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TIM: (43) 9970-0739 

 OI: (43) 8433-1516

EMAIL:

jornal.sonegocios@hotmail.com

  AUTO POSTO
   PILAR
(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n  - Grandes Rios - PR

Troca de óleo  
3x no cartão 

sem juros

De 18/07 a 24/07
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Marialva - Campo Mourão - Maringá 

Faxinal - Av. Brasil, 744 - (43) 3461-2649

- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
categorias, C,D, E
- Realizamos a coleta do exame que 
passa a ser obrigatório
- Realizamos atendimento com agenda e 
horários flexíveis

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones: 

(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)

6x no 

crediário
    

cheque p/ 

 120 dias

super promoÇÃo 
de botas femininas 

top 10 calÇados!
*botas de 519,90 por 
apenas 159,90/ botas varias 
*marcas e modelos a partir 
de 49,90



LINGUA DE FOGO
O povo não esquece e fala - O povo lembra sabe 

e fala - Ex rainha, em campanha passada chamava 
o lalau de ladrão, agora estão juntos. Que nem diz 
aquele vaio deitado – “são tudo farinha do mesmo 
saco”.

Morena da coxa grossa ta bem de capô. Que 
visão! Tamo ai pra baixar, se precisar. É roça!

Na Terra do Boi e da Colheitadeira o ZapZap 
corre frouxo, todo mundo na rede. Ta parecendo um 
Natal. Só festa e comemoração! Quem será a musa 
do Zap? 

Em um almoço, um ex-prefeito disse a um 
agropecuarista que: “fulano não pode ser prefeito, 
ele é muito honesto”. E ainda querem continuar na 
política. Ai começa a Lava jato e o Mensalão!

Na Terra do Café, moreninha linda ta que ta, no 
zapzap. Lindia!

Pré-candidato da Terra da Madeira diz que vai ser 
o mais votado, mas foi expulso do bailão. Dançou!

Enquanto o Congresso está parado a economia 
está melhorando. Enquanto os ladrões dormem 
o Brasil cresce. Conclusão! Não precisamos do 
Congresso!

 Quem será o veterano bom de bola, que na 
quadra, disse que colocou a molecada na roda? 
Dizem que o apelido dele é o mesmo daquele veneno 
proibido, usado para matar ratos. Chupa que é de 
uva!

Boneca loira dá uma de louca e agarra valetinho 
no buteco. A coisa ta feia! Na Terra Madeira!

Gerente papa anjo levou sapatada em festa e 
foi embora, mas deixou o anjinho para diverti com os 
cumpadres na Terra do Tumati. E viva a cornitude! 

Dito em um buteco - Bolsa família apanhou 8 
anos de chicote do lalauzinho veiaquinho e agora vai 
junto na mesma quadrilha. Tem o tal de corno manso. 
Este seria o lulu escorneado manso. Nooossa!

De um fi losofo embriagado - Nunca vi duas 
aranhas na mesma teia, mas a política faz milagres, 
até muda a natureza. Quem vai comer quem é que é 
a dúvida. 

Antigamente o rei do inferno colocava na 
gravação – “não roubar e não deixar roubar”. Hoje, 
esqueceu de tudo! E viva o Mensalão e a Lava Jato! 

Essa veio da Terra da Uva - O valete no seu leito 
de morte, pergunta à sua esposa: Maria, agora que 
estou para morrer, diga-me: você me traiu alguma 
vez? Somente duas vezes, respnde Maria. Você se 
lembra quando o seu patrão lhe deu aquele aumento 
de 50% no seu salário? Então, aquela foi  a primeira 
vez. E a outra, pergunta o gajo? A outra foi  quando 
você foi candidato a vereador e obteve aqueles 502 
votos, responde Maria. Vixe!

Dizem que na política tem curva de rio, mas 
dessa vez a curva é longa e está recheada. Lá se 
encontram os compradores de votos, prometedores 
de empregos e incompetentes, corruptos e os puxa- 
sacos de plantão. Ali fede!

Quem é a bruxa loira da Terra da Madeira?
O Brasil cresce mais de noite, enquanto os 

políticos dormem. É vero!

  PARA REFLETIR
" Forte é aquele que tira forças das suas 

próprias fraquezas!"
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 18/07 a 24/07

Justiça bloqueia 1 milhão em bens do 
prefeito Altair Zampier

A Justiça da Comarca de Pitanga decretou recentemente 
a indisponibilidade de R$ 1 milhão em bens do prefeito Altair 
Zampier e de R$ 326 mil do ex-secretário de Saúde Valdomiro 
Rodrigues de Lima, que atualmente é vereador no município, 
segundo informações do portal Rede Sul de Notícias. A 
decisão da Justiça acatou um pedido do Ministério Público, 
que instaurou inquérito civil público em virtude de informações 
de que candidatos aprovados em concurso público para 
provimento de cargos de enfermeiro no Município de Pitanga, 
realizado em 2010, tinham sido preteridos em sua nomeação, 
tendo havido a contratação de sociedade empresária para 
realização do serviço. De acordo com o MP, a contratação 
da empresa particular foi irregular, uma vez que havia sido 
realizado concurso para o preenchimento das vagas e os 
candidatos aprovados estavam à disposição para a contratação. 
O Ministério Público também apurou supostas irregularidades 
em processos licitatórios na área da Saúde, principalmente na 
aquisição de equipamentos odontológicos, onde, segundo o MP, 
houve atos irregulares e que cabem o bloqueio de bens para 
sanar os prejuízos ao erário público, além de ato de improbidade 
administrativa. No entendimento do MP, houve superfaturamento 
na aquisição dos equipamentos. Conforme a denúncia do MP, 
“na administração de Altair Zampier impera a mais completa 
desordem administrativa, quer na fase das aquisições, quer na 
fase da execução das despesas”. A decisão que bloqueia os 
bens do prefeito e do ex-secretário, hoje vereador, foi decretada 
na última semana. Fonte: Portal Rede Sul de Noticias.

Moto voadora é testada na 
Rússia 

Matéria foi publicada pelo Portal TN Online destaca que a 
empresa russa Hoversurf confi rmou na quarta-feira (13) que 
inventou uma motocicleta voadora com capacidade de atingir a 
velocidade de até 100 km por hora, de acordo com informação 
do jornal Izvestia. O veículo aéreo foi fi lmado recentemente 
quando era testado por um piloto chamado pelos russos 
de "cavaleiro do céu". O fundador da Hoversurf, Aleksandr 
Atamanov, classifi cou o Scorpion 1 como um "helicóptero 
tripulado multirrotor pesado". Ele observou, no entanto, que no 
futuro o foco no uso de veículos aéreos não tripulados pesados 
deve ser intensifi cado. "Tínhamos proposto o conceito de moto 
voadora para efeitos de promoção, embora saibamos que em 
termos de mercado, eles são drones pesados que terá uma 
grande demanda", pontuou Atamanov. O fundador da Hoversurf 
disse que sua empresa está pronta para produzir o modelo de 
motocicleta voadora se receber uma encomenda individual, 
mas as pessoas ainda sentem desconfi ança em comprar estes 
drones, conforme avaliou. Ele detalhou que o "Scorpion 1 está 
equipado com um motor a baterias que permite à moto voadora 
se manter no céu durante cerca de 20 minutos. Ainda segundo 
Atamanov, a empresa já tinha desenvolvido uma versão híbrida 
que vai usar combustível hidrocarbônico.O Scorpion-1 já está 
disponível por pré-venda e custa US$ 52 mil, de acordo com 
informação do site da empresa russa.

Vereador de Apucarana é condenado a 23 anos de prisão
Em uma sentença de 369 páginas, o juiz José Roberto 

Silvério, da 2ª Vara Criminal de Apucarana, condenou o 
vereador Alcides Ramos Júnior (DEM) a 23 anos, 7 meses e 
22 dias de prisão em regime fechado, além de multa e perda 
de cargo público. A sentença, da última sexta-feira à tarde, 
atende parcialmente ação penal apresentada pelo Ministério 
Público (MP), na qual são apontados crimes de peculato, que 

são relacionados à apropriação indébita ou desvios de recursos 
públicos no uso de cargo público, pelo réu durante sua gestão na 
presidência da Câmara de Vereadores do município entre 2011 
e 2012.  Outras dez pessoas, entre ex-servidores da Câmara e 
comerciantes que participavam do esquema, foram condenados, 
mas tiveram suas penas transformadas em multas pecuniárias. 
Alcides vai recorrer da decisão em liberdade. 

