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20% DE DESCONTO - SANDÁLIAS E TAMANCOS
Os estelionatários da fé
Anticristos?

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Amigos granderienses, espero que em mais essa jornada que
começa, que possamos caminhar juntos rumo a um futuro melhor.
Espero cumprir todos os preceitos legais e continuar o trabalho,
para qual me elegeram. Espero compreensão, quando não puder
ultrapassar meus limites, mas farei o possível, como já venho
fazendo, para não deixar de atender a um único munícipe. Espero
cumprir minha função da forma mais transparente e clara, sem deixar
vestígios, que não os de um trabalhador cumpridor das leis e dos
seus deveres. Somos iguais e tenho orgulho de lhes representar.
Que Deus ilumine nossos caminhos e nos abençoe nessa jornada.
Mais uma vez obrigado a todos.

As igrejas funcionam como catalisadores de arrependidos que a usam para
diminuírem seus erros, aliviarem suas consciências e na busca de um perdão
pelos erros já cometidos e os que vão cometer. O que é na verdade, um grande
negócio pra muitos estelionatários da fé, que vivem às custas dos ignorantes,
fracos e dos que buscam um parachoque para seus golpes cotidianos. Fé esperança
e amor! Por não estar vinculado a nenhuma amordaça etérea, procuro fazer uma
análise e falar sobre o tema, pois, se não, me veria acovardado diante de fatos tão
presentes no nosso cotidiano. Existem várias pessoas, mentirosas, que gozam com
o dinheiro do povo pobre e ignorante, que se passam por paladinos da justiça
e da moral, e pensam que enganam a todos, mas não ao Deus verdadeiro, que
muitas vezes é usado para acobertar suas falcatruas. Vivemos cotidianamente
com pessoas assim, que, com certeza, pensam que são melhores do que os
outros, por freequentarem templos religiosos. Somos todos iguais, perante a
todos os deuses ou ao Deus único, é apenas uma questão de fé e do que ou em
quem acreditar. Talvez eu esteja errado e eles certo, então poderia me afastar
e deixar sem questão a questão. Gostaria de pensar de forma diferente, mas não
consigo vislumbrar melhores dias, diante de tanta mentira em torno da fé e da
religião. Seria hipocrisia, não abordar o assunto! O futuro, creio, é negro. E você,
como eu, merecemos, pois estamos no mesmo plano, onde a vontade da maioria,
mesmo que não qualificada e de forma escusa, se faz imperante. Existe covardia
em quem tem mais e se curva pela ganância do ganho momentâneo. No plano
físico, grande vitória aos que só pensam em si, no plano espiritual, que sejamos
igualitários, não pelo dinheiro ou pela crença, mas sim pelo mérito. A educação
brasileira é caso de escárnio, de gozação, a saúde não existe, a segurança está
falida, enfim tudo nos leva ao fracasso. Assim caminham nossas cidades! Mas,
seguro das leis que imperam e devem ser seguidas, com a minha desesperança
singular, desejo que o futuro seja melhor, que eu esteja enganado. O Deus que
muitos acreditam e usam, vocês que são empossados por vocês mesmos, com
apóstolos, me dão asco e nojo. Vocês são os verdadeiros apóstatas ao contrário,
criam deuses, milagres, forjam curas em nome de um Deus qualquer, para
roubarem o dinheiro dos ignorantes. Não é um assunto que me agrada, mas a
covardia, o uso indevido de deuses fictícios para enganar os mais ignorantes,
enfim, os estelionatários da fé, me levam a falar sobre. Esses criminosos, que
não pagam sequer impostos, que muitas vezes lavam dinheiro em suas igrejas,
podem na verdade, ser o anuncio de ou o próprio anticristo. Mas creio, que Jesus
Cristo e o Espírito Santo vão varrer da Terra esses criminosos, os estelionatários
da fé. - TMJ
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LINGUA DE FOGO
Dito por um empresário antigo – Devemos mudar
o nome de Faxinal de Capital da Amizade, para Capital
do Lixo com Moscas, dos buracos nas Vias Públicas, da
Insegurança ou da Capital dos Bancos de Praça. Essa

Parece que a chefona foi pra praia sargá o nosso.
Será que a patroazona sabe?
Ta tendo feirão de colheitadeira na Terra do Boi.
Quem dá mais!

é a herança de 8 anos de desmandos. Esperamos que

Não deu nem tempo de esquentá a cadeira do

melhore! Mande mais nomes para batizarmos Faxinal na

gabinete e o primeiro ﬁlho já ta torando o pau. Tibum

Língua de Fogo.

com sal!

O chefe vai pra Aparecida do Norte e traz um
chaveiro de presente com a seguinte inscrição, “Bão e
Bonito”, pro seu funcionário ex-lulu. Aí tem! Com saquê!

(43) 9933-4422

Dito num buteco - Na controvérsia, dizem que quem
vai mandar não é as muié. Será?
Tem gente apostando que vamos ter uma ditadura

Quem foi o valeti que ﬁcou segurando a Bandeira de
Reis em um bar de Faxinal? Que Aço!

na região. Onde será?
Moreninha lindia ta cada vez mais cada vez. Que

Quem é a loira dos 4 valetis, que vai se casar. Três
vão ﬁcar viúvos!

pára-choque! Que buzininhas! Imagine o resto! É vero!
Dizem os incautos que tem prefeitura que vai ser

Dito num buteco - Já tem funcionários chorando

um arco Iris de cores. O numero é 7, fora os enrustidos.

na barroza. Sinal de novos tempos, agora vai ter que

Onde será? Que maldade! Deixe as meninas em paz!

trabaiá!

Olha o preconceito!

Dos remédios diz – Na região nós temos o Odorico

Toma todas e dá vexame na noite. Quase apanha

Paraguassu e as irmãs cajazeiras e o Zeca Diabo, mas

e ainda por cima pode perder a cumadinha. Acho que

é o Dirceu Borboleta que assume os ﬁlhos. Noveleiro!

vamos ter mais uma pra diverti. Tamo aí!

De um cidadão inconformado e revoltado - Tem

O que será que aconteceu com o cheﬁnho das

funcionários que vão ter que explicar os autos gastos de

máquinas e o mecânico? Sumiram! Já sei, devem estar

dinheiro no apagar das luzes. São os mesmos que já há

em Londres distribuindo curriculum. Sem teta e cx 2, vão

8 anos metem a mão no que não é deles. Dinheiro de

ter que trabaiá. Antes tarde do que nunca!

trouxa festa de malandro! A bagunça continua!

O povo fala - Parece que a coisa não ta boa pros

Dito por um cidadão bonito - Na Terra da Uva,
branquinho da serra que subia no palanque e parecia um
bezerão berrando, tava querendo uma teta e consegui,
dizem que ta mamando deitado. A que ponto chiguemos!
Segundo as más línguas, dois juniors e uma nega,
tavam enchendo a cara no Lanche da Maria, o melhor
lanche da cidade. É vero!

luluzinhos, dizem que é cada um no seu quadrado. Antes
tarde do que nunca!

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.

CURIOSIDADES

Primeiro registro de tarântula comendo cobra é do Brasil
A coisa ta tão feia que até aranha ta comendo cobra!

Imagine o mais elegante dos jantares. A refeição: uma cobra
terrestre. Seu convidado: uma tarântula. Sem a necessidade de

PARA REFLETIR
"A violência destrói o que ela pretende defender: a dignidade
da vida, a liberdade do ser humano."
Papa João Paulo ll

talheres, já que sua companhia para o jantar trouxe seus sucos
digestivos com ela. Este evento aconteceu durante uma tarde, por
volta das 13h30 do dia 23 de outubro de 2015, na bela Serra do
Caverá, em Santana do Livramento, município do Rio Grande do
Sul a 498 quilômetros de Porto Alegre. Uma equipe de cientistas
se deparou com a refeição – uma Erythrolamprus almadensis morta, de 38 cm – se decompondo, com uma rocha
que pendia sobre a cobra. Nossa querida convidada, uma grande tarântula Grammostola quirogai, estava sobre a
presa, transformando o corpo da serpente em gosma com seu sistema digestivo externo. É essa a história contada em
uma pesquisa publicada no mês passado no periódico Herpetology Notes e noticiado pelo Live Science. Os cientistas
mantiveram o cadáver da serpente. As tarântulas ingerem muitas coisas grandes, e cientistas já as forçaram a comer
cobras em cativeiro anteriormente. Eles viram outras aranhas comendo serpentes, também, como neste exemplo, na
África do Sul. Mas, de acordo com o conhecimento de Leandro Malta Borges, autor da pesquisa, esta é a primeira

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.
T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.377.949/000180
Fones:9970-0739/ 8433-1516 - Faxinal - Pr
EXPEDIENTE

vez que alguém observou isso acontecendo em um espaço aberto na natureza. Borges, principal responsável pelo

Horário de atendimento: das 11:00 às 17:00 horas

estudo e estudante de graduação na Universidade Federal de Santa Maria, já está acostumado a ver os jantares

Diretor responsável: Tolstoi Mantovani Júnior

mais horríveis que possam ser imaginados. Encontrei seu nome em outras publicações na Herpetology Notes, sua
fonte número um para artigos cientíﬁcos de livre acesso sobre insetos comendo lagartos e anfíbios. Abaixo, você
pode ver outro cenário que Borges teve o privilégio de estudar: a aranha Aglaoctenus oblongus mastigando uma
perereca. Aproveitando que estamos falando de jantares horríveis, aqui vai mais uma foto de um estudo publicado
na Herpetology Notes, desta vez com uma "aranha pisauridae fêmea subjugando uma também fêmea Dendropsophus
microps”, registrada por cientistas da Unesp, em 2012.
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Obama se despede dos americanos após 8
anos de governo
Vamos sentir saudades!

