vítimas como reféns.

martelete; duas serras circular; duas serras mármore Bosch; um motosserra

Cerca de 500 metros do local, os bandidos pararam no Mercado Brito,

marca Stihl 180; uma plaina elétrica; um jogo de chave Bosch; um rolo de ﬁo

na Avenida Paraná, próximo ao Ginásio de esportes. Um ﬁcou no carro

10mm; um rolo de ﬁo 1,5 mm; um rolo de ﬁo 2,5 mm; e um furadeira Bosch

cuidando dos reféns e o outro invadiu o estabelecimento. Com sintomas de

normal. Foram feitas buscas nas proximidades, porem ninguém foi preso.

drogado, ele agrediu o proprietário do estabelecimento, Deusdete de Brito,

Veículo de prefeitura capota

com coronhadas na cabeça. Pelo menos mais duas pessoas que estavam

Um veículo que supostamente pertence à Prefeitura de Rio Branco

no mercado, também sofreram agressões. O meliante pegou R$250,00

do Ivaí,capotou na Estrada Rural de acesso ao Bairro Porto Espanhol.

reais em dinheiro e um celular. Antes de fugir, pediu desculpas e disse ter

Informações extra-oﬁciais davam conta de que Gilmar Gravon Ludovico

achado bonito um boné que estava na cabeça do mecânico Denílson, genro

era o condutor no momento do acidente, e que ele saiu ileso. As causas

do proprietário, o boné foi levado e Denílson também agredido com tapas

do acidente também não foram informadas. Com o acidente, houve apenas

na cabeça. Como a cidade de Cruzmaltina, estava sem nenhum policial de

danos no veículo público.

plantão e a viatura de Borrazópolis fazia patrulhamento no município vizinho,

Jovem disse que foi vítima de assalto em Faxinal

prejudicou a caça aos elementos. Logo se descobriu que a fuga foi sentido

Um jovem de 26 anos disse que foi vítima de assalto na noite de quarta

Kaloré, e ao passar por aquela cidade, deixaram as duas vítimas (Rone e

para quinta-feira, dia 07 de julho, de 2016, na Rua Antônio Garcia da Costa

Mulambinho) no Posto Petroka, que pertence a o ex-prefeito Adnan Canelo,

em Faxinal. Segundo ele, após sair de um bar, estava indo para sua casa,

saída para a Marumbi e também roubaram do estabelecimento dinheiro,

quando foi abordado por dois elementos que ocupavam uma motocicleta.

cerveja, cigarros e chocolates. O mesmo boné levando em Borrazópolis,

Eles o abordaram, deram voz de assalto e fugiram instantes depois levando

aparece em um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do Posto. Em

sua carteira contendo aproximadamente 300 reais em dinheiro. A vítima não

seguida, continuaram a fuga, e 30 minutos depois, chegou a informação

soube informar muitos detalhes dos bandidos e nem exatamente qual foi

que meliantes, com as mesmas características, chegaram já a pé na Rua

a direção da fuga. O relatório da PM ainda informa que o rapaz assaltado

Padre Luciano Ambrozini, 96 na região da Vila Rural em Marumbi, de onde

apresentava sintomas de embriaguez. Patrulhamentos foram feitos durante

levaram um segundo veículo Gol, este na cor prata, placas AEQ-1227, de

à noite, mas nenhum suspeito foi localizado.
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Arraiá da Terceira Idade em
Rio Branco do Ivaí

O projeto Construindo Cidadania do município de Rio
Branco do Ivaí, realizou no mês de junho o seu grande "Arraiá”
, resgatando a cultura e as tradições locais. Várias atividades
culturais aconteceram dentro do evento como: apresentação de
danças; apresentação de quadrilhas juninas; além de comidas
típicas em geral. A equipe de coordenação agradece a presença
de todos e o apoio dos pais, alem do empenho dos professores
e funcionários. Vale ressatar o trabalho de decoração, som e
outros serviços, e ainda, o apoio da Secretaria de Ação Social,
em parceria com o CRAS - Centro de Referência e Assistência
Social, que na ocasião foi representado pela primeira dama
Nilza presente ao evento.

Torre da TIM não funciona e moradores
reclamam

Comunidade da "Boa Vista" em Rosário do Ivaí, está
revoltada com a Operadora TIM, que instalou uma torre no
bairro há mais de um ano, mas ela não funciona: "Quando
houve a instalação, os moradores compraram novos celulares,
fecharam pacotes e planos com a operadora e isso já faz mais
de um ano e até hoje a torre não emite sinais. Há informações
que furtaram uma bateria do local, mas parece que tudo não
passa de uma enrolação da operadora", disse um morador
do Bairro. Hélio Silva, falou da revolta da população, e disse
que eles não sabem mais a quem recorrer. A TIM venceu uma
licitação da ANATEL e ﬁcou com a obrigação de levar telefonia
móvel para a área rural de várias regiões do País; e na região,
torres foram instaladas, e para a Agência, o sinal está sendo
emitido, mas na verdade, só existe a torre e mais nada. O objeto
da licitação rezava o seguinte: "Os Termos de Autorização
vinculados ao Edital de Licitação ANATEL estabeleceram, às
prestadoras de serviços de telecomunicações vencedoras do
processo licitatório, diversos compromissos de abrangência
relativos às áreas rurais e regiões remotas com ﬁnalidade de
permitir a inclusão digital e social à população brasileira, ao
deﬁnir obrigações que exigem a ampliação progressiva da
penetração de serviços de telecomunicações de voz e de dados,
a preços acessíveis, através do Serviço Móvel Pessoal - SMP
(provendo serviços de telefonia móvel e acesso à internet móvel)
ou do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC associado ao
Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (provendo serviço
de telefonia ﬁxa e acesso à internet ﬁxa)", diz o documento.
Os moradores que se acham prejudicados devem ligar para
o número 1331, que é grátis e denunciar o fato na ANATEL.