Corredor rodoviário é tema da reunião com ministro dos transportes
Na continuação dos trabalhos para a implantação do corredor 

rodoviário que ligará São Paulo a Santa Catarina, cortando o 
Paraná, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella, recebeu, na terça-feira (12/7), o deputado 
federal Sérgio Souza (PMDB-PR) para discutir o projeto. O 
paranaense entregou ao ministro o pedido ofi cial de criação do 
corredor rodoviário. Para Sérgio Souza, o corredor vai integrar o 
Paraná com São Paulo e Santa Catarina, permitindo maior fl uidez 
da produção, fortalecimento do mercado regional e valorizando 
o interior do estado. “Esse projeto signifi ca redução de custo 
de produção. Grandes mercados produtores passam por esta 
rodovia e vão chegar a São Paulo, levando seus produtos. A 
região cortada pelo corredor tem grande produção de soja, 
milho e trigo”, explicou o deputado. Para representantes do 
governo do Paraná, é uma questão também de interação das 
regiões do Brasil, relevância econômica e lógica de integração. 

O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa 
Filho, e a chefe da coordenação de Planos e Programas, Rejane 
Karam, também estiveram na reunião para reforçar o pedido ao 
ministro. No Paraná, de 2011 a 2014 foram investidos R$ 860 
milhões, no maior programa de manutenção e conservação de 
rodovias. Participou ainda da reunião o secretário de Gestão 
dos Programas do Ministério dos Transportes, Luciano Castro. 
O corredor passará pelos municípios de Mauá da Serra, Faxinal, 
Cruzmaltina, Lidianópolis, Ivaiporã, Manoel Ribas, Pitanga, 
Guarapuava, Chapecó, Pato Branco, Turvo, Jardim Alegre, 
Sertanópolis, entre outros. Quando as estradas não estão em 
boas condições, isso acarreta acidentes, atrasos em entregas 
de encomendas despachadas em caminhões, maiores custos 
de manutenção da frota, difi culdade na remoção de produtos 
agrícolas, elevação nos custos de transportes, onerando 
produtores.

 Arsenal com 62 mil munições é apreendido no Paraná      
Um arsenal com 62 mil munições de pistola calibre 9 mm e 

fuzil 556 e 762 foi apreendido na terça-feira (12) pelo Grupo de 
Diligências Especiais (GDE), da Delegacia de Foz do Iguaçu. O 
provável destino deste arsenal seria a cidade do Rio de Janeiro. 
Esta foi a maior apreensão de munição registrada nos últimos 
anos pela Polícia Civil do Paraná.  “Foi um trabalho do setor 
de inteligência da Polícia Civil que conseguiu interceptar este 
arsenal que tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro. A 
ação da nossa polícia foi fundamental para evitar que toda essa 
munição chegasse até o Rio de Janeiro -- ainda mais numa 
época de Olimpíada”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, 
Júlio Reis. O motorista do caminhão, de 65 anos, foi preso em 
fl agrante e autuado por porte de munição de uso restrito, com 
pena prevista de três até seis anos de prisão. Mas o que chamou 
a atenção da polícia, além da quantidade de munição, foi que 
o condutor já tinha passagem pela polícia por tráfi co de três 
toneladas de drogas.   O delegado Alexandre Macorin também 
ressaltou o trabalho de inteligência da Polícia Civil de Foz do 
Iguaçu que monitorou os passos do motorista. "Foram mais de 
três incansáveis meses de monitoramento, culminando com essa 

grande apreensão. O que nos surpreende é uma pessoa com 
duas passagens por tráfi co de três toneladas de entorpecentes 
estar em liberdade", resumiu o delegado. As investigações 
iniciaram no mês de abril, quando os investigadores obtiveram 
uma informação anônima que seria transportada uma carga de 
um produto ilícito pelo motorista e proprietário do caminhão. 
Durante a madrugada desta terça-feira os policiais de campana 
observaram que o suspeito se deslocou até um barracão 
localizado no Bairro Portal da Foz e em seguida saiu com o 
caminhão, seguindo pela BR-277, sentido a cidade de Cascavel. 
Uma segunda equipe de investigadores abordou o caminhão 
no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, sendo 
que em um primeiro momento nada foi localizado. Com apoio 
de policiais rodoviários, os investigadores notaram que os 
parafusos do teto do baú do caminhão eram todos novos, 
levantando a suspeita que haviam sido alterados, sendo então 
o caminhão levado ao scanner da Receita Federal que fi ca na 
Ponte Internacional da Amizade. Ao abrir o veículo, os policiais 
localizaram centenas de pacotes de munição, totalizando 62 
mil unidades.

José Serra é citado em delações da Odebrecht e OAS
O atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, é mais 

um dos políticos citados em delações premiadas da Operação 
Lava Jato. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal 
O Globo, Serra é mencionado nas delações que estão sendo 
negociadas com as empreiteiras Odebrecht e OAS. Segundo 
a publicação, as empreiteiras devem revelar casos de propinas 
em obras públicas nos tempos em que Serra era governador 
de São Paulo, entre 2007 e 2010. A empreiteira OAS pode 
relatar o caso de uma propina negociada (e paga) diretamente 
entre Léo Pinheiro, sócio e ex-presidente da empreiteira, e uma 

pessoa muito próxima de Serra, que dizia falar em nome do 
então governador. Já em relação a Odebrecht, a obra é a do 
Rodoanel, a maior obra viária de São Paulo. Ainda de acordo 
com a coluna, a Odebrecht estaria comprometida em detalhar a 
propina paga a Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da 
empresa que administrava a construção de rodovias no estado. 
Em resposta as possíveis delações, José Serra afi rma: "Não 
cometi nenhuma irregularidade, tampouco autorizei terceiros 
a falar em meu nome".Farmácia Popular

9929-4786
Farmácia do Albano

9917-0546



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
cofre na propriedade, passaram a consumir alimentos, só deixaram 
o local 40 minutos depois, levando uma cxaminhoneta Toyota Hilux, 
placas EDW-4994 de Borrazópolis, na cor prata, modelo 2008. Na 
carroceria foram colocados diversos objetos de valor, entre eles: TV 
de 42” marca LG na cor preta; um receptor digital; um CPU marca 
Positivo; um monitor 16” marca LG; um tablet Samsung; dois celulares 
Samsung, um deles modelo Galaxy S2; uma jaqueta de couro; um 
par de tênis; dois perfumes do Boticário; uma carteira contendo RG 
e CPF em nome de um dos menores; dois talões de cheque sendo 
um do Banco do Brasil e outro do Sicredi em nome de Luiz Carlos 
Tavares; e aproximadamente R$150,00. Depois de alguns minutos, 
a fi lha de 12 anos,  conseguiu se desvencilhar das amarraduras e 
soltou os demais membros da família. Sem celulares, o pai pegou 
um trator e foi até a casa de um sitiante vizinho, da família Cerqueira, 
para acionar a Polícia. Buscas foram feitas em toda região, mas os 
bandidos fugiram. Por volta das 02h15min, da madrugada, de quarta-
feira, dia 13 de julho, a Hilux foi recuperada na Rua Rio Grande do 
Sul, em Apucarana. Segundo a PM, houve uma denúncia anônima 
revelando que no estacionamento do terminal rodoviário, havia um 
veículo suspeito estacionado, quando a equipe de plantão chegou 
ao local, constatou que se tratava de uma Hilux, placas EDW-4994, 
que havia sido roubada em Borrazópolis. Ninguém foi preso, mas há 
informação que um taxista foi chamado e transportou os meliantes, 
cada uma para sua casa. A informação está sendo investigada.

Menor é fl agrado com faca em colégio de Faxinal 
A comunidade escolar de Faxinal está ainda vivenciando o trauma 

do assassinato do aluno João Victor de Souza, de 16 anos, que era 
aluno do Colégio Érico Veríssimo e que foi morto por dois colegas 
de sala. O detalhe é que há menos de uma semana do crime, no dia 
13 de Julho, quarta-feira, às 22 horas, a PM recebeu denúncia, que 
na mesma escola, um menor estava armado com uma faca que era 
transportada na Bolsa. Ao chegar ao estabelecimento de ensino se 
constatou que o acusado tem 17 anos. Ele foi chamado na secretaria 
e entregou a faca tipo peixeira, medindo 25 cm de lâmina e 11 cm de 
cabo. "Perguntamos ao adolescente o motivo do mesmo andar com 
a arma branca, este informou que sempre vai embora, somente com 
a namorada e no trajeto passa por uma pracinha onde sempre tem 
usuários de entorpecentes, e estes andam provocando o mesmo, por 
isso começou a andar com a faca para se proteger", informou a PM.  
Segundo informações, o menor é uma pessoa de família, não tem 
antecedentes por nenhum tipo de infração e é considerado um jovem 
idôneo. De qualquer forma a faca foi apreendida e o mesmo orientado.

Mulheres são seguidas por motos
Duas mulheres que seriam da cidade de Fênix acionaram a 

Polícia Militar na tarde de segunda-feira, dia 11 de julho, de 2016. 
Segundo informações do Centro de Operações da 6ª Cia da Polícia 
Militar de Ivaiporã, elas trafegavam em um veículo Ford Pampa, na 
rodovia, entre Cruzmaltina e Borrazópolis, quando perceberam que 
eram seguidas por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha. Um 
deles estava com uma blusa azul clara e com capacete colorido. As 
vítimas receberam apoio do soldado Zobiche, de Borrazópolis, e foi 
realizada uma operação envolvendo policiais dos dois destacamentos, 
mas nenhum suspeito foi encontrado. Nervosas, as ocupantes da 
Pampa, foram escoltadas pela PM até a região de Kaloré, em seguida 
continuaram viagem com destino a Fênix.

