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Na calada da noite

AUTO POSTO

Próprio dos bandidos!

PILAR

Na surdina enquanto a cidade de Chapecó, o Brasil e o mundo
estavam chocados e enlutados pelo acidente envolvendo jogadores e
membros comissão técnica da Chapecoense, jornalistas e tripulantes,
os senhores senadores capitaneado pelo ladrão mor do Brasil, Renan
Calheiros, votaram as pacote, Medidas Contra a Corrupção, assinada

(43) 3474-1241

por mais de 2 milhões de brasileiros e aprovada pela esmagadora
maioria do povo. Assim caminha a República, por esses meliantes
no poder é que somos conduzidos, não há outro caminho se não
novas eleições, pois ta tudo podre e já cheirando mal, muito mal.
no seu nome. Esse cara é o próximo da lista, juntamente com mais
duas centenas de comparsas, que vivem nas cavernas do Congresso
Nacional (Odebrecht); graças apenas, a um homem e sua equipe.
O Brasil depende mais do que nunca do sucesso da operação Lava
Jato. Viva Sérgio Moro! Vida longa a Sérgio Moro e sua equipe!
A queda é iminente, ou desse Congresso corrupto ou da República
como um todo, qualquer situação é melhor da qual nos encontramos.
A continuidade é burrice, suicídio! Estamos no limiar de um novo
tempo, para o bem ou para o mal e está em nossas mãos o manche
do avião. Que o comandante, não seja o dono da empresa Brasil ou
pense que é, se assim for, não serão apenas 71 mortos, mas 200
milhões de alijados. Precisamos imediatamente de um bom piloto e
uma tripulação competente, honesta e trabalhadora, para conduzir
o avião Brasil, senão, o País poderá vir a ser uma grande Chapecó.
- TMJ

- 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)

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS

Requerimento nº 097/2016 - Requer ao senhor prefeito
municipal que arrume a estrada do Banco da Terra, fazer
reparos com urgência, os moradores pedem que este
serviço seja executado até o natal.
Requerimento nº 098/2016 - Requer ao senhor prefeito
municipal que compre um novo ou mande arrumar o
bebedouro de água do Hospital Municipal, pois o mesmo
não está refrigerando, os pacientes e funcionários pedem
providencias.
Sessão da Câmara Municipal de Grandes Rios em, 24
de novembro de 2016.

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

Quanto ao senhor Temer, meu sentimento está expresso literalmente

Moro pra presidente! Continuo minha campanha!

R$: 1,00

ENTRE EM CONTATO
COM O SÓ NEGÓCIOS:
TELEFONES:
TIM: (43) 9970-0739

EMAIL:
jornal.sonegocios@hotmail.com
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LINGUA DE FOGO
Na Terra do Tumati mister lulu, não enxerga mais
ninguém, já trocou ate de carro. Bambu na nuca do

Pode dar BOU na eleição. Os malandros podem
ser pegos. Bóra pra cima deles!
Bem sacada por um cidadão - Tão dizendo por

luluzinho!
O povo fala, o povo sabe - falam de corrupção,

ai que a Festa era propaganda enganosa. Agora ta

mais teve mais de uma centena de corruptos que

provado! O povo que já não tinha pão vai ﬁcar sem

votaram no luluzinho lavadeira, nó cego, destruidor de

circo. O palhaço e sua trupe vão embora! Tarde!

bem público, vai piorar a classe política. A que ponto

(43) 9933-4422

A morena poderosa ta distribuindo senha. É só dar
uma nota de cem e pegar. Onde é a ﬁla?

chegamos! Saquê amargo!
Valeti da moto, da uma de santo, mas vive

A poderosa ta reclamando dos dois funcionários

pegando a morena. O povo ta de olho! Vamos respeitar

sentados, mais cuidar do comércio na hora do

a família. Café amargo com remédio!

expediente pode. Vergonhoso! Ainda bem que a festa

Na Terra da Madeira têm muitos inconformados,
inclusive funcionários. Então peçam o boné e vão

vai acabar!
Tem gente que está vestindo a carapuça. Cuidado,
vai se entregar sozinho. Negação é o melhor caminho.

embora! Fuja loko!
Na Terra do Tumati deu pregador com pregador.

Tem lalauzinho que ta indo embora sob a alcunha

Não adianta chorar tá no Zapzap. Aplicando o

de veiaquinho. Não fez nada e ainda sai devendo.

evangelho!

Acho que não tem vergonha na cara, além de ser

Tem luluzinho que tinha 3 tetas, agora secou duas,
só sobrou uma na Terra do Boi. Vai ter que trabalhar

incompetente. Já vai tarde! Tchauuu!
Tem gente braba com a Língua. Se a carapuça
serviu, então assuma, ou faça que nem eu, negue!

honestamente. Antes tarde do que...
Dizem que a pérola vem do lodo, assim com um
tesouro pode vir do lixo. Sujeira pura! Vamos limpar!
Demorou, mais voltou, tomou todas e desaﬁou
todos pro UFC. Só deu o Bagual! Eta mardita!
Tem lulu que não ta dando conta da cumadi
morena. Qualquer coisa tamo ai! É a cornitude da
precisão. Epa, parece que tem uma loira também.
Então é a cornitude café com leite! Gosto de pingado!
Na Terra da Uva, lulu bom e bonito do posto foi
mordido por um lagarto. O lulu passa bem, já o lagarto,
morreu. O Ibama está investigando o caso.

Segundo um cidadão bem informado: o Congresso
está podre, o estado cheirando mal e o município
quebrado. Mas nada ta tão ruim que não possa piorar!
Tem lalau que vai sair me devendo. Não precisa
disso, vamos conversar! Não quero mais um lalauzinho
veiaquinho na lista. É roça!
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.

Moro pode estudar
nos Estados Unidos

PARA REFLETIR
"Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto
aguardam a grande felicidade."
Autor desconhecido
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.

O juiz Sergio Moro pretende se licenciar das suas atividades para passar uma
temporada estudando nos Estados Unidos. Contudo, ele não deve viajar antes do término da
Operação Lava Jato, que é previsto para o fim de 2018 ou começo de 2019. As informações
foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo. A secretária do
departamento de ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) confirmou
que o magistrado pediu afastamento também das suas funções na instituição, onda leciona

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

direito processual penal. No entanto, pela sua assessoria de imprensa, o juiz negou

Diagramação e arte ﬁnal: Vitória Maria do Vale Mantovani

que irá estudar nos Estados Unidos. Confirma apenas o pedido de afastamento da UFPR.

Impressão: Gráﬁca - Folha de Londrina, Av. 10 de Dezembro, 4000 - Londrina - PR

Colegas da universidade informaram que Moro quer se dedicar exclusivamente à fase
final dos processos na Lava Jato, por isso vai interromper as suas atividades na UFPR.

email: jornal.sonegocios@hotmail.com
Circulação: Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Kaloré,
Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí e Rosário de Ivaí.
Data de Impressão: 04/12/2016
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TCE-PR adota iniciativas para orientar
prefeitos no ﬁnal do mandato
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)
adotou medidas, ao longo deste ano, para orientar os prefeitos
quanto aos procedimentos corretos para fechar a gestão
2013/2016 com as contas em dia, sem pendências. No dia 10
de março, por exemplo, começou por Guarapuava uma série
de seminários sobre Procedimentos para o Encerramento
de Mandatos. Organizados pela Escola de Gestão Pública
(EGP) do TCE-PR e ministrados por servidores do Tribunal, os
encontros trataram de temas como procedimentos contábeis
e administrativos, gastos com pessoal e transferências
voluntárias, sempre à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e da Lei Eleitoral. Na sequência, eventos com a mesma
temática foram realizados em Cascavel, Arapongas, Maringá e
Curitiba. Outra iniciativa da Corte de Contas foi a elaboração e
publicação do Manual de Encerramento de Mandato, lançado
em março deste ano. Elaborado por técnicos do TCE-PR e
disponível no site do órgão, sua versão impressa foi entregue,
ao longo do ano, nos eventos de capacitação de prefeitos e
servidores municipais promovidos pela EGP. O Manual reúne,
em linguagem simples, as principais orientações legais para
o encerramento do mandato municipal: gastos com pessoal,
dívida pública, operações de crédito, convênios, publicidade
e remuneração dos agentes políticos. Além da Constituição
Federal, do Código Penal e de instruções normativas do TCEPR, as orientações são baseadas principalmente na Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e na
Lei Eleitoral (9.504/1997). Um calendário enumera todas as
vedações impostas aos gestores municipais ao longo deste
ano eleitoral.

