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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)

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

EMAIL:
jornal.sonegocios@hotmail.com
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LINGUA DE FOGO
Conversa num buteco: “O meu candidato já tem
um milhão pra gastar na política” – É verdade? – “É!”
– “então vamos fazer a matemática, porque ela não
mente. Se o seu candidato vai gastar um milhão e vai
ganhar de salário como prefeito, 7, 8 ou 10 mir por
mês, em 4 anos vai ganhar no máximo 480 mir. Ta
certo? – “Tá certo.” – então, se ele ﬁcar sem comer,
sem dar dinheiro pra muié o pros ﬁlhos, não gastar
com nada, ele ainda vai ﬁcar no vermelho, já que vai
gastar um milhão. Não é verdade? – “É.” – Então vai
faltar: saúde e remédios; boa educação; segurança;
asfalto na cidade e estradas rurais; o esporte a
cultura e o lazer então, nem se fala. – Não é verdade?
– “até parece que já vi esta história. Ocê tem razão,
a matemática não mente. Vai roubar!”
Quem será o motorista que bebeu todas, foi pular
o muro e caiu. Carcule se fosse no cadeado!
Na igreja a cornitude continua e a cidade ﬁca
abandonada. Cadê as autoridades. Com café!
Tem gente que tá com a macaca no corpo. Quem
será?
O povo ta sabendo e ta de olho: Na região, apesar
da Lei determinar os gastos de campanha, tem précandidatos dizendo que vão gastar, R$ 700.000,000,
R$ 800,000,00 até 1 milhão de reais. Até mostram
cheques polpudos. Ai começa o Mensalão e a Lava
Jato, os pais da corrupção. Cuidado lalauzinhos!
Tamo de olho!
Quem será a funcionária da saúde que se acha a
gostosona? De que Terra será? Têm muitas!
De um cidadão que não quis - Tem candidatos que
fabricam secretarias para prometerem ao máximo de

PARA REFLETIR
" Por mais longa que seja a caminhada o mais
importante é dar o primeiro passo."
Vinicius de Moraes

pessoas possíveis. O pior é que os idiotas aceitam e
acreditam. É onde começa a roubalheira do dinheiro
público, por bandidos travestidos de políticos! Eu não
aceitei e não aceito! O cara não pode oferecer o que
não tem! Ridículo!
Fofucão o beijoqueiro. E viva o carro preto! É o
amor!
O povo fala, vê e sente - O recape asfaltico revela
a cara da administração. Desmanchando!
Manicuri usa Calvin Clayn, mas é perfume da
Avon, e o cheiro é de chifre queimado. E continua a
cornitude!
Quem é o luluzinho que se vendeu pela secretaria
de Esportes? Cuidado a coisa pode gelar!
Quem será o professor marmita? Não sei.
Se diz moralista, que gosta da cidade, mas se
vende por uma secretaria. É o tal do idiota! Vá plantar
batata no asfalto, que já está acabando de novo. Olha
a chuva!
Na Terra do Boi a coisa ta tão feia que cabo
eleitoral ta comprando butina pra vereador. É a
mortadela cumendo a máquina!
Pastor foi pego aplicando o evangelho na irmã.
E o valeti só no chifre, nas orado! Aleluia cornitude!
Se vocês acham que com a chefona ta ruim,
carcule se as antigas voltarem, e vem de bando. Fuja
loko!
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.

(43) 9933-4422
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Richa lança novo serviço do Detran

O governador Beto Richa lançou na quinta-feira, no Palácio
Iguaçu, em Curitiba, dois novos serviços digitais para usuários
do Detran, o Departamento de Trânsito do Paraná. O aplicativo
para celulares e tablets, que permite consultas, emissão de
documentos e agenda de exames; e uma versão do sistema
Detran Fácil voltada para as empresas. Beto Richa disse que
com modernidade e uso de tecnologia, o Paraná e o Detran
se colocam como referência nacional e permitem a oferta de
serviços públicos de qualidade. O aplicativo do Detran para
celular permite que os motoristas realizem consultas, extratos
de multas, agendamento de exames e de aulas de reciclagem,
emissão de segunda via da habilitação e do licenciamento. O
download é gratuito e estará disponível para celulares com
sistema Android e, em breve, IOS. De acordo com o diretor-geral
do Detran, Marcos Traad, a ideia é incorporar novas funções
e facilidades, para evitar o deslocamento do cidadão. A outra
novidade é o Detran Fácil CNPJ, voltado para empresas de
todos os portes. Com essa versão, empresários terão acesso
ao extrato de débitos, situação do veículo e controle de frota.
Será possível também emitir guias de pagamentos. Para o
presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de
Cargas no Paraná, Sérgio Malucelli, a ferramenta vai ajudar até
mesmo na gestão de recursos. A estimativa do Detran é que a
ferramenta beneﬁcie cerca de 160 mil empresas paranaenses.
O presidente da Celepar, Jacson Leite, destaca o avanço do
sistema Detran Fácil. //SONORA JACSON LEITE// A plataforma
digital do Detran Paraná atingiu neste mês a marca de 4 milhões
e 400 mil processos ﬁnalizados.

