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DIMINUI NÚMERO DE JOVENS QUE
NÃO ESTUDAM NEM TRABALHAM
O NÚMERO DE JOVENS QUE NÃO ESTUDAM NEM TRABALHAM, CONHECIDOS COMO “NEM-NEM”, DIMINUIU NO ESTADO
NO ANO PASSADO EM COMPARAÇÃO A 2016, AO CONTRÁRIO DA MÉDIA NACIONAL, QUE AUMENTOU NO PERÍODO
Orlando Kissner/ANPr
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POLÍCIA PRENDE QUADRILHA QUE
INVADIA CONTAS BANCÁRIAS
Desvios ultrapassam R$ 1,2 milhão. Foram
cumpridos 25 mandados judiciais no Paraná e
em outros estados. Sete pessoas foram presas,
cinco estão foragidas, duas delas na Europa.
Dinheiro foi usado para pagamento de contas e
multas e também para compra de carros de luxo
SESP

Com os detidos, a polícia encontrou mais de R$ 100 mil em
dinheiro

Segundo o Ipardes, ambiente econômico e social do Paraná é mais favorável para os jovens

O

número de jovens
que não estudam nem
trabalham, conhecidos
como “nem-nem”, diminuiu
no Paraná no ano passado em
comparação a 2016, ao contrário da média nacional, que
aumentou no período. Segundo
dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad) divulgados
na semana passada, em 2017
o Estado tinha 447 mil pessoas de 15 a 29 anos que não
frequentavam a escola e não
estavam inseridos no mercado
de trabalho, contra 453 mil
jovens nesta situação no ano

anterior. No Brasil, os jovens
“nem-nem” passaram de 10,5
milhões, em 2016, para 11,2
milhões em 2017.
Em um universo de 2,6
milhões de pessoas com idade
entre 15 e 29 anos no Estado,
os jovens “nem-nem” representavam, no ano passado,
17,2% da população nesta
faixa etária. De acordo com
a Pnad, a maior parte da juventude paranaense (40,5%)
está inserida no mercado
de trabalho e não frequenta instituições de ensino. O
número de pessoas nesta
situação também aumentou

no período, passando de 1,04
milhão, em 2016, para 1,05
milhão em 2017.
Também é maior o número
de jovens matriculados em
uma escola, faculdade, curso
técnico de nível médio ou de
qualificação profissional: eles
passaram de 650 mil em 2016
para 653 mil no ano passado,
ou 25,2% da população desta
faixa etária. Houve, porém,
uma pequena redução entre
os jovens que estudam e trabalham ao mesmo tempo. Eram
444 mil em 2016 e passaram
para 442 mil em 2017 – 17%
desta população.

AMBIENTE FAVORÁVEL
Para Julio Suzuki Júnior,
diretor-presidente do Ipardes
(Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social), o ambiente do Paraná é
mais favorável para os jovens.
Suzuki afirma que a taxa de jovens paranaenses que não estudavam ou trabalhavam, que já
era mais baixa em comparação
à realidade brasileira, diminuiu
porque a economia do Estado
também está melhor que a
nacional. “No ano passado, a
economia do Estado cresceu
2,5%, enquanto o PIB nacional
teve aumento de 1%”, disse.

EDITAIS PREFEITURA DE QUATRO BARRAS

CLASSIFICADOS
ALUGA AP 54M2, 2 quartos,
mobiliado, 1 vaga. Guaraituba - Colombo/PR. Valor
R$ 950,00. Condomínio R$
220,00. Fone: 9 9990-1276
falar com Andreia
Trabalho com jardinagem, roçadeira própria e
como chacreiro também
com disponibilidade de
morar no emprego. (41)
991048292 falar com Miguel Kominiak.
Vende-se terreno de 7x30m
com casa mista de 48 m2,
na Rua Catarina Knapik,
473, em Quatro Barras.
Interessados ligar p/ 995151002. Aceito carro.
Vendo câmera digital Nikon
D-60 com bolsa e acessórios, 1 objetiva 18-55 e
uma objetiva 200mm, valor
1.200,00, falar com Lima no
fone 99702907
TERRENO - Vende-se terreno na Rua Rio Tocantins.
Zona mista consolidada,
próximo a Av. Irai, em Pinhais. 1500 m² , com capacidade para 4 pavimentos.
R$ 900 mil, aberto a negociação. Tratar: 88667172
TERRENO - Vende-se terreno na Rua 1°de Maio, em
Pinhais, próximo a caixa
econômica. 980 m² , zona
central, com duas casas em
alvenaria, com capacidade
para 8 pavimentos. R$ 1,5
milhão, aberto a negociação. Tratar: 88667172
ALUGO BARRACÃO na
área industrial de Pinhais,
localizado na Rua Mandaguari, número 1612, próximo da Empresa Nilko. O
local conta com 380 M2

de área construída, dois
escritórios, três banheiros,
205 M2 de pátio. Consulta
comercial - liberado para
qualquer ramo e atividade
industrial ou comercial.
Interessados entrar em
contato: (41) 9144- 5858.