PM prende o perigoso Ursinho 
Para a Polícia Militar era "ponto de honra", prender Marcelo 

Fernando dos Santos, o "Ursinho". Ele era foragido da cadeia de 
Jandaia há mais de ano, e de lá para cá, vinha promovendo vários 
roubos e outros crimes na região. Drogado, ele é de alta periculosidade. 
A prisão aconteceu em Bela Vista do Paraíso, após assalto a um Bar. 
A Polícia daquela cidade fechou o cerco e houve reação do bandido, 
inclusive tiros chegaram a serem disparados, mas ninguém se feriu. Na 
delegacia de Bela Vista do Paraíso, Marcelo Fernando dos Santos, o 
Ursinho, chegou a mentir sua identidade, mas acabou identifi cado. Com 

 Homem é detido exibindo órgãos genitais em Borrazópolis
No dia 13 de Julho, de 2016, às 11h50min, um homem de nome 

V.T, de 40 anos, foi detido acusado de atos obscenos na  Rua Território 
do Guaporé  com a Rua Território do Amapá. Em seu boletim, a PM 
informou que uma pessoa fez solicitação informando que um cidadão 
estaria exibindo suas genitálias para os populares que transitavam 
na via pública. Quando a viatura chegou, deparou com o acusado 
sentado as margens da rua com as calças arriadas e com as partes 
íntimas a mostra. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 53º 
Delegacia Regional de Faxinal para as medidas. O homem negou 
que tivesse praticando atos obscenos.

Roubo de botijão
Em Borrazópolis, uma casa foi alvo de furto na Rua Laurindo 

Cerqueira, no dia 15 de Julho, às 17 horas. Uma mulher de 30 anos 
procurou a PM informando que deixou sua residência, por volta das 
12h50min e ao retornar, às 17h00min, percebeu que seu botijão de 
gás, que estava na parte externa, havia sido furtado. A equipe realizou 
buscas de acordo com as informações que a vítima prestou, porém 
não foi possível localizar o objeto.

Furto em Rio Branco
Em Rio Branco do Ivaí, houve registro de furto no dia 12 de Julho, 

terça-feira. Segundo a Polícia Militar, um cidadão contou que saiu 
de sua Serraria às 19h00min  do dia 11 de Julho,  e ao retornar na 
manhã  seguinte, por volta das 07h00min,  notou que haviam levado 
aproximadamente 25 metros de cabo de cobre encapado, material 
que fi cava por baixo da terra  e era ligado ao transformador.

Moto roubada em Kaloré
A Polícia Militar de Kaloré foi chamada na Rua Jose Darienso, onde 

foi roubada uma motocicleta CBX 250 Twister, cor preta placa AKU-6546 
de Mandaguacu/PR. Segundo a PM, durante o deslocando da equipe, 
foi avistada a referida motocicleta sendo feito um acompanhamento 
na tentativa de abordá-la, porém o condutor não acatou a ordem de 
parada, tomando rumo ignorado onde a equipe acabou perdendo 
contato visual. A vítima relatou que estava entrando em sua residência 
quando duas pessoas em uma moto escura lhe pararam e deram voz 
de assalto, um dos elementos estava armado e chegou efetuar um 
disparo para o chão empregando fuga com o objeto roubado.

Ladrões praticam assalto na zona rural 
Bandidos armados e encapuzados invadiram na noite de terça-

feira, dia 12 de Julho, um sítio no Bairro 200 alqueires. A propriedade 
pertence a Luiz Carlos Tavares (Carlão) e sua esposa Suely. 
Segundo informações, um dos meliantes chutou a porta invadindo 
a casa e acompanhado por mais dois ladrões, todos com máscaras 
e um deles com arma longa. As vítimas, Luis Carlos, de 46 anos, 
a esposa Suely Luchetti, de 45 anos, e os dois fi lhos de 12 e 16 
anos, foram obrigados a deitar no chão com o rosto voltado para o 
piso e ainda amarrados com cordão de varal. Os marginais diziam 
que havia mais três comparsas cercando o local e faziam ameaças 
informando que se o casal de agricultores não dissesse onde estava 
o cofre, um dos fi lhos seria sequestrado, mas como não existia o tal 
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ele na cadeia, a Polícia vai tentar esclarecer crimes, como um assalto 
aos Correios de Marumbi, e vários roubos registrados em Kaloré. Seu 
último crime, no Vale do Ivaí, foi um roubo em série praticado neste 
início de julho, de 2016, que começou em Borrazópolis, onde Ursinho 
e um comparsa, levaram um carro, assaltaram o Mercado Brito; Posto 
Petroka de Kaloré e depois tomaram de assalto um segundo veículo 
em Marumbi. Após este crime, ele era monitorado, e a Polícia sabia 
que o mesmo estava na Região de Londrina.

Polícia Militar prende três acusados em Faxinal 
A Polícia de Faxinal deteve duas pessoas, após abordar um carro 

com três ocupantes. Os detidos negaram os crimes, mas segundo 
o Boletim da PM, foram levadas, para a Delegacia, as pessoas de 
Emerson Alves dos Santos, 21 anos e Alexsandro Farias Pereira 
de Souza, 23 anos, são acusados de porte de drogas, além de 
Alexsandro, que era o condutor do carro, e foi acusado de embriaguez 
ao volante. No veículo estava outro jovem de nome Moacir, que foi 
liberado e não pesa nenhuma acusação contra ele. O fl agrante foi 
feito pela equipe da PM, composta pelos soldados, Sidnei Brócoli e 
J. Gomes. Houve uma denúncia que um veículo Cruze de cor branca 
estava em atitude suspeita; na abordagem ao carro que aconteceu 
na Av. Brasil com a Rua Victor Mendes Portela, os ocupantes foram 
indagados e passaram por uma revista. "Com a pessoa de Emerson 
foi localizada uma porção de maconha. a qual totalizou a quantia de 
15 (quinze) gramas, com os demais nada de ilícito foi localizado, mas 
Alexssandro Farias se encontrava conduzindo o referido veículo e no 
interior do mesmo foi localizado um litro de Vodka da marca Askov, 
duas latas e uma garrafa de cerveja. Indagado se Alexsandro teria 
ingerido bebida alcoólica, este afi rmou que sim, e também aparentava 
sinais de embriaguez. Ele não quis fazer o teste, mas mesmo assim 
foi autuado", informou o Boletim da PM.

Presos por porte de arma em Rosário
No dia 10 de julho, de 2016, às 2 horas da madrugada, duas 

pessoas foram detidas pela PM em situação de porte ilegal de arma 
de fogo. Consta como os autuados na Rua Minas Gerais com a Rua 
Rio de Janeiro, as pessoas de, Geferson Fernandes das Silva, de 
36 anos, e Lucas de Oliveira, de 21 anos. Segundo a PM, houve 
uma denúncia de pessoas que afi rmaram terem visto o Gerferson 
Fernandes portando um revólver calibre 0.38. Após patrulhamento, 
os policiais avistaram dois indivíduos e ao dar voz de abordagem, as 
autoridades perceberam que Geferson passou o revólver para Lucas 
de Oliveira, o qual jogou a arma no meio de uma vegetação existente 
nas proximidades. "Fizemos a abordagem e nada foi encontrado com 
eles, mas na vegetação estava um revólver de marca Taurus calibre 
0.38 com numeração raspada e com 5 munições intactas. Ao ser 
indagado quem seria o dono do revólver, Geferson afi rmou não ser 
dele, mais em conversa com Lucas, o mesmo confi rmou que seria 
sim do Geferson, o qual tinha a intenção de atentar contra a vida de 
uma pessoa que há algumas semanas havia agredido os dois. Dessa 
forma foi dado voz de prisão aos acusados, e encaminhados para a 
Delegacia de Grandes Rios", informou o Boletim da 6ª Cia da Polícia 
Militar, de Ivaiporã, a qual o Destacamento de Rosário é subordinado. 
Geferson negou todas as acusações e disse ser inocente.