Governador nomeia 143 proﬁssionais para
Emater

O governador Beto Richa assinou na terça-feira, dia 19
de Julho, o decreto de nomeação de 143 proﬁssionais para o
quadro do Instituto Emater. A empresa reforça a atuação no
interior e amplia o suporte à produção agropecuária no Paraná
com novos engenheiros agrônomos, de alimentos, de pesca, de
segurança e ﬂorestal, além de médicos veterinários, zootecnistas
e técnicos agrícolas. O governador aﬁrmou que a presença de
apoio qualiﬁcado contribui para melhorar a produtividade do
Estado, e destacou a estruturação promovida no Emater nos
últimos anos. As últimas contratações para o Instituto Emater
foram feitas em 2009 e hoje a empresa conta com cerca de 1.200
funcionários. Segundo o secretário de Estado da Agricultura
e Abastecimento, Norberto Ortigara, os novos proﬁssionais
iniciam as atividades já sabendo em que região do Estado
vão atuar. Ele destacou a importância da presença dos novos
funcionários para o auxílio aos produtores. A contratação dos
proﬁssionais foi possível com o Plano de Demissão Voluntária
no Instituto Emater, que abriu espaço para a entrada de novos
funcionários. O presidente do Emater, Rubens Niederheitmann,
ressaltou que as nomeações representam muito para a
empresa e o Estado. O Instituto Emater completou 60 anos
de serviços de assistência técnica e extensão rural em 2016.
Nesse período participou dos diversos ciclos de produção que
impulsionaram a economia do Estado como o cafeeiro, de
madeiras, implantação das cooperativas paranaenses, soja,
carnes e outros. O trabalho também contribuiu para fazer do
Paraná um grande polo agroindustrial.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 25/07 a 31/07
Farmácia do Povo
3461-3040 / 9922-5317

PF prende grupo que se preparava para atos de terrorismo no Rio
A Polícia Federal prendeu um grupo que já estava em atos
preparatórios para ações terroristas durante os Jogos Olímpicos.
Foi a primeira prisão com base na lei antiterror. Dez pessoas em
dez Estados já foram detidas na chamada Operação Hashtag,
que pretende investigar possível participação de brasileiros
em organização criminosa de alcance internacional, como
uma célula do Estado Islâmico no País. Foram expedidos 12
mandados de prisão temporária por 30 dias, com possibilidade
de prorrogação por mais 30. É o período necessário para
a conclusão dos Jogos Olímpicos do Rio. Dois alvos ainda
estavam sendo monitorados. A quebra de sigilo de dados e
telefônicos revelou indícios de que os investigados "preconizam
a intolerância racial, de gênero e religiosa, bem como o uso
de armas e táticas de guerrilha para alcançar seus objetivos",
informou a PF. Por questão de segurança e para "assegurar o
êxito da operação", a Polícia Federal decidiu não revelar o nome
dos presos. "O processo tramita em segredo de Justiça", informou
em nota. Houve ainda duas conduções coercitivas e 19 buscas
e apreensões nos dez Estados (Amazonas, Ceará, Paraíba,
Goiás, Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso). Os detidos participavam de um grupo virtual chamado
"Defensores da Sharia". Uma organização não governamental
(ONG) que atua na área humanitária e educacional também está
sendo investigada, mas seu nome não foi revelado. "Estamos
aqui para seguir um protocolo internacional de divulgação com

absoluta transparência para anunciar operação da PF. A operação
começou com a integração da Abin, com a PF, com agências de
informação internacionais e isso culminou na primeira ação no
Brasil. Foram presos dez indivíduos que passaram de simples
comentários sobre Estado Islâmico para atos preparatórios.
A partir do momento que iniciaram os atos preparatórios, foi
feita prontamente a atuação por parte do governo federal, que
preparou simultaneamente prisões em dez estados brasileiros
desses supostos terroristas que se comunicavam pela internet,
por meio do Telegram e Whastapp", disse o ministro da Justiça,
Alexandre de Moraes, ao destacar que o sigilo é importante nesse
momento para a continuidade das investigações. Em entrevista
coletiva, o ministro aﬁrmou que as investigações identiﬁcaram
simpatizantes, apologistas e até mesmo membros 'batizados'
do Estado Islâmico no Brasil. Por meio das redes sociais, eles
já estariam realizando atividades preparatórias especíﬁcas
para os Jogos Olímpicos. Alguns dos indivíduos já estariam
também comprando armas do modelo AK-47 importadas do
Paraguai. A inteligência da Polícia Federal rastreou o pedido
e acabou efetuando prisões. "É um assunto delicadíssimo,
que exige a devida transparência. Porém, a transparência não
pode afetar as investigações nem a sociedade. Qualquer nova
informação relevante será passada à imprensa, para que não
sejam divulgadas informações errôneas que levem ao pânico
desnecessário."