Uma soﬁsticada e estruturada quadrilha suspeita de invadir
contas bancárias e desviar recursos foi presa nesta quinta-feira
(24) em uma operação batizada de “Token”, deﬂagrada pelo
Núcleo de Combate aos Ciber Crimes (Nuciber) da Polícia Civil
do Paraná. Sete pessoas já foram presas e outras cinco estão
foragidas – a polícia sabe que duas delas estão na Europa. A
Polícia Civil do Paraná já fez contato com autoridades federais
para tomar as devidas providências.
Com os detidos, a polícia apreendeu mais de R$ 100 mil em
dinheiro, cheques, uma máquina que imprimir cartões, máquinas caça-níqueis, celulares, computadores, relógios e carros
de luxo, como um Posche Cayene, um Audi Q5 e um Audi A4.
A ação policial aconteceu em quatro estados: Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram expedidos 25
mandados judiciais, 12 deles de prisão e 13 de busca e apreensão. Um dos mandados foi cumprido em uma cobertura de
480 metros quadrados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,
avaliado em cerca de R$ 8 milhões.
Além da cidade do Rio de Janeiro, foram cumpridos mandados na cidade de Itaboraí, interior do Rio, em Curitiba, São
José dos Pinhais, Pinhais e ainda em Ponta Grossa, Balneário
Camboriú, São Paulo e Andradina (interior de SP).
Durante mais de dois anos policiais do Nuciber investigaram
a quadrilha. Eles descobriram que, de forma fraudulenta, os
criminosos obtinham dados bancários dos clientes e de posse
destas informações faziam contato com as vítimas, solicitando
que entrassem em sites falsos para fazer uma atualização do
sistema. Uma das formas de enganar os clientes era através
dos tokens, disponibilizados pelas instituições bancárias para
fazer movimentações ﬁnanceiras. Por isso o nome da operação.

prata, 4p, dir. hid., ar cond.,
alarme, trava, roda liga leve,
133 mil km. Ótimo estado.
R$ 10 mil. Aceito propostas.
T: (41) 9602-2802 ou 95862908 c/ Américo.
Aluga-se casa comercial

110 m² + edícula nos fundos 77m² para serviços A
1º R$1600,00 a 2º R$900,
localizada Na Avenida
Maringá Conjunto Áquila,
Telefone: 8881-7009 e
8442-6950

Vende-se geladeira Eletrolux 250 branca com refrigerador. Especiﬁcações:
1,40m de altura, 0,55m
de profundidade e 0,55
de largura. 220W. R$ 100.
Tratar com Rosilene: (41)
3672-6047.
Faço pinturas, graﬁatos e
reformas. Tel: 9927-9210 /
9586-4782 falar com João.
Ofereço-me para trabalhar
como cuidadora de idosos,
possuo experiência e referencia, horário disponível.
Tratar: 9780-1178
Vende-se terreno 13x12,
Rua Princesa Isabel 370,
Jardim Bela Vista, Piraquara/Pr. Tel: 8436 8795 Dirceu
/ 8436 8796 Lola.

PRECISA-SE DE CAÇA TALENTOS!
Precisa-se de Olheiros para indicação de
modelos para a Agencia WR.
Ótimos ganhos + Bônus
Interessados ligar para o numero:
(41) 3357-7467 e marcar uma entrevista

MODELCORTE

CORTE COMPUTADORIZADO!
ROUTER CNC 3D E 2D e Laser. Qualidade, Rapidez, Preço baixo.

Vende-se casa comercial
próximo a Campo Comprido, terreno 12x50 e casa
120 metros. Valor 255 mil
troco por casa em Quatro
Barras de menor valor. Tel:
3649 2505 / 9879 1828.
Trabalho com Construção
Civil: Casa, sobrados e
qualquer serviço na área.
Telefone: 9228 3771 - Felix
Casal sem ﬁlhos procura
casa para alugar na região
de Pinhais Bairros Vila Amélia ou Vila Maria Antonieta,
quem tiver a casa entrar em
contato pelo número 3669
7900, falar com Jô Almeida.
Vende-se Polo 1.8 MI, 2000,

Letras caixa, Moldes, Modelos, Peças técnicas, Móveis, painéis
decorativos, Artesanato. ACM, alumínio, PVC, PS, MDF, plásticos
de engenharia.

(41) 3339-0531/ 9940-4196
modelcorte@gmail.com

www.modelcorte.com.br

PUBLICAÇÃO
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Associação Paranaense de Cultura - APC, CNPJ 76.659.820/0011-23, publicamente denominada PUC PR Campus Londrina, torna público que irá requerer
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina - SEMA, a Licença Simplificada para Educação superior - graduação, Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica e Atividades de atenção ambulatorial a ser
implantada à Av. Jockey Club, 485 - Vila Hípica, CEP 86.067-000 Londrina - PR.

Publicações on-line

www.agoraparana.com.br