Cantadas são consideradas assédio sexual
Quase 99,6% das mulheres já foram alvo de
assovios, comentários obscenos, olhares e até
mesmo contato indesejado

São assovios, comentários de viés sexual, olhares e até
mesmo contato indesejado. Essas são situações cotidianas
pelas quais as mulheres passam ao caminhar na rua, andar em
transporte público e mesmo em ambientes de trabalho. Essas
cantadas e investidas indesejadas também são uma forma
de assédio sexual praticada pelos homens contra mulheres
em espaços públicos. Um levantamento do projeto Think Olga
com 7.762 mulheres constatou que 99,6% das entrevistadas já
foram assediadas. Cerca de 98% delas relatou que a cantada
ocorreu na rua, e 64%, no transporte público. Para 83%, a
situação é desagradável. Por vezes, esse comportamento é
minimizado e confundido com elogio. Contudo, a pesquisadora

Prefeituras do Vale do Ivaí irão receber dinheiro da repatriação
Estimativa feita pela Confederação Nacional dos Municípios
(CMN) aponta que as 399 cidades do Paraná receberão um valor
bruto de R$ 386,6 milhões com o programa de regularização
de ativos no exterior, a chamada a repatriação de depósitos no
exterior que vem sendo feita pelo governo federal. O valor é
bruto porque não inclui o desconto de 20% do Fundeb (Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Proﬁssionais da Educação). Os valores
devem ser repassados às prefeituras até o dia 20 de dezembro,
junto com o FPM (Fundo de Participação dos Municípios). No
último decêndio de outubro, os municípios brasileiros já haviam
recebido R$ 332 milhões da repatriação. Para a presidente da
Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), prefeita
Maria Regina Della Rosa Magri (DEM), a chegada destes
recursos provenientes do repatriamento é muito importante
para os municípios do Vale do Ivaí. Ela assinala que esse ano
foi complicado para a região, pois o País atravessa um período
conturbado na economia com a eminência de recessão. “Além do
mais, 2016 é o último ano de mandato para os prefeitos e todos
têm uma série de ações para cumprir antes da conclusão do
mandato”, observa. “Não custa lembrar que uma das principais
ações administrativas está em cumprir Lei de Responsabilidade

Fiscal, onde os administradores públicos municipais devem
honrar compromissos ﬁnanceiros com folha de pagamento,
recolhimento de INSS, fornecedores, precatórios judiciais e
outros gastos. Realmente, este dinheiro vem em boa hora para
os municípios, amenizando um pouco os problemas deste ano
difícil para as pequenas cidades”, comenta a presidente da
Amuvi. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná
(AMP) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina
(PR), disse que o repasse ajudará a melhorar as receitas
dos municípios, garantindo o cumprimento de compromissos
ﬁnanceiros importantes neste ﬁnal de ano, como o 13º salário do
funcionalismo neste ﬁnal de ano e pendências com fornecedores.
No caso do funcionalismo, a AMP observa que há muitas
prefeituras que estão com diﬁculdades para pagar o 13º salário.
Agora, os recursos do repatriamento vão amenizar esta situação.
- Conheça os valores que os municípios da região vão receber:
Apucarana - R$ 2.067.152,46; Borrazópolis - R$ 344.525,41;
Cruzmaltina - R$ 344.525,41; Faxinal - 689.050,82; Grandes
Rios - R$ 344.525,41; Kaloré - R$ 344.525,41; Marumbi - R$
344.525,41; Mauá da Serra - R$ 344.525,41; Ortigueira - R$
689.050,82; Rio Branco do Ivaí - R$ 344.525,41; Rosário do
Ivaí - R$ 344.525,41. – Contribuição Édi Willian

Gás xisto é proibido no PR
Durante 10 anos ﬁca suspensa a exploração do gás de xisto
no Estado para proteger as reservas de água de superfície e
subterrâneas e a produção de alimentos. O Estado do Paraná
estará livre da ameaça do fraturamento hidráulico, tecnologia
altamente poluente para extração do gás de xisto do subsolo
também conhecido como FRACKING, pelo menos nos próximos
10 anos. É o que prevê o Projeto de 873/2015 aprovado em
primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP) na segunda-feira, 28. Foram 45 votos a favor pela
suspensão por 10 anos de licenciamento para exploração do
gás de xisto pelo método não convencional. “É uma decisão
inédita do país, colocando mais uma vez o Paraná na vanguarda
do enfrentamento ao Fracking e demonstrando que já há o

entendimento entre os parlamentares de que essa tecnologia
minerária é perigosa, é destrutiva e causa impactos ambientais,
econômicos e sociais irreversíveis”, aﬁrmou Juliano Bueno
de Araujo, coordenador de Campanhas Climáticas da 350.
org e fundador da COESUS – Coalizão Não Fracking Brasil
pelo Clima, Água e Vida. Baseada em estudos internacionais
das mais respeitadas instituição de pesquisa, a justiﬁcativa
principal dos autores é o risco de contaminação do solo e das
águas que pode atingir os 122 municípios onde tecnicamente
haverá a exploração. Em 2013, a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) leiloou 72 blocos para
exploração de gás no Brasil, sendo 16 localizados no Paraná,
atingindo as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado.

Pedágio mais caros
Metendo a mão!

O reajuste anual contratual vai variar de 4,04% a 5,19%,
abaixo da inﬂação do período, que foi de 7,87%, conforme o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Entrentanto,
a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Infraestrutura do Paraná (Agepar) já havia homogolado a
aplicação da revisão tarifária para cobrir os custos de obras não
previstas em contrato, como viadutos e duplicações, ou obras
cujo cronograma foi antecipado. Por essa razão, os preços
vão ﬁcar até 13% mais caro. Veja como ﬁcarão os preços: o
motorista que sair de Curitiba em direção ao litoral do Paraná

passará a pagar R$ 18,70 – ou seja, R$ 0,70 a mais do preço
pago atualmente; para a praça de Jataizinho, na região norte,
terá o pedágio mais caro do estado: R$ 21; o pedágio mais
barato vai ser pago em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, de R$
7,10. Conﬁra o reajuste em cada concessionária: Rodonorte e
Ecovia - 4%; Ecocataratas - 5%; Viapar - 10%; Caminhos do
Paraná - 11%; e Econorte - 13%. A correção das tarifas de
pedágio do Anel de Integração do Estado foi homologada pela
Agepar na terça-feira, 29 de novembro.

Tânia Fontenele, do Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher
(Ipam), explica que essa noção é falaciosa. "Não podemos
achar que isso é natural ou que esse tipo de comportamento
seja elogioso, pois é absolutamente vazio. O que acontece é
uma perpetuação de preconceitos machistas, o indivíduo se
sente no direito de fazer o que quiser."

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 05/12 a 11/12
Farmácia Nova
9985-1000

Minha casa Minha vida

Governo divulga novas regras do Minha Casa, Minha Vida. Pequenas empresas poderão participar da
construção de conjuntos habitacionais do programa
Na terça-feira, 29 de novembro, o Ministério das Cidades
apresentou as regras de transição do Minha Casa, Minha
Vida à pequenas construtoras. Com a mudança nos critérios,
essas empresas também poderão participar da construção de
empreendimentos do programa. A meta é ampliar os níveis
de qualidade das ediﬁcações, o que vai beneﬁciar as famílias
contempladas por novas moradias, além de aprimorar o
programa por meio de novas regras. “A portaria traz um texto

conciliador, que permite tranquilidade ao setor para voltar a
produzir com segurança”, aﬁrmou Bruno Araújo. O objetivo é
respeitar a segurança jurídica dos empreendedores sem deixar
de oferecer uma moradia adequada aos beneﬁciários. “As
mudanças atendem ao pleito dos pequenos construtores, que
correspondem a quase 30% do programa e são fundamentais
para enfrentar as diﬁculdades ﬁnanceiras e melhorar o quadro
do desemprego nos dias de hoje”, ressaltou o ministro.
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O C O R R Ê N C I A S

Bandidos assaltam Correios em Kaloré

mas com ele não foi localizada nenhuma arma e o mesmo não foi

próximo ao Banco do Brasil. A vítima, um jovem de 23 anos, contou

Por volta das 14:50 horas, de quarta-feira 30 de novembro, dois

reconhecido. Na Delegacia, Fábio negou o crime e foi liberado. Já

que estava em sua casa quando escutou uma voz o chamando pelo

elementos em uma motocicleta, assaltaram a agência dos Correios

relação em relação a primeira solicitação, nenhum suspeito foi preso.

apelido. Em seguida ouviu também o barulho forte das duas portas

Furto em Cruzmaltina

sendo estouradas e dois homens, um deles conhecido por Pintor

no município de Kaloré. Segundo a Polícia Militar, um deles ﬁcou no
veículo o mantendo em funcionamento e o segundo entrou na empresa