Corredor Rodoviário

Estudos para a criação do corredor rodoviário no
Paraná estão em reta ﬁnal. Ele passará por Mauá
da Serra, Faxinal, Cruzmaltina, Lidianópolis,
Ivaiporã e Manoel Ribas

O estudo para a criação do corredor rodoviário que ligará
São Paulo a Santa Catarina, cortando o Paraná, está avançando.
O deputado federal Sérgio Souza (PMDB-PR) se reuniu, na
quarta-feira (6/7), com Luciano Castro, secretário de Gestão
dos Programas do Ministério dos Transportes para debater
sobre este projeto. A região cortada pelo corredor tem grande
produção de soja, milho e trigo. Souza pretende organizar
audiências públicas regionais para discutir o assunto também
com a população, que será a maior beneﬁciada. “O Brasil vai dar
um salto tão grande se tiver uma política de responsabilidade.
Com a federalização das rodovias, haverá melhores condições,
pistas duplas, estradas com mais acessos”, explicou o deputado.
Sérgio Souza encontrará com o ministro da pasta, Maurício
Quintella, na próxima semana para oﬁcializar o pedido da criação
do corredor rodoviário. Assim que o Ministério dos Transportes
concluir os estudos, o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) apresentará as adequações que
devem ser feitas nos trechos, como acostamentos e largura
de pontes. O corredor passará pelos municípios de Londrina,
Mauá da Serra, Faxinal, Cruzmaltina, Lidianópolis, Ivaiporã,
Manoel Ribas, Pitanga, Guarapuava, Turvo, Jardim Alegre,
Sertanópolis, Pato Branco, entre outros. "Quando as estradas
não estão em boas condições, isso acarreta acidentes, atrasos
em entregas de encomendas despachadas em caminhões,
maiores custos de manutenção da frota, diﬁculdade na remoção
de produtos agrícolas, elevação nos custos de transportes,
onerando produtores," ﬁnalizou o deputado.

Sergia Machulek da Cruz é pré-candidata em
Faxinal

A professora Sérgia Machulek da Cruz, nascida em Faxinal,
se afastou das funções como pedagoga do Colégio Estadual
Érico Veríssimo, no dia 02/07/02016, para concorrer ao pleito
eleitoral. Sérgia é pré-candidata a prefeita de Faxinal com o
apoio do deputado federal Alex Canziani (PTB). “Fui vereadora
por dois mandatos e sinto-me preparada para administrar
Faxinal”, disse Sérgia.

CMEI de Mauá da Serra recebe Rainha dos
Baixinhos Cover

O CMEI Criança Esperança de Mauá da Serra informou
que em seu mundo mágico, recebeu a visita ilustre, da querida
Rainha dos Baixinhos Cover, Xuxa e suas Paquitas. O evento
proporcionou momentos felizes, com a participação, interação
e socialização das crianças. As apresentações musicais
sensibilizaram os alunos pelo gosto musical, criando condições
para que os mesmos possam reﬂetir e entender a música como
fonte de prazer e conhecimento. "Estimulamos a criatividade,
movimento, a percepção, a coordenação e o convívio social
das crianças, da forma prazerosa que a música oferece", disse
a diretora Erineia, que aproveitou para agradecer toda equipe
do CMEI pelo proﬁssionalismo e a Secretária da Educação,
de Mauá da Serra, Gislaine Maciel, pelo apoio e presença.

Marquinhos e Juliano são campeões da
CPLD de Londrina

Morador de Borrazópolis vence o Rodeio da
Uva

O jovem peão de rodeio de Borrazópolis, Everson José
de Oliveira, ﬁlho do Doido da Fazenda Marisol, se sagrou
campeão do importante Rodeio da Uva, realizado na cidade
de Marialva – PR. Ele conseguiu o feito na montaria em touros
ao disputar com os melhores peões do Brasil. Vale ressaltar
que Everson e seu irmão gêmeo Everton Altair de Oliveira, já
foram campeões ou chegaram entre os primeiros, em vários
rodeios que participaram no Paraná e em outros estados. Hoje
eles estão no ranking dos melhores peões do País, o que é
um orgulho para a comunidade de Borrazópolis.

No domingo dia 26 de junho, em Londrina, estiveram
participando da CPLD - Confederação Paranaense de Laço
em Dupla, os dois competidores de Faxinal, Marquinhos
(laço cabeça) e Juliano (laço pé), quando na oportunidade os
dois faturaram o primeiro lugar na somatória 4, desbancando
francos favoritos e grandes competidores e ganharam um
carro no valor de R$ 20 mil e mais ﬁvela. Os dois estão sendo
destaque no Team Roping, por onde passam, isso mostra
que os dois, Marquinhos e Juliano, de Faxinal estão entre os
melhores competidores do Paraná e também do Brasil nesta
modalidade. Parabéns!!
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COLUNA SOCIAL

Serginho da Nova Era de niver em Borró. Parabéns!!

Lena de niver em Borró. Parabéns!!

Larissa Cristine Reis Cassimiro de niver em Borró. Parabéns!!

Professor Massa de niver em Faxinal. Parabéns!!

Os irmãos, André a Nano Turra, ﬁlhos do grande amigo Nilo, de niver em Faxinal.
Parabéns!!!

Larissa de niver em Borró. Parabéns!!

Professor João da Banda de niver em Faxinal. Parabéns!!
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

Reginaldo Pavezzi com o deputado federal Francischini!

Aline de Farias Lopes de niver em Faxinal!
Parabéns!!

Em Cruzmaltina, apoiados, pelo deputado federal Alex Canziane, e o deputado e secretário de estado Artagão, Natal
Casavechia e Paulinho Pastore lançam pré-candidatura a prefeito e vice nas eleições de 2016. Foi uma festa de
democracia, que continuou noite à dentro, com grande apoio da população. Bombando no Whatssap! Dois empresários
de famílias tradicionais e que querem apenas o desenvolvimento do Município e o bem-estar dos cidadãos.