Estado Islâmico sugere formas de disseminar o terror no Jogos
O Estado Islâmico e outros grupos jihadistas conclamaram
seus seguidores a atuar como "lobos solitários" e realizar
ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio. Entre
os alvos sugeridos estão as delegações e visitantes dos EUA,
Inglaterra, França e Israel. Os métodos propostos abrangem
a utilização de drones com pequenos explosivos, acidentes
de trânsito e o uso de veneno e medicamentos. A defesa
dos ataques foi realizada em inglês por meio do aplicativo de
mensagens Telegram, que costuma ser usado para estimular a
ação de "lobos solitários", revelou análise do SITE Intelligence,
consultoria especializada na atuação de grupos extremistas na
internet, que é referência no tema até para o governo dos EUA.
Em junho, o Estado Islâmico criou no Telegram o primeiro canal

para disseminação de propaganda jihadista em português,
voltado para o público brasileiro. Desde então, seguidores do
grupo passaram a disseminar a incitação de atos terroristas
por um grupo que se autointitula "Ansar al-Khilafah Brazil", que
se apresenta como baseado no País. O autor das mensagens
orientou os seguidores a se aproveitarem das favelas do Rio
onde a criminalidade é disseminada e a usarem a "porosa
fronteira" com o Paraguai para levar armas ao Brasil. "O recente
post sobre os Jogos Olímpicos do Rio diz que 'vistos, entradas
e viagens para o Brasil serão fáceis de obter'", ressaltou a
análise do SITE. Segundo a empresa, os jihadistas utilizam o
Telegram para fornecer manuais para realização de atentados
e celebram a realização de ataques.

Governo reforça prorrogação para saque do PIS/Pasep de 2014
Os trabalhadores que perderam o prazo para sacar o
abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), referente ao ano-base de 2014, poderão fazer o
saque no período de 28 de julho a 31 de agosto. Segundo o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, mais de 1,2 milhão de
trabalhadores ainda não sacaram os valores. “A bancada dos
trabalhadores no Codefat [Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhado] sugeriu a ampliação do prazo para que
todos fossem contemplados. Conversamos com o núcleo do
governo, que foi sensível a essa medida, dada a necessidade de
aprimorar esses programas sociais que são muito importantes
na vida dos trabalhadores”, aﬁrmou Nogueira. De acordo o

ministro, não houve diferença na média de comparecimento dos
trabalhadores para saque do benefício em relação aos anos
anteriores, mas o governo decidiu “inovar” ao prorrogar o prazo.
“A intenção do governo é que 100% dos trabalhadores que têm
direito ao abono possam ter a oportunidade de comparecer às
agências e retirar o abono. É a primeira vez que o governo toma
a iniciativa de ampliar o prazo”, salientou. Mais Informações do
PIS podem ser obtidas pelo telefone 0800-726 02 07 da Caixa.
Já quem recebe o Pasep, o fone é 0800-729 00 01. A Central
de Atendimento "Alô Trabalho" do governo federal, que atende
pelo número 158, também está disponível para auxiliar os
trabalhadores com mais esclarecimentos sobre o PIS/Pasep.

Homem tira a roupa após ser barrado em porta giratória de banco
Conforme o portal CATVE um homem revoltado por ser
barrado pelo detector de metais em uma agência bancária de
Foz do Iguaçu resolveu tirar a roupa. O caso ocorreu na agência
do banco Itaú na Avenida JK, na Vila Militar. O vídeo mostra o
cliente totalmente nu dizendo que o segurança teria dito para
ele tirar a roupa. "Você falou pra tirar a roupa, eu tirei cara",
fala o homem se dirigindo ao segurança do banco. Moradores

registraram a cena e compartilharam as imagens pelas redes
sociais. Mesmo depois de ﬁcar pelado ele não consegue acessar
a agência. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de
ocorrência. Algum tempo depois ele se vestiu e não se sabe,
se o cliente revoltado conseguiu acessar a agência bancária
mesmo depois de colocar a roupa. Os funcionários não estão
autorizados a passar informações sobre o caso.
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O C O R R Ê N C I A S

Acidente trágico tira a vida de menor na PR-272

ambulância do Hospital Municipal de Borrazópolis, que chegou

que era um dos 26 foragidos da cadeia de Ivaiporã, fuga registrada

Apresentou-se na delegacia de Faxinal, o agricultor Valdecir

por volta das 18:35 hs com a vítima no pronto socorro. O motorista

por um túnel, às 5 horas da madrugada deste mesmo dia 18 de

Martins de Freitas. Ele identiﬁcou-se como sendo o tratorista que

de nome Reginaldo, não corria risco de perder a vida. Segundo

Julho, quando saíram 26 detentos. Ainda em Jardim Alegre, uma

dirigia um Massey Fergunson, envolvido em um acidente com vítima

informações, estava trabalhando em uma Fazenda de Borrazópolis,

informação do Alvino Cândido, o "Preto" que trabalha na Delegacia

fatal na Rodovia PR-272. Freitas disse que não fugiu, mas decidiu

com máquinas pesadas.

