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VARIEDADES

Ponte de concreto no Vau do
Rio Pereira é inaugurada
Os moradores da comunidade de São Braz
prestigiaram nesta quinta-feira (5) a inauguração
da nova ponte do Vau do Rio Pereira. Aobra realizada peia Prefeitura de Bituruna era aguardada
há muitos anos peíos moradores da região e agora
proporciona mais segurança e melhor trafcgabilidade. Esta ponte substitui uma de madeira e é a
primeira de 16 que serão construídas de alvenaria
no interior de Bituruna.
"Várias vezes eu cheguei até aqui e o rio estava muito cheio, não tinha como atravessar. Era perigoso passar de carro ou a pé, precisávamos fazer
um desvio enorme. Agora temos que agradecer
muito pela facilidade que essa ponte traz", relata
o morador da comunidade, Jair Bigiunas. Quem
também mora na região e comemora a inauguração da ponte é João Maria das Dores Pacheco.
"Antes era um sofrimento. O motorista do ônibus
as vezes não conseguia passar. Agora ficou muito
bom e as estradas também estão muito boas",
enumera.
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Pré-estréia
A MENINA ÍNDIGO
Daia de lançamento 12 de outubro tis 2017 (1 h 39min)
Direçâo: Wagner de Assis
Elenco: Murilo Rosa, Paula Figueiredo, Fernanda Machado mais
Género Drama
Nacionalidade Brasil

rBdacao@olguassu.corn.br

Novelas
SlnopSBedetalms

Malhação

lolanda, assistente sccial indicada por Dóris, se apresenta a Aldo e Talo. Al do Digite das outras crianças, Sofia descobre em meio as suas Habilidades de
afirma ao iiiho que itá ss recuperar, clara OUVE Maiu iiiznr a Edffar que Bóris pintar o dom de conseguir curar doenças. A notícia acaba se espalhando e
asscdtoUra.Ro.BOTBGK^ia^ntomafcstadedapcíUdadEEiiendoCDra cfisga nas mãos de uma jornalista sensacionalista. Para proteger a naroía
..
!
•
J
Jurulu'
Coralina. Edgar avança contra Bons, que exige seus difeiLc^ w « e^. Tina e
Felipe se preocupam com o estado de Uca. Tato cozinha para Aldo, Guio alerta seus P'Als separados precisam

Tempo de Amar
Lucinda, Rcinaldu, Grsgono e Tiana cuidam de Inácio, que continua
desacordado. Padre Orlando u Louriva! se espantam ao uer que Inácio não asiá
mais na estrada. Geraldo e Nicota SP preocupam com a demora de Inácio. Em
Portugal, Maria Vitoria estranha a ausência de nolic:as do amado. Delfina se
aproveita do rancor de José Augusto e dá as jóias Ge Maria Vitoria para Terc-za,
que st; i n cornuda com as aíitudes da mau. No Riu, Geraldo, l.ouriva! t; Padre
Orlando desconfiam da que Inácio ara o rapaz desacordado na estrada. Lucinda
consulta Urãnia a acredite que Inácio é seu grandu amor, Conseineiro desafia
Tcodoro para um duelo, mas Celeste os impede. Inácio desperta do coma e
alírmii que <^t,i «GD. Ern Morros Verdes, Delfina a Tcreza entregam a cartn de
Inácio para Maria Vitória. Nascfi Mar parta, filha de Maria Vitória s Iriácin. Ho
brasil, Lucinda cuida de Inácio, que se lembra de Maria Vitória,
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A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Consórcio Interrnunicipal de Saúde
do Vale do Iguaçu - CÍSVAU, de acordo com suas atribuições legais, RETIFICA o
chamamento público n2 001/2017 de 03 de janeiro de 201 7 e alterações posteriores, para o
credenciamento de profissionais pessoas jurídicas da área da saúde para o ano drj 2017,
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PESSOA JURÍDICA