08

E�içã� 547 - �1 �� ���h� �� 2016

Turini realiza audiência pública em contra
renovação do pedágio
A Frente Parlamentar contra Renovação dos Contratos de
Pedágio, criada pela Assembleia Legislativa do Paraná, realizou
audiência pública em Londrina na sexta-feira (dia 8), às 14 horas, na
Câmara Municipal de Londrina. “É fundamental a participação da
comunidade para reforçar o movimento contra a prorrogação dos
contratos”, diz o deputado estadual Tercilio Turini, que organizou
a reunião juntamente com outros parlamentares e vereadores
londrinenses. Turini ressalta que o atual modelo de concessão do
pedágio é extremamente prejudicial aos paranaenses, com uma
das tarifas mais caras tarifas do Brasil. “Mesmo cobrando valores
exorbitantes, as concessionárias não executaram nem metade das
obras previstas nos cadernos de encargos, faltando menos de cinco
anos para terminar os contratos. Queremos que toda a sociedade
participe das discussões para uma nova licitação do pedágio nas
rodovias do Paraná”, aﬁrma o deputado Turini. Ele destaca que
a mobilização da Frente Parlamentar já assegurou aprovação de
projeto de lei de sua autoria, estabelecendo que qualquer alteração
nos contratos de pedágio, precisa de autorização da Assembleia.
“Assuntos relacionados ao pedágio não podem ﬁcar restritas aos
governos estadual, federal e empresas. Representantes do setor
produtivo, dos trabalhadores e de outros segmentos da comunidade
precisam ser ouvidos”, aﬁrma Tercilio Turini. Antes da audiência
em Londrina, deputados da Frente Parlamentar contra Renovação
dos Contratos de Pedágio estiveram em Maringá, pela manhã,
para encontro com lideranças. Já foram realizadas audiências em
Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, além do lançamento do
movimento em Curitiba.

Projetos habitacionais e de regularização
fundiária são discutidos

Gallo é pré candidato a prefeito de Faxinal

Ylson Cantagallo, põe ﬁm as especulações em torno de sua possível
candidatura a prefeitura de Faxinal e, em entrevista concedida a esta jornal
aﬁrmou que é sim pré candidato colocando o seu nome a disposição do partido
e dos cidadãos faxinalenses para ser o novo administrador da cidade. Este jornal
foi buscar mais informações sobre o pré candidato.
Jornal: De que forma e em que momento você resolveu ser pré candidato
a prefeito de Faxinal?
Gallo: Aconteceu de forma natural. Eu apesar de nunca antes ter sido candidato
a nenhum mandato, já participei da administração pública municipal e, sempre
fui um crítico das administrações que passaram e sempre me preocupei em

entender as necessidades e apontar as soluções para o nosso município. Neste ano, conversando com amigos e familiares e,
em especial, com o nosso grupo político, percebi que chegou a hora de deixar de esperar algo dos outros e me doar por Faxinal.
Foi assim conversando com outras lideranças do município, que agora me apoiam, que decidi ser pré candidato a Prefeito para
fazer uma administração diferente.
Alguma possibilidade de o senhor desistir da pré candidatura e da candidatura a prefeito de Faxinal?
Gallo: Esta possibilidade não existe. O nosso grupo político já decidiu que terá candidatura própria na campanha eleitoral de
2016, logicamente que outras lideranças e partidos poderão vir a somar em nossa coligação, porém, a minha pré candidatura
é irreversível, empenhei a minha palavra com colegas de partido e principalmente os amigos e familiares que me apoiam, por
isto, com toda certeza, apenas espero a convenção do PMDB, para conﬁrmação do meu nome, e para que eu possa disputar
as eleições deste ano, e quem sabe, com a benção de Deus e dos faxinalenses, sairmos vitoriosos. Vamos trabalhar para isto.
De onde saiu a sua inspiração para vida pública?
Gallo: Eu sou genro do ex-prefeito Juarez Barreto de Macedo, já falecido, um homem que antes de ser prefeito era um grande
ser humano. O Juarez foi um homem público que doou a sua vida para esta cidade, trabalhou muito por este município e ajudou
muita gente por aqui, sem dúvida é ele a minha maior referência para administrar esta cidade, com ele aprendi que política se
faz com paixão, visando sempre melhorar a vida das pessoas.
Na sua visão qual o maior desaﬁo do novo prefeito de Faxinal?
Gallo: Eu tenho andado os quatro cantos desse município, conheço esta terra como a palma da minha mão,tenho percorrido
desde a zona rural até a cidade econversado com agricultores, professores, empresários, comerciantes, jovens e adultos,
tenho falado do projeto de transformação desta cidadeque elaboreiem conjunto com pessoas de bem que aqui vivem, e as
pessoas tem me ouvido e apoiado nossas ideias, e nós do PMDB queremos devolver a Faxinal o brilho que ela teve em anos
passados,lembrando do muito que aqui já ﬁzemos, porém, olhando para o futuro ebuscando criarnovas oportunidades, modernizar
a administração do município e enfrentar com responsabilidade o momento de crise que nosso país atravessa, gosto de desaﬁos
e coragem tenho pra isso.
* Nota: YlsonCantagallo, ou simplesmente o Gallo como é conhecido, é ﬁlho de Hermínio e Elza Cantagallo, nasceu na cidade
de Birigui -SP, tendo hoje 55 anos, é granjeiro criador de aves,é morador de Faxinal desde 1975,casado com Magda Macedo
Cantagallo, possui dois Filhos,YlsonCantagallo Filho e Rafael Cantagallo, recentemente avô de seu primeiro neto Benjamin.

Banco do Brasil destinará R$ 101 bilhões para a safra 2016/2017

O secretário da Justiça e Trabalho, deputado Artagão Júnior,
esteve em audiência com o presidente da Cohapar (Companhia
de Habitação do Paraná), Abelardo Lupion, na segunda-feira, 4
de julho. Artagão Júnior se inteirou a respeito de prazos legais
para a celebração de convênios com as prefeituras, devido ao
ano eleitoral, e pediu agilidade no atendimento de municípios
que se encontram em Estado de Emergência e que aguardam
a construção de casas para atender as famílias atingidas pelas
enchentes, caso de Marilândia do Sul e Ventania. De acordo com
Lupion, há ainda cerca de 100 casas atingidas que aguardam
reconstrução. Também foi solicitada agilidade no atendimento de
municípios dentro do programa “Morar Bem Paraná”, destinado
à proteção e promoção das famílias que se encontram em
situação de alta vulnerabilidade social, e do programa “Morar
Legal Paraná”, cujo intuito é promover a regularização fundiária
de imóveis, no qual aguardam atendimento Laranjeiras do Sul,
Ivaiporã e Quarto Centenário. “Além de pedirmos atendimentos
a estas demandas, também agradecemos o presidente Lupion
pela presença em Guarapuava, na última semana, durante a
inauguração de 268 casas no residencial 2000”, disse Artagão
Júnior.