de Polícia Civil, dava conta de que três suspeitos estavam na

deixar o local quando familiares e pessoas começaram a chegar ao

Espancado por assediar menina de 12 anos

região do Bairro Glorinha Reck, em uma mata. Foi pedido apoio

local acidente, pois com a morte do menor, alguém poderia promover

Um rapaz de 25 anos foi espancado por populares após

para uma viatura de Lidianópolis, soldados Aguiar e Alves, sendo

alguma retaliação. O tratorista reside em uma fazenda na zona

assediar uma menina de 12 anos pelo WhatsApp, em Londrina.

que durante patrulhamento, um dos suspeitos foi visualizado com

rural de Faxinal. Segundo informações, por volta das 19:35 horas

O suspeito foi preso na quinta-feira (21/07) após a família da

roupas sujas próximo ao Colégio Cristóvão Colombo, era Adriano

da noite de segunda-feira, dia 18 de Julho, a Polícia Rodoviária

criança, registrar um boletim de ocorrência. Ele estava internado

Ribeiro, acusado de participar do roubo, sequestro e morte de um

do Porto Ubá, registrou um acidente fatal na Rodovia PR- 272, na

no Hospital Universitário e foi encaminhado á prisão após receber

taxista de Faxinal. O rapaz foi levado de volta para a cadeia de

saída de Faxinal, para Cruzmaltina, mas precisamente na entrada

alta médica. Segundo a polícia, o rapaz mantinha contato com a

Ivaiporã. Em Ivaiporã, foi recapturado Edinaldo Pedro da Silva,

para as Três Barras, a menos de dois quilômetros de Faxinal.

criança há dois dias e chegou a marcar um encontro em uma praça

este localizado próximo a Igreja Bom Jesus, ainda na manhã em

Segundo informações apuradas, um menor de nome Gabriel Soares

no Jardim Bandeirantes, na noite da última quarta-feira. A garota

que ocorreu a fuga.

Moraes, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos ao bater com uma

teria se assustado com a conversa de cunho sexual e fotos íntimas

motocicleta Honda placas ANH-1565 de Faxinal, na traseira de

que recebeu do suspeito e mostrou o conteúdo para o irmão mais

Em Rio Branco do Ivaí, era 13 horas, de 19 de Julho, quando

uma carreta que estava acoplada a um Trator Massey Fergunson,

velho. Ele se passou pela menina e marcou o encontro com o

um morador de 63 anos, procurou a Polícia informando que saiu do

modelo 275. O Trator e a motocicleta foram apreendidos. O corpo

suspeito. De acordo com a polícia, o jovem avisou o padrasto da

Banco do Brasil e transitava pela Rua, quando dois indivíduos, em

do Menor foi retirado pelo IML, antes de ser liberado para a família.

criança e amigos da família e foram até o local do encontro e ao

uma motocicleta vermelha, o abordaram com canivete em mãos e

Assalto em Relojoaria de Faxinal

tentarem render o suspeito, houve confusão. O suspeito reagiu,

pediram para que entregasse o dinheiro. Eles ainda o empurraram e

mas acabou sendo espancado.

subtraíram uma quantia que estava no bolso de sua blusa, fugindo

A Polícia Militar de Faxinal registrou um assalto em plena luz
do dia, na Rua Santos Dumont, contra a Relojoaria Minerva. Uma

Ladrão assalta comércio de lanches e foge a pé

Assalto em Rio Branco

em sentido ignorado.

mulher, responsável pelo local, foi até a equipe da Polícia Militar,

A Polícia Militar de Kaloré registrou assalto em um ponto de venda

que estava nas proximidades e disse que o local foi invadido por

de lanches, que foi instalado recentemente na Rua Vereador Reinaldo

A onda de crimes que estão ocorrendo na cidade de Faxinal

dois indivíduos em uma motocicleta de cor prata, Honda Falcon,

Barbieri, nº235, que ﬁca de frente com a Praça da Prefeitura, na via

está assustando a população e não respeita nada e ninguém. Desta

sendo ambos de estatura mediana, um trajava moletom claro e o

que dá acesso ao Ginásio de Esportes. Segundo informações, era

vez a Igreja São Sebastião, que ﬁca na Avenida Brasil, no centro de

outro com uma blusa de chuva cor preta e capacete branco. Eles

por volta das 21 horas, de quinta-feira, dia 21 de Julho, quando o

Faxinal, foi o local arrombado. O zelador da paróquia São Sebastião

deram voz de roubo com uma faca na mão e subtraíram a quantia, de

meliante encapuzado entrou no interior do estabelecimento e deu

chegou para trabalhar e encontrou o portão de acesso ao salão de

aproximadamente R$ 400,00, em espécie, é vários relógios e jóias.

voz de assalto pegando o dinheiro que estava em uma gaveta.

festas da paróquia arrombado. Os meliantes ainda arrombaram a

Também roubaram outra pessoa que estava entrando na referida

Segundo a vítima, o autor portava um revólver e deixou o local,

porta do salão e roubaram uma bicicleta de 18 marchas que estava

relojoaria. Após orientar a vítima, a equipe de policiais, passou a

pouco depois, tomando rumo ao ginásio de esportes. A equipe da

dentro do salão. O pároco da igreja, Padre Adeventino Alves de

fazer patrulhamentos nas proximidades, porém nenhum suspeito

PM foi avisada e realizou patrulhamentos, porém o autor não foi

Oliveira, foi quem acionou a Polícia. O boletim de ocorrências foi

foi encontrado. O assalto está sendo investigado.

localizado.

confeccionado, porém não existem pistas dos ladrões.