Em Cruzmaltina, no dia 30 de novembro, de 2016, às 16 horas, na

e outro de nome Jonatel Daniel Tomé Correia, foram em direção

e fez menção de estar armado. O gerente foi obrigado a entregar o

Rua João Pedro Negrão, uma jovem mulher de 30 anos, contou que

a vítima com uma faca. O morador com um facão, ameaçou os

dinheiro do caixa. Havia dois clientes no local, mas eles não foram

trabalha no CMEI de Cruzmaltina e que havia deixado seu celular no

ladrões, momento em que saíram correndo, um deles ainda pegou

assaltados. Após a ação rápida, o bandido que entrou nos Correios

balcão da secretaria por alguns instantes. Ao sair do local e retornar

uma aparelho de som para levar, mas tropeçou e caiu, abandonado

saiu correndo e ambos iniciaram a fuga. Testemunhas informaram

pouco depois, constatou que o aparelho havia desparecido. A PM

o objeto. Foi encontrada uma faca na residência, que segundo o

que a motocicleta fugiu sentido Distrito de Jussiara, local em que

fez buscas, registrou o Boletim e tomou outras providências, mas

cidadão atacado, era do acusado, o vulgo Pintor. Em patrulhamento

por estradas rurais é possível acessar outros municípios como São

nada foi encontrado.

pelas proximidades da casa do suspeito, o rapaz foi abordado e

João e São Pedro do Ivaí. O gerente aﬁrmou não ter visto arma, mas

Furtos em Faxinal

questionado, instante que assumiu a autoria dos fatos. Ele recebeu
voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de

há relatos de uma pessoa que estava no local, que foi utilizado um

Em Faxinal aconteceu dois furtos no dia 26 de novembro. Na Av

revólver preto. O montante levado seria apurado para depois ser

Eugênio Bastiani, 2165, a vítima informou que deixou sua máquina de

divulgado. Além do policial que estava de plantão, foram acionados

lavar tipo "tanquinho" em uma edícula nos fundos de sua residência

destacamentos da região, mas não havia pistas dos marginais que

e que ao veriﬁcar no período da manhã, notou que a mesma havia

Em Rosário do Ivaí, Robson Martins Oliveira, de 33 anos, foi

agiram de cara limpa.

sido furtada. Ainda em Faxinal, na Av Brasil, 788, uma mulher fazia

preso acusado de tráﬁco de drogas no dia 29 de novembro, às 21

compras em um Mercado, quando furtaram seu celular.

horas, na Rua Rio de Janeiro. Houve denúncia que no local estavam

Furto em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, o furto foi por volta das 2 horas da madrugada

Acidente na PR-082

Grandes Rios para as providências cabíveis.
Polícia prende acusado de tráﬁco de drogas

vendendo entorpecentes. Ao passar na frente do endereço, os policiais

de 30 de novembro, na Rua Apucarana, um cidadão contou que sua

Ocorreu um acidente no ﬁnal da manhã desta quinta-feira, dia

de plantão visualizaram dois indivíduos, próximo a residência indicada

esposa estava saindo para trabalhar às 07 horas, e quando chegou,

01 de dezembro, entre Lunardelli e a Placa Luar, distrito de Jardim

e em atitude suspeita. Quando a viatura aproximou-se, um deles

encontrou a cadeirinha de transportar criança jogada, logo perceberam

Alegre, na rodovia PR -082. Segundo informações, um morador de

arremessou um pacote em um terreno próximo. A equipe fez busca

o furto. Trata-se de uma bicicleta preta com dois amortecedores no

São João do Ivaí, de nome Josimar, dirigia o veículo Voyage, quando

pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porem ao fazer a busca

quadro e de marca Oceano. A Polícia Militar foi acionada, mas não

perder a direção e atingiu uma árvore. Com o acidente, houve danos

no terreno, foi encontrado um invólucro com substância análoga a

há pistas do objeto.

materiais ferimentos no condutor. O Corpo de Bombeiros, de Ivaiporã

maconha. Um dos presos, o Robson, assumiu ser o dono. Ele foi

e a Polícia Rodoviária do Porto Ubá, foram acionados.

levado para a Delegacia de cidade de Grandes Rios. Mesmo diante

Casa arrombada e armas furtadas
Em Faxinal, no dia 29 de novembro, às 17 horas, a PM registrou

Preso por embriagues ao volante

das evidências, o indivíduo negou que seja traﬁcante.
Suspeita de uso de droga e outros delitos em Faxinal

furto na Rua Bento Ruths Terézio, nº98, no Conjunto Pedro Gonçalves

Em Faxinal, no dia 30 de novembro, foi detido Odair de Oliveira,

da Luz. Uma pessoa informou que teve sua casa arrombada. Aﬁrmou

na Rua Santa Catarina com a Rua Paraíba, durante a noite. Segundo

Em Faxinal, houve denúncia que em uma casa poderia estar

também que havia saído de sua residência, por volta das 14hr00min,

informações, um veículo modelo GM Monza deu um “cavalo de pau” e

uma moto que estava sendo usada em roubos e que também

a ﬁm de tratar de assuntos particulares, quando retornou , por volta

quase atropelou pedestres. Chegando ao local, foi avistado o veículo

havia pessoas consumindo drogas no local. Policiais foram para o

das 17hr20min, deparou-se com a porta dos fundos arrombada e seu

citado, onde o condutor foi abordado, devidamente habilitado, mas

endereço, às 11 horas da manhã, de 28 de novembro, de 2016, onde

interior revirado. Foram subtraídos, duas armas de fogo registradas,

o mesmo apresentava sintomas de embriaguez como hálito etílico

apreenderam uma menor de 16 anos, e um jovem de nome Andreas

uma pistola cal .765 e um revolver cal. .32 e seus documentos de

e desordem nas vestes. Perguntado ao mesmo se gostaria de fazer

Brasil Humenhuk, de 18 anos. "Fomos para o local acompanhados dos

registro e um relógio de pulso. A suspeita recai sobre um morador da

o teste de embriaguez, ele se recusou, mas foi detido. Odair negou

investigadores da Polícia Civil e ao olhar por cima do muro avistamos

cidade de Telêmaco Borba, que estaria tentando comprar as armas.

que estivesse embriagado.

alguns indivíduos no fundo da residência, sendo que havia um forte

Foram feitas buscas, mas ele não foi encontrado.
Tentativa de furto em Faxinal

Indivíduo tenta levar bolsa e vítima reage

odor de substância, tipo maconha, no local. Foi feita a abordagem

No dia 29 de novembro, de 2016, houve uma ocorrência registrada

e identiﬁcado o detido e mais duas pessoas. Foi encontrado ainda

Na Rua Silvio Bastiani, 90 houve um arrombamento de casa.

em Borrazópolis, às 13 horas, na Rua São Paulo, nas proximidades

um dichavador com certa quantidade de maconha dentro. Andreas

Uma jovem mulher contou que sua residência havia sido violada. No

do Parque Infantil. Segundo a PM, uma dentista de Cruzmaltina,

assumiu a posse do dichavador e o uso da da droga", informou a

local foi constatado que a porta e as janelas com as grades estavam

que inclusive é ﬁlha da prefeita eleita, Luciana Bueno, ligou no 190,

PM. No momento que o jovem já estava no interior da viatura da

daniﬁcadas, foi localizada uma blusa deixada pelo autor, contudo,

informando que havia sofrido uma tentativa de roubo em Borrazópolis.

Polícia Civil, saiu de dentro da residência, uma menor de 16 anos,

segundo a moradora disse, nada foi subtraído.

De imediato, a equipe de plantão foi ao local informado, momento

que desacatou as autoridades e foi apreendida. Os detidos negam

em que a jovem passou a relatar que abriu a porta de seu veículo

qualquer delito ou ligação com o tráﬁco.