O Banco do Brasil informou no dia 05 de julho, que disponibilizará R$
101 bilhões em crédito à agropecuária brasileira na safra 2016/2017. Desse
total, R$ 91 bilhões, serão destinados a produtores rurais e cooperativas, um
aumento de 10% em relação ao valor desembolsado na safra anterior. Mais
R$ 10 bilhões serão direcionados a empresas da cadeia do agronegócio. O
presidente do Banco do Brasil, Paulo Cafarelli, disse que, do total de recursos para
produtores e cooperativas, R$ 71,1 bilhões referem-se a operações de custeio

e comercialização e R$ 19,9 bilhões são para créditos de investimento agropecuário. Segundo Cafarelli, o banco é responsável
por 61% do crédito agropecuário no país. Ele ressaltou a importância do setor para a retomada do crescimento econômico. De
acordo com o Banco do Brasil, 93% dos recursos apresentam taxas de juros controladas. A instituição informou que o Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) terá R$ 15,3 bilhões nesta safra, um aumento de 7% em comparação
ao valor desembolsado na safra anterior. No Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Banco do
Brasil estima aplicar R$ 14,6 bilhões, um incremento de 8% em relação à safra 2015/2016. “Sem o Plano Safra, o país não vai
sair da crise”, aﬁrmou o vice-presidente de Agronegócios do banco, Osmar Fernandes Dias.

Dr. Júlio representa o Paraná no III Congresso Ibero-Brasileiro de Patologia Dual

Nos dias 1° e 2 de julho, de 2016, foi realizado em Salvador, na Bahia, o
"III Congresso Ibero-Brasileiro de Patologia Dual"; um evento internacional que
contou com várias personalidades de renome da psiquiatria, vindas da Espanha,
Portugal, Argentina, Chile e muitos outros países. Do Brasil estiveram Psiquiatras
de alguns estados, como por exemplo, o Paraná que foi representado pelo Dr.
Júlio Dutra, médico especialista em psiquiatria, que era o único convidado e
foi um dos palestrantes. "A Psiquiatria é a arte de tornar possível às pessoas

voltarem a viver de uma forma plena; e é dentro deste contexto que temos obrigação de estar cotidianamente em busca de
novos conhecimentos para poder ajudar a quem nos procura" disse Dr. Júlio Dutra, que trabalha em Faxinal e Apucarana e traz
para o norte do Estado, novos conhecimentos e técnicas da Psiquiatria; sendo que ao mesmo tempo, levou sua experiência
reconhecida, a centenas de médicos de vários países.
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HORÓSCOPO

coluna

e spÍrit a

Áries

O maior mandamento

- "Qual o maior mandamento da Lei de Deus?"
A pergunta era provocativa. O doutor da lei buscava desaﬁar
Jesus. O que poderia saber a respeito das escrituras aquele
homem simples, de origem humilde? Ele viera das bandas de
Nazaré, a mais insigniﬁcante de todas as cidades. Poderia vir
algo de bom daquela localidade? Jesus, profundo conhecedor
da alma humana, das Leis de Deus, das leis morais que regem
nossas relações, percebeu a intenção do doutor da lei e respondeu
incisivo:
"Amarás o senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda
tua alma, e de todo teu entendimento". E, com uma pausa breve e
signiﬁcativa, complementou a lição: "E amarás o teu próximo como
a ti mesmo". Tão signiﬁcativos são estes ensinamentos, que Jesus

Você terá uma semana produtiva e
poderá ir adiante com seus projetos pessoais

Câncer

toda a lei e todos os profetas".
resumidas em um tríplice aspecto de um mesmo sentimento: amor
a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Tudo o mais, todas
as escrituras, os ﬁlósofos, os profetas, trazem complementos,
análises, reﬂexões em torno deste grande desaﬁo: amar. É o
contexto de nossa existência: estamos aqui para aprendermos
a amar. Algumas vezes, imaginamos ser o amor algo distante. E
não raro nos perguntamos: Como é amar a Deus? Será que para
isso basta louvar-Lhe a existência? Orar, estar em comunicação
com Ele será suﬁciente? Como se pode expressar esse amor:

Você está experimentando um período

Gêmeos
O Sol que passou por seu signo trouxe

de paz e é capaz de encontrar dentro de

una energia construtiva que o ajuda a alcançar
agora que seu regente, Marte, voltou à marcha direta. si a força necessária para poder ir adiante com seus os seus objetivos. Se você souber se empenhar e não
Apesar de encontrar ainda alguns obstáculos em seu projetos de vida. O campo proﬁssional lhe promete perder o foco de suas iniciativas, receberá certamente
boas conquistas e mesmo a sua área ﬁnanceira se
caminho, poderá usar a criatividade para se desviar
bons resultados, mas não se esqueça de que nada
beneﬁcia com o bom aspecto de seu regente, Vênus.
deles e assim continuar a sua caminhada rumo aos seus
Seu carisma pessoal cresce e você se torna o centro cairá do céu! É possível que você receba uma ajuda
objetivos. Tudo pode ter um resultado positivo se você
das atenções. Colegas e parceiros chegam até você inesperada de alguém que compartilha de suas idéias
não tiver pressa e avançar com cautela. Se você reagir
para pedir conselhos e auxilio, por isso mantenha e de seus sonhos. Isso pode acontecer não somente em
com calma e sobriedade às eventuais contrariedades
uma posição ponderada e não aja de forma arrogante, sua vida proﬁssional, mas também na particular. Saiba
evitará dissabores causados por sentimentos reprimidos. mostrando-se superior ou dono da verdade. Mantenha
aproveitar esse bom momento de forma proveitosa,
Em sua vida privada seja claro com sua opinião sem uma atmosfera proﬁssional amigável e criativa para
inclusive para compartilhar com os entes queridos as
tentar impor sua vontade ao seu redor. Canalize em com todos, não esquecendo que conseguirá atingir os
benesses que o céu lhe envia.
atividades esportivas toda essa energia!
seus objetivos com atitudes mais generosas.