Moto furtada foi recuperada pela PM

Bananas de dinamite na vagina

Salão de Igreja é roubado

Suposto crime ambiental em Borrazópolis

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta, no dia 16 de Julho,

A mulher foi ﬂagrada tentando entrar com duas bananas de

O Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Apucarana ﬂagrou

às 13:27 horas, na Estrada do Barreirinho, próximo a via de acesso

dinamite na cadeia de Prudentópolis. Uma mulher de 23 anos

mais uma situação de crime ambiental em Borrazópolis. Segundo

ao Sítio do Luizão. Houve uma denúncia anônima, informando que

tentou entrar na cadeia pública de Prudentópolis, na região central

informações, foi feita uma denúncia de destruição e danos ﬂorestas

uma motocicleta encontrava-se abandonada no meio do mato, no

do Paraná, com duas dinamites na vagina, na tarde de quarta-feira

de preservação. Ao chegar ao local, no dia 21 de Julho, de 2016,

local que também dá acesso ao Hotel Fazendo Luar de Agosto. Foi

(20). Ela aproveitou o momento das visitas dos familiares pra tentar

Bairro Santo Antônio, o sargento Isaías e cabo Arruda, constataram

constatado que era uma motocicleta de cor prata, marca Honda,

entregar a um dos presos os explosivos. Mas antes que o material

que houve movimentação de solo e derrubada de mata nativa em

modelo NX-4 Falcon, com placa AYM-4984 de Londrina/PR, mas

chegasse ao marido dela que é detento, ela foi descoberta por

estado avançado de regeneração. Foi localizado o proprietário e

a placa pertence a uma motocicleta Honda, Modelo CG 150 Fan,

agentes carcerários. A mulher tentou convencer os servidores que

indagado o mesmo sobre a autorização do órgão competente (IAP),

de cor preta. Ao veriﬁcar o numeral do chassi foi conﬁrmado que

as dinamites eram supositórios. O argumento não convenceu e ela

sendo que o produtor rural respondeu que não tinha. A área afetada

o veículo possuía a placa DPZ-4381 de Osasco/SP, e que foi

foi detida e encaminhada a autoridade policial para ela e o marido

é de aproximadamente 64.680 m2. Também foi constatado o uso

produto de roubo na cidade de Cambé-PR, na data de 15/07/2016,

serem autuados em ﬂagrante.

de 800 m de cano para fazer drenagem da região de várzea, com

conforme consta no Boletim de Ocorrência. Diante da situação,
foi feito patrulhamento nas proximidades com o intuito de localizar
possíveis autores, porém nenhum suspeito foi preso.
Caminhoneta capota na Rodovia

Foragidos recapturados em Ivaiporã e Jardim Alegre
Era início da tarde de segunda-feira, dia 18 de Julho, de 2016,

intuito de tornar agricultável, o que é proibido.
Acidente em Cruzmaltina

quando um elemento invadiu uma Farmácia que ﬁca na Avenida

Um veículo Peugeot de cor preta com placas APK- 0196, de

Tiradentes, em Jardim Alegre. Ele colocou a mão na cintura, onde

Ivaiporã, saiu da pista e caiu na caneleta, quando era dirigido

A princípio, a Polícia Rodoviária do Porto Ubá não chegou a ser

havia um volume e anunciou que era um roubo, dizendo para a

por Leonardo da Silva Ferreira, 19 anos, morador de Ivaiporã. O

acionada, mas houve capotamento na Rodovia, entre Borrazópolis

atendente que se o dinheiro não fosse entregue, a mesma poderia

acidente foi na Rodovia PR-272, próximo a Cruzmaltina, na saída

e Cruzmaltina, mais precisamente em uma curva, antes de trevo

perder a vida. Diante da recusa da funcionária da Farmácia, o

para Borrazópolis. Apesar dos danos, ninguém se feriu. O acidente

da Coamo. Segundo informações, por volta das 18 horas, de

meliante ainda insistiu, mas desistiu do crime após a entrada de

foi às 19 horas, de 22 de julho

terça-feira, dia 19 de Julho, o condutor de uma L.200 Triton de

clientes no local. Ao ser acionada, a equipe de Policiais Militares,

Maringá, com placas AVF-1027, branca, perdeu a direção e capotou

formada pelos soldados Machado e Juliano, foi para o endereço e

Em Faxinal, um menor de 17 anos, foi apreendido após um

por cerca de 100 metros invadindo a vegetação e uma plantação

além de colher informações sobre as roupas que o ladrão usava,

acidente na Rua São Paulo, às 13 horas, de sexta-feira, 22 de

de trigo. O veículo ﬁcou bastante daniﬁcado. A ﬁsioterapeuta, de

buscaram imagens do criminoso nas câmeras de segurança do

Julho. Segundo a PM, o menor conduzida uma Honda CG 125 de

Novo Itacolomi, Adriana de Oliveira foi uma das primeiras pessoas

Estabelecimento; pouco depois, em rondas pela cidade, o suspeito

cor azul, quando bateu na lateral de um Fiat Uno vermelho. Com o

a passar pelo local. Ela relatou que o condutor tinha ferimentos

Adenir Santos Silva, de 40 anos, foi visualizado próximo ao Banco

acidente, o garupa da moto ﬁcou ferido e foi socorrido pelo Samu.

na cabeça, mas estava consciente. Em seguida foi acionada a

do Brasil, o qual conﬁrmou a prática do crime e ainda constatou-se

Com o Uno, não havia nenhuma irregularidade.