Após 55 anos, depois de dois mandatos na Casa Branca,
Barack Obama despede-se nesta terça-feira da vida política
americana. O democrata, que passará o poder em 20 de janeiro
ao republicano Donald Trump, escolheu a cidade de Chicago,
terra de sua meteórica ascensão política, para discursar pela
última vez como presidente dos Estados Unidos. Acompanhado
por sua esposa Michelle e pelo vice-presidente Joe Biden,
vai se pronunciar no "McCormick Place", no coração desta
grande cidade de Illinois (norte). "Para Michelle e para mim,
Chicago é onde tudo começou. É a cidade que nos mostrou
o poder e a bondade fundamental dos americanos", escreveu
o presidente nesta terça-feira em sua conta no Facebook. As
entradas - gratuitas - para este último discurso foram disputadas
na madrugada de sábado, em frente ao centro de conferências
onde centenas de pessoas ﬁzeram ﬁla apesar do frio glacial.
Agora, os ingressos são vendidos a mais de mil dólares no site
Craigslist. A poucas quadras de distância, no Grant Park, imenso
parque público encravado entre o Lago Michigan e arranhascéus, que Obama falou na noite de sua primeira vitória, em 5
de novembro de 2008. "Precisou de um longo tempo. Mas esta
noite, graças ao que conquistamos hoje e conseguimos durante
esta eleição, neste momento histórico, a mudança chegou",
havia dito, a ocasião, o primeiro presidente negro da história
dos Estados Unidos depois de sua esmagadora vitória sobre
seu adversário republicano John McCain.

Pente-ﬁno dos benefícios do INSS serão
retomados
A partir do dia 16 de janeiro, reinicia o pente-ﬁno dos
benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No
total, serão chamados 530 mil beneﬁciários com auxílio-doença
que estão há mais de dois anos sem perícia. A convocação será
feita por meio de carta com aviso de recebimento. O Programa
de Revisão dos Benefícios por Incapacidade foi autorizado
pela Medida Provisória 767, publicada na sexta-feira (6) em
edição extra do Diário Oﬁcial da União. Já na próxima semana,
será realizado o levantamento dos dados dos segurados cujos
benefícios serão revisados e reconﬁgurado o agendamento das
perícias nas agências da Previdência Social. Após receber o
comunicado, o segurado terá cinco dias úteis para agendar
a perícia pelo número 135. O beneﬁciário que não atender
a convocação ou não comparecer na data agendada terá o
benefício suspenso. Para reativar o auxílio, ele deverá procurar o
INSS e agendar a perícia. Na data marcada para a realização da
avaliação, o segurado deve levar toda a documentação médica
como atestados, laudos, receitas e exames. O processo estava
interrompido pelo vencimento da MP 739, de julho de 2016, e
pela não votação do PL 6427/2016 pelo Congresso Nacional.
A nova medida estabelece os mesmos termos e critérios
tratados na MP de 2016, com destaque ao Bônus Especial de
Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios
por Incapacidade, que será pago aos médicos peritos. O valor
permanece o mesmo: R$ 60,00 por perícia realizada.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 16/01 a 22/01
Farmácia Nova
99985-1000

PT quer lançar candidatura de Lula à presidência
Setores da esquerda do PT articulam o lançamento da
candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à
Presidência da República na próxima sexta-feira, 20, durante
a reunião do Diretório Nacional do partido, em São Paulo. Pela
proposta, Lula seria lançado candidato ao terceiro mandato com
a plataforma de revogar imediatamente, caso eleito, todos os
feitos do governo Michel Temer, em especial a PEC do Teto e a
reforma da Previdência com amparo de uma frente, composta
por movimentos sociais e partidos de esquerda. “O Diretório
Nacional, reunido em 20 de janeiro de 2017, deve apresentar
a candidatura de Lula à Presidência da República, conclamar
a mobilização por diretas já e a construção da unidade popular
de esquerda. Deve dirigir-se especialmente às Frentes Brasil
Popular e Povo Sem Medo, ao PCdoB, ao PDT, ao PSOL, para

construirmos juntos uma frente única com o objetivo de eleger um
governo democrático-popular que revogará de imediato todos os
decretos e leis golpistas e convocará uma assembleia nacional
constituinte com participação popular e liberdade irrestrita de
comunicação”, diz trecho do esboço de resolução, sujeito a
alterações, elaborado pelo secretário nacional de Formação,
Carlos Árabe, representante da Mensagem. A ideia, segundo
Árabe, é usar a força de Lula junto ao eleitorado, mensurada
nas últimas pesquisas de opinião, como catalisador para uma
“revolução” democrática com o objetivo de derrubar o governo
Temer, convocar novas eleições e uma constituinte. “Não
exigimos que seja uma frente de todos com Lula. É uma frente
progressista pelas diretas na qual o PT apresentaria o nome
de Lula”, disse o dirigente petista.

Seguro DPVAT deve ser pago em janeiro

Boleto deve ser emitido pela internet no site da seguradora
O DPVAT, que é o seguro obrigatório para indenizar vítimas
de acidentes de trânsito, deve ser pago entre os dias 23 e 27
de janeiro, junto com a primeira parcela ou a parcela única do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
O boleto do DPVAT não é entregue em casa, como ocorre
com o boleto do IPVA. Portanto, é preciso acessar ao site da
Seguradora Líder, responsável pela administração do seguro,
e imprimir o boleto. O usuário precisar do CPF e dos números
do Renavam e da placa do veículo para ter acesso ao boleto,
que pode ser pago no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco,
Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander ou no Sicredi. As
datas de vencimento do seguro DPVAT e do IPVA acompanham

os números ﬁnais da placa do veículo. Conﬁra os ﬁnais de
placa e data: 1 e 2 – 23 de janeiro/ 3 e 4 – 24 de janeiro/ 5 e
6 – 25 de janeiro/ 7 e 8 – 26 de janeiro/ 9 e 0- 27 de janeiro.
Neste ano, os valores do DPVAT foram reduzidos. Quem tem
carro (exceto picape) vai pagar R$ 63,69. Para motocicletas,
o valor será de R$ 180,65. De acordo com a Superintendência
de Seguros Privado (Susep), a redução de 37% nos valores
ocorreu porque o número de indenizações pagas desde 2014
diminuiu, principalmente, em casos de invalidez. O custo pode
ser parcelado em até 3 vezes para ônibus, micro-ônibus e
lotação com cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais
e interestaduais).

Novo golpe no WhatsApp instala apps maliciosos no seu smartphone

Mais de 260 mil pessoas já foram afetadas pelo golpe em apenas quatro dias de 2017
A PSafe encontrou mais um golpe rolando no WhatsApp. No
caso, o golpe diz que o usuário poderá ver "quem o adicionou
no WhatsApp" se ativar uma nova função - e essa função só
começa a rodar após o compartilhamento do link com mais
10 amigos. De acordo com a empresa de segurança, mais
de 260 mil pessoas já foram afetadas pelo golpe em apenas
quatro dias de 2017. "Com a falsa promessa de oferecer uma
nova função para o WhatsApp, aplicativo de mensagens mais
usado no País, cibercriminosos induzem usuários a compartilhar
a fraude com amigos e baixar aplicativos que proporcionam
ganhos ﬁnanceiros aos golpistas", explica a PSafe. "O golpe

consiste em oferecer ao usuário a possibilidade de ativar uma
nova função do aplicativo para visualizar as pessoas que o
adicionaram. Antes de ter acesso a informação, é solicitado o
compartilhamento do link contendo a fraude com dez amigos e
cinco grupos diferentes". Caso um usuário faça o procedimento,
ele é redirecionado para uma página de instalação que faz o
download de outros aplicativos -que podem ser maliciosos ou
não. As dicas para fugir disso são as mesmas de sempre: evite
clicar em links suspeitos, mantenha um aplicativo antivírus
instalado no smartphone e navegue apenas por senhas
protegidas. com TecMundo.