concluiu a resposta, aﬁrmando: "Estes dois mandamentos contêm
Assim, Jesus nos diz que as Leis de Deus podem ser

Touro

Leão

Com a passagem do Sol em seu

Seu cotidiano parece uma montanha

signo e a renovação energética que

russa, pois as conﬁgurações astrológicas

Virgem
Você precisa aproveitar ao máximo as

energias benéﬁcas que Júpiter em seu
essa passagem promove, você deve estar sentindo um atuais indicam que você enfrenta imprevistos todos signo espalha ao seu redor. Você pode receber ótimas
novo impulso dentro de si e por isso será capaz de os dias. Para alguém de signo Fixo como você, essa propostas de trabalho, seja que você esteja almejando
tomar ﬁnalmente algumas decisões importantes. Muitas agitação toda não é nada agradável, pois o obriga uma promoção ou ainda que esteja iniciando um
oportunidades aparecem agora em seu caminho: saiba a malabarismos nem sempre agradáveis ou bemnovo projeto proﬁssional. Júpiter é o planeta das
compartilhá-las para que todos se beneﬁciem. Com sucedidos. Porém, de maneira geral, os assuntos do
oportunidades, mas é você que deve receber e canalizar
um bom dialogo você conseguirá também resolver ambiente familiar continuam a constituir o centro de
essas energias se quiser ir adiante com seus projetos
eventuais pendências familiares, esclarecendo dúvidas suas atenções e requerem muito empenho de sua parte.
de vida. Se você tiver alguma pendência jurídica ou
e concluindo pendências que o estão preocupando Permita que as pessoas ao seu redor sintam a sua aura
atualmente. As energias renovadas à medida que positiva e se beneﬁciem com seu carisma pessoal e um processo em andamento, tudo irá se resolvendo de

com frases de efeito, com cânticos, poesias? É verdade que estes

sua Revolução Solar acontece promovem muitas com seu apoio sempre que precisarem. Se você se forma positiva sem que você precise se preocupar. Se
mudanças em sua vida, proporcionando um clima empenhar bastante, pode conseguir um tempinho livre puder tire alguns dias de folga e cuide de sua saúde,

são alguns aspectos de amar a Deus. Mas também podemos

positivo e otimista.

entender que amá-lO é amar a Sua obra. Respeitar a natureza,
os seres dos reinos animal e vegetal, todas as criaturas de Deus.
Termos cuidados com as águas e suas nascentes, com o lixo que

para os seus cuidados pessoais.

Libra

Escorpião

Neste período sua vida não se parece

O seu signo se encontra sob os efeitos

geramos, com a poluição que fomentamos, também é amar a

com um mar de rosas, pois os desaﬁos

de uma enorme carga de energia que se não

Deus. Quanto às pessoas, será possível amar a quem nos causa

se sucedem um após o outro sem lhe dar trégua e os

desconforto emocional? Como amar a quem temos desprezo,

espinhos também! Essas fases são passageiras, mas

raiva, desejo de vingança? Amar o próximo é oferecer uma

podem causar danos à sua saúde e ao seu bem-estar

melhoria, no nível de sentimentos que temos por ele. É minimizar

emocional. É possível também que as relações pessoais

o ódio para gradativamente ir substituindo-o pelo sentimento de

sejam inﬂuenciadas por essa instabilidade e acabem

amor. Amar a quem desprezamos, é observá-lo melhor, constatar

em rupturas e separações. Portanto, preste atenção

seus valores para tê-lo em consideração. São pequenos esforços,

às suas escolhas e elegia prioridades se não quiser

que constituem exercícios de tolerância, de indulgência, de

se arrepender depois. Se você sobrecarregar os seus

benevolência, de perdão. E por terceiro, nos perguntamos: o que

recursos físicos e emocionais, acabará se prejudicando

é amar-se? Se Jesus nos recomenda amar ao próximo como a si

e sentirá na pele o cansaço e o estresse.

mesmo, é necessário que nos amemos, para poder expressar esse
sentimento ao outro. Nessa lição, Jesus nos orienta a termos por
nós o amor compreensão, o amor aceitação, o amor entendimento,
o amor perdão. Não se referia Ele a esse amor egoísta, narcisista,
egocêntrico. Conclamava-nos a nos aceitarmos com todas as
nossas limitações e nos alegrarmos com nossas conquistas.
Exercitando essa tríplice possibilidade do amor, estaremos
aprendendo a mais profunda lição que Deus espera de cada um
de nós. Estaremos cumprindo o maior dos mandamentos.
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

Capricórnio

que esta precisando! Que tal iniciar uma dieta detox?

Sagitário
Nem tudo o que você planeja está dando

certo e por essa razão você deve estar
for adequadamente canalizada pode acabar causando se sentindo frustrado. Não deixe que essa situação o
mais mal do que bem! Nos últimos graus de seu signo, derrube! Se você usar a criatividade para encontrar
o planeta Marte avança agora em marcha direta,
formas de contornar as situações mais difíceis,
liberando uma grande dose de energia que estimulará
conseguirá certamente algum êxito, se bem que pequeno.
as suas suprarrenais, liberando muita adrenalina.
Aprenda a se contentar com pequenas realizações e
Consequentemente, você poderá sentir um irresistível
deixe as grandes empreitadas para um período mais
impulso a empurrá-lo na direção de seus objetivos
que desejará alcançar imediatamente e sem delonga, favorável. No ambiente privado, você será chamado a

já que o freio de mão esteve puxado durante os meses abrir mão de alguma coisa em prol de um bem maior,
precedentes! Tome cuidado com esse impulso, porém, mas no longo prazo verá que o sacrifício terá valido
pois ele acabará prejudicando você, especialmente se a pena. Talvez o céu esteja simplesmente testando sua
começar a agir com imprudência.