Supostos ladrões rondam a fazenda 
Da Fazenda do Fábio Couto, uma propriedade modelo em 

Borrazópolis, chegou uma solicitação, no dia 12 de Julho, terça-feira, de 
tentativa de furto. A propriedade fi ca na região dos Bairros, Café do Norte 
e Santa Terezinha. O caseiro contou que percebeu a movimentação 
de pessoas, próximo a sede e em um pasto onde algumas cabeças 
de gado fi cam, inclusive os animais estavam assustados. Um vizinho 
da propriedade encontrou alguns bois, pertencentes à Fazenda, soltos 
em uma plantação de trigo, o que também gerou suspeita de que 
os danos possam ter sido provocados por ladrões. A equipe da PM, 
realizou buscas pelas imediações, apenas constatando uma cerca 
danifi cada. As medidas cabíveis foram tomadas e as orientações 
devidamente realizadas.

mercado 
rodrigues
“tend tudo”

“A sua presença é muito 
importante para nós”
Rua Santos Dumont, 814

Centro- Faxinal-PR
Saída para o Lago Saracura

concorra a prÊmios mensais
NOME: 
TEL:
ENDEREÇO:

* RECORTE AQUI E DEPOSITE NA URNA NO PRÓPRIO MERCADO
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Chuvas causam estragos também em 

Rosário do Ivaí

A chuva de granizo que caiu na madrugada de quarta-feira, 
dia 14 de Julho, de 2016, causou estragos em Rosário do Ivaí. 
Mais de 200 casas foram danifi cadas no perímetro urbano e 
em alguns bairros rurais e distritos. Também foram constatadas 
mortes de animais de pequeno porte e danos em algumas 
lavouras. A Defesa Civil fez o levantamento exato para apurar 
o real prejuízo e viabilizar ajuda aos moradores atingidos. 
Já em todo estado, até esta quinta-feira, eram quase 30 mil 
(28.380) o número de pessoas afetadas pelas tempestades, 
em 32 municípios do Paraná, segundo informações do 
boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil. As informações indicam que o temporal, com vendaval 
e granizo, deixaram 15 pessoas feridas, nove desabrigadas 
e 958 desalojadas. Foram danifi cadas 6.571 residências. O 
temporal ocorreu na tarde de terça-feira (12) e na madrugada 
de quarta (13). A chuva persistiu durante a quarta-feira, nas 
regiões Oeste, Sudoeste, Campos Gerais, Curitiba e Região 
metropolitana, e no litoral.

Ex-deputado morto há 6 anos é alvo de 
investigados na Lava Jato

Esteve aqui na região!

O ex-deputado federal José Janene (PP) tem sido 
constantemente delatado na Operação Lava Jato. Além disso, 
o paranaense tem motivado ações da força-tarefa e vem sendo 
usado como bode expiatório pelos suspeitos investigados na 
operação. Janene foi morto há seis anos, mas continua sendo 
fi gura recorrente em audiências com o juiz Sergio Moro ou em 
documentos da investigação. A Folha de S. Paulo destaca que 
seu nome consta na primeira frase da delação do doleiro Alberto 
Youssef, um dos pivôs do escândalo. O relato de Youssef começa 
recordando que ele se tornou amigo de Janene em 1997. Janene 
é reconhecido, pois trabalhou na Petrobras nos mandatos de 
Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-deputado paranaense foi o 
responsável pela indicação de Paulo Roberto Costa para a 
Diretoria de Abastecimento da estatal em 2004. Delatores e 
os investigadores revelam que, desde então, instalou-se na 
Petrobras um grande esquema de desvios e de pagamento 
de propina de empreiteiras para políticos. Janene também 
é citado na delação de Costa, logo no início do primeiro de 
seus cerca de 80 depoimentos. No entanto, enquanto alguns 
delatores indicam Janene como mentor do esquema do qual 
também se benefi ciaram, outros réus, citam o ex-deputado 
em tentativas de minimizar crimes confessados ou mesmo se 
isentar de responsabilidade.

IAP torna mais rígida multa das embalagens 
de agrotóxico 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) revisou e defi niu 
novos critérios de multas para produtores rurais que fi zerem 
a devolução de embalagens de agrotóxicos vazias sem tríplice 
lavagem de maneira adequada. O objetivo é inibir práticas 
incorretas. Antes, o critério do auto de infração para a entrega 
embalagens junto às entidades devidamente cadastradas era 
amplo e variava entre cada escritório regional do órgão, o que 
permitia questionamentos e recursos as multas aplicadas. A 
portaria nº 127/2016, publicada no fi nal do mês de junho, defi ne 
novos valores e enquadramento das infrações ambientais, 
de acordo com a porcentagem de embalagens entregues de 
maneira irregular. O documento estabelece que os produtores 
que entregarem de 1% a 6% das embalagens em desacordo 
com a norma receberão um auto de infração de advertência; 
entre 6% e 15% a multa é de R$ 500,00 e mais R$ 20,00 
por embalagem contaminada. Já os que entregaram acima 
de 15% das embalagens sem ter feito a tríplice lavagem de 
maneira correta pagarão multa de R$ 1.000,00 mais R$ 20,00 
por embalagem.

Nego Dé craque na bola e fora de campo

José Batista de Santana, falando assim, poucas pessoas 
ou quase ninguém conhece, mas se destacar o Nego Dé, o 
nome é popular e extremamente conhecido na comunidade. 
Um homem que sempre foi, dizendo no palavreado popular um 
craque no futebol. Humilde, querido por todos e trabalhador, 
assim Dé ou Santaninha, construiu sua história nestes 25 anos 
de trabalho dentro da comunidade. Muitos garotos tiveram 
boas lições de vida com este treinador, que não dá mole pra 
ninguém, entrou no campo, tem que defender a camisa com 
raça e dedicação. Dé se lembrou de sua trajetória, quando 
iniciou seus trabalhos dentro de campo, e conta outros detalhes 
importantes do seu trabalho, sempre deixando uma mensagem 
especial para todos os jovens. Mas isso é assunto para outra 
oportunidade. Parabéns ao amigo Santaninha ou Dé, com o 
qual tive o prazer de jogar. - TMJ 

Decretada prisões de policiais e publicitário 
em Londrina

A 1ª Vara Criminal de Londrina decretou a prisão preventiva 
de quatro policiais militares e um publicitário, acusados de 
participar do homicídio de um homem em março e simular 
uma troca de tiros. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério 
Público, em denúncia criminal oferecida à justiça. O caso é 
um desdobramento das investigações sobre uma série de 
assassinatos ocorridos nos dias 29 e 30 de janeiro, em Londrina. 
Os homicídios teriam ocorrido em suposta represália à morte 
do policial militar Cristiano Bottino. Os quatro policiais estão 
detidos pela prática de homicídio e fraude processual, e o 
publicitário, por posse ilegal de arma de fogo e fraude processual.  
De acordo com a Promotoria, o crime que resultou na prisão 
dos cinco acusados ocorreu na tarde do dia 12 de março, na 
zona rural de Londrina, quando Pedro de Melo Domingos, de 
28 anos, foi abordado e, em seguida, atingido por disparos de 
arma de fogo. A cena do crime foi forjada e, na versão da PM, 
teria havido uma troca de tiros depois que a vítima foi fl agrada 
em uma carroça com objetos furtados. Uma pistola 380, que 
teria sido fornecida pelo publicitário, foi plantada no local do 
crime. O laudo de exame da arma e munição e do confronto 
balístico, aliado a outros depoimentos, levou à conclusão. 
Um quinto policial militar também foi denunciado por fraude 
processual, pedido que foi recebido pela Justiça.

PR lança campanha para reforçar prevenção 
contra a gripe

Preocupado com o aumento do número de casos de gripe 
no Estado durante o inverno, o Governo do Paraná lançou 
a campanha ‘Não espalhe a gripe. Espalhe essas dicas’. A 
campanha dá orientações à população sobre como evitar a 
transmissão da gripe e apresenta os sintomas que caracterizam 
a doença. Os vídeos da campanha serão veiculados nas redes 
sociais do Governo do Estado (www.facebook.com/governopr) 
e da Secretaria da Saúde (www.facebook.com/saudepr) a 
partir desta semana. Empresas e outras instituições que 
tiverem interesse em participar da campanha podem solicitar 
o material para Secretaria estadual da Saúde. “A campanha 
é mais uma estratégia de informação e conscientização dos 
paranaenses sobre a importância de prevenir que a gripe se 
espalhe. A manutenção de hábitos simples, como lavar bem 
as mãos frequentemente, faz uma grande diferença”, orienta 
a chefe do Centro estadual de Epidemiologia da Secretária da 
Saúde, Júlia Cordellini. Além da lavar as mãos, a campanha 
também orienta as pessoas a evitarem o contato com quem 
estiver com a doença, cobrir a boca e o nariz com o antebraço 
ou lenço descartável ao tossir ou espirrar, beber muito líquido e 
manter uma alimentação saudável. Para reconhecer o quadro 
da doença, o material informativo também destaca os principais 
sintomas da gripe como garganta infl amada, febre, tosse, dores 
no corpo, cansaço e calafrios. “Também é importante destacar 
que na presença desses sintomas é recomendável procurar 
um serviço de saúde”, diz Júlia.
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COLUNA SOCIALCOLUNA SOCIAL

Ana Maria de Melo de niver em Faxinal. 
Parabéns!! 

Churrasco na casa do amigo Faria com a família do saldoso Tio Joel Jonas Felipe de niver em Borró. Parabéns!! 

Ernesto Siqueira de niver em Rosário do Ivaí. Parabéns!! Amanda Kauana de niver em Mauá da Serra. Parabéns!!