Anlór-ia deduz qus foi Sandra Helena
quein enviou dinheíto para Nelito,
Sandra Helena enccntra Môptica nu
prp.sle.in. Beíxíth sugere a Eric que faça
uma festa para os funcionarias do
hotel. Cí-itia repreende Sandra Helena
e avisa que devolverá o dinheiro |
PeJrirtlio. PeúVinlio íica sabendo por
Tânia que Sandra Helena distribuiu
parla do dinheiro roubado para os
funcmnarios do hotel. Pndrinlio se
e m o c i o n a com s atitude dos
funcionários que lhe entregaram o
dinheiro e decide pre5enteá-lui, Luiza
acotisolria Pedrinhn a abrir unta laja no
hotel, SaDine desmaia e Madalena
desconfia. Aríete leva as Imiãs para o
show da Rúbia e encontra Pedrinho.

A Força
do Querer
Cibele tenta subornar a família de
Zeca, - Abel e Nazaré repreendem a
menina. Jeiza afirma a Zeca que ele
precisa rtbvelar tudo o que saue à
polícia. Eugênio é rude com Rjy. Abel
conta para Edinalva que revelou a
rjibelc sobre o casamento de Rittnha
com 7eca. Silvana perde no jrjflo K Dita
tone a reacâo do agiota. Erii''alva
planeia a fufla de Ritinha para o Paca, A
polícia avisa a Caiu que descobriram o
paradeiro du Kubinhu. Cibele anuncia
a Ruy e Eugênio aue Ritintia à bígama.
Bibi decido procurar par Fíubinho, que
está no hotel com Carme. Ivan pensa
em Claudip. Joycesequestra Huy^inhu.
Alan e Eriça Irariam Jfiza para uma
importante luta. B^bi agride Carine e
confronta Rubinho. Simone deixa
est-jpdr para Ritinha que Ruy pediu a
guarda de Ruy^inho. O agiota rende
Pilvjtij f.otn uma arma.

Sandra Dehvoss
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

CISVAtl
Consórcio Intermunícipaf de Saúde do Vale do Iguaçu
AVJSO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N^ 002/2017
RETIFICAÇÃO DE EDITAL NB 01

apr*:»ita;âo tis ;rcp:i;s

União da Vitória 02 de Outubro de 2017.
Sandra Dervoss
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

^*dí Touro
r Dtimoilia para lidar axries!éti:a.
í*
tjstaza, COEITÍ'ÍIÍ:DS, maria e prcdutos t!c
higiene. É iic:ra cê trabalhar duro M
quiser alcançar a rcrcripensa n.uc
fíieraco. Vais i; pcr.a &r cmccntraf n:i
saúde E cuttjpr malhor dn corrw. l?arcnrirj
ou sacieaadc Bíds jo;o da c.ritura pjrg
daiterto.

^*" Vo^è tcnía coni a sorte para s*?
destacar an tudc a quí fizer. Barri
re!a;ionamKnto ^cm cniírças E jovens.
P'oyj'K se rxprcssar corn dsriHa i;r>
trabalho para evitar mal-critcndidos.
Praticar cxErcícin f'sico é uma ótinid
inaneiradceqjilibr^rsuascrciEias.

W

Gémeos
Hoje, lindcrá r.fmtsr com o apnlo
ca faiiiília psra alr.in^jr suas matas.
seja na vida pessoal ou p-rolissíanal.
Talx'27 srja niellicr rc'.1;! slguni scnlics,
js que rwdu^i sjri--- ditiEuícades no
caminho. SupsrficisI^tíaiJe deve
iriíluerciar as amizades: cuidado para

.KJ Cãncw
V>í; O amfcifi.-tc de jrahslh-i estere
sujeito :J tensões provocatías pcloí
astros, mas você pode úsi a volta ccr
cima ss deixa,-s teimosia d-3 ladc siugir
dt: QÍSCLJ-J53J com cletaí w suoerlores.
Cam lacilidaoc p^'-j ss expressar e cuyi
es culcinas. pode se tlesiacar en urns

-*tt Leão
SJmpptla e bom papo te tjudaràa
s conisffjir o UJG quiser. O trabalha vai
EWflir disdpli.ia e [iipaniíacãíí, CL/ÍDB da
saúds. Alguém de ou W cidade p^de
syrpreendsr você na pantera. Pj|[>its5:
24, 05 e 69. Cor: aiul-chra.Há s'nal de
boas novas na área financeira. As
estrelas snviam ctinias incigiss c vo.-.í
pariBatêenEorrtiafsKjpédemcta.