Paraná tem 366 casos conﬁrmados de dengue e dois de zika vírus

Municípios com maior número de casos conﬁrmados são, Maringá, Londrina e Paranaguá
A secretaria Estadual da Saúde divulgou na terça-feira (10) o
primeiro boletim epidemiológico da dengue, zika e chikungunya
de 2017. Desde agosto de 2016 até a semana 1 de 2017, foram
conﬁrmados 366 casos de dengue no Paraná, 10 casos de
chikungunya e dois casos de zika vírus. Os municípios com maior
número de casos suspeitos notiﬁcados são Londrina (2.378),
Maringá (1.091) e Paranaguá (921). Os municípios com maior

número de casos conﬁrmados são: Maringá (77), Londrina (51)
e Paranaguá (33). Os casos de dengue se concentram nas
regiões mais quentes do Paraná. A 15ª Regional de Saúde de
Maringá registrou 116 casos de dengue, dos quais 77 foram
conﬁrmados no município sede. Na 17ª Regional de Saúde
(Londrina), 96 casos de dengue foram conﬁrmados, sendo 51
no município. Em Paranaguá, foram 33 casos.

Vamos voltar a governar este país diz Lula em ato em Salvador

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira
em Salvador, durante encontro com militantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que vai voltar a ser
presidente da República. “Se preparem, porque, se necessário,
eu serei candidato. Se eu for candidato, é para a gente ganhar
as eleições. Nós vamos voltar a governar este país”, disse a uma
platéia que usava bonés vermelhos com a inscrição “Estamos
com Lula” e gritavam “Brasil pra frente, Lula presidente”. O
petista também aﬁrmou que espera receber desculpas daqueles
que o acusam hoje por crimes de corrupção. “A única coisa que
eu peço a Deus é que essas pessoas, quando chegarem à
conclusão de que não tem nada contra mim, peçam desculpas”,

aﬁrmou. Segundo ele, o ódio construído contra seu governo está
prejudicando o Brasil. “Não é possível que o ódio que eles têm
de mim faça com que prejudiquem o País”, aﬁrmou no discurso,
no qual também criticou a gestão de Michel Temer (PMDB). “O
que está acontecendo no Brasil é algo anormal. Esse país não
pode sair da alegria, do otimismo e da esperança que estava
para a desgraça que estamos vivendo hoje”, disse. Ele acusou
Temer de entregar a Petrobras a multinacionais e destruir todas
as políticas de valorização nacional da empresa. Lula defendeu
que o governo federal precisa voltar a fazer investimentos
diretos e a bancar ﬁnanciamentos a pequenos empresários e
consumidores através dos bancos públicos.
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O C O R R Ê N C I A S

Acidente com moto de Faxinal em Arapongas mata dois

entrou pedindo dinheiro. Durante a ação, um deles tentou enforcar

Assalto a mercado em Faxinal

A Polícia Rodoviária atendeu um acidente grave no dia 07 de

a mulher para que elas entregassem dinheiro e o telefone celular,

A equipe de Plantão da Polícia Militar, de Faxinal, registrou

Janeiro, às 21:45, na PR 218 km 232 , no município de Arapongas,

enquanto isso, os outros dois arremessaram vários móveis ao

dois roubos no dia 09 de janeiro, 2017, segunda-feira, um deles

no trecho que liga com Astorga. Houve uma colisão traseira envolveu

chão. Eles fugiram levando R$ 50 em dinheiro. A PM foi informada

na forma tentada. O que mais chamou atenção foi o assalto ao

um Automóvel Ford/Focus com placas de Arapongas, conduzido por

do roubo e iniciou as buscas pela região. Próximo ao parque

Mercado Cardoso, localizado na Rua João Ribeiro Falavinha.

Douglas Alan Pastrelo, de 26 anos, e uma Motocicleta Sundown/

industrial, o adolescente de 16 anos tentou fugir ao ser abordado.

Era 16 horas quando o proprietário ligou no 190 dizendo que um

MAX 125, de Faxinal. Com o impacto, dois ocupantes da moto,

Ele confessou participação no roubo e disse que estava junto com

indivíduo de estatura baixa, moreno, trajando agasalho marrom e

morreram no local. Foi divulgado apenas que seria um menor de

outros dois adolescentes, que foram apreendidos em casa. Os três

shorts vermelho, encapuzado, chegou em seu estabelecimento de

16 anos, possivelmente o condutor da moto, e uma pessoa das

foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à delegacia.

posse de um revólver. Ele deu voz de roubo e fugiu levando apenas

Dois são presos em operação da policia

30 reais em moedas e um pote de chocolate. A vítima suspeita que

iniciais G.G.M.S, de 34 anos, a passageira.
Acidente entre Cruzmaltina e Grandes Rios

Gilberto de Jesus, 29 anos e Claudio Fernando de Oliveira, 33

a arma era de brinquedo e que o autor deve ter aproximadamente
uns 13 anos. Buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado.

Um acidente na Rodovia PR445 entre os municípios de

anos foram presos na operação de combate a roubos de ônibus

Cruzmaltina e Grandes Rios (próximo do KM-05), envolveu uma

de turismo na PR-444 em Apucarana e região. Os policiais Civis

caminhonete D-20 com placas ACX-3735 de Grandes Rios e um

na manhã da quinta-feira (12) realizaram a operação denominada

Na Rua Oscar Vieira, um cidadão de 55 anos, contou que ao

Caminhão Volkswagen, modelo Constellation 24.280 com placas

PR-444, realizada por policiais civis de Apucarana, Faxinal, Jandaia

tentar retirar seu carro da garagem, foi abordado por um jovem

ABX-9897 de Curitiba. Segundo informações chovia muito no local,

do Sul e Grandes Rios, comandada pelos delegados, Adilson e

branco, de estatura baixa, vestindo calça de tactel, camiseta preta,

momento em que o condutor da D-20 conhecido como Zé da Pá

Ricardo, obtiveram êxito em prender dois elementos, os quais são

mochila nas costas e uma touca simples na cabeça, a qual não

colidiu na lateral do caminhão, perdeu o controle da caminhonete,

investigados por serem integrantes da quadrilha que praticavam

cobria seu rosto. O meliante aparentava ser menor de idade e

batendo violentamente contra algumas árvores existentes as

roubos a ônibus de turismo na região, em especial na PR-444.

portando um facão e uma faca. Ele deu voz de assalto e pediu as

margens da rodovia. O motorista teria sito ejetado do veículo

Os policiais cumpriram mandados de buscas e apreensões, na

chaves do carro, quando o proprietário correu para o interior da

sofrendo ferimentos leves.

cidade de Grandes Rios, logrando êxito em realizar a prisão

garagem, recebeu golpes de facão nos dedos da mão esquerda

de duas pessoas, e apreensão de dois coletes balísticos, duas

causando ferimentos. A vítima conseguiu desarmar o agressor,

Um acidente foi registrado no ﬁnal da tarde desta sexta-feira

espingarda carabinas uma calibre 12, uma pistola .40, uma 380

que empreendeu fuga a pé pelas proximidades. Buscas foram

13 de janeiro de 2017, na rodovia BR 376, entre Mauá da Serra

e várias munições de diversos calibres e uma mala de viagem,

feitas, mas o acusado fugiu.

e Ortigueira, na região da Serra do Cadeado. Duas carretas

com máquinas fotográﬁcas possivelmente de vítima de roubo a

acabaram colidindo, uma da empresa SOMIN AS Transportes e

ônibus e um mapa rodoviário com rotas de desvios, quatro rádios

Uma caminhonete Toyota da empresa Engenharia Pupo,

outra carregada de madeira. Houve chamas após o acidente, que

transmissores e três celulares. E na manhã da sexta-feira (13),

acabou saindo da pista, entre Grandes Rios e Rosário do Ivaí, fora

foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal de Mauá da Serra,

foram apresentados pelo delegado chefe da 17ª SDP Dr. José

o grande susto que o motorista sofreu, não ouve feridos. Segundo

que administra o trecho e apura o que exatamente ocorreu.

Aparecido Jacovós e o delegado de Grandes Rios, Dr. Ricardo.

informações, chovia muito no local no momento, o veículo perdeu

Claudio Fernando de Oliveira, 33 anos e Gilberto de Jesus, 29

o controle e rodou, houve apenas danos materiais.

Acidente na serra do cadeado entre duas carretas

Adolescente desaparecida foi encontrada
Conforme o portal Tribuna Digital, a adolescente de 16 anos,
Eliane de Jesus Kinschner, que estava desaparecida desde o

anos e estão presos à disposição da Justiça.
Homem é detido acusado de posse de arma

Tentativa de assalto em Faxinal

Motorista perde o controle de camioneta

Mulher grávida detida com munição em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra, uma mulher foi presa por transportar

último sábado (07), foi encontrada na noite de segunda-feira (09).