Aquário

É possível que você esteja

As conﬁgurações planetárias do

experimentando algumas frustrações

momento parecem lhe reservar surpresas

tenacidade e persistência.

Peixes
Possivelmente você está precisando

tomar alguma decisão importante,
causadas por fracassos em suas iniciativas. Porém, caro diárias que nem sempre agradam alguém de signo Fixo portanto não adianta procrastinar ainda mais. As
capricorniano, se você souber contornar as situações como o seu. Talvez o céu esteja simplesmente testando coisas não se resolvem sozinhas! Por mais que isso
a sua paciência! Aﬁnal, as coisas não podem andar seja difícil, continue a caminhar na direção de seus
mais difíceis e encontrar novas formas de abordagem,
sempre conforme o seu desejo e os desaﬁos servem objetivos aproveitando os bons auspícios de seu
acabará conseguindo algum êxito pessoal. Refreando
para sua evolução pessoal. Não perca de vista os seus co-regente, Júpiter, que pode lhe dar uma mão para
um pouco a sua ambição pessoal poderá se sentir
objetivos e avance com ﬁrmeza e determinação, porém resolver as situações mais complicadas, inclusive no
intimamente mais feliz. Lembre-se que nada dura para
seja suﬁcientemente adaptável para poder contornar as campo ﬁnanceiro. Você poderá receber um convite
sempre! Use a sua proverbial paciência para poder
situações mais difíceis. Invista parte de seu tempo em que lhe oferecerá uma nova oportunidade no campo
aguardar melhores conﬁgurações planetárias para o atividades esportivas ou de lazer que sejam relaxantes,
proﬁssional e poderá lhe abrir novas portas. Talvez
seu signo. Por hora, invista mais nos relacionamentos sem se importar com o resultado ﬁnal. Desfrute os bons
valha a pena enfrentar novos desaﬁos. Não ﬁque aí
íntimos e pessoais, dedicando tempo e atenção aos momentos de intimidade na companhia de amigos e
esperando que o maná caia do céu. Saia da zona de
seus entes queridos. Que tal tirar alguns dias de ferias? de entes queridos.
conforto e o céu o ajudará!

10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERFAX Cooperativa de Transporte
Rodoviário de Faxinal - CNPJ-15.061.342/0001-99
DIR/Fx-002/2016

Faxinal - Pr, 07 de Julho de 2016
Prezados Associados/Cooperados Cooperfax:
Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria para
nossa 5ª Assembleia Geral Extraordinária:
A AGE da Cooperfax será realizada em 17 de Julho de
2016, Domingo, primeira chamada 08:00 hrs com a presença
de 2/3 (dois terços) dos cooperados, segunda chamada 09:00
hrs com metade mais um cooperado ou na terceira chamada
10:00 horas com mínimo de 10 cooperados conforme artigo 21
do Estatuto, na sede da Aprocat Associação dos Caminhoneiros
de Faxinal com a seguinte ordem do dia:
1 - Alteração no Estatuto Social da Cooperativa;
2 - Admissão de novos cooperados;
Sua presença é muito importante!!!
Atenciosamente,
Presidente - José Angelo de Faria.
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31ª fase da Operação Lava Jato diz que consórcio pagou R$ 39 milhões
em propina, diz MPF
O juiz federal Sérgio Moro determinou no dia 04 de julho, o
bloqueio preventivo de R$ 5 milhões nas contas do ex-tesoureiro
do PT Paulo Ferreira, alvo da 31ª fase da Operação Lava Jato.
O objetivo da medida é garantir o ressarcimento dos cofres
públicos em caso de condenação, mas não signiﬁca que Ferreira
tenha os valores depositados. Alvo da 31ª fase da Lava Jato,
o Consórcio Novo Cenpes pagou R$ 39 milhões em propina
para conseguir um contrato na Petrobras entre 2007 e 2012,
aﬁrmou o procurador da República Julio Carlos Motta Noronha,
em entrevista à imprensa na segunda-feira (4), em Curitiba. As
empresas envolvidas no esquema construíram o Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de
Mello (Cenpes), no Rio de Janeiro. O consórcio foi formado

pela OAS, Carioca Engenharia, Construbase Engenharia,
Shahin Engenharia e Construcap CCPS Engenharia. Noronha
aﬁrmou que o grupo de empreiteiras formou um cartel e acertou
o preço da licitação, mas a WTorre decidiu participar da disputa,
oferecendo um valor menor pela obra. Segundo o Ministério
Público Federal (MPF), R$ 18 milhões foram pagos para que
a WTorre desistisse da licitação. "Uma empresa recebe R$ 18
milhões para não fazer absolutamente nada", disse Roberson
Henrique Pozzobon, procurador do MPF. Após uma renegociação
de preços, a Petrobras e o consórcio fecharam o contrato, em
2008. "Um contrato que começou com valor de R$ 850 milhões
terminou com valor superior a R$ 1 bilhão", disse o procurador
da República.

Kajuru aﬁrma que sumiço foi motivado por perseguição
No último sábado (2), uma mensagem no Twitter do
comentarista esportivo Jorge Kajuru preocupou os seguidores.
"Sou produtor e redator do Kajuru. Socorro, ele está desaparecido
desde as 14hs do sábado”, dizia a nota. Nesta segunda (4),
ele reapareceu. “Duro é passar pelo que passei”, escreveu em
sua conta na rede social nesta madrugada, sem explicar o que
ocasionou o sumiço. O motivo, segundo relatou o jornalista em
entrevista a Veja/São Paulo, seriam avisos transmitidos por amigos
de que ele corria perigo. “Quero que apurem quem está atrás de
mim”, aﬁrmou. Por telefone, Kajuru – que ainda não voltou para
sua residência em Goiás e não quis falar onde está -, contou ter

saído de casa na última terça-feira (28). Ele acredita estar sendo
perseguido por informações políticas, que conseguiu com fontes
na Justiça. “Eu antecipei que Carlinhos Cachoeira seria preso”,
diz. O empresário Carlos Augusto Ramos, o Cachoeira, foi detido
na quinta-feira, 30, pela Operação Saqueador da Polícia Federal
em parceria com o Ministério Público Federal que investiga
esquema de lavagem de 370 milhões de reais. O apresentador
também já fez diversas denúncias contra o governador de Goiás,
Marconi Perillo, uma rixa antiga. "Não estou acusando nenhum
dos dois de me ameaçar, mas eles podem ter amigos querendo
fazer graça”, acredita.