Ameaça e baleado em Faxinal

Polícias encontram frutos de roubos com menor

Na quinta-feira, dia 01 de dezembro, duas ocorrências foram

e quando já estava sentada no banco do motorista, um indivíduo

registradas no mesmo Bairro, ameaça, disparo de arma de fogo

abriu a porta do lado do passageiro e tentou furtar sua bolsa que

A Polícia Militar e Polícia Civil de Faxinal apreenderam vários

e lesão corporal. Segundo a Polícia Militar, a primeira solicitação

encontrava-se no banco, momento que ela reagiu evitando que

eletroeletrônicos de origem duvidosa e que podem ser oriundos do

chegou às 18 horas, para comparecer na Rua João Sandonovisk,

acontecesse o crime. O ladrão correu e empreendeu fuga tomando

tráﬁco de droga. Os objetos estavam em poder de um menor de 16

no Jardim J K. A vítima, de nome Mauro Honorato, aﬁrmou que uma

sentido ignorado. "Também fomos informados que após o ocorrido

anos. Segundo a 6ª Companhia Independente de Ivaiporã, comandada

pessoa conhecida passou na frente de sua casa exibindo um revolver

a mulher foi avisada por transeuntes que o autor seria a pessoa

pelo Major Laércio Sagati, era por volta das 11h54min, da sexta-feira,

e fazendo ameaças. Avisados, os Policiais de Plantão começaram um

conhecida na cidade como Sapinho. Fizemos rondas, porém o

dia 02 de dezembro, de 2016, quando a Delegacia pediu apoio da PM

patrulhamento, até receber uma segunda informação, que próximo

acusado não foi encontrado", informou o Boletim da PM. O vulgo

para uma busca em residência. A casa possuía diversas denúncias

ao mesmo local, também no J K, havia ocorrido um disparo de arma

Sapinho, oriundo de Faxinal é um indivíduo acusado de vários crimes

de tráﬁco de drogas e o responsável seria o referido adolescente.

de fogo, e que um homem de nome Osmar de Assis, de 45 anos,

na cidade e que tem passagens pela polícia. Recentemente ele foi

No local, a dona da casa, senhora Elza Libertina de Oliveira, uma

havia sido alvejado na perna. Chegando ao endereço, o ferido, que

apontado como suspeito de arrombar casas no Conjunto Cassarotti,

pessoa idônea, autorizou que os policiais ﬁzessem uma varredura.

foi encaminhado por populares, até o Hospital Municipal, o mesmo

o detalhe difícil de entender, é como alguém com tantas acusações

Foram localizados: dois notebook; uma ﬁlmadora; uma impressora;

disse que estava passando pela Praça do Jardim Nutrimil, quando

e fatos devidamente comprovados, continua em liberdade como se

uma parafusadeira; martelete elétrico; e dois facões. Os objetos foram

escutou disparos de arma de fogo, porem não soube informar quem

nada tivesse ocorrido. Com a palavra, o Poder Judiciário.

considerados de procedência duvidosa, ou seja, suspeitos de serem

atirou. Com base em denúncias de que o tiro teria partido de um

Ladrões invadem casa em Rio Branco

grupo de rapazes que conversava na referida Praça, a PM chegou

Em Rio Branco do Ivaí, houve um assalto registrado às 02:37

a deter um jovem de nome Fábio Henrique de Castro, de 20 anos,

horas de terça-feira, 29 de novembro de 2016, em uma residência

furtados. O menor foi encaminhado até a 53ª Delegacia Regional de
Faxinal, para as providências, cabíveis e negou que seja traﬁcante.
No local, não foram encontrados entorpecentes.
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Campanha de Dilma pagou assessores de
Temer em 2014

A campanha presidencial de Dilma Rousseff (PT) em 2014
pagou o salário de assessores pessoais de seu vice na chapa e
hoje presidente da República, Michel Temer (PMDB), segundo
informações do jornal Folha de S. Paulo. Documentos obtidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que a chefe de
gabinete de Temer e o atual secretário de Comunicação da
Presidência foram remunerados pela “candidata Dilma Rousseff”
durante a disputa presidencial, embora o peemedebista tenha
registrado uma conta própria na Justiça Eleitoral. O processo
passa agora por uma fase de complementação de provas e o
caso deve ir ao plenário do TSE no primeiro trimestre de 2017.
Segundo comprovantes de depósitos e recibos apresentados
ao tribunal, quatro colaboradores diretos de Temer – a chefe de
gabinete, dois assessores de imprensa e o assessor jurídico –
receberam juntos 543 mil reais de julho a outubro de 2014. A
atual chefe de gabinete da Presidência, Nara de Deus Vieira,
recebeu 164,2 mil reais no período que vai de julho a outubro
de 2014. Nas prestações de contas apresentadas ao TSE, ela
aparece como responsável pela movimentação e abertura da
conta em nome de Temer para a disputa presidencial. Seu
salário mensal, de 41 mil reais, no entanto, foi pago pela
campanha de Dilma.

Prefeitos da Amuvi marcam eleição em
Cambira

Três prefeitos estão pleiteando o cargo de presidente,
entre eles, Miguel Amaral, de Ivaiporã, Fábio Hidek, de São
João do Ivaí, e Beto Preto, de Apucarana. Nos bastidores
há conversações e informações de que Hidek e Beto Preto,
podem se unir e formar uma só chapa, detalhe que ambos
não conﬁrmam. Miguel Amaral, mantém sua candidatura e
pode haver disputa, mas há quem aposte que haverá um
entendimento porque a associação precisa manter-se unida.
"Neste ato, eu: Maria Regina Della Rosa Magri, presidente da
AMUVI, quero convidar a todos para a reunião extraordinária
para realização da eleição, que será realizada no dia 10 de
dezembro de 2.016 (sábado), às 10:00 horas nas dependências
do Centro de Convivência, na Cecílio Nakad, no Município de
Cambira /Pr. Salientamos que nesta data será Eleita a Nova
Diretoria da Amuvi para o biênio 2017 - 2020", assina o convite:
Maria Regina Della Rosa Magri, presidente da AMUVI.

Segundo NYT política brasileira entra em
fase de paranóia

Segundo Barbosa baderna institucional está
tomando conta do país

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Joaquim Barbosa aﬁrmou em entrevista ao jornal Folha de S.
Paulo na edição de quinta-feira que, no momento pelo qual o
Brasil passa, é importante que “cada um faça uma boa reﬂexão
e assuma a sua parcela de culpa pela baderna institucional que
está tomando conta do país”. Barbosa diz que o impeachment
causou um “deslocamento do centro de gravidade da política
nacional” que possibilitou a aprovação da lei de abuso de
autoridade na madrugada de terça-feira pelo plenário da
Câmara dos Deputados. Para o ex-ministro, o que ocorreu na
Câmara é um “desdobramento do controvertido processo de
impeachment, cujas motivações reais eram espúrias”. Barbosa
ainda aﬁrmou que, no entendimento dos políticos, a lógica para
aprovação da emenda que prevê punição aos juízes era: “se
eu posso derrubar um chefe de Estado, por que não posso
intimidar e encurralar juízes?”

Governo e CNBB lançam campanha para
combate à Aids

O Ministério da Saúde e a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) lançaram na terça-feira, 29 de novembro, a
campanha “Nós Podemos Construir um Futuro sem Aids”. A
intenção é marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, em 1º de
dezembro, e incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento. A
ação tem como objetivo disseminar informações sobre a doença,
as formas de prevenção e tratamento na comunidade católica.
A campanha terá o apoio de 11 mil paróquias em todo o País.
“São 11 mil paróquias e milhares de voluntários motivando a
testagem, dando acolhimento aos que tiverem teste positivo.
É importante ressaltar que o tratamento é gratuito no SUS e
que as pessoas devem iniciar esse tratamento o mais rápido
possível para conviver melhor com o vírus”, aﬁrmou o ministro
da Saúde, Ricardo Barros, ao participar do lançamento da
campanha. A ação da Igreja Católica reforçará a importância de
conhecer o diagnóstico do HIV precocemente, o que aumenta
a qualidade de vida do soropositivo. “Insistimos na importância
da proteção e da testagem, já que infelizmente ainda existe
uma parcela da população que não sabe que porta o vírus. Nós
esperamos que, com essa ajuda da pastoral da Aids, possamos
ampliar o número de testes realizados no País”, ressaltou
Ricardo Barros. Uma das metas estabelecidas pelo Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) é ter
90% das pessoas testadas até 2020. A meta 90-90-90 também
tem como objetivo ter 90% da população soropositiva tratada
e 90% com carga viral indetectável neste período.

Sabrina Cividini vence campeonato em
Maringá

A denúncia de tráﬁco de inﬂuência feita pelo ex-ministro
da Cultura Marcelo Calero (PSDB-RJ), que foi determinante
para o pedido de demissão do ministro da Secretaria de
Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), ganhou destaque
no jornal americano The New York Times. Em reportagem
publicada na sexta-feira (2), o jornal descreve que mesmo
após o impeachment da primeira mulher presidente do país,
o Brasil está longe de resolver a sua guerra política. Segundo
o NYT, os brasileiros entram em uma nova fase tumultuada:
paranóia. “Com o avanço da tecnologia chegando ao ponto
de alguém gravar secretamente uma conversa no escritório
com um smartphone, os nervos estão se desgastando sobre
essas traições no ambiente político cada vez mais paranóico
do Brasil”, diz o texto. Além disso, o jornal americano ressalta
que, mesmo com a mudança na administração federal, as
gravações vazadas de alguns ministros de Michel Temer têm
ampliado o nervosismo das ﬁguras políticas em frente às
investigações de corrupção. “O Sr. Temer está enfrentando
agora a crise mais aguda de sua curta presidência, mas são
poucos os que enxergam algum risco iminente de sua queda”,
aﬁrma a publicação. Ainda assim, citando o conceito atribuído
a Nicolau Maquiavel, de que os ﬁns justiﬁcam os meios, o NYT
diz que “em cada grande virada na crise política do Brasil ao
longo do último ano, as gravações são táticas reveladoras que
faria Maquiavel orgulhoso”.