Por volta das 11 horas, de terça-feira, 10 de janeiro, de 2017,

irregularmente 2.250 cápsulas de munição de uso restrito das

Segundo informações, a menina retornou para casa por volta

a Polícia Militar, de Rosário do Ivaí, estava em patrulhamento,

Forças Armadas em um ônibus de turismo que seguia pela rodovia

das 23 horas desta segunda-feira. Segundo a família, a menina

quando recebeu informações da central da 6ª Companhia da

BR-376, fato ocorrido no domingo, dia 08 de janeiro. De acordo

teria sido "sequestrada" na madrugada de domingo, quando

Polícia Militar de Ivaiporã, que um homem de nome Antônio, estava

coma Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher está grávida

retornava do centro da cidade para a sua casa, a menina relatou

portando um revólver e ameaçando seus vizinhos. Chegando ao

de sete meses. A PRF informou que a munição, para arma de

que próximo ao Mercado Popular (Valdir do Vino) um carro teria

local os soldados ﬁzeram contato com o acusado na residência

calibre 9 mm, estava escondida em uma mala. As cápsulas foram

parado e levado a força a menina. Ainda segundo informações,

e, após ser indagado sobre os fatos, conﬁrmou tanto a ameaça

encontradas durante uma ﬁscalização realizada em frente ao posto

ao ver as informações e a busca pela menina se espelhar pelas

como também a posse de uma arma. O mesmo indicou onde ela

da polícia. O ônibus seguia de Paranavaí, no noroeste do estado,

redes sociais, os homens que estavam com ela resolveram trazer

estava e também disse não ter registro. Foram apreendidos, um

para Curitiba. A suspeita foi encaminhada à Delegacia da Polícia

ela de volta para Faxinal, onde foi deixada. Apesar, de a história

revólver calibre 32 marca Taurus e 14 munições intactas, sendo 6

Civil de Marilândia do Sul.

estar bastante estranha, a polícia ainda vai investigar o que ocorreu

no tanque do revólver e 8 soltas. O detido, Antônio Moura Avelan,

e deverá tomar as devidas providências, a adolescente está em

de 75 anos, foi encaminhado até a Delegacia de Grandes Rios

casa aos cuidados da mãe.

para as providências.

Bandidos atacam mulher

Homem encontrado morto no Vale Verde

Homem é assassinado na Zona Rural
Juliano Luis Machado de 38 anos foi assassinado no início da
madrugada desta sexta-feira (13) na garagem de sua residência na
localidade de Natingui, município de Ortigueira. Segundo populares

Uma mulher foi vítima de golpes de faca, na Rua São Domingos

Um homem de 66 anos, identiﬁcado por José Cardoso Bueno,

que não quiseram se identiﬁcar, dois elementos em uma motocicleta

em Cruzmaltina. Ela disse que entrou em vias de fato com dois

foi encontrado morto em adiantado estado de decomposição em

chegaram em frente a casa da vítima e efetuaram vários disparos

elementos, sendo que um deles desferiu um golpe de faca em sua

Faxinal. Como não havia condições de velório, segundo a Funerária

contra Juliano, que não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito

mão. O segundo a agrediu com socos e chutes, depois evadiram

do Carlito, ele foi sepultado ainda na noite de domingo, dia 08 de

no local. A polícia militar foi acionada, realizou patrulhamentos

do local.

janeiro, de 2017. A vítima foi localizada em uma casa na Rua Paulo

pela região, mas os elementos não foram encontrados. A Polícia

Jaroskievcs, no Bairro Vale Verde. "Esta equipe foi acionada pelo

Civil também esteve no local para fazer levantamento de local e

Em Borrazópolis um homem foi detido na Avenida Brasil, com

solicitante, um morador, que passou a relatar que ele havia entrado

liberar o corpo para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal

a Rua Guanabara. Ele tem 25 anos, mas como o motivo foi pensão

na residência de seu padrasto e que o mesmo encontrava-se em

de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Militar, os familiares foram

alimentícia, o nome foi preservado.

óbito. Relatou ainda que o encontrou deitado na cama do quarto

questionados sobre quem poderia ser o autor dos disparos, porém

Durante assalto, menor tentou matar uma idosa de 88 anos

e que não havia nenhum sinal de violência ou arrombamento.

disseram que Juliano tinha problemas com muitas pessoas daquela

Três adolescentes entre 13 e 16 anos foram apreendidos

No local foi constatada a situação, por isso acionamos a Polícia

e outras localidades, não sabendo exatamente quem poderiam ser

acusados de cometer um assalto a residência na noite de quinta-

Civil, para dar prosseguimento na ocorrência e identiﬁcar o que

os autores. Juliano residiu muitos anos em Telêmaco Borba, mas

feira (12) na Rua Valdemiro Taborda Ribas, em Faxinal. Uma idosa

realmente ocorreu", informou a Polícia Militar. Mais tarde saiu do

já a algum tempo morava com a família na região de Ortigueira.

de 88 anos estava em casa com a ﬁlha de 46 anos quando o trio

resultado com informações que a morte tinha causas naturais.

Ainda de acordo com a família, o corpo foi encaminhado ao IML.

Preso por pensão
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Receita lança serviço de atualização de CPF
via internet

A Receita Federal disponibilizará a partir da próxima
segunda-feira um serviço de atualização dos dados cadastrais
do CPF via internet. Será possível atualizar, gratuitamente,
dados como nome, endereço, telefone e título de eleitor por
meio do preenchimento de um formulário no site da instituição
pelo próprio contribuinte. O serviço estará disponível 24 horas
e poderá ser utilizado por brasileiros e estrangeiros residentes
no Brasil, independentemente da idade. Para fazer o processo,
será necessário apenas acessar o site da Receita e informar
os dados, não havendo necessidade de nenhuma outra etapa
ou certiﬁcado digital. Se as informações estiverem corretas, a
atualização é feita imediatamente e o usuário poderá imprimir
um comprovante de inscrição atualizado. O sistema não está
disponível para celulares nesta primeira versão do serviço.
Atualmente, é preciso se dirigir a uma agência do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios portando
documentos que comprovem a alteração pretendida e pagar
uma taxa de 7 reais. A atualização presencial dos dados do
CPF continuará disponível. A Receita estima que a medida
beneﬁciará 191 milhões de pessoas.

Segundo MPF Geddel e Cunha formaram
quadrilha na Caixa

A Polícia Federal deﬂagrou a operação Cui Buno, expressão
em latim que signiﬁca “a quem interessa”, que deixou o
Planalto de cabelo em pé. Na mira dos investigadores, está o
ex-ministro Geddel Vieira Lima, responsável, até pouco tempo
atrás, por fazer a articulação política entre o governo de Michel
Temer e o Congresso. O peemedebista baiano é suspeito de
ter participado de uma quadrilha que arrecadava propinas
na Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013, período em
que ocupou o cargo de vice-presidente de pessoa jurídica do
banco estatal. Também são apontados como integrantes do
esquema criminoso: o ex-presidente da Câmara, Eduardo
Cunha; o doleiro Lúcio Funaro, presos na Operação LavaJato; e o vice-presidente da instituição ﬁnanceira pública
Fábio Cleto, além de empresários interessados em receber
recursos do banco estatal. “Os elementos de prova colhidos
até o presente momento apontam para a existência de uma
organização criminosa integrada por empresários brasileiros
e agentes públicos que, ocupando altos cargos na Caixa
Econômica Federal e no Parlamento brasileiro, desviavam de
forma reiterada recursos públicos a ﬁm de beneﬁciarem a si
mesmos, por meio do recebimento de vantagens ilícitas, e a
empresas e empresários brasileiros, por meio da liberação de
créditos e/ou investimentos autorizados pela Caixa Econômica
Federal em favor desses particulares”, escreveu o procurador
Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, em sua representação.

Governo publica senhas de redes sociais
por engano no Twitter

Fies poderá ser renovado a partir do dia 16

Nas mãos de quem estamos!

Em um pequeno acidente online, o Palácio do Planalto
distribuiu pelo Twitter um documento com as senhas para redes
sociais do governo. Lá estavam logins para Facebook, Twitter,
Instagram e até contas do Gmail. A informação foi publicada
pelo Radar On-Line, coluna de VEJA. A mensagem publicada
no Twitter levou como anexo, por engano, um documento
hospedado no Google Drive–plataforma de hospedagem na
nuvem. O documento servia como uma central de senhas,
algo pouco seguro para se fazer. As senhas ainda mostram
que segurança digital não é uma prioridade para a equipe.
Uma das senhas era extremamente simples e pouco segura:
planaltodotemer2016. Ao lado, de acordo com o Radar On-Line,
vinha um aviso em caixa alta, que pedia para que a senha
nunca fosse alterada. Após perceber o erro, a equipe apagou
a mensagem com o link que havia sido publicado no Twitter.
Agora, para acessar o documento é preciso ter autorização,
exigência que não existia antes–outro erro de segurança básico.

Minirreforma do governo prioriza acordo
coletivo sobre legislação trabalhista

Esse é um aspecto inovador, e polêmico, da proposta
de minirreforma trabalhista anunciada pelo presidente da
República Michel Temer, na quinta-feira (22), e enviada ao
Congresso Nacional. Em vez de medida provisória, o governo
resolveu encaminhar uma série de medidas que ﬂexibilizam a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por meio de projeto
de lei, que será discutido e votado pela Câmara dos Deputados
em regime de urgência, antes de chegar ao Senado. A primazia
dos acordos coletivos de trabalho sobre a CLT deverá alcançar
11 pontos relativos a jornada de trabalho e remuneração. Ficam
fora dessa possibilidade questões ligadas a saúde, segurança
e higiene do trabalho, além de direitos de terceiros, férias de
30 dias, FGTS, 13º salário, descanso semanal. Jornada de
trabalho A repercussão do acordado sobre o legislado na
deﬁnição da jornada de trabalho, por exemplo, poderá esticar
o limite máximo para 220 horas mensais e 12 horas diárias.
Atualmente, a jornada padrão é de 44 horas semanais e 8 horas
diárias. Ao comentar esse aspecto da minirreforma, o ministro
do Trabalho, Ronaldo Nogueira, assegurou que a ampliação
da jornada de trabalho além dos limites propostos não está em
discussão no governo. E explicou que a forma de execução do
expediente semanal é que poderá ser ajustada por convenção
coletiva, mas "desde que seja vantajosa para o trabalhador".