Corte na Previdência

PF cumpre 17 mandados em nova fase da
Lava-jato

A Polícia Federal cumpre 17 mandados judiciais na 32ª fase da
Lava-jato. A operação acontece em São Paulo, São Bernardo do
Campo e Santos. O alvo é uma instituição ﬁnanceira panamenha
que atuaria no Brasil sem autorização do Banco Central. A ação
investiga crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional, lavagem
de ativos e organização criminosa transnacional. A nova etapa
foi batizada de 'Caça-fantasma'.

Desde o dia 08 de julho, o uso do farol baixo aceso durante
o dia em rodovias é obrigatório. Quem for ﬂagrado com as luzes
apagadas será multado em R$ 85,13, por infração leve, e terá
quatro pontos na carteira de habilitação. O objetivo da medida
é aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de
acidentes frontais. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), estudos mostram que a presença de luzes acesas
reduz entre 5% e 10% o número de colisões entre veículos
durante o dia. A maioria das colisões frontais é causada pela
não percepção do outro veículo por parte do motorista, a tempo
de reagir para evitar o acidente ou pelo julgamento errado da
distância e velocidade do veículo que trafega na direção contrária
em casos de ultrapassagem. O farol baixo não pode ser substituído
por farol de milha, farol de neblina ou farolete, mas o uso de faróis
de rodagem diurna (DRL - Daytime Running Light) ou faróis de
LED, está liberado pelo Denatran. O DRL é um ﬁlamento de
luzes de LED, presente em veículos mais modernos e acionado
automaticamente quando o carro é ligado. A validade do DRL
para a nova regra chegou a ser questionada, mas o Denatran
esclareceu que esse tipo de iluminação também é válido. A
orientação de considerar as luzes DRL como farol baixo para ﬁns
legais já foi passada à Polícia Rodoviária Federal e aos demais
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A lei que estabelece
a medida foi sancionada pelo presidente interino Michel Temer
no dia 24 de maio. A mudança teve origem em um projeto de lei

apresentado pelo deputado federal Rubens Bueno (PPS-PR) e
foi aprovada pelo Senado em abril. O uso do farol baixo durante
o dia já é exigido para ônibus, ao circularem em vias próprias, e
para motocicletas. Também é obrigatório para todos os veículos
em túneis. Em Brasília, os motoristas devem ﬁcar ainda mais
atentos à nova medida, porque grande parte das vias que ligam
o centro da capital a regiões administrativas é rodovia, como a
Estrada-Parque Taguatinga (EPTG), a Estrada Parque Núcleo
Bandeirante (EPNB), a Via Estrutural, o Eixão Sul e Norte e a L4
Sul e Norte. Mais segurança nas estradas - A Polícia Rodoviária
Federal vai começar a multar hoje os motoristas que não estiverem
com os faróis acesos durante o dia nas rodovias. Desde que a lei
foi sancionada, os policiais vêm conversando com os motoristas
sobre a importância de deixar os faróis ligados. Para o assessor
de comunicação da PRF, Diego Brandão, os condutores não vão
ter diﬁculdades em se adaptar à nova regra. “É uma mudança
cultural. É importante que o motorista seja sensibilizado de que,
ao adotar a medida, além de fugir das penalidades impostas pela
lei, ele contribui para a diminuição de acidentes, que é o mais
importante”. Segundo Brandão, qualquer medida que aumente a
visibilidade de um veículo pode ajudar na redução de acidentes.
“Apesar de não haver estudos técnicos na PRF sobre o assunto,
temos diversas situações e relatos sobre a causa do acidente ter
sido a falta de visibilidade. Então, acreditamos que o aumento da
visibilidade vai contribuir para essa redução”, diz.
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

ALERTA IMPORTANTE
Saúde conﬁrma mais 32 mortes por Inﬂuenza no estado em uma semana
O Paraná já conﬁrmou 914 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves
(SRAG) por Inﬂuenza desde o começo de 2016. O novo boletim da gripe foi
divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (6). Em uma
semana, foram 107 novos casos e 32 novos óbitos. Das 168 mortes, 152 foram
por H1N1. Já do total de 914 casos de SRAG por Inﬂuenza no Paraná, 850 são de
H1N1 – equivalente a 93%. O maior número de óbitos foi registrado na Região
Metropolitana de Curitiba. Veja a lista completa: -Paranaguá: 4 mortes -Curitiba
e Região: 35 -Ponta Grossa: 12 -Irati: 6 -Guarapuava: 5 – União da Vitória: 1 -Pato
Branco: 3 -Francisco Beltrão: 11 -Foz do Iguaçu: 23 -Cascavel: 10 -Campo Mourão:
7 -Umuarama: 3 – Paranavaí: 2 -Maringá: 14 -Apucarana: 7 -Londrina: 11 -Cornélio
Procópio: 4 -Jacarezinho: 3 -Toledo: 6 -Ivaiporã: 1, informações do portal G1.
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(43) 3461-4241