Allana Gabrielly de niver em Mauá da Serra. 
Parabéns!! 
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

fLASHES DO FERRA BODE

Casais Apaixonados
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Partidos podem escolher candidatos a partir do dia 20 deste mês

Os candidatos que pretendem disputar as eleições de outubro devem fi car atentos as 
datas que estão no calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. Nestas eleições, serão 
aplicadas as mudanças estabelecidas pela Reforma Eleitoral (Lei 13.165/2015), aprovada 
no ano passado pelo Congresso. Com a nova norma, houve mudanças nos prazos, como 
aumento do período para apresentação dos registros de candidaturas, diminuição na duração 
da propaganda no rádio e na televisão e a proibição de doações de empresas privadas para as 
campanhas políticas. A partir de agora, os partidos deverão se manter por meio de doações de 
pessoas físicas e de recursos do Fundo Partidário. Convenções - Do próximo dia 20 de julho 

até 5 de agosto, os partidos estão autorizados a promoverem as convenções para escolherem os candidatos que vão disputar 
os cargos de prefeito, vice-prefeito e a vereador. O primeiro turno da eleição municipal será no dia 2 de outubro. No mesmo dia, 
candidatos, partidos e coligações poderão pedir direito de resposta a órgãos de imprensa por contestarem afi rmações e imagens 
que considerem caluniosas. A partir do dia 6 de agosto, emissoras de rádio e de televisão, por serem concessões públicas, 
estão proibidas de veicular opinião favorável ou contrária a candidatos e partidos políticos. As tevês também não podem dar 
tratamento privilegiado a candidatos de forma dissimulada em novelas ou fi lmes. Propaganda na internet - O prazo para registro 
de candidatura nos tribunais regionais eleitorais termina no dia 15 de agosto, às 19h. No dia seguinte, a propaganda passa a ser 
permitida na internet e nas ruas. De acordo com a lei eleitoral, os candidatos podem participar de carreatas, distribuir panfl etos e 
usar carros de som de 8h às 22h. Comícios Também estão permitidos comícios das 8h às 24h. A propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão está prevista para começar no dia 26 de agosto. A reforma aprovada no ano passado reduziu de 90 para 45 dias 
o período de campanha. Informações da Agência Brasil.

Procon/PR notifi ca TIM por fechamento de call center
O Procon do PR, vinculado à Secretaria estadual da Justiça, Trabalho e Direitos 

Humanos, abriu processo de investigação preliminar contra a Operadora TIM 
em razão do fechamento de seu call center no Paraná, resultando na demissão 
de 500 funcionários. A medida foi tomada pelo órgão de defesa do consumidor 
após a divulgação da demissão dos funcionários e o fechamento do canal de 
atendimento, o que pode prejudicar os usuários dos serviços prestados pela 
empresa, além de difi cultar a solução das reclamações apresentadas pelos 
consumidores. A notifi cação foi entregue em mãos ao representante da operadora 

de telefonia, Cleber Rodrigo Affanio, pelo secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão de Júnior. “Além 
dos postos de trabalho fechados, o atendimento ao consumidor pode ser prejudicado e já temos um número considerável de 
reclamações contra a empresa”, ressaltou o secretário. Segundo ele, esta decisão gera uma insegurança e, em razão disso, o 
Governo do Estado notifi ca para que ela mostre quais são as atitudes de compensação formal que serão adotadas de tal forma 
que o consumidor não seja prejudicado. A empresa disse que o call center foi fechado no estado, mas que o serviço continua por 
outra região do Brasil, garantindo que o consumidor não terá prejuízo. Para a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano, quando 
uma empresa cria um problema para o consumidor ela tem que resolver, e isso, segundo ela, nem sempre acontece. “Uma 
notícia como esta gera uma insegurança para o consumidor e ele tem que ser comunicado pela empresa. Uma vez que fechou 
esta célula de atendimento a empresa tem que disponibilizar outros canais para o consumidor, evitando transtornos para ele 
e consequentemente reclamações que serão registradas não só no Procon estadual, mas nos municipais. Então se vai haver 
alguma mudança ou não o consumidor tem que ser informado”, disse Cláudia enfatizando que esta é uma ação preventiva do 
governo.  A empresa TIM tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa.

Novo site disponibiliza material preparatório para o Enem
Quem quer estar preparado para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem uma 

nova fonte de conteúdo. O site do projeto “Assembleia Legislativa no Enem” já está no ar com 
um material completo para reforçar os estudos dos que vão fazer a prova e para incentivá-los 
a garantir nota para a tão sonhada aprovação. Este é o segundo ano consecutivo em que a 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e o grupo Eureka trabalham em conjunto na preparação 
para o Enem. O projeto foi idealizado pela Mesa Executiva com a fi nalidade de abrir as portas 

do Legislativo para aproximar os estudantes e oferecer educação gratuita de qualidade. “Queremos dar a nossa contribuição 
para que os jovens possam ter maiores chances de se preparar para entrar em uma faculdade. Ao mesmo tempo, lançamos 
um concurso de redação inédito para despertar os jovens para a importância do exercício da cidadania”, disse o presidente 
da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB). No site, os estudantes têm acesso a uma apostila online com questões 
selecionados pela equipe de professores do grupo Eureka, informações, notícias, fotos e vídeos de todas as etapas do projeto. 
Entre os materiais disponíveis está também a íntegra do aulão histórico realizado no Plenário da Assembleia no último mês de 
junho, informações sobre os preparatórios de redação lecionados nas 132 escolas estaduais de Curitiba e as 364 vídeo-aulas 
transmitidas pela TV Assembleia e pelo site da Alep em 2015.  O conteúdo do site foi desenvolvido pela equipe da Diretoria 
de Comunicação da Alep para facilitar a rotina dos estudantes que, a partir de agora, contam com todo o material concentrado 
em um único espaço. No Paraná, são mais de 450 mil inscritos no Enem 2016, considerado um dos maiores já realizados. A 
expectativa é de que o projeto Assembleia Legislativa no Enem auxilie na preparação de mais de 100 mil estudantes. “Poucos 
Legislativos no país fazem esse trabalho. Que é um trabalho de apoio, de instrumentalização do nosso aluno que se prepara 
para o Enem. A Alep, oportunizando vídeo-aulas, aulão especial, processo de redação e apoio à redação está se integrando 
plenamente à equipe Eureka na promoção do acesso ao ensino superior”, ressalta o professor Marlus Geronasso, coordenador 
do grupo Eureka.  Novidade – Este ano os estudantes também terão a oportunidade de participar do 1º Concurso de Redação 
promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná. Orientados pela equipe de professores do Eureka, 48 mil alunos do 1º, 2º e 
3º anos do ensino médio das escolas estaduais de Curitiba desenvolverão textos com o tema “Como o cidadão pode participar 
de maneira efetiva das discussões e da elaboração de projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná?”.

Faxinal diz adeus a grande mulher Dona 
Jovita

Faleceu no dia 11 de julho, de 2016, a Dona Jovita da 
Silva Siqueira, por problemas de saúde, aos 83 anos. Ela era 
esposa do ex-vereador e prefeito eleito duas vezes na cidade 
de Faxinal, o já falecido, senhor Ismael Pinto Siqueira, e mãe 
do atual vereador e que também ex-prefeito de Faxinal, Jair 
Pinto Siqueira. Dona Jovita deixa mais dois fi lhos, Toninho 
Siqueira e Ingrid Bárbara Siqueira, além noras e netos. Dona 
Jovita sempre foi uma mulher simples e reservada, que soube 
cumprir, e bem, o seu papel no plano terrestre. Boa mãe, fi el 
esposa e do seu jeito simples, forte nas decisões e atitudes, 
cumpriu sua passagem de forma a não ser esquecida, mas sim 
reverenciada por todos que tiveram a honra de conhecê-la. A 
família e os amigos perdem um ente querido e Faxinal uma 
grande mulher. Descanse em paz Dona Jovita. E aos familiares 
todo conforto de Deus.