(L
Virgem
^^ Seu jtj't-3 prestativo pode fs/er
cont que alguns colige s ^E trabalho
tentem abusar da sua boa vontade,
Carra atrás das SEUS mtsrisses e asile ter
uma ótima siiroresa. Nas finanças,
porém, 1/3lê a pena 3gir cam mais
r.tf.nção: os ystroa avísasn que pode
pifit ar prejuízo SB a£ir par Impulso.

-T*F'

41 Libra

/Qfc*. Escorpião

-*As chances de ter sucesso
aumentam ífl cuidar dai coisss eni
senado, trabalhando eip ^ilíncio para
C3iir:ri;lizar seus planas rt.i prafissiln,
Vo:õ potJo sentir mais cor.liança para
coiro.' alrás UDS st;us intoKses. ainca
qua prueiSB enltentar realidade p^lo
caminha.

"""* Nssta quinte, melhur não Imitar
s tfjjjrda no TniiialhD e nuvir o íf.íi sexto
sentido. Tenha cuidado ao lidar cem
ncsseas prctlcrii^iticas nu in:st£rios.is.
Esclareça qualquer tnal-sntDnjitio D
spost;; "3 c uni u ti i ca cão pura scciiltndjr
mell-.ix CHTI colegas tjj cljanles.

^J Sasitário

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Consórcio Interrnunicipal de Saúde
do Vale do Iguaçu - CISVALI. de acordo corn suas atribuições fegais, RETIFICA o
chamamento público n^ 002/2017 de 23 de maio de 2017 e alterações posteriores, para o
credenciam enio de profissionais pessoas jurídicas da área da saúde para o ano de 2017,
nos seguintes termos:
1 . Fica EXCLUÍDO do edital, o seguinte item:

PESSOA JURÍDICA

Horóscopo

Dirctor Clinico:
Dr. Adriano Rcus
Dnrin de Araújo
CRf.VSC 1G2GG
Dirctor Técnico:
Dr, Cnrlcs Augusto
Sncomori Ferreira
CMR/SC 7952
Rua Prei Rogério, 579
Porto Utiuo • Síttita Cnturinii
3521-2233

*•
0 trabalho deve stEiiif com
PDJCOS ohítácyl-js e as chances de tt-r
SLcasío ião altas. Sue amhicJo fica
mais forte e vorê pada 'a;er grandes
planes p^ira D futuro. Mas não ae deixe
(iivar pnr iiiipul^ns na Jiara rJn gasíafr
psnso várias vezes antes tis norir a
carteira!

t' A1uâno
'•E' Odeieja ds isirdarotinatciidea
crascsr, iras ó melhcr niio SE prnripiíor.
Redobre 3 atenção ao lidar com
documuntus ou inlcrma^Cia sipjlysss.
Tirjue bníe de fofocas para sviiar dcrde
cabeça, lanto ia vida Dignai çuanlo na
áreaprcfissioiial.

'^i

Capricórnio

'
Não i/aj ser iácil unir ai pessoa
da farrília em torna de um prujeíc CL
ideal em comum. Pur mcis nue se irrite
com alguns familiares, faça o passível
para manter a calma. N o v a s
experiências peisnais í prnfissinnais
rJevciri abrir^cus hor^ories, íimds mais
sei.nvcilif ncs cãiudos.

Mb Peixes
^"^ Hojn, agir íiti nquipc será a
inslhc- maneira de alcançar GCUS
objetivos, inclusive no trabalho.
Aprjxnie-se cê quem tem as n^esnos
in;=reíiES t só terá a ganhar. Mas é
melhor não ernpreilar dinheiro tu pajir
uma grana a um amigo. Evite um
ir.vcstirrentojrrisCii-djdfiora.