Rua Santos Dumond - 483

Governo estima déﬁcit primário de R$ 139 bilhões em 2017
O déﬁcit primário para o próximo ano está em R$ 139 bilhões, anunciou o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, para chegar ao valor, a
equipe econômica terá não apenas de cortar despesas, mas obter receitas adicionais
por meio de concessões, venda de ativos, outorgas de campos de petróleo e
possíveis aumentos de tributos. Além do déﬁcit de R$ 139 bilhões para a União,
a equipe econômica estabeleceu meta de déﬁcit de R$ 3 bilhões para as estatais
e de R$ 1,1 bilhão para estados e municípios. Se forem levados em consideração
os três entes, a meta de resultado negativo sobe para R$ 143,1 bilhões. “Temos
de enfrentar aumentos constantes das despesas federais há duas décadas.
Tivemos de considerar esforço principalmente focado nas despesas e na geração
de receitas adicionais”, disse Meirelles. De acordo com o ministro, sem receitas
adicionais no próximo ano, o déﬁcit ﬁcaria em R$ 194 bilhões, considerando que
as despesas obrigatórias seguirão a tendência de crescimento dos últimos anos.
O déﬁcit primário é o resultado negativo nas contas públicas antes do pagamento
dos juros da dívida pública. O novo valor será incluído, por meio de emenda, ao
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017, enviado ao Congresso
Nacional em abril. O projeto original da LDO previa, para 2017, meta ﬁscal zero
para o Governo Central e superávit de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas produzidas no país) para estados e municípios. No entanto,
mecanismos de abatimento da meta permitiriam que a União registrasse déﬁcit
de até R$ 65 bilhões
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TEXTÍCULOS
LIBRES

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA NOVAS
HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp

A colheita e o voto

Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

Os melhores vinhos provêm das melhores uvas
O que você planta você colhe! As ervas daninha e alguns
insetos são nocivos às plantações e se combatem com os melhores
agrotóxicos, assim como na política, os maus políticos, se
combatem com os melhores votos. Colheitas perdidas, deixam
o produtor e sua família, sem educação, saúde, segurança e
bem-estar-social, de qualidade, assim é com o voto, uma eleição
‘perdida’, acarretará nos mesmos problemas, nos dois casos
você ceifará o que plantou. “Colhemos o que plantamos”. O
pulgão, o corrupto, a murchadeira, o político incompetente e
ladrão, fazem o mesmo efeito, deixam você, o país, o estado
e o município, mais pobres. Assim como o homem do campo, o
agricultor, não pode conviver com as pragas da lavoura, todos
nós não podemos conviver com pessoas nocivas, como políticos
corruptos, aliciadores, compradores de votos, enﬁm, ladrões
do dinheiro público. Aqueles que vendem seu voto por qualquer
quantia ou troca por beneﬁcio próprio, não vale nada, e o
político que o comprou, o vende pela metade do preço assim
que assumir. A Urna Eletrônica não é pinico. Trate-a como uma
taça, da qual no futuro beberá o melhor vinho. Quando você
estiver diante da Urna para votar, só haverá uma testemunha,
Deus. Então, é só você e Ele, com certeza Ele lhe dará o que
você merecer no futuro. A corrupção mata e é ﬁlha do voto
errado ou corrompido. Portanto, pense, analise, e vote com
a consciência de quem fez o melhor, não só para si, mas para
todos. - Ernestino Probo Brasil

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

FONES
(43) 3461-2222 e
9659-2121

LOCAÇÃO

Jose Maria Bueno R$ 65.000,00

1) Casa Alvenaria dois quartos, 3) Terreno área de 450m², Rua
Rua Elizeu Cilião 07, R$ 550,00 Maria Quitéria R$ 75.000,00
mensais

4) Terreno 600m², Rua São Paulo,

2) Casa Alvenaria dois quartos, centro R$ 120.000,00
Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 5) Terreno 300m², Rua Manoel
mensais.

Moreira Vidal R$ 50.000,00

3) Casa Alvenaria dois quartos, 6) Terreno 170m², Rua Alberto
Rua João Ribeiro Falavinha 455, Bartels 334, R$ 80.000,00
R$ 550,00 mensais

7) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$

4) Casa Alvenaria dois quartos, 140.000,00
Rua Marta Bueno de Camargo R$ 8) Terreno 150m² Rua Eurides
500,00 mensais (duas disponíveis) Cavalheiro de Meira 422 R$
5) Casa Alvenaria três quartos, Rua 100.000,00
Bahia 335, R$ 650,00 mensais.

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto

6) Casa Alvenaria três quartos, Bartels 326, R$ 150.000,00

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, 10) Casa Alvenaria, Rua Alberto
R$ 550,00 mensais

Bartels 204, centro R$ 200.000,00

7) Casa Alvenaria, três quartos, 11) Casa Madeira 200m², terreno
Rua João Leandro Barbosa 30, R$ de 600,00m², Rua Mato Grosso,
400,00 mensais

R$ 120.000,00

8) Casa Alvenaria, dois quartos, 12) Casa Alvenaria 60m², Rua
Rua Vantuiu M. Oliveira Conjunto Presbítero
Adram, R$ 480,00 mensais

Joaquim

L.

Mello

644, Residencial Casavechia, R$

9) Casa Alvenaria, três quartos, 125.000,00
Rua Antonio Camacho, Vale Verde 13) Casa Alvenaria Rua Piaui 30,
R$ 450,00 mensais

R$ 130.000,00

10) Casa Alvenaria, três quartos, 14)

Casa

Alvenaria

115m²,

Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 terreno 157m², situada a Rua
mensais (duas disponíveis)

Jose Maria Bueno 574, centro,

11) Casa Alvenaria, dois quartos, R$

210.000,00

(duas

casas

Rua Irineu Pique 96, Residencial disponíveis)
do Lago, R$ 450,00 mensais

15)

Casa

Alvenaria

127m²,

12) Sobrado dois quartos, Rua Iani terreno 420,00m², Rua Presbítero
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 Joaquim
mensais.

L.

Melo

262,

R$

150.000,00

13) Sobrados novos, com três e 16) Casa Alvenaria 70m² terreno
dois quartos, Rua Ismael Pinto 216m², Rua Joaquim Jose Vieira
Siqueira 436, R$ 900,00 mensais

VENDA

113, R$ 100.000,00
17) Casa Alvenaria 70m² terreno

1) Terreno área de 354m², Jardim 245m²,
novo Faxinal, R$ 45.000,00

Rua

Terezio,

2) Terreno área de 300m², Rua 95.000,00

86,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