Rodrigo Maia é eleito presidente da Câmara 
dos Deputados

Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito com 285 votos presidente 
da Câmara dos Deputados para o mandato “tampão” até 
fevereiro do ano que vem. O deputado Rogério Rosso (PSD-
DF) recebeu 170 votos. Maia assume a presidência da casa 
após a renúncia do ex-presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 
Caso o Senado confi rme o afastamento defi nitivo da presidenta 
Dilma Rousseff, o deputado fl uminense passa a ser o segundo 
na linha sucessória do país. Em seu quinto mandato, Maia é 
fi lho do ex-prefeito do Rio de Janeiro César Maia, já presidiu 
o Democratas e foi duas vezes líder do partido. Maia disse 
que vai governar com simplicidade para pacifi car o plenário. 
“Cheguei aqui muito novo, ter oportunidade de estar presidindo 
os trabalhos, sendo um dos 513 deputados que, junto comigo, 
comandarão a Casa. Vamos a partir de amanhã governar com 
simplicidade”, disse.  O novo presidente prometeu fazer uma 
gestão de diálogo da maioria com a minoria. “Temos muito 
trabalho a fazer, pacifi car esse plenário, dialogar, maioria com 
minoria, temos uma maioria do governo que é importante para 
o Brasil, mas temos uma pauta da sociedade que vem através 
de cada um de nós que precisa ser debatida, discutida e votada. 
Porque não só apenas do governo que vem as boas ideias, 
de cada um dos nossos mandatos e de cada um dos nossos 
eleitores que vivem o dia a dia saem boas ideias", disse.   Após 
a divulgação do resultado, alguns deputados chegaram a gritar 
“Fora, Cunha!” em referência ao fato de Rosso ser apoiado pelo 
deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Maia agradeceu 
a Rosso, candidato derrotado, e disse que a disputa foi “limpa”. 
“Foi uma disputa limpa, na política e é assim que tem que ser”, 
disse.  Após o resultado, Rosso disse que o parlamento ganha 
com a vitória de Maia. “Acho que a grande tarefa dele será unir 
a Casa, todos os deputados”, disse.



e a
Julgamentos precipitados

Quantas vezes já aconteceu? Um servidor dedicado, após 
anos de trabalho irrepreensível, comete um deslize. Logo, 
todos os tantos anos de dedicação são esquecidos. Sobre 
ele recaem acusações, desconfi anças. Um amigo de infância, 
adolescência, juventude, alguém com o qual rimos, choramos, 
confi amos, comete uma pequena falha. Diz-nos um não. É 
o sufi ciente. Anos de convivência são sepultados de um só 
golpe. Um voluntário que serve dedicada e perseverantemente 
meses, anos, sempre sorridente, feliz, um dia, por algo que 
lhe ocorre e o perturba, se exaspera, fala mais alto. Logo, 
tudo que fez até então é esquecido e somente aquele gesto 
de um momento de irrefl exão é apontado, falado, julgado. 
São retratos da vida. Ocorrem em muitos lugares. E nos 
fazem recordar de uma história muito interessante. A de um 
pai que desejava ensinar aos seus quatro fi lhos a respeito 
de julgamentos. Assim, a cada um enviou em uma estação 
diferente do ano a uma terra distante para observar uma 
determinada árvore.

O primeiro fi lho chegou no inverno, o segundo na 
primavera, o terceiro no verão e o quarto no outono. O primeiro 
informou que a árvore era feia, além de seca e toda distorcida. 
O segundo disse que, ao contrário, a árvore estava carregada 
de botões, cheia de promessas. O outro fi lho contestou aos 
dois irmãos e afi rmou que viu a árvore coberta de fl ores. Que 
elas tinham um cheiro tão doce e eram tão bonitas, que ele 
arriscaria dizer que eram a coisa mais graciosa que ele jamais 
havia visto. Finalmente, o quarto fi lho falou que a árvore estava 
tão cheia de frutas, tão carregada de vida, que chegava estar 
arqueada. O pai, ponderado, explicou que todos estavam 
certos, no entanto, cada um deles julgara a árvore exatamente 
pela época do ano em que a havia visto. Na vida, continuou, 
também é assim. Quase sempre somos precipitados nos 
julgamentos. Para julgar com acerto, compete-nos observar 
com atenção, colher informações detalhadas.

Dessa forma, não julguemos situações e pessoas por um 
momento apenas. Consideremos que todos passamos pelos 
dias desolados do inverno. Dias de tristeza, de solidão, de 
problemas superlativos. Nessa estação da vida, parecemos 
árvores de galhos retorcidos. Contudo, quando a esperança 
faz morada na intimidade, carregamo-nos de promessas, de 
botões prontos a explodirem em fl ores. Então, acenamos 
com cores vibrantes, fl ores perfumadas, graciosas que, logo 
mais, se transformarão em produção abundante de frutos. 
Pensemos nisso e não façamos julgamentos precipitados 
de situações, de pessoas, de companheiros, de amigos. 
Verifi quemos, antes, em que estação do ano estagia a alma 
de quem vamos julgar. E, se descobrirmos que o inverno 
envolve aquela criatura, estendamos a contribuição do sol 
da nossa amizade, o adubo do nosso auxílio, a proteção do 
nosso carinho. Pensemos nisso.
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HORÓSCOPO
                           Áries
                 Como não sentir o enorme empurrão 
                       que o impele para frente, rumo aos seus 
objetivos? Numa semana em que Marte avança nos 
últimos graus de Escorpião (do qual é co-regente) 
você precisa ir adiante com seus projetos, apesar dos 
obstáculos que teimam em lhe atrapalhar. Não se 
esqueça, porem, que a prudência deve nortear as suas 
escolhas para que suas ações não se tornem agressivas 
ou intempestivas. Lembre-se que se de um lado a 
necessidade individual se sobrepõe ao bem coletivo, 
isso não deve ser razão para você se esquecer que as 
suas atividades precisam ser construtivas e norteadas 
para efetivar melhorias que benefi ciem as pessoas 
ao seu redor. Invista nos relacionamentos familiares.

                          Peixes
                   Se seu regente, Netuno, deixa a sua 
                         mente confusa e sua vida caótica é 
porque o Cosmo está querendo lhe enviar um recado: 
tenha mais fé na Divina Providência. Mas isso não 
signifi ca fi car aí parado se queixando de sua falta de 
sorte. O apoio do campo espiritual pode servir de guia 
para a sua caminhada, que nesse período não parece ter 
um rumo muito claro, mas você deve se empenhar para 
realizar seus desejos. Se as suas condições econômicas 
não estão lhe oferecendo a segurança de que você 
precisa para implantar os seus projetos pessoais, procure 
alternativas e diversifi que as suas atividades. Que tal 
investir numa especialização?

                          Touro
                  Esses últimos dias em que Marte se 

                   encontra em Escorpião, em oposição ao 
seu signo, devem ser aproveitados para dar um impulso 
em seus projetos que requerem muito empenho de sua 
parte. O excesso de atividade no ambiente profi ssional 
ou doméstico pode ser causa de estresse. Aprenda a 
relaxar e aproveite esse período em que seu regente se 
encontra no signo de Leão para cuidar de seu bem-estar. 
Que tal um passeio ou uma pequena viagem de lazer? 
As atividades artísticas também são bem vindas, pois 
relaxam e nutrem a mente. Mercúrio se encontra em 
conjunção com seu regente, Vênus, indicando um ótimo 
momento para investir nos relacionamentos íntimos.

                         Gêmeos
                  Seu regente, Mercúrio, ingressou no 

                     signo  de Leão e se alinhou ao planeta Vênus, 

indicando uma semana muito favorável para a conclusão 

de acordos e parcerias, sejam elas profi ssionais que 

pessoais e afetivas. Algumas situações que pareciam 

empacadas começam a caminhar favoravelmente rumo 

a uma conclusão satisfatória. Porém, não tenha pressa de 

alcançar os seus objetivos. Procure soluções práticas e 

objetivas e eles virão naturalmente como consequência 

de seu empenho pessoal. Mantenha o foco e conseguirá 

pequenos êxitos que lhe valerão elogios de seu chefe. 

Se puder, tire alguns dias de ferias!

                         Câncer
                               O Sol transita nos últimos graus do 
                           seu signo, renovando as suas energias 
com sua força poderosa. Esse é um momento ideal 
para investir nos relacionamentos familiares e resolver 
eventuais pendências e desavenças. Não se estresse 
inutilmente remoendo assuntos passados e enterrados. A 
Lua Cheia estimula as emoções e salienta sentimentos 
de rancor e mágoa. Deixe esses sentimentos negativos 
para trás e liberte seu coração para perdoar. As 
confi gurações da semana que culminam com a Lua 
Cheia de Câncer favorecem as reuniões familiares e 
os passeios com a família, especialmente em contato 
com a natureza. Essas atividades são muito úteis para 
melhorar a harmonia e o bem-estar.

                         Leão
                           O leonino pode começar a pensar no 
                    seu aniversario como um momento 
importante para a renovação energética da qual 
necessita para levar adiante os seus projetos pessoais. 
Seu regente, o Sol, muda de signo essa semana, no 
dia 22, efetivando um impulso energético novo para 
que muitos objetivos sejam alcançados. Com Vênus 
e Mercúrio já nos primeiros graus de Leão, você 
poderá concluir ótimos acordos e fechar parcerias que 
benefi ciarão o campo profi ssional. Por outro lado, essa 
confi guração é favorável também para as atividades 
esportivas e culturais, portanto, aproveite para relaxar 
e esquecer por alguns momentos as preocupações do 
dia a dia na companhia de seus entes queridos.

                           Virgem
                        Você deve aproveitar ao máximo 
                       esse período em que Júpiter transita 
nos últimos graus de seu signo para levar adiante os 
seus projetos pessoais, pois não faltarão oportunidades 
para você. Assuntos de justiça, pendências e processos, 
podem chegar a uma conclusão favorável. Decisões 
que necessitaram de longas negociações e causaram 
preocupações podem chegar fi nalmente a um desfecho 
favorável. O momento atual é ideal para vender e 
negociar e ainda para iniciar uma nova atividade 
profissional. Nesse período de crise econômica, 
a criatividade irá lhe abrir novas portas e novas 
oportunidades. Seja maleável e efetue mudanças de 
rumo sempre que for necessário.