Os estudantes poderão renovar os contratos do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) a partir do dia 16 de janeiro,
segundo o Ministério da Educação (MEC). Os aditamentos são
feitos pela internet, no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).
A renovação vale somente para contratos formalizados até 31
de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas
para fevereiro. Os contratos do Fies devem ser renovados a
cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente
pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar
as informações inseridas pelas instituições no SisFies. As
instituições de ensino superior devem cadastrar os dados
dos estudantes beneﬁciados pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). Após essa etapa, os estudantes devem entrar
no sistema e conﬁrmar os dados. O prazo para as instituições
inserirem os dados dos estudantes vai até o dia 30 de abril. No
caso de aditamento não simpliﬁcado, quando há alteração nas
cláusulas do contrato, como mudança de ﬁador, por exemplo,
o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao
agente ﬁnanceiro para ﬁnalizar a renovação. Já nos aditamentos
simpliﬁcados, a renovação é formalizada a partir da validação do
estudante no sistema. A abertura do SisFies para os aditamentos
foi uma das primeiras medidas anunciadas este ano pelo
Ministério da Educação (MEC). A intenção é evitar os problemas
que ocorreram no ano passado. No segundo semestre de 2016,
as renovações dos contratos, que geralmente ocorrem no início
do semestre, só puderam ser feitas a partir de outubro, devido
a atrasos de pagamentos. De acordo com o MEC, cerca de
98% dos estudantes conseguiram renovar o ﬁnanciamento, o
que totalizou um orçamento de R$ 8,6 bilhões. O Fies oferece
ﬁnanciamento de cursos superiores em instituições privadas a
uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar
a dívida após a formatura. O percentual do custeio é deﬁnido
de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal
bruta per capita do estudante. Atualmente, mais de 2 milhões
de estudantes participam do programa.

Consumidor poderá receber celular reserva
enquanto deixa aparelho para consertar

Uma proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) prevê
que a empresa de celular forneça um aparelho reserva ao
consumidor caso o produto seja enviado para a assistência
técnica ainda dentro do período de garantia. O projeto
determina que o aparelho emprestado permita o recebimento
e a realização de chamadas, além do envio de mensagens
e acesso à internet, caso o dono já seja assinante de plano
de dados. O texto aguarda votação no Plenário do Senado.
Agência Senado.
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Meninas do Boticário de Faxinal

Bar do Seu Francisco na Rodoviária de Faxinal

Equipe de trabalho da Kaelys em Faxinal

Tomando um lanche na Pão Quente em Faxinal

Bar do Junior na Rodoviária de Faxinal

Show da Banda Mahuma em Faxinal

Andréia do Posto Amigão/Cleto em Faxinal

Clientes na Top 10 em Faxinal

Turma da Terra do Boi tomando umas na Terra do Tumati
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

Pinheiro, Véio Zuza, Zé do Aço e Fernando Navarro e a Morte, tomando umas
na casa da Maria.

Quem aniversariou em Faxinal foi a Dona Duzinha, viúva do saudoso João Perigoso, primeiro
prefeito de Grandes Rios. A comemoração aconteceu na casa do amigo Pinheiro em Faxinal.
Parabéns!!!
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O deputado Tercilio Turini em respeito
aos seus eleitores e ao povo da região,
se torna parceiro do Só Negócios,
visando manter a todos informados
sobre suas ações parlamentares.

Turini cobra obra do Contorno Norte

Tercilio pede para Acil agilizar grupo de trabalho
sobre Contorno Norte
Uma nova reunião sobre o Contorno Norte de Londrina deve
ser agendada nos próximos dias, iniciando os estudos técnicos
para deﬁnir projeto e execução da obra. O deputado estadual
Tercilio Turini pediu ao presidente da Associação Comercial e
Industrial de Londrina (Acil), Cláudio Tedeschi, para agilizar a
formação do grupo de trabalho que encaminhará discussões e
decisões relativas ao empreendimento. Turini ﬁcou preocupado
com declarações do governador Beto Richa em entrevista à Folha
de Londrina, no ﬁnal de semana, que deixou transparecer que o
Contorno Norte pode não ser viabilizado. “Londrina e o Norte do
Paraná não podem abrir mão dessa obra, que deveria ter sido
concluída em 2002 como encargo da concessionária do pedágio.
Foi postergada por aditivos contratuais, mas as caras tarifas
continuaram a ser cobradas”, ressalta o deputado. Ele enfatiza
que o Contorno Norte é fundamental para o fortalecimento
econômico de Londrina e região, com a abertura de nova área
de expansão para atração de indústrias. “O ramal rodoviário
também vai retirar o ﬂuxo de veículos pesados do perímetro
urbano, melhorando a segurança no trânsito”, destaca. Segundo
Turini, o presidente da Acil informou que pretende marcar a
reunião até o dia 25 de janeiro, para retomar as discussões
e aprofundar as informações apresentadas pela direção do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no encontro
realizado no ﬁnal de novembro. “Entidades empresariais,
lideranças políticas e toda comunidade precisam se manter
mobilizadas pela construção do Contorno Norte. É urgente a
criação do grupo de trabalho, para não deixar o tema cair no
esquecimento”, aﬁrma o deputado.

Perdemos o timing’ para prender Lula, diz
delegado da Lava Jato

Polícia Cientíﬁca do Paraná abre concurso público

A Polícia Cientíﬁca do Paraná está com concurso público aberto para
contratação de proﬁssionais para os cargos de perito oﬁcial (nível superior) e de
agente auxiliar de perícia oﬁcial (nível médio). As inscrições poderão ser feitas
no período de 17 de janeiro a 23 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de
R$ 80,00, para os candidatos de nível médio, e de R$ 140,00, para os de nível
superior. São 54 vagas iniciais, para as funções de médico-legista, odontologista,
químico-legal, toxicologista e perito criminal, esta última abrangendo várias
áreas do conhecimento (todos estes peritos oﬁciais), além das funções de
auxiliar de perícia e auxiliar de necropsia (que são agentes auxiliares de perícia

oﬁcial). A remuneração inicial para o cargo de nível superior é de R$ 9.264,57. Já a remuneração para o cargo de nível médio
é de R$ 3.163,35. Para a função de médico-legista, a jornada de trabalho é de 20 horas semanais. Para as demais funções, a
jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O último concurso público para a Polícia Cientíﬁca do Paraná foi realizado no ano
de 2007. O concurso público será composto de prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classiﬁcatório; avaliação
de títulos de caráter classiﬁcatório; e avaliação psicológica de caráter eliminatório. Ás provas objetiva e discursiva ocorrem dia
26 de março. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Desta forma, além das vagas
iniciais em aberto, existe a possibilidade de chamamento de mais candidatos, conforme outras vagas sejam autorizadas, criadas
ou venham a vagar durante o período de validade do processo. A instituição de ensino responsável pela execução do concurso
público, após realização de processo licitatório, é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Outras informações
sobre o concurso podem ser obtidas em: www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/303.

Produção da na safra 2016/17 deve ser recorde
A produção brasileira de grãos na safra 2016/17, em fase de plantio, deve
alcançar recorde de 215,27 milhões de toneladas, o que corresponde a um
aumento de 15,3% (ou 28,6 milhões de toneladas), em comparação com o total
de 186,7 milhões de t no período 2015/16. Os números fazem parte do quarto
levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgados
nesta terça-feira (10 de janeiro). Segundo a Conab, o resultado positivo se deve
à produtividade média das culturas, em recuperação da inﬂuência negativa das
condições climáticas da safra passada. A área total tem previsão de ampliação em 1,4% (ou 745,6 mil hectares) quando comparada
à safra anterior, podendo atingir 59,08 milhões de hectares. A soja, principal cultura de verão, deve registrar crescimento de 8,7%
na produção, podendo alcançar 103,78 milhões de toneladas, com aumento de 8,3 milhões de t frente à safra anterior. A área de
cultivo com a oleaginosa deve crescer 1,6%. O milho primeira safra deverá alcançar 28,40 milhões de toneladas, com um aumento
de 9,9% (mais 2,5 milhões de toneladas) em comparação com a safra 2015/16. A área de plantio com o cereal deve ser ampliada
em 3,2%. O feijão primeira safra deve atingir 1,3 milhão de toneladas, resultado 25,7% superior à safra passada, enquanto para
o arroz a previsão é de colheita de 11,64 milhões de toneladas (aumento de 9,7%). Já o algodão pluma deve crescer 10,1% e
pode atingir 1,41 milhão de toneladas, apesar de uma redução de 5,2% na área cultivada. "Algodão e arroz tiveram redução de
área, por causa da substituição pelo cultivo de soja, o que não ocorreu com as demais culturas de primeira safra", explicam os
técnicos da Conab. Os técnicos da Conab vão detalhar números do quarto levantamento, em Brasília, dentro de instantes. Devem
participar da entrevista a diretora de Política Agrícola e Informações da Conab, Cleide Laia, o superintendente de Informações
do Agronegócio da companhia, Aroldo Neto, e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller.