Sabrina que é de Marumbi, tem se destacado e está
entre as melhores atletas do Brasil na atualidade

No sábado, dia 19 de novembro, de 2016, no Country
Clube, de Maringá, foi realizado a 2ª Copa Norte IFBB de
Fisiculturismo. Mais uma vez, a jovem Sabrina Cividini, que é
da cidade de Marumbi, foi a Campeã na categoria Wellness,
até 1,68, onde os grupos musculares devem ter uma forma
natural e ﬁrme com baixo percentual de gordura corporal.
O volume muscular deve ser moderado. A beleza deverá
ser priorizada e em todos os momentos. As atletas deverão
apresentar físico saudável com impressão clara que pratica
musculação, presença de palco e simpatia. Atletas com aspecto
de magreza perderão pontos. Ela também se sagrou campeã
na modalidade Overall. Por isso, Marumbi, está orgulhosa e
parabeniza a atleta que tem recebido o apoio fundamental
de sua família.
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COLUNA SOCIAL
FLASHES DO
FERRA BODE
EM FAXINAL
Ademir Inácio, de niver em Rio Branco do Ivaí. Parabéns!!!

Vitória Mantovani com os irmãos Gustavo e Clara na Antiga Estação Ferroviária em Porto Velho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - PR.
FONEFAX: (43) 3467-1000 / 3467-1347 E-mail: riobrancodoivai@hotmail.com

Senhor (a) Contribuinte (s)

O Departamento de Tributação do Município de Rio
Branco do Ivaí comunica aos contribuintes que estão com seus
tributos atrasados ou em dívida ativa, a comparecer junto
ao departamento de Tributação para fazer a negociação da
divida, ressaltamos que o não comparecimento, implicará no
ajuizamento de ação executiva.
Com os recursos do IPTU, a Prefeitura investe na melhoria e
conservação da cidade, em serviços como os da saúde, educação,
assistência social, segurança pública, esporte e lazer e obras,
que produzem benefícios para as pessoas.
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

07

08

E�içã� 568 - 04 �� ������r� �� 2016

Relatório conclui que houve vazamento no
Enem 2016

Prêmio para alunos da CRF de Rosário do Ivaí

Cinco jovens do 3º ano da Casa Familiar Rural
Sebastiana Fernandes Cardoso, de Campineiro do Sul,
em Rosário do Ivaí, foram contemplados com R$ 3.000,00
(três mil reais cada um). Os recursos são do Instituto
Souza Cruz, e liberado através do programa Novos Rurais,
para a implantação do Projeto Proﬁssional de Vida do
Jovem desenvolvido da propriedade dos beneﬁciários e
os valores deverão ser utilizados para dar continuidades
os referidos projetos.

Câmara altera pacote anticorrupção de forma covarde
Investigação da Polícia Federal aﬁrma que as provas do
primeiro e do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) no início de novembro vazaram para ao menos dois
candidatos. A informação é do Ministério Público Federal do
Ceará (MPF/CE), que acompanha as investigações. Segundo
a PF, ao menos dois candidatos receberam fotograﬁas das
provas e tiveram acesso aos gabaritos e tema da redação
antes do início do exame. De acordo com análise nos celulares
dos suspeitos de fraude, ambos começaram a pesquisar o
tema da redação do Enem no Google a partir de 9h38 do dia
6 de novembro, portanto, cerca de três horas antes do início
das provas. As investigações revelam que esses candidatos
teriam tido acesso à “frase-código” da prova rosa. Com isso,
mesmo se tivessem recebido versões diferentes do exame,
preencheram o gabarito de acordo com a prova rosa — versão
a que, provavelmente, a suposta quadrilha teve acesso. Os
investigadores acreditam que o vazamento teve origem na
mesma fonte já que os candidatos receberam a mesma foto de
intermediários diferentes. Um dos candidatos foi preso em Minas
Gerais e o outro, no Maranhão. Procurado por EXAME.com,
o Ministério da Educação não se pronunciou sobre o assunto.

Renan vira réu mas continua presidente
do Senado
Finalmente!

A favor deles próprios! Bandidos!

Aprovado por 450 votos contra 1 no início da madrugada de quarta-feira (30), na
surdina o texto-base do projeto de lei com o chamado pacote de medidas anticorrupção
recebeu diversas alterações em sessão extraordinária, aberta logo na sequência e
encerrada às 4h18 para apreciação de emendas e destaques. Entre as mudanças
está a inclusão no texto da possibilidade de juízes e promotores, responderem por
crime de abuso de autoridade. A emenda, apresentada pelo PDT, era alvo de críticas
da força tarefa da Operação Lava Jato e recebeu 313 votos a favor e 132 contrários
(cinco deputados se abstiveram). A decisão foi criticada, ainda no mesmo dia, pelo
procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, que postou em sua
conta no Twitter: "Está sendo aprovada a lei da intimidação contra promotores, juízes e grandes investigações". Pouco antes
do encerramento da sessão, o relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS) também reclamou da quantidade de alterações, dizendo que
o pacote estava sendo "dizimado". Outro ponto polêmico aprovado foi a retirada do texto do dispositivo chamado "reportante do
bem", de incentivo ao cidadão que queira relatar o cometimento de crimes ou irregularidades na administração pública. Votaram
pela retirada 392 deputados, contra 36 que eram favoráveis à permanência do dispositivo. O plenário também suprimiu do pacote
o item referente à "ação de extinção de domínio", que é um tipo de ação na Justiça que visa recuperar bens e valores desviados,
antes da condenação ﬁnal do réu, e a previsão de dar mais poder ao Ministério Público em acordos de leniência com pessoas
físicas e jurídicas em atos de corrupção. A responsabilização dos partidos políticos e dirigentes partidários por atos cometidos por
políticos ﬁliados às siglas também foi derrubada. O pacote foi apresentado originalmente à Câmara pelo MPF (Ministério Público
Federal) como projeto de iniciativa popular, que contou com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas, e chegou à Câmara
batizado como "10 medidas contra a corrupção". Mas, dele, foram mantidos apenas a criminalização do caixa 2 de campanha
eleitoral, o aumento de punição para crime de corrupção (com crime hediondo a partir de 10 mil salários mínimos), a transparência
para tribunais na divulgação de dados processuais e a limitação de recursos para protelação de processos. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, ao encerrar a sessão, tratar-se de uma decisão "democrática do plenário". "Mesmo que
não tenha sido o que alguns esperavam, isso foi o que a maioria decidiu", aﬁrmou. O texto segue agora para votação no Senado.

SENAI realiza cursos em parceria com a Prefeitura de Rio Branco do Ívai
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com
Prefeitura Municipal , por meio da Secretaria Municipal de Ação Social,através
da secretária e primeira Dama Nilza , continua ofertando cursos gratuitos de
aperfeiçoamento para a comunidade. Durante essa semana ,ao todo, 15 alunos
participaram dos cursos de Informática . O coordenador de Cursos do SENAI ,
falou da importância dos alunos participarem dos aperfeiçoamentos ofertados pela
instituição. “O mercado de trabalho está muito exigente com relação à qualiﬁcação
das pessoas. Atualmente, o conhecimento deve estar acompanhado da certiﬁcação

Em meio à elevação da tensão entre Congresso e Poder
Judiciário, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por oito votos
a três, tornar o presidente do Senado, Renan Calheiros, Réu.
Ele é acusado de ter usado recurso de seu gabinete de senador,
entre janeiro e julho de 2005, para pagar pensão de uma ﬁlha
que teve fora do casamento. A pena para esse crime (peculato)
é de 2 a 12 anos de prisão. Renan agora vai responder a uma
ação penal. Serão abertos novos prazos para que acusação e
defesa se manifestem. Depois disso, porém, não há data para
o ministro relator do caso, Edson Fachin, proferir sua decisão
e levar novamente o caso ao plenário do STF - isso depende
apenas de sua vontade e da presidente da Corte, Carmén Lúcia.
Diferentemente do que ocorreu com Eduardo Cunha, que dois
meses depois de virar réu no STF foi afastado da presidência
da Câmara e do seu mandato de deputado, Calheiros deve
continuar à frente do Senado.

de qualidade”, aﬁrmou o coordenador. Os alunos do curso Ficaram muito felizes com a oportunidade de participar de um curso
gratuito ofertado pelo SENAI e PREFEITURA. “Aproveitando a chance e a certeza que daqui pra frente, as portas do mercado
de trabalho irão se abrir”, destacou os estudantes.