                           Libra
                    Seu regente, Vênus, ingressou no 
                           signo de Leão onde se sente a vontade para 
espalhar a sua energia positiva. As atividades artísticas, 
culturais e esportivas serão muito benefi ciadas nas 
próximas semanas, por isso você pode aproveitar 
para relaxar um pouco e aliviar o estresse! Afi nal, a 
intensidade das suas atividades tem aumentado dia 
a dia e você procura dar conta de tudo sem perceber 
que essa hiperatividade física e mental pode esgotar as 
suas energias, drenando os seus recursos. Mercúrio em 
conjunção com Vênus facilita as parcerias. Os acordos 
e parcerias facilitam inclusive o campo profi ssional, 
concedendo-lhe êxitos pessoais e proporcionando bons 
momentos de alegria.

                        Escorpião
                        Marte continua nos últimos graus de seu 

            signo aumentando o risco de acidentes e 
confl itos. Por essa razão procure canalizar essa energia 
intensa em atividades esportivas e de fi tness, para 
não se envolver em brigas e discussões inúteis e que 
podem causar grandes estragos. As atividades devem 
ser construtivas e visar o alcance de seus objetivos, 
porém sem prejudicar aqueles que estão ao seu redor. 
Mesmo competindo com colegas ou parceiros, você 
não deve avançar feito um trator, esmagando tudo ao 
seu redor. Você pode ter tendência a agir de forma 
drástica e dramática também nas relações amorosas. 
Afaste os sentimentos de posse e ciúme de sua mente.

                       Sagitário
                 Saturno continua em seu signo e em 

                            retrogradação, podendo indicar que para 

os nativos do seu signo ainda não terminou o período de 

provação. Procure se manter dentro das regras, agindo 

com cautela e avançando devagar, passo a passo, em 

direção aos seus objetivos. Você os alcançará se tiver 

aprendido as lições que o Senhor do Carma quer lhe 

ensinar. Então, no lugar de se lamentar pela falta de 

sorte, analise suas ações, pois delas depende o sucesso 

de suas iniciativas. Se for necessário, recue um pouco e 

modifi que sua forma de encarar as difi culdades. Desse 

jeito poderá encontrar formas novas e criativas para 

alcançar aquilo que você deseja.

                       Capricórnio
                  O seu esforço pessoal e sua determinação 
            em alcançar os seus objetivos estão sendo 
postos à prova pelas configurações astrológicas 
atuais, e não é de hoje! Porém, seu empenho está 
começando a dar resultado e a lhe devolver uma boa 
recompensa. Afi nal, a gente colhe aquilo que planta, 
não é? Recorde-se, porém, de investir parte de seu 
tempo nos relacionamentos pessoais que muitas vezes 
são negligenciados devido aos seus compromissos 
profi ssionais. Aproveite esse período de férias para 
relaxar e, se possível, viaje com seus familiares. Desse 
jeito recuperará a harmonia funcional e também afastará 
o estresse que pode ser causa de doenças e mal estares.

                          Aquário
                  Urano, seu regente, se encontra em 
                   retrogradação no signo de Áries e em 
aspecto tenso com o Sol. Essa confi guração indica que 
este não é um momento ideal para impor as suas idéias, 
pois pode enfrentar a oposição de seus chefes. Pelo 
contrario, e especialmente em reuniões profi ssionais, 
mantenha atitudes conciliadoras e harmoniosas, onde 
salientar a ação conjunta e não a vontade individual. 
Lembre-se de que você não tem sempre razão e que duas 
cabeças pensam melhor do que uma! Sua capacidade 
de liderança e sua intuição devem ser colocados a 
serviço da coletividade. Desse jeito você alcançará 
mais facilmente os seus objetivos.
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TCE julga irregular mais uma cidade no PR

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou 
irregular a prestação de contas relativa à contratação, pelo 
Município de Mariluz (Noroeste), de empresa para fornecimento 
e implantação de software de emissão de nota fi scal eletrônica. 
Pelo pagamento, à G. A. Assessoria e Consultoria Empresarial 
Ltda., por serviços não prestados, o prefeito Paulo Armando da 
Silva Alves (gestão 2013-2016) deverá restituir, solidariamente 
à contratada, R$ 12 mil, corrigidos, além de pagar multa de R$ 
2.400,00.  Tomada de Contas Extraordinária foi instaurada pelo 
Tribunal para apurar indícios de irregularidade no Pregão nº 
22/2014, lançado pela administração municipal de Mariluz. Com 
valor previsto de R$ 229.300,00, o propósito do certame era 
selecionar empresa para a prestação de serviços de informática 
para a Prefeitura. Dos cinco achados, apontados pela então 
Diretoria de Contas Municipais do TCE – atual Coordenadoria 
de Fiscalização Municipal (Cofi m) – o relator do processo, 
conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, acatou apenas os 
pagamentos indevidos. Projeto rejeitado - Entre janeiro e 
junho de 2015, a Prefeitura pagou parcelas mensais de R$ 2 
mil reais à G. A., sem que o sistema de software estivesse em 
operação. Não havia previsão legal para o uso do novo sistema, 
uma vez que o projeto de lei complementar que o amparava 

foi rejeitado na Câmara Municipal. “Para que fosse devido o 
pagamento mensal previsto no termo de referência, a título de 
locação e manutenção do software, era imprescindível que o 
mesmo já se encontrasse instalado, em pleno funcionamento 
e à disposição da população”, considerou o relator em sua 
proposta de voto. Outras duas irregularidades apontadas 
pela Cofi m foram convertidas em ressalvas pelo relator do 
processo: ausência de justifi cativa, no processo licitatório, 
quanto ao benefício econômico da opção utilizada de licitação 
por menor preço global, conforme determina a Lei de Licitações 
(8.666/93); e o fato de o pregoeiro não ser funcionário efetivo 
do Município de Mariluz, o que contradiz o inciso IV do artigo 3º 
da Lei nº 10.520/02. A multa aplicada ao prefeito corresponde 
a 20% do valor do dano causado e está prevista no artigo 89 
da Lei Orgânica do TCE-PR (Lei Complementar Estadual nº 
113/2015). O conselheiro Linhares determinou, adicionalmente, 
o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Da 
decisão cabe recurso, no prazo de 15 dias, a partir da publicação 
do acórdão nº 2739/16 - Primeira Câmara, publicado em 28 de 
junho no Diário Eletrônico do TCE. O periódico está disponível 
no portal do TCE-PR na internet, em www.tce.pr.gov.br.

Pesquisa por gás e petróleo na região norte do PR        
Na região Vale do Ivaí, a presença de algumas máquinas e 

a colocação de estacas nas margens da via têm despertado a 
curiosidade de pessoas. Segundo informações, trata-se de uma 
empresa contratada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) para 
pesquisa e levantamento de dados sobre eventuais depósitos 
de gás e petróleo. O levantamento é feito com sistema de 
pesquisa sísmica de refl exão, que usa grandes caminhões com 
equipamentos de emissão de sinais para coleta de imagens do 
solo. O tamanho das máquinas e a vibração provocam curiosidade 
e surpresa por onde as máquinas passam. A empresa Global 
Serviços Geofísicos venceu em 2015 duas grandes licitações 
promovidas pela ANP para os levantamentos, em contratos que 
tinham valores iniciais na faixa de R$ 140 milhões e envolvem, 
além da bacia do Paraná em São Paulo, a Bacia do Parecis, que 
envolve os estados de Mato Grosso e Rondônia. A avaliação é 
feita pelo cálculo de tempo que a onda demora para atingir o 
receptor, como em um sistema de sonora, e permite avaliação 
do solo e eventual material depositado. O Junior Dias, da Rádio 
Nova Era, enviou um e-mail para a empresa Global, e a resposta 
foi justifi cando e explicando os trabalhos realizados na região: 
"A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) está realizado uma pesquisa sísmica na Bacia Sedimentar 
do Paraná, que abrange municípios dos estados do Paraná e 
São Paulo. A pesquisa realizada não agride o meio ambiente 
e nem tem relação com fraturamento hidráulico ou gás não 
convencional ("gás de xisto"). A ANP tem a atribuição legal de 
fazer estudos geológicos para aumentar o nível de conhecimento 

sobre as bacias sedimentares brasileiras. Uma bacia sedimentar 
é uma depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas 
sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, 
associados ou não. Esse projeto foi contratado pela ANP em 2015. 
Insere-se no Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica 
da ANP, que é um programa de aquisição sistemática de dados 
geológicos e geofísicos para aumentar o conhecimento das bacias 
sedimentares de nova fronteira. Os recursos fi nanceiros advém 
do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 
(PAC). Essa pesquisa sísmica utiliza caminhões vibradores que 
emitem vibrações (ondas sonoras) em pontos predeterminados 
ao longo das rodovias envolvidas na locação do projeto. Essas 
ondas atravessam as rochas que ocorrem em subsuperfície, são 
refl etidas e retornam para a superfície, onde são registradas em 
equipamentos específi cos, denominados geofones. A partir do 
tempo de viagem das ondas sonoras e posterior tratamento dos 
dados, são geradas imagens do subsolo. Nessas imagens é 
possível identifi car e rastrear as camadas rochosas que ocorrem 
em subsuperfície. A pesquisa possibilita avaliar se a confi guração 
é ou não adequada para a geração e acumulação de petróleo ou 
de gás natural. A pesquisa sísmica com caminhões vibradores 
é realizada em estradas federais, estaduais e municipais. A 
área do estudo inclui 177 municípios do Estado do Paraná e em 
90 municípios do Estado de São Paulo. Os dados adquiridos 
serão inteiramente públicos e, após a conclusão do projeto, 
estarão disponíveis para consulta no BDEP (Banco de Dados 
de Exploração e Petróleo", diz a nota.