Orçamento da Prefeitura será de R$ 71,6 milhões

Dos R$ 71.626.001,12 milhões previstos, as áreas de educação, saúde e meio ambiente
receberão as maiores quantias

Coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal,
o delegado Maurício Moscardi Grillo aﬁrma em entrevista a
VEJA que houve um tempo em que os investigadores tinham
provas, áudios e indícios que poderiam caracterizar tentativa
de obstrução da Justiça por parte do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, mas que, hoje, “os elementos que justiﬁcariam
um pedido de prisão preventiva não são tão evidentes”. Ele
diz também que foi um erro ter levado o petista para depor
no Aeroporto de Congonhas porque acabou permitindo a ele
passar uma imagem de vítima. O delegado aﬁrma que a PF
ainda não digeriu bem o fato de a corporação ter ﬁcado fora
da delação da Odebrecht e que “há uma personiﬁcação da
parte de alguns procuradores como heróis na força-tarefa”. E
faz um alerta: mudanças no comando da PF como cogita o
ministro Alexandre de Moraes (Justiça), podem comprometer
o andamento da Lava Jato.

Valor foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 14 de dezembro de 2016
e entrou em vigor no 1° dia de 2017. Dos R$ 71.626.001,12 milhões previstos, as
áreas de educação, saúde e meio ambiente receberão as maiores quantias. De
acordo com a prefeitura, serão destinados, 15,551 milhões de reais para educação
o que representa 21,71%, para a saúde R$ 12,096 milhões o que representa
16,88% e para o meio ambiente R$ 11,225 milhões, o que representa 15,67%
do total respectivamente. As projeções estão detalhadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de n°2.899, para o este ano e é possível consultar no site
da prefeitura e câmara, ou através do link: LDOIvaiporã2017.

BR-376 está com desvio no trevo de Ortigueira

A BR-376 está com um desvio no trevo de Ortigueira, nos Campos Gerais
do Paraná, para obras de duplicação da rodovia e construção de um novo
viaduto. A CCR Rodonorte, concessionária responsável pelo trecho, informa
que a intervenção será no km 352 e deve durar aproximadamente 180 dias.
Os trabalhos da concessionária também são realizados entre os kms, 354 e
349 da rodovia. Apesar do desvio, a concessionária informa que moradores de
Ortigueira e demais motoristas poderão continuar acessando e saindo da cidade
do mesmo ponto. Mas orienta para cuidado com a velocidade máxima permitida
no trecho, de 60 km/h devido às obras, e atenção com as conversões. A marginal da rodovia, que será utilizada parcialmente no
desvio, recebeu reforços na sinalização vertical e horizontal, além da instalação de uma lombada física, ainda de acordo com a
CCR Rodonorte. Outros pontos em obras - Outros quatro pontos da BR-376 estão em obras de duplicação: em Tibagi, entre os
kms 441 e 431; em Imbaú, as obras são no perímetro urbano, entre os kms 488 e 482; também há frentes de trabalho na região
de Califórnia; em Apucarana, os trabalhos se concentram no viaduto sobre o Contorno Sul.

09

E�içã� 574 - 16 �� j����r� �� 2017

coluna

e spÍrit a
Harmonizando sentimentos

HORÓSCOPO
Áries

Touro

Gêmeos

Carlos tinha uma irmã. Toda vez que saía, ele precisava

Nesta semana seu regente, Marte, que

De modo geral você estará passando

Muitas vezes você precisa trabalhar

levá-la junto. E Terry, no conceito do irmão, não era uma boa

está transitando no signo de Peixes, continua

uma semana intensa em atividade, mas

em muitas frentes ao mesmo tempo,

companheira para as brincadeiras. No jogo de bola, vivia

em quadratura com Saturno, indicando a necessidade também bastante compensadora em resultados. Tudo porém como você é multifuncional, acaba dando

deixando a bola cair. No jogo de pique, ﬁcava correndo à toa,

de manter sob controle aqueles impulsos primitivos está se resolvendo aos poucos, principalmente porque conta de tudo e no ﬁnal tudo está dando certo. Você

parecendo folha que o vento carrega de um lado a outro. Enﬁm,
ela não entendia as regras e fazia tudo errado. Antes do Natal,
ele foi ao Shopping Center para comprar um presente para a avó.
Como sempre, Terry foi a tiracolo. E como sempre, atrapalhou.
Carlos se sentiu obrigado a comprar uma boneca boba, só porque
ela não parava de dizer: linda, linda. E não queria sair daquele
balcão. De mau humor, quando Terry pediu para ir ao banheiro,
ele simplesmente apontou a porta, ao fundo do corredor, e a

que tanto impulsionam suas ações. Procure não agir algumas duvidas que estavam incomodando já estão continua com Saturno em Sagitário inﬂuenciando
de forma precipitada, especialmente se for provocado. se dissipando aos poucos. Enquanto seu regente, especialmente os natos do ultimo decanato do signo e
Aquela reação do tipo "toma lá da cá" deve ser evitada Vênus estiver transitando em Peixes você se sentirá por causa disso ainda terá alguns obstáculos a serem
a qualquer preço. Tensões, acidentes e enfrentamentos mais disponível também para desfrutar de momentos superados. Porém, lembre-se que Saturno, como um
estarão na sua ordem do dia, durante alguns dias. Muita românticos e relaxantes, especialmente se puder bom pai, premia os ﬁlhos esforçados! Você colherá os
cautela ao viajar, especialmente nos dias de chuva aproveitar esse período de verão para o contato com frutos de seus esforços e que no ﬁnal obterá estrutura
intensa. A conjunção de Marte com o Quiron promete o mar. A água terá um resultado muito salutar no seu suﬁciente para ir adiante com seus planos e projetos. No
curar aquelas feridas que insistem em sangrar.... Perdoe! organismo, varrendo de vez os efeitos nocivos dos âmbito pessoal convites para festas e reuniões sociais

excessos eventuais cometidos nas festas natalinas.

deixou ir sozinha. Ele a viu tropeçar duas vezes nos degraus. Ela
estava toda alvoroçada por estar indo sozinha a um lugar.
Cansado de esperar, depois de dez minutos, considerando a
irmã a pessoa mais lerda do mundo, foi procurá-la. Mas ela tinha
desaparecido. Estava perdida. Ele começou a subir e descer
escadas. Andou por todos os corredores. Perguntou a pessoas.
Nada! O remorso começou a tomar conta dele. O que diriam seus
pais? Com certeza, pensariam que ele ﬁzera de propósito, para
ver-se livre dela de uma vez por todas. E se não a encontrasse
nunca mais? Começou a lembrar do cartão de aniversário que
ela lhe dera. Sua mãe lera vários cartões e ela escolhera um
que dizia: "Para o meu querido irmão.' Recordou de quantas
vezes Terry enxugava a louça, no lugar dele, porque ela gostava.
Lembrou de como ela conseguia fazer o bebezinho rir, quando
ele ﬁcava irritado, por causa dos primeiros dentinhos. Começou a
chorar. E se alguém a estivesse maltratando? E se ela estivesse
sozinha e apavorada? Foi andando mais depressa. As lágrimas

Câncer

Leão

podem lhe oferecer bons momentos de lazer. Relaxe.

Virgem

Sob os inﬂuxos da Lua Cheia de Câncer

Você pode se sentir assoberbado

Você se sente equilibrado e pode

você poderá se sentir particularmente

de tarefas e em muitas ocasiões sente

desfrutar de momentos bem agradáveis,

emotivo, especialmente nos primeiros dias da semana. que está sobrecarregado e por isso ﬁca de mau- especialmente se mantiver uma rotina leve, sem grandes
Pense duas vezes antes de tomar decisões precipitadas humor! Muita calma nesse período, caro leonino. atividades. As conﬁgurações astrológicas desta semana,
que serão principalmente geradas por emoções Desenvolva a justa força para cada obstáculo, sem apesar de favoráveis, indicam a necessidade de não
reprisadas por mágoas do passado. Para encontrar o
ponto de equilíbrio que restabeleça a sua Paz interior
perdoe e deixe para trás as experiências negativas do
passado. Com o início da Lua Minguante do dia 19
poderá controlar melhor as suas explosões emocionais,
sentindo-se mais equilibrado e tranquilo. Use o contato
com a natureza para relaxar.