Moto bate em Uno
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Pomini e Sérgia são pré-candidatos em
Faxinal

Em reunião, com seus respectivos grupos políticos,
Moacir Pomini e Sérgia Machulek da Cruz, fecharam
consenso para disputar a eleição municipal em Faxinal. A
chapa ﬁca constituída da seguinte forma, Moacir Pomini
como pré-candidato a prefeito e Sérgia como pré-candidata
a vice-prefeita. Moacir Pomini (PPS) é aposentado, têm 66
anos, possui o ensino médio completo, foi ex-gerente da
Copel, nasceu em Cambé/PR e reside em Faxinal desde
1984. Sérgia Machulek da Cruz (PTB), é professora, têm
55 anos, possui o ensino superior completo, foi vereadora
por dois mandatos e nasceu em Faxinal.

Moradora de Faxinal reclama de lixo irregular
Uma moradora de Faxinal diz tem uma chácara e
está sendo prejudicada por pessoas que
jogam lixo no local

Uma moradora de Faxinal denuncia que pessoas estão
jogando lixo em sua chácara de meio alqueire, que ﬁca na
região do Bairro Manecão. Segundo ela, a propriedade tem
nascentes, represas e está sendo prejudicada por indivíduos
que depositam lixo no local de forma irregular. "Estão jogando
lixo nesta chácara que é área de manancial. Já reclamei na
Prefeitura de Faxinal, mas não deram atenção e em outros
órgãos também. Por favor, peço ajuda para impedir que isto
ocorra, pois tenho mina de água, produção de peixes, vai
condenar a água e toda minha propriedade", diz a proprietária
revoltada com o fato.

Chuva de granizo causa estragos em Rio
Branco do Ivaí

ELEIÇÕES 2016
GASTOS DE CAMPANHA

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, foi
atendido pelo secretário da Justiça e Trabalho, deputado Artagão
Júnior, na segunda-feira, 18 de Julho. Entre as demandas, o
prefeito está trabalhando para amenizar os estragos causados
pela chuva de granizo que atingiu o município no último dia
13. “Até o momento, já foram contabilizadas pela Defesa Civil
mais de 300 casas daniﬁcadas. Mas o levantamento ainda está
sendo feito”, explicou Gerôncio. A Defesa Civil já viabilizou lonas
e agentes de saúde e assistentes sociais estão atendendo as
famílias. O prefeito também participou de audiência na Copel
para tratar de demandas da rede elétrica de Rio Branco do Ivaí.

Eleitoral (TSE) o detalhamento dos limites de gastos para

Prefeito de Rio Branco do Ivaí trabalha para
amenizar estragos causados pela
chuva de granizo

Crimes ambientais em Arapuã e Jardim
Alegre

os cargos de vereador e prefeito nas eleições municipais
deste ano. As tabelas com os valores por município estão
anexadas na Resolução n° 23.459, situada no link “normas
e documentações” das Eleições 2016. A partir de agora,
com as alterações promovidas pela Reforma Eleitoral 2015
(Lei nº 13.165), o teto máximo das despesas dos candidatos
será deﬁnido com base nos maiores gastos declarados na
circunscrição eleitoral anterior, no caso as eleições de 2012. É
por este motivo que muitas vezes uma cidade menor, como é
o caso de Ivaiporã, o candidato a prefeito poderá gastar mais
(417 mil) do que o de Apucarana, que é uma cidade maior (255
mil). De acordo com a norma, no primeiro turno do pleito para
prefeito o limite será de 70% do maior gasto declarado para
o cargo em 2012. No entanto, se a última eleição tiver sido
decidida em dois turnos, o limite de gasto será 50% do maior
gasto declarado para o cargo no pleito anterior. Nas cidades

Ataque das cobras no cemitério de
Borrazópolis

A cobra que aparece na foto deu um susto em moradores
de Borrazópolis, ao atacar uma criança de aproximadamente
dois anos e meio. Familiares estavam visitando o túmulo de
um ente querido, quando o fato ocorreu (Família Rodrigues).
Segundo informações, o animal enrolou nas pernas da menina,
mas não houve a picada. Um detalhe que chama atenção, é
que próximo de onde ocorreu o incidente, o muro do cemitério
está quebrado, e o local ainda serve como depósito de entulhos
e lixo. O fato mais agravante, é que na mesma região do
Cemitério, há cerca de um ano, uma pessoa foi picada por uma
cobra. Na época, a vítima precisou de atendimento no Hospital
Municipal e de transferência para Apucarana. Outras pessoas
já relataram ter visto cobras no cemitério. ﬁcou constatado que
apesar de algumas melhorias feitas pela prefeitura, realmente
existe o muro quebrado, inclusive, drogados têm acesso o local
para fazer uso de entorpecentes durante a noite. Por isso, foi
solicitado ao Poder Público Municipal que tome providências,
antes que um fato trágico venha ocorrer.