Subsecretária de São Gonçalo recebia R$ 9,2 mil mensais sem trabalhar
A subsecretária de Fiscalização e Licenciamento da Prefeitura de São Gonçalo,
no Rio de Janeiro, Andréa Pinto Costa, recebia mensais de R$ 9.200, mas nunca
apareceu no local de trabalho. O Ministério Público apresentou uma denúncia
contra ela à Justiça, de acordo com matéria publicada pelo Extra. "Chegamos até
esse caso durante a apuração de uma denúncia de deﬁciências estruturais na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Problemas que vinham atrapalhando o
trabalho de ﬁscalização e licenciamento na cidade" explica a promotora de Justiça
Renata Neme, da promotoria de Meio Ambiente de São Gonçalo. "Funcionários do
alto escalão da pasta conﬁrmaram que ela nunca foi até lá. Mas as folhas de ponto aparecem", concluiu. Conforme denúncia,
"somente em 2015 a pseudo subsecretária recebeu um total de R$ 82.800, e no corrente ano de 2016, até esta data, a mesma
percebeu quantia de R$ 92.000, perfazendo um total de R$ 174.800 (...) Isso sem ter desempenhado a sua função por sequer
um dia". A subsecretária municipal foi nomeada no dia 31 de março de 2015. O relatório de ponto informa que a funcionária teve
frequência integral naquele ano.
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coluna

e spÍrit a
Favor do coração

Áries

Era uma sexta-feira. Cidade do interior. Uma reunião

No início da semana a Lua forma uma

importante levara aquela advogada e sua assessora até ali. As

conjunção com Marte, seu planeta regente.

duas tinham passagem marcada para o voo das 19h30, em outra
cidade. Seriam duas horas na estrada até chegar ao aeroporto.
A reunião tardou além do previsto e ambas tomaram um táxi,
pedindo pressa. O taxista se dispôs a driblar o tráfego intenso da
rodovia, enveredando por um atalho em estrada não asfaltada.
Dizia conhecer bem o caminho, que lhes abreviaria a chegada
ao destino. Não demorou muito para as jovens perceberem
que aquela ideia não fora nada boa. A estrada era ruim e foi
ﬁcando pior. O carro começou a arrastar-se lentamente, e, por
ﬁm, o motor deu seu último suspiro. Ninguém nas redondezas
que pudesse auxiliar. E a chuva começou a cair. Pouco depois,
uma caminhonete dos correios passou e, ao aceno de Lídia, a
assessora, parou. No entanto, o servidor público escusou-se
dizendo que não poderia levá-las em seu veículo. Era contra o
regulamento da empresa.
O desespero foi chegando devagarinho. Perderiam o voo,
com certeza. Nisso, surgiu a salvação. Um pequeno caminhão
carregado de sacos de milho até o teto e no banco traseiro da
cabine. Antes que elas acabassem de explicar todo seu drama, o
motorista foi dizendo: "Bom, se as senhoras não se importarem,
não tem problema..." Ambas jogaram suas malas por cima do
milho e se acomodaram no banco dianteiro. Livres da chuva, logo
veriﬁcaram que aquele transporte também não desenvolvia boa
velocidade. E os ponteiros do relógio avançavam sempre mais
rápidos. Para tornar a situação ainda mais tensa, o motorista,
em certo momento, fez um comentário: "As senhoras não
deveriam andar por esta estrada. Este é o caminho do tráﬁco".
Por ﬁm, estressadas, roupas e cabelos molhados, chegaram ao
aeroporto, em cima da hora do embarque. A advogada trazia em

Touro
Apesar de estar encontrando algumas

Gêmeos
Você tem estado bastante exigente, seja
com você mesmo que com os outros, por isso

diﬁculdades em seu caminho, você deve
Por essa razão você está em estado de clareza mental e ser capaz de reconhecer que está colhendo pequenos está enfrentando algumas diﬁculdades que poderiam
consegue realizar as suas atividades com a rapidez que êxitos que são muito uteis para ir adiante com seus ser evitadas com atitudes mais conciliadoras. Sem
dúvida, seus objetivos serão alcançados com mais
deseja. Tudo é agilizado e se soluciona com rapidez. planos pessoais. No âmbito proﬁssional, as coisas
persistência e coerência nas suas escolhas pessoais.
Porém, essa sensação vai mudando em meados da
parecem estar dando resultados positivos, mesmo que Não perca de vista o panorama geral da situação,
semana, quando velhos conﬂitos virão a atrapalhar
modestos. Adapte seus planos às circunstancias atuais pois poderá desperdiçar energias perdendo-se em
seu bem-estar. Não encare muitas atividades ao mesmo
e prepare-se para colher melhores frutos em breve. pequenas minúncias que atrapalham e não ajudam
tempo para não comprometer a sua saúde. Você pode
Enquanto isso, inﬂuenciado por Vênus, que avança em o bom andamento de seus planos. Você pode reagir
perder o foco de seus objetivos principais desperdiçando
de forma birrenta porque pensa que os outros estão
Capricórnio e entrará em Aquário na sexta-feira, você
esse momento favorável. Você precise talvez recorrer
pisando no seu calo! Procure não bater de frente com
terá a possibilidade de obter momentos agradáveis,
ao bom senso para recuperar a calma e não perder o
seus colegas ou parceiros, extravasando sentimentos
especialmente nas reuniões sociais e pessoais.
equilíbrio entre o emocional e o mental.
e emoções que devem ser contidos racionalmente.

Câncer

Leão

Virgem

A Lua Nova inﬂuencia boa parte da

O Sol avança em Sagitário, signo de

Seu bem-estar físico e mental não

semana e estimula sentimentos mais

Fogo como o seu, e esse aspecto planetário

poderia estar melhor. Essa pode ser uma

otimistas e de esperança. Talvez você esteja até mesmo lhe é particularmente favorável, prometendo ótimos semana de grande satisfações pessoais, resultado de seu
planejando as suas ferias com a família! Com inﬂuências resultados de seus empreendimentos. Você pode até empenho em alcançar os seus objetivos proﬁssionais. As
suas habilidades pessoais em liderar e motivar equipes
positivas geradas pelas conﬁgurações astrológicas desta mesmo iniciar novos projetos que chegarão a bom termo
serão salientadas pelas conﬁgurações dessa semana,
semana, você se sentirá melhor e poderá até pensar nas em pouco tempo, graças aos bons inﬂuxos celestes. Você
especialmente na aproximação do ﬁnal da semana
suas ferias de ﬁnal de ano. Até mesmo o amor e o sexo
poderá concluir acordos e conseguir o sucesso desejado quando terá mais inclinação a tirar o pé do acelerador
parecem esquentar as suas relações íntimas com maior
se estiver focado nos seus objetivos, porém sem perder e a se conceder momentos de lazer e relaxamento.
intensidade. Um sentimento de estabilidade permeia
a sua capacidade de liderança, motivando a sua equipe Aﬁnal, você pode delegar algumas de suas obrigações
seu pensamento e promete o desenvolvimento positivo
para pensar um pouco mais em si próprio. Experimente
para acompanhá-lo nas suas iniciativas. Aproveite esse
de seus planos pessoais. Não dispense as atividades
algo novo, como uma nova cor ou corte de cabelo, de
momento para se cuidar, fazendo atividades esportivas
culturais para alimentar a alma e os passeios ao ar livre
forma a poder renovar não somente o seu visual, mas
de preferencia ao ar livre e alimente-se adequadamente.
também a forma de encarar a vida!
para recarregar a sua energia.

Libra

Escorpião

Sagitário

mãos uma sacola de uvas, que lhe havia sido presenteada por

Você continua com um pique incrível

Você sentirá muita vontade de estar com

Se você tem trabalhado intensamente

um dos colegas. Desejando agradecer àquela alma generosa que

e precisa aproveitar ao máximo esse

seus amigos e promoverá encontros que

em algum projeto, é chegado o momento

uvas. Também uma nota de cinquenta reais. O homem simples

momento para poder ir adiante com os muitos projetos tornarão seu dia mais alegre e leve. Aproveite os bons de colher os frutos de seu empenho pessoal. Procure
que você tem em mente. Invista em seus objetivos inﬂuxos das estrelas para relaxar e sentir dentro de canalizar seus esforços, pois há uma tendência ao

avaliou a situação e respondeu: "Dona, as uvas eu aceito. Mas, o

para que sejam realizados já nos primeiros meses do você um bem-estar intenso que promoverá o equilíbrio

dinheiro, não. Eu ﬁz esse favor com o coração". E, tornando a ligar

próximo ano, que será governado pelo seu planeta necessário para ir adiante com seus objetivos pessoais.

o motor do seu pequeno caminhão, se foi, abrindo caminho entre

regente, Vênus. Você tem muita chance de trabalhar Agradáveis surpresas promoverão um cotidiano

carros particulares, táxis e ônibus que deixavam passageiros

em equipe, conseguindo liderar e ao mesmo tempo gostoso, salpicado de pequenos êxitos pessoais. Use esta

desviara sua rota para as deixar no aeroporto, ela lhe ofereceu as

desperdiço de energia e isso poderá prejudicar a sua
saúde. Enquanto Saturno ainda estiver em trânsito
em seu signo, poderá sofrer com as articulações,
especialmente dos quadris, área frágil do seu físico.