Libra

forçar as situações e, se conseguir, avalie os resultados
à medida que consegue o êxito desejado. Você deve
usar a força com sabedoria e manter sua ambição
pessoal sob controle. Você conseguirá o sucesso se
trabalhar de forma constante. No âmbito familiar,
aproveite este momento para resolver uma pendência,
esclarecendo um mal-entendido que causa estresse no

se sobrecarregar de tarefas. Compartilhe sempre que
puder. Você estará mais sensível e emotivo e poderá
experimentar momentos de melancolia. Os desaﬁos
que a vida lhe apresenta se resolverão aos poucos, sem
muito esforço se conseguir manter a sua autoestima
elevada. Não se irrite com os contratempos. Releve.

seu relacionamento. Alivie.

Escorpião

Sagitário

escorrendo pelo rosto. E quase caiu em cima de Terry. Ela estava

Você tem mais alguns meses para

Nesta semana o escorpiniano

Você está aproveitando este período de

sentada no chão, com um garotinho no colo. A mãe dele fazia

desfrutar da presença benéﬁca de Júpiter

poderá contar com todas as conﬁgurações

férias para recarregar as suas energias

compras e logo elogiou o jeito dela para lidar com bebês. Carlos
teve vontade de gritar com a irmã, bater nela! Queria que ela
soubesse o quanto ele tinha ﬁcado assustado com a ideia de
perdê-la. Mas não fez nada disso. Somente deu-lhe um grande
e apertado abraço. Tomou-a pela mão e foram para casa. E
descobriu que amava muito aquela irmã. Que ela era importante
para a sua vida. Hoje, ele tem um trato com sua mãe: Metade
das vezes que sai para brincar com os amigos, ele vai com Terry.
A outra metade, vai sozinho. E toda vez que ela sai com ele,
Carlos a leva com a maior boa vontade. Este ano, quando Terry
fez aniversário, Carlos lhe comprou um cartão com os dizeres:
Para uma irmã maravilhosa. E era de coração.
Ante as limitações de um ﬁlho, aprende a observar os demais.

em seu signo, por essa razão continue ampliando seus favoráveis especialmente focadas nos campo dos com o calor do ambiente familiar, pois Saturno, em
horizontes aproveitando as inúmeras oportunidades que relacionamentos profissionais. Você conseguirá trânsito em seu signo até o ﬁnal do ano, o convida
ﬁnalmente alcançar um objetivo há muito tempo
continuam a aparecer em sua vida. Neste momento em
a um período de reﬂexão e introspecção pouco
ambicionado e ainda conseguirá a colaboração de
que seu regente, Vênus, se encontra em conjunção a
adequado à sua personalidade, mas muito útil para
colegas e parceiros para reagir positivamente às suas
Netuno, o clima de romance vem bater à sua porta
você conseguir implantar com segurança os seus
iniciativas e ainda enriquecendo seus planos com
lhe proporcionando momentos de pura felicidade
sonhos mais ambiciosos. Quem tem trabalhando duro
sugestões e ideias criativas. Portanto, neste momento
e regozijo. Saiba aproveitar bem esse momento você precisa ser mais receptivo se dispondo a acolher está começando a colher os frutos de seus esforços.
tão favorável, pois poderá esquecer a prudência e de bom grado as sugestões dos colaboradores. No No âmbito amoroso e íntimo pode surgir a vontade de
se indisporá com parceiros e colegas com atitudes âmbito intimo, seu carisma pessoal não poderia estar estabelecer um relacionamento mais seguro. Ótimo

demasiadamente independentes. Lembre-se da balança melhor. Aproveite esse momento positivo para levar momento para um noivado ou um casamento. No âmbito
para manter o equilíbrio em suas atitudes.

Capricórnio

adiante os seus projetos pessoais.

Aquário

proﬁssional, as parcerias serão muito bem vindas.

Peixes

Na tua maturidade de pai ou mãe, auxilia-os a se entenderem e

Esta é a ultima semana do Sol em

A sua capacidade de tomar decisões

Você desfruta da presença do benéﬁco

se amarem. Explica ao saudável das carências do outro. Mas não

Capricórnio e os aniversariantes da semana
terão a conﬁguração atual em sua Revolução Solar. Ela
indica que você terá ainda alguns obstáculos diante
de si, e que precisará aprender a ter mais criatividade
e jogo de cintura, diversiﬁcando as suas atividades e
focando as suas iniciativas em diferentes objetivos. Não
coloque todos os ovos numa só cesta. Tenha sempre
um plano B na manga, inclusive nessa semana, pois a
Lua Cheia que a inﬂuencia até o dia 19 indica perigo
de eventuais descontroles e explosões emocionais,
suas ou não, causarem danos irreparáveis no âmbito
proﬁssional. A menos que você esteja desejando uma
reviravolta, seja cauteloso.

precisa ser colocada em prática, pois não

Vênus em seu signo e consegue sentir

lhe carregue os ombros com a incumbência total de atender ao
irmão. Lembra que, por vezes, ele mesmo pode estar se sentindo
preterido pelas tantas atenções que o outro desperta. Ajuda-o
para que se amem, cresçam e conquistem louros da vida, juntos.
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

faltam novos desaﬁos em sua vida. Comece a planejar
seus planos e não dispense a colaboração de amigos
e colegas que se sentirão disponíveis e se oferecerão
a ajudá-lo, sempre que for necessário. Enriqueça-se
com as suas sugestões. Procurando ouvir a sua
intuição com momentos de meditação e introspecção,
acabará encontrando novas formas para contornar os

uma harmonia interior capaz de renovar seu otimismo
em relação ao seu futuro. Você sentirá facilidade em
conseguir a colaboração de amigos e colegas e poderá
levar adiante seus projetos pessoais. Ainda receberá
muitos convites para reuniões sociais, festas e ocasiões
muito agradáveis. Aproveite essa presença e abra seu

eventuais obstáculos sem forcar aquelas situações que coração para novos relacionamentos amorosos; se
não dependem de sua ação direta. Saber discernir esta está à procura de um parceiro este é o momento para
diferença será imprescindível para o sucesso de seus aproveitar! Receberá muitos elogios e homenagens.
Melhora também o campo ﬁnanceiro. Aproveite.
empreendimentos.
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Piso dos professores tem reajuste de 7,64% e
vai para R$ 2.298
O piso salarial dos professores em 2017 terá um reajuste
de 7,64%. Com isso, o menor salário a ser pago a professores
da educação básica da rede pública deve passar dos atuais
R$ 2.135,64 para 2.298,80. O anúncio foi feito pelo Ministério
da Educação (MEC). O piso salarial dos docentes é reajustado
anualmente, seguindo as regras da Lei 11.738/2008, a chamada
Lei do Piso, que deﬁne o mínimo a ser pago a proﬁssionais em
início de carreira, com formação de nível médio e carga horária
de 40 horas semanais. O ajuste deste ano é menor que o do ano
passado, que foi de 11,36%. O valor representa um aumento
real, acima da inﬂação de 2016, que fechou em 6,29%. O novo
valor começa a valer a partir deste mês. "Signiﬁca um reajuste
acima da inﬂação, cumprindo a legislação", disse o ministro da
Educação, Mendonça Filho. "É algo importante porque signiﬁca,
na prática, a valorização do papel do professor, que é central na
garantia de uma boa qualidade da educação. Não se pode ter
uma educação de qualidade se não tivermos professores bem
remunerados e motivados", acrescenta. A lei vincula o aumento
à variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno deﬁnido no
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb). Pela
lei, os demais níveis da carreira não recebem necessariamente o
mesmo aumento, o que é negociado em cada unidade federativa.
Aumento de R$ 5,083 bilhões nos gastos municipais Em um
cenário de crise, o reajuste preocupa estados e municípios.
Estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) mostra que o reajuste do piso salarial dos professores vai
gerar um aumento de R$ 5,083 bilhões nos gastos municipais.
De acordo com a CNM, de 2009 a 2016 os gastos com a folha
de magistério tiveram uma expansão de R$ 41,829 bilhões.

Paraná é o segundo estado com mais
divórcios
Nos últimos dez anos, o Paraná teve 61.816 separações
feitas em cartórios, ﬁcando atrás apenas de São Paulo. Na
terceira colocação está Minas Gerais. Os dados, divulgados
na quarta-feira (11), são do Colégio Notarial do Brasil,
Conselho Federal (CNB-CF), a pedido do Colégio Notarial
do Brasil Seção Paraná (CNB-PR). Segundo o levantamento,
no Paraná o número de inventários lavrados nos últimos 10
anos foi superior a 106 mil. O cálculo foi realizado segundo
estudo do Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça
Brasileiro (CPJus), que estima que cada processo que entra
no Judiciário custa em média R$ 2.369,73 para o contribuinte.
Os números demonstram o interesse da população em
solucionar as separações de forma mais rápida, eﬁciente
e mais barata.