Já está disponível no Portal do Tribunal Superior

onde houver segundo turno em 2016, a lei prevê que haverá
um acréscimo de 30% a partir do valor deﬁnido para o primeiro
Em Arapuã, no dia 21 de Julho, policiais militares ambientais,
do Pelotão de Apucarana, estiveram na cidade para veriﬁcar
uma denúncia feita diretamente no celular da viatura, informando
que no Bairro Bem-te-vi, houve o corte de 33 árvores nativas
de forma seletiva, sendo a grande maioria Gurucaia. Em
contato com o responsável, o Claudinei Pedrine, o mesmo não
apresentou autorização do órgão competente, sendo assim
elaborado termo circunstanciado em seu desfavor. Pedrine
negou qualquer irregularidade cometida. Em Jardim Alegre, a
denúncia apontava que uma pessoa estaria despejando, de
maneira irregular, restos de construção civil em um terreno, a
ﬁm de preparar para futuramente construir uma residência. "Tal
despejo estaria soterrando uma nascente. Ao chegar ao local,
o que se constatou é que a nascente está a aproximadamente
150 metros de distância, porém o terreno não é do responsável
pelo despejo e sim da Cohapar, e segundo moradores vizinhos,
o morador estaria, de maneira ilegal, se apropriando de tal
terreno e preparando para futuramente construir sua residência,
e para isso estava utilizando restos de construção civil. Diante
do exposto foi elaborado o TC em desfavor do senhor Cláudio
Aires, por despejo irregular de resíduos sólidos", informou a
Polícia Ambiental. Cláudio negou acusações e diz que vai
provar sua inocência.

turno. No caso das campanhas eleitorais dos candidatos às
eleições para vereador, o limite de gastos também será de 70%
do maior valor declarado na última eleição. A norma diz ainda
que nos municípios com até 10 mil eleitores, o limite de gastos
será de R$ 100.000,00 para prefeito e de R$ 10.000,00 para
vereador. Neste caso, será considerado o número de eleitores
existentes no município na data do fechamento do cadastro
eleitoral.Os limites previstos também serão aplicáveis aos
municípios com mais de 10 mil eleitores sempre que o cálculo
realizado do maior gasto declarado resultar em valor inferior ao
patamar previsto para cada cargo. Os valores constantes nos
anexos serão atualizados monetariamente de acordo com a
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
da Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE), ou por índice que o substituir. O cálculo será feito
tendo como base o período de outubro de 2012 a junho de
2016. Os valores corrigidos serão divulgados por ato editado
pelo presidente do TSE, cuja publicação deverá ocorrer até o
dia 20 de julho do ano da eleição. O TSE manterá a divulgação
dos valores atualizados relativos aos gastos de campanha
eleitoral na sua página na Internet, para efeito de consulta
dos interessados.
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COLUNA SOCIAL

Rodrigo Pereira de niver em Borró. Parabéns!!

Lorena Ferreira de niver em Rosário do Ivaí. Parabéns!!

Tati com a ﬁlha Ingrid e a amiga Larissa em Ribeirão Bonito

Maicon Ocani de niver em Borró. Parabéns!!

Erineia Lara Rosa de niver em Mauá da Serra. Parabéns!!

Niver do Padre Adventino em Faxinal. Parabéns!!

E�içã� 549 - 24 �� ���h� �� 2016

Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

Christian Turek de niver em Borró. Parabéns!!

No Bar do amigo Irmão em Faxinal

Flashes do Ferra Bode
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Turini intercede por segurança em Ortigueira
Ortigueira vive onda de violência e tem apenas dois
PMs por turno
Moradores de Ortigueira querem reforço imediato do policiamento
no município. O deputado estadual Tercilio Turini esteve na cidade
quarta-feira (dia 20) à tarde e constatou que as pessoas estão
amedrontadas com a onda de violência e a falta de segurança.
As ocorrências assustam: ousados assaltos a bancos, ameaças de
todos os tipos e, para piorar ainda mais, nos últimos três meses dois
vereadores foram executados. O crime mais recente aconteceu na
noite de segunda-feira passada (dia 18), com o assassinato a tiros
do presidente da Câmara de Ortigueira, João Batista Luiz Borges. “A
população está se sentindo abandonada, refém da criminalidade,
sem as mínimas condições de segurança”, relata Tercilio Turini,
depois de ter conversado com várias pessoas nas ruas da cidade.
“O momento deveria ser de comemoração com a inauguração da
nova fábrica da Klabin. Os moradores tinham a expectativa de um
futuro melhor, de desenvolvimento, mas a cidade está com medo”,
destaca o deputado. Informações dão conta de que apenas dois
policiais militares fazem o policiamento por turno em Ortigueira.
“É um absurdo. O município tem mais de 23 mil habitantes e um
dos maiores territórios do Paraná, com distritos rurais a mais de 50
quilômetros de distância da área urbana. A cidade precisa urgente
de mais policiais”, ressalta. Tercilio Turini conversou com oﬁciais da
Polícia Militar para pedir ampliação do efetivo da PM em Ortigueira.
Foi informado de que o comando geral aguarda a formatura de
novos policiais, em 2017, para encaminhá-los à cidade. “Pelo que
pudemos apurar, em setembro até seria possível deslocar soldados
para Ortigueira. O problema é que o governo não tem como liberar
viaturas nem equipamentos básicos para o policiamento”, diz o
deputado. “Enquanto Ortigueira e outras cidades paranaenses
enfrentam o grave problema da violência, cerca de 200 policiais
militares do Paraná foram liberados para atuar nos Jogos Olímpicos,
no Rio de Janeiro. É mais um desfalque na segurança pública do
nosso Estado”, declara Tercilio Turini.