 TCE recebe representante dos secretários 
de Educação

Em reunião na terça-feira, 12 de Julho, na sede do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a coordenadora geral 
de fi scalização do órgão, Bárbara Gonçalves Marcelino Pereira, 
e a coordenadora de Fiscalizações Específi cas, Denise Gomel, 
receberam o presidente da União dos Dirigentes Municipais de 
Educação do Estado (Undime) e secretário municipal de Educação 
de Telêmaco Borba, Celso Augusto Souza de Oliveira. O Plano 
Anual de Fiscalização de 2016 foi um dos temas discutidos. 
Em especial, a auditoria do cumprimento da meta 1 do Plano 
Nacional de Educação em 40 municípios paranaenses. Estiveram 
na pauta, ainda, os resultados dos indicadores de educação 
e o estabelecimento de um canal de comunicação entre os 
secretários de Educação e o TCE-PR. Como parte das atividades 
previstas no PAF 2016, as equipes do TCE-PR têm se deslocado 
aos municípios para verifi car como os municípios paranaenses 
estão se organizando para cumprir a obrigação legal de ampliar 
o acesso à creche e universalizar a pré-escola. A qualidade da 
oferta atual de educação infantil também faz parte da fi scalização.  
Um dos desdobramentos deste trabalho é o estabelecimento de 
Termos de Ajustamento de Gestão, o que tem gerado dúvidas 
entre os gestores públicos. Os TAGs são propostas de ação 
para a melhoria dos serviços de educação, acordadas entre os 
gestores municipais e o TCE-PR. A execução dos TAGs pelos 
gestores é monitorada pelo Tribunal. O PAF 2016 atende a uma 
nova diretriz do controle externo brasileiro. Além de fi scalizar a 
legalidade do gasto público, os tribunais de contas têm, cada 
vez mais, se debruçado sobre o que se poderia considerar uma 
consequência desse gasto: a qualidade do serviço prestado à 
população.  À reunião desta terça-feira estiveram presentes, ainda, 
o responsável pelo Programa de Indicadores do Tribunal, Nelson 
Nei Granato Neto, e Fernando Ferreira Matias, da Coordenadoria-
Geral de Fiscalização do órgão.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
Raquel Cordeiro Mattos 04024768913 torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença Prévia para Serviços de lava-
gem, lubrifi cação e polimento de veículos automotores a ser 
implantada na Avenida BR 376, KM 292 - Mauá da Serra, PR.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

Lei obriga dispositivos de segurança em piscinas de 
uso comum

Uma tampa de antiaprisionamento no ralo de fundo deve ser instalada nas 
piscinas de uso comum em todo o estado do Paraná, com a fi nalidade de tornar 
esses locais mais seguros. Essa é uma das medidas previstas na Lei estadual nº 
18.786/2016, que dispõe sobre a instalação obrigatória de vários dispositivos em 
piscinas localizadas nas dependências de entidades públicas ou privativas, como 
clubes, associações e escolas de natação, entre outros. A nova lei, que foi debatida 
e aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nos primeiros meses deste 
ano, é resultado de uma proposta apresentada pelo deputado Péricles de Mello 
(PT). Durante os debates sobre o tema o deputado lembrou que o afogamento é a 
segunda causa de morte de crianças de um a nove anos no Brasil. Por isso, as novas 
medidas estabelecidas em lei têm a intenção de contribuir para a segurança física 
dos usuários em todo o território paranaense, prevenindo acidentes por sucção 
e afogamentos pela ausência de dispositivos que impeçam essas ocorrências. 
“A obrigatoriedade desses equipamentos de segurança se faz necessária diante 
dos inúmeros acidentes constatados durante a utilização das piscinas. Alguns 
resultaram em óbitos, principalmente de crianças”, frisa Péricles, na justifi cativa 
da proposta. Durante os debates ele citou dados da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Piscinas (ANAPP), que mostram que apenas 40 mil piscinas do 
país, 2% de um total de 1,8 milhão, têm ralos com dispositivos de segurança.

      

       2016
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1) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 
mensais. 
2) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua João Ribeiro Falavinha 455, 
R$ 550,00 mensais 
3) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo R$ 
500,00 mensais (três disponíveis) 
4) Casa Alvenaria três quartos, Rua 
Bahia 335, R$ 650,00 mensais. 
5) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua João Leandro Barbosa 30, R$ 
400,00 mensais  
6) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Vantuiu M. Oliveira Conjunto 
Adram, R$ 480,00 mensais 
7) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Antonio Camacho, Vale Verde 
R$ 450,00 mensais  
8) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (duas disponíveis) 
9) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Irineu Pique 96, Residencial 
do Lago, R$ 450,00 mensais 
10) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua João Scheller, Jd Nutrimil R$ 
600,00 mensais 
11) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Goiás 347 centro, R$ 650,00 
mensais 
12) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
13) Sobrados novos, com três 
quartos, Rua Ismael Pinto Siqueira 
436, R$ 900,00 mensais

1) Terreno área de 300m², Rua 
Jose Maria Bueno R$ 65.000,00
2) Terreno, Rua Madre Joana 

Angélica R$ 40.000,00
3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
4) Terreno 300m², Rua Manoel 
Moreira Vidal R$ 50.000,00
5) Terreno 170m², Rua Alberto 
Bartels 334, R$ 80.000,00
6) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00
7) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
8) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 326, R$ 150.000,00 
9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
10) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
11) Casa Alvenaria 60m², Rua 
Presbítero Joaquim L. Mello 
644, Residencial Casavechia, R$ 
125.000,00  
12) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 
R$ 130.000,00
13) Casa Alvenaria, terreno 
450m² Rua Ismael Pinto Siqueira 
1426 centro, R$ 490.000,00
14) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
15) Casa Alvenaria 70m² terreno 
216m²,  Rua Joaquim Jose Vieira 
113, R$ 100.000,00 
16) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
95.000,00
17) Casa Alvenaria, terreno 
200m² Rua Vantuiu Machado 
de Oliveira 14, Jd Adram, R$ 
110.000,00

LOCAÇÃO
3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

4) Terreno 300m², Rua Manoel 

5) Terreno 170m², Rua Alberto 

6) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 

7) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 

8) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

10) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 

11) Casa Alvenaria 60m², Rua 
Presbítero Joaquim L. Mello 
644, Residencial Casavechia, R$ 

12) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 

13) Casa Alvenaria, terreno 
450m² Rua Ismael Pinto Siqueira 

14) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 

15) Casa Alvenaria 70m² terreno 
216m²,  Rua Joaquim Jose Vieira 

16) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 

17) Casa Alvenaria, terreno 
200m² Rua Vantuiu Machado 
de Oliveira 14, Jd Adram, R$ 

VENDA

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), Geografi a - 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.

FONES 
(43) 3461-2222 e 

9659-2121

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

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

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

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

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

Polícia Ambiental apreende 84 galos usados 
rinha de galo 

A Polícia Ambiental de Londrina apreendeu, na manhã de sexta-
feira, 15 de Julho, 84 galos em uma propriedade situada na cidade 
de Arapongas. As aves, conforme as investi gações eram usadas em 
rinhas. O material usado no treinamento também foi apreendido. O 
dono do imóvel, Armando Amaral, 53, acabou deti do e encaminhado 
para a delegacia da cidade.   Segundo a soldado Camila Reina, ele 
será autuado pelo crime de maus tratos, e ainda deve responder pela 
posse de 65 gramas de maconha. Durante a abordagem, alegou que 
consumia o entorpecente apenas como usuário. A apreensão foi feita 
após mandados expedidos pela Justi ça. Os galos foram doados para 
serem cuidados por enti dades específi cas que defendem os animais.   
Esta é a segunda fase da Operação Gladiador, que começou no fi nal 
do mês passado. Na ocasião, 40 pessoas foram presas e 160 animais 
acabaram sendo recolhidos. Os deti dos foram levados ao batalhão 
da PM em Arapongas, onde a ocorrência foi registrada.