Ex-prefeita e mais cinco pessoas são suspeitas de repasse irregular
A 3ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público
de Campo Mourão, no Centro-Ocidental paranaense, ajuizou ação
civil pública por ato de improbidade administrativa contra cinco
pessoas, entre elas a ex-prefeita da cidade, o ex-coordenador
de Governo e o ex-secretário municipal de Fazenda, todos da
gestão 2013-2016. Os requeridos são suspeitos de envolvimento
em irregularidades na contratação de uma emissora de rádio pelo
Município. Conforme apurou a Promotoria, o ex-coordenador
de Governo, a ex-prefeita e um terceiro requerido detinham, na
Prefeitura de Campo Mourão, o poder de indicar os veículos de
comunicação que seriam agraciados com verbas públicas para a
inserção de propagandas do Município. A rádio foi um dos veículos
indicados, havendo indícios de que o então coordenador de
Governo era também arrendatário e administrador da emissora.
Na ação, a Promotoria informa que, desde a época dos fatos, a
rádio encontra-se em situação irregular. A emissora foi repassada
a várias pessoas por meio de procurações e contratos de

arrendamento, sendo que nenhum desses documentos possui
eﬁcácia ou validade jurídica para que a rádio possa operar
segundo os padrões exigidos pela legislação brasileira. "No
entanto, mesmo diante das irregularidades, a estrutura da rádio
continuou sendo utilizada para radiodifusão, emissão de notas
ﬁscais e recebimento de verbas públicas, caracterizando desvio
do erário, prejuízo aos cofres públicos e enriquecimento ilícito",
ressalta a Promotoria. Destaca-se ainda que, no ano seguinte
à posse do ex-coordenador de Governo no cargo, acontecida
em 2013, os valores repassados à emissora tiveram aumento
de cerca de 300%. Diante dos fatos, a Promotoria requer a
indisponibilidade dos bens dos réus, assim como sua condenação
pela prática de atos de improbidade administrativa. Além disso,
salienta que a rádio, como pessoa jurídica, não concorreu para
os atos de improbidade administrativa, tampouco seu sóciogerente e representante legal, uma vez que a emissora estava
arrendada a terceiros.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

Estudo vincula consumo de carne vermelha a inﬂamação
no intestino

Os homens que consomem muita carne vermelha sofrem com mais
frequência de um tipo comum de inﬂamação do intestino, chamada diverticulite,
revelou um estudo publicado na terça-feira (10). Esta doença é provocada pela
inﬂamação de um ou vários divertículos - pequenas bolsas de tecido que se
formam na mucosa interna do intestino. O estudo comparou o grupo composto
por 20% dos participantes que consumiam mais carne vermelha com os 20%
que consumiam menos, e concluiu que os casos de diverticulite foram 58%
mais numerosos no primeiro grupo, explicaram os pesquisadores, em sua
maioria, acadêmicos da Universidade de Harvard. Os dados foram extraídos
de um amplo estudo epidemiológico nos Estados Unidos, que analisou as
respostas de mais de 46.000 homens questionados periodicamente desde
1986. A cada quatro anos, os participantes responderam a perguntas sobre
seus hábitos alimentares no ano anterior, especiﬁcando o seu consumo de
carne vermelha, frango e peixe. As opções variavam desde "nunca ou menos
de uma vez por mês" até "seis vezes por dia ou mais". Do total do grupo, 764
homens desenvolveram diverticulite, o que equivale a 1,6%. Os especialistas
destacaram que o estudo só mede uma coincidência estatística, sem expressar
uma relação de causalidade. Os grandes consumidores de carne vermelham
também fumavam mais que a média, praticavam menos esportes e recorriam
mais vezes a anti-inﬂamatórios e analgésicos. A equipe desenvolveu algumas
hipóteses, entre elas a de que o consumo elevado de carnes vermelhas poderia
perturbar o equilíbrio das bactérias que vivem no intestino. A diverticulite é
uma condição relativamente comum que pode ter consequências graves em
4% dos casos (abscessos, peritonite, perfuração do intestino), destacaram os
autores do estudo, publicado na revista médica Gut, que depende da publicação
British Medical Journal (BMJ).

J
O
R
N
A
L
S
Ó
N
E
G
Ó
C
I
O
S

J
O
R
N
A
L
S
Ó
N
E
G
Ó
C
I
O
S

(43) 3461-4241

Rua Santos Dumond - 483

J
O
R
N
A
L
S
Ó
N
E
G
Ó
C
I
O
S

2017

12

E�içã� 574 - 16 �� j����r� �� 2017

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

CONTATO:

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

www.faxinalimoveis.com.br

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

FONES:
(43) 3461-2222
(43) 99659-2121

LOCAÇÃO

VENDA

1) Casa Alvenaria, dois quartos, 1) Terreno área de 354m², Jardim
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ novo Faxinal, R$ 45.000,00
2) Terreno 600m², Rua São Paulo,

360,00 mensais

PROVA

AGENDADA

2) Casa Alvenaria, três quartos, centro R$ 120.000,00
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 3) Terreno 150m² Rua Eurides
Conjunto

Adram

480,00 Cavalheiro de Meira 422 R$

R$

mensais

100.000,00

3) Casa Alvenaria, três quartos, 4) Terreno 600m² Rua Yani de
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
5)

mensais (três disponíveis)

Terreno

1.200m²

Rua

VENDA

-Casa Alvenaria Conj. Pe. João Carlos:

4) Casa Alvenaria, dois quartos, Claudemiro Gonçalves Moreira,

Valor R$220.000,00.

-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael

Residencial do lago, R$ 450,00 R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)

- Casa Alvenaria Jd. Pedro Gonçalves da

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins

mensais

Luz Rua 05:Valor R$120.000,00.

Vieira. Consulte Valor.

- Casa Madeira Jd. Los Angeles: Rua

5) Casa Alvenaria, dois quartos, Israel Neca, R$ 130.000,00

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

de asfalto. Terreno 12x37 444m². Valor

Consulte Valor.

R$65.000,00.

TERRENOS FAXINAL

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa

CASAS BORRAZÓPOLIS

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

Imóveis em vários bairros da cidade,

R$60.000,00.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,

-Casa

Rua 31 de Março. Asfalto. R$65.000,00.

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA.

IMÓVEL RURAL
-Sítio

30

de

alq.

07

mecanizado

Alvenaria

Resid.Cassarotti:Laje.

Valor R$110.000,00.
e

CASAS MAUÁ DA SERRA

possibilidade de mecanizar mais 04alq.

Imóveis em vários bairros da cidade,

17alq de pastagem e 06alq de reserva

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje

barracão de 120m, mangueira, área toda

ou forro PVC.

LOCAÇÃO

cercada com cerca paraguaia e a 04km de

CASAS FAXINAL

Faxinal. Consulte Valor.
-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02

Doce. Prox. da rodovia. Município de

quartos. Valor R$650,00 mensal.

Borrazópolis-Pr.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos.

IMÓVEL COM. FAXINAL

Valor R$690,00 mensal.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

-Casa Alvenaria Centro: 03 quartos. Valor

com contrato de locação ativo). Consulte

R$700,00 mensal.

Valor.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte).

CASAS FAXINAL

Valor R$880,00 mensal.

Imóveis em vários bairros da cidade,

-Sala Comercial – Centro: 30m² com wc e

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

blindex. Rua Santos Dumont (em frente à

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

Prefeitura). Valor R$880,00 mensal.

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

-Sala

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

Eurides Cavalheiro de Meira, frente do Col.

Consulte Valor.

Érico Veríssimo. Valor R$1.320,00 mensal.

Comercial-Centro:

90m².

Rua

6) Terreno 2.100m² Rua José

Residencial Casavechia, R$ 500,00 7) Terreno 300m², Rua Candido
mensais

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.

Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00

6) Casa Alvenaria, 3 quartos, 8) Casa Alvenaria, Rua Alberto
Conjunto

Padre

João

Carlos Bartels 204, centro R$ 200.000,00
9) Casa Madeira 200m², terreno

Araujo, R$ 550,00 mensais

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, de 600,00m², Rua Mato Grosso,
Rua Marta Bueno de Camargo, R$ 120.000,00
R$

500,00

mensais

(quatro 10) Casa Alvenaria, Rua Dos
Dominicanos

disponíveis)

268,

centro

R$

8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 200.000,00
Pastor Luiz Santiago – 160, R$ 11)

Casa

Alvenaria

127m²,

terreno 420,00m², Rua Presbítero

460,00 mensais

9) Sobrado dois quartos, Rua Iani Joaquim

L.

Melo

262,

R$

de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 150.000,00
12) Casa Alvenaria, Rua 14 de

mensais.

10) Barracão, Rua Ismael Pinto dezembro 542, R$ 600.000,00
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 13) Casa Alvenaria 70m² terreno
245m²,

mensais

Rua

11) Barracão, Rua Antonio Garcia Terezio,
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

86,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

85.000,00

12) Barracão, Rua Antonio Garcia 14) Casa Alvenaria 162m² terreno
da Costa, R$ 900,00 mensais
13)

Chácara

14.000,00m²,

com

área

próximo

ao

saracura, R$ 500,00 mensais.

294m², Rua Candido Bastiani, R$
de 220.000,00
lago 15) Chácara área de 10.000m²
saída

para

Cruzmaltina,

R$

14) Sala comercial, Rua Ismael 250.000,00
Pinto Siqueira 875, R$ 450,00 16) Casas Novas 70m² Residencial
mensais.

do Lago R$ 100.000,00