Pessoas corretas, desejosas de auxiliar o próximo existem

Os avanços que você está fazendo na direção de seus
motivar seus companheiros de caminhada. Você fará energia positiva para promover os seus projetos pessoais sonhos podem não lhe parecer tão fáceis quanto você
avanços importantes durante esta semana e ainda mais e convoque colegas e amigos para compartilhar com desejaria, mas no ﬁnal lhe darão uma grande satisfação

muitas. Por vezes, ante tantos noticiários tristes de assaltos,

a partir da sexta-feira com seu regente ingressando em você este momento feliz. Envolva-se com intensidade pessoal. Aceite o apoio e os conselhos das pessoas mais

corrupção, desonestidade, esquecemos que homens e mulheres

Aquário. As reuniões sociais com amigos e colegas lhe em suas atividades mas não pressione aqueles que não experientes quando se sentir fragilizado! Aﬁnal, você

de boa índole somam-se às centenas neste imenso mundo de

oferecerão ótimos momentos de lazer.

naquele terminal.

Deus. Encontram-se em toda parte, à espreita de uma oportunidade
de servir. Sequer declinam seus nomes. Simplesmente auxiliam.
E, depois, com a mesma simplicidade, retomam seu caminho
e suas vidas, que, a muitos, podem parecer pequenas. Almas
simples, almas boas. Quantos de nós já fomos auxiliados, em
algum momento, por uma dessas, em nossa jornada? Filhos de
Deus, servidores do bem. Pessoas que prestam favores com o
coração. Exemplos de que nós também, onde nos encontremos,
podemos agir de igual forma. Pensemos nisso.
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

estão em seu mesmo ritmo.

Aquário

nem sempre é aquela fortaleza que deseja parecer.

Peixes

Você precisa investir sua energia na

Você está cheio de novas ideias, mas

Agora você começa a enxergar mais

esfera social, promovendo encontros e

nem sempre consegue por em pratica tudo

claramente a razão de seus obstáculos e

reuniões para fortalecer os seus relacionamentos que aquilo que está em sa mente. Pequenas decepções por este motivo também consegue encontrar as soluções
andam bastante mornos nesse período. Tire essa capa fazem parte de seu dia a dia. Continue concentrado adequadas para cada um. De fato, você tem tentado
rígida com a qual você teima em aparecer diante do em seus objetivos e não desista quando as coisas não empurrar com a barriga as coisas para ver se elas se
mundo e permita-se alguma atitude nova e inusitada! funcionam exatamente conforme seus desejos. Adapte resolvem sozinhas. Essa não é a melhor solução! Seja
Que tal ﬂexibilizar seu horário de trabalho para dar uma
mais ativo e use a sua imaginação e seu carisma pessoal
seus planos às circunstâncias presentes em seu dia a dia
escapadinha num parque? Você estará encontrando a paz
para encontrar a abordagem necessária para superar
e use a criatividade para encontrar novas abordagens
interior e com esse bem-estar conseguirá novas idéias
as suas diﬁculdades, ao mesmo tempo em que motiva
se quiser resolver os velhos problemas que teimam em
para superar os obstáculos que a vida lhe apresenta
amigos e parceiros a ajudá-lo em sua empreitada. De
atravancar o seu caminho! Você poderá contar com a
no dia a dia. Não se esqueça de ajudar àqueles que
nada adianta ignorar os seus problemas: quanto antes os
estão ao seu redor e que precisam de seu apoio para ajuda de colegas e parceiros que se sentirão motivados enfrentar, mais rapidamente os superará. Para recarregar
continuar sua caminhada. Trabalhar em equipe pode para trabalhar em equipe sob a sua batuta. Seu carisma as suas energias preﬁra as caminhadas ao ar livre, de
pessoal lhe será muito útil nessa empreitada.
ser a melhor solução.
preferencia descalço!
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PF deﬂagra nova fase da Zelotes
tendo Itaú e BankBoston
entre os alvos
A Polícia Federal deﬂagrou nesta quinta-feira nova fase da
operação Zelotes, que investiga suspeitas de manipulação de
julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), incluindo buscas nas dependências do Itaú Unibanco
relacionadas a processos do BankBoston.
"Esta nova etapa da operação aponta a existência, entre os
anos de 2006 e 2015, de conluio entre um conselheiro do Carf
e uma instituição ﬁnanceira. O esquema criminoso envolvia
escritórios de advocacia e empresas de consultoria", disse a
PF em comunicado.
A nota da Polícia Federal não identiﬁcou a instituição
ﬁnanceira citada, mas o Itaú Unibanco conﬁrmou em nota à
imprensa que houve diligência nas dependências do banco,
com o objeto da operação sendo documentos relativos a

Pacote anticorrupção é transformado em
Frankenstein

processos tributários do BankBoston.
A instituição ﬁnanceira disse que o contrato de aquisição
com o Bank of America das operações do BankBoston do

Desde que as “dez medidas”, que na verdade sempre

Brasil, em 2006, não abrangeu a transferência, para o Itaú,

foram um conjunto de propostas bem mais extensa do o

dos processos tributários do BankBoston e que por isso "esses

número anuncia, começaram a ser discutidas no âmbito da

processos continuaram de inteira responsabilidade do Bank

Câmara o clima foi de instabilidade. Não se sabia ao acerto o

of America".

que a comissão que analisava a proposta iria sugerir e o que

"O Itaú não tem qualquer ingerência em tal condução,

os deputados iam, de fato, votar. A possível anistia ao caixa

inclusive no que se refere à eventual contratação de escritórios

2, por exemplo – que levou Michel Temer a se pronunciar em

ou consultores", disse o banco na nota.

um domingo na companhia dos chefes das casas legislativas,

Segundo comunicado da PF, "houve sucesso na

Rodrigo Maia (DEM), da Câmara, e Renan Calheiros (PDMB),

manipulação de processos administrativos ﬁscais em ao

do Senado –, dominou o noticiário por seguidas semanas.

menos três ocasiões" como resultado da atuação irregular do

Desta forma, uma discussão mais profunda sobre a natureza

conselheiro do Carf, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.

das propostas e como elas chegaram onde chegaram, acabou
ﬁcando completamente fora dos holofotes.

Joaquim Barbosa é disputado
por partidos

Cerca de cem policiais federais participam da nova fase da
operação, que visa o cumprimento de 34 mandados judiciais,
sendo 21 de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva,
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
A Zelotes foi deﬂagrada em março de 2015 com o objetivo

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim

de desarticular organizações criminosas que atuavam junto ao

Barbosa tem sido procurado por integrantes de diversos partidos,

Carf, causando prejuízo aos cofres públicos com a manipulação

para discutir a situação política e uma possível candidatura. Ele

de julgamentos no órgão que é responsável por julgar recursos

diz que prefere se manter distante de vínculos à siglas. De acordo

contra decisões da Receita Federal.

com a coluna de Mônica Bérgamo da Folha de S. Paulo, até um

Posteriormente, a operação também passou a investigar

ex-governador do PMDB chegou a mostrar uma ﬁcha de ﬁliação

suposto pagamento de propina para a edição de medidas

ao ex-presidente do STF. Tucanos e integrantes da Rede, de

provisórias.

Marina Silva, também já procuraram Barbosa para conversar. Ele

A operação já levou o presidente do Bradesco, Luiz Carlos

diz que sempre foi pessoa de "opiniões fortes", mas ao mesmo

Trabuco, a virar réu em uma ação que tramita na Justiça

tempo avessa a associações ou a "assumir bandeiras, fazer

Federal do Distrito Federal.

proselitismo". O magistrado deﬁne como "pessoa de centroesquerda, um social-democrata ao estilo europeu.

(Reportagem adicional de Ana Mano e Paula Arend
Laier, em São Paulo)

Pedágio na mira do TCE

TCE vai apurar danos causados pela cobrança
de pedágio acima do valor devido

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) vai
promover uma tomada de contas na empresa de pedágio
Ecocataratas – Rodovia das Cataratas S/A, após auditoria
do órgão ter constatado uma diferença no valor das tarifas de
até 34,9%. O processo, que teve como relator o conselheiro
Nestor Baptista, determinou ainda que a Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná
(Agepar) passe a controlar o ﬂuxo de veículos nas praças de
pedágio, além de examinar o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro
das tarifas que estão sendo praticadas. A tomada de contas é
um processo que visa identiﬁcar danos ao erário, bem como
os responsáveis por esses danos. Nos próximos dias, o
TCE-PR deve designar uma equipe de advogados, analistas,
contabilistas e administradores para realizar o processo de
tomada de contas dentro dos próximos dias. Ao mesmo tempo,
o relatório aprovado na quinta-feira, 1º de dezembro, na
sessão plenária do Tribunal de Contas, determinou diretrizes
para o acompanhamento de futuros contratos de concessões
de rodovias no Paraná. Segundo o relator, será necessária a
confecção de um instrumento adequado à deﬁnição de direitos
e deveres dos contratantes, um detalhamento mais preciso,
dos quantitativos das obras e serviços a serem prestados pela
concessionária, a adoção de um critério para deﬁnir o vencedor
da licitação que, por meio da disputa entre os concorrentes,
possibilite a redução das tarifas a serem praticadas. E ainda:
maior representação dos usuários na licitação e na execução
do contrato, adoção de medidas que façam com que eventual
melhora na economia do país e na saúde ﬁnanceira da
concessão repercutam também, e principalmente, em proveito
dos usuários das rodovias; e a previsão expressa do método
de reequilíbrio econômico ﬁnanceiro do contrato. “Existe a
necessidade de acompanhamento da execução contratual e,
especialmente, de eventual reequilíbrio econômico ﬁnanceiro
dos contratos. Desse modo, o Tribunal de Contas deseja que
seja acompanhada a estrutura de ﬁscalização da concessão,
especialmente do pessoal especializado encarregado da
ﬁscalização da concessão,” aﬁrmou o conselheiro Nestor
Baptista.

Polícia Federal prende prefeita de Ribeirão
Preto

A prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera (PSD), foi presa
na manhã de sexta-feira em sua casa, na cidade do interior
paulista, na Operação Mamãe Noel, deﬂagrada pela Polícia
Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco).
Segundo a PF, a nova operação apura crimes de peculato,
falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa
e passiva, entre outros. A ação cumpre mandados de prisão
preventiva, de busca e apreensão e bloqueio de bens em
três cidades do Estado de São Paulo, e é a segunda fase da
Operação Sevandija, iniciada em 1º de setembro, que apura o
desvio de um total de 203 milhões de reais nos cofres públicos
da cidade do interior paulista. O pedido de prisão de Dárcy foi
feito pela Procuradoria Geral do Estado.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANDES RIOS INFORMA:
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Rua Santos Dumond - 483
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COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

Seguros de veículo, residência, empresa, vida,
agrícola.

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp
Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

(43) 3461-1608

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

(43) 9979-5870

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

EMAIL: unopar0911@unoparead.com.br
FONE: (43) 3465-1454
ENDEREÇO: Av. São paulo, 402 - Centro

FONES
(43) 3461-2222 e
9659-2121

LOCAÇÃO

VENDA

TERRENOS FAXINAL
-Terreno 10x20,5 e 10x30 área Central: Rua
Ismael P. Siqueira, esquina com Rua José
Martins Vieira. Consulte Valor.
-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.
Consulte Valor.
- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa
Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.
R$60.000,00.
- Terreno10x20 200m² Residencial do Lago.
Asfalto. R$35.000,00.
- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,
Rua 31 de Março. Asfalto. R$65.000,00.
- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí.
Asfalto. R$140.000,00.
-Terreno 10x25 250m²(comercial/residencial)
Pedro Gonçalves da Luz. Asfalto. Consulte
Valor.

TERRENOS MAUÁ DA SERRA
- Terreno 480m² Centro, Prox. a Igreja
Matriz. Valor R$55.000,00.
30

de

alq.

07

mecanizado

1) Casa Alvenaria, dois quartos, 1) Terreno área de 354m², Jardim

Terreno de 6x25 150m². Financia-se Valor:

Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ novo Faxinal, R$ 45.000,00

R$110.000,00.

360,00 mensais

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno

2) Casa Alvenaria, três quartos, Angélica R$ 50.000,00

150m². Financia-se Valor: R$100.000,00.
- Casa Alvenaria(laje) Centro: Terreno

e

possibilidade de mecanizar mais 04alq.
17alq de pastagem e 06alq de reserva
legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,
barracão de 120m, mangueira, área toda

IMÓVEL COM. FAXINAL
-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel
com contrato de locação ativo). Consulte
Valor.

CASAS FAXINAL

AGENDADA

CASAS BORRAZÓPOLIS

Alvenaria

Resid.

- Casa Alvenaria: 02 quartos, sala, coz.,wc
social e garagem coberta. Construção
Financia-se

pela

CAIXA

ECONÔMICA. Valor a Combinar.
- Casa Alvenaria: 02 quartos, sala, coz.,wc
social e garagem coberta. Construção
Nova/Forro PVC. Financia-se pela CAIXA
ECONÔMICA. Valor a Combinar.

LOCAÇÃO

CASAS FAXINAL
-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02
quartos, sala, coz. wc social, lavanderia
e garagem coberta p/ 01 carro. Valor
R$650,00 mensal.
-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte),

Imóveis em vários bairros da cidade,

sala, coz., wc social, lavanderia e garagem

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

coberta 01 carro. Valor R$880,00 mensal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo

sala, cozinha e wc social. Terreno 11,30x20.

dia. Consulte Valor.

Consulte Valor.

-Sala

- Casa Alvenaria Residencial Casavechia:

Eurides Cavalheiro de Meira, frente à

Financia-se ou troca-se por imóvel rural.

lateral do Col. Érico Veríssimo. Valor

Valor R$120.000,00.

R$1.320,00 mensal.

Comercial-Centro:

90m².

Rua

Terreno

1.200m²

Rua

Claudemiro Gonçalves Moreira,

Israel Neca, R$ 130.000,00

5) Casa Alvenaria, três quartos, 7) Casa Alvenaria, Rua Alberto
Rua Alberto Barthels 204, R$ Bartels 204, centro R$ 200.000,00
650,00 mensais

CAIXA ECONÔMICA. Valor R$100.000,00.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

4) Terreno 600m² Rua Yani de

mensais

Cassarotti:

Imóveis em vários bairros da cidade,

480,00 centro R$ 120.000,00

Residencial do lago, R$ 450,00 6) Terreno 2.100m² Rua José

Construção Forro PVC. Financia-se pela

CASAS MAUÁ DA SERRA

R$

4) Casa Alvenaria, dois quartos, R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)

Resid.Cassarotti:

CAIXA ECONÔMICA. Valor R$110.000,00.
Casa

Adram

mensais (três disponíveis)

Construção de Laje. Financia-se pela
-

Conjunto

Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 5)

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
Alvenaria

Rua Vantuiu Machado de Oliveira 3) Terreno 600m², Rua São Paulo,

3) Casa Alvenaria, três quartos, Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

Imóveis em vários bairros da cidade,
-Casa

2) Terreno, Rua Madre Joana

mensais

Eugênio Bastiani, 911. Consulte Valor.

cercada com cerca paraguaia e a 04km de
Faxinal. Consulte Valor.

PROVA

10x40 400m² (ótima localização) Avenida

Nova/Laje.

IMÓVEL RURAL
-Sítio

VENDA

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

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.

8) Casa Alvenaria, Rua Dos

6) Casa Alvenaria, dois quartos, Dominicanos

268,

centro

R$

Residencial Casavechia, R$ 500,00 200.000,00
mensais

9) Casa Alvenaria 127m², terreno

7) Casa Alvenaria, 3 quartos, 420,00m²,
Conjunto

Padre

João

Rua

Carlos Joaquim

Araujo, R$ 550,00 mensais

L.

Presbítero

Melo

262,

R$

150.000,00

8) Casa Alvenaria, 2 quartos, 11) Casa Alvenaria 70m² terreno
Rua Marta Bueno de Camargo, 245m²,
R$

500,00

mensais

Rua

(quatro Terezio,

disponíveis)

86,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

85.000,00

9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 12) Casa Alvenaria, terreno 200m²
Pastor Luiz Santiago – 160, R$ Rua Vantuiu Machado de Oliveira
460,00 mensais

14, Jd Adram, R$ 110.000,00

10) Sobrado dois quartos, Rua Iani 13) Casa Alvenaria 100,00m²
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 terreno 225,00m², Rua Jovino
mensais.

Pedro de Lima 1, R$ 60.000,00

11) Barracão, Rua Ismael Pinto 14)

Casa

Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 terreno
mensais

Alvenaria

600,00m@,

98,00m²
Rua

São

Paulo, R$ 250.000,00

12) Barracão, Rua Antonio Garcia 15) Chácaras área a partir de
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

6.500m², com instalação elétrica

13) Barracão, Rua Antonio Garcia e hidráulica, em Cruzmaltina, R$da Costa, R$ 900,00 mensais
14)

Chácara

14.000,00m²,

com

área

próximo

ao

saracura, R$ 500,00 mensais.

90.000.00
de 16) Chácara área de 10.000m²
lago saída

para

250.000,00

Cruzmaltina,

R$