Dinizópolis faz homenagem ao atleta
Edevaldo Pereira

A comunidade de Dinizópolis, Distrito de
Cruzmaltina, recebendo o para-atleta Edevaldo
Pereira da Silva, com festa, após convocação
para Olimpíadas

Familiares, amigos, lideranças e fãs do para-atleta Edevaldo
Pereira da Silva, prepararam uma recepção especial para o
competidor que estava em Londrina, quando foi convocado, no
dia 19 de Julho, de 2016, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro,
para participar da Paraolimpíadas do Rio de Janeiro, de 2016,
que acontece logo após as Olimpíadas. Ele é um dos 33
convocados do Paraná, e um dos 278, convocados no Brasil.
Na região também foram chamados: Indayana Pedrina Moia
Martins do Couto, de Ivaiporã, e Jady Martins Malavazzi, de
Jandaia do Sul. A homenagem a Edevaldo foi preparada em
Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina, onde ele vive com a família.
Parabéns ao grande atleta!

AMUVI se reunirá em Rio Branco do Ivaí

AAssociação dos Municípios do Vale do Ivaí – AMUVI, através de sua presidente, prefeita
Maria Regina Della Rosa Magri, convida para a reunião ordinária da entidade de prefeitos,
que é composta por 26 municípios da região Vale do Ivaí, que será realizada no dia 29 de
Julho, às 14 horas, no município de Rio Branco do Ivaí. O convite também é do prefeito
anﬁtrião Gerôncio Carneiro Rosa. A reunião de Rio Branco tinha sido marcada para o dia 24
de junho, de 2016, mas acabou sendo transferida para para o Salão Nobre da Prefeitura
de Apucarana, a pedido do prefeito Beto Preto, pois naquela data, a cidade alta recebeu
o Ministro da Saúde, o Governador do Paraná e outras autoridades que inauguraram o
prédio do CISVIR - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da 16ª Regional de Saúde.
No dia 29 de Julho, vários temas estão previstos para serem debatidos.

Prefeitura leva multa milionária de mais de 8 milhões de reais

O município é multado em mais de R$ 8 milhões pelo descumprimento de
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual
acerca dos cemitérios municipais. O advogado apucaranense Aluísio Henrique
Ferreira, entrou com uma ação popular, pedido a regularização dos cemitérios, para
resolver os problemas ambientais e sanitários, e em novembro de 2013, em meio
ao processo o Município e o Ministério Público ﬁzeram um termo de ajustamento
de conduta (TAC), para que fossem regularizados os pontos que necessitavam
ser sanado, o que não ocorreu por parte do município. Promotor de Justiça Thiago
Cava, da Promotoria de Defesa do Consumidor e de proteção ao Meio Ambiente
de Apucarana, em entrevista concedida ao Canal 38 disse “O município foi alertado
diversas vezes da necessidade em cumprir o que foi acordado, mas mesmo assim,
insistia em não cumprir aquilo que o prefeito Beto Preto se comprometeu a cumprir com o Ministério Público, em razão disso,
das diversas vezes em que foi advertido das consequências do não cumprimento, e razão da insistência de não cumprir, foi
executada a multa prevista no acordo de R$ 10 mil reais diário, na época da propositura da ação no valor de R$ 8.710.000,00
(oito milhões, setecentos e dez mil reais), ação foi proposta contra o município de Apucarana”. informou promotor. O promotor
informou “As principais irregularidades existentes nos cemitérios da cidade de Apucarana, Lixos, túmulos abertos, quebrados,
árvores dentro do cemitério que poderiam ocasionar rachaduras, quebrar os túmulos, não existe licenciamento ambiental o que
pode estar ocorrendo contaminação do lençol freático do cemitério, deve ser feito um estudo pra veriﬁcar se há contaminação
ou não, isso não foi feito até hoje. não tem licença do Instituto ambiental do Paraná, agora depois da execução da multa, o
município está correndo atrás, apresentando estudos, documentos necessários pra concessão”. Inicialmente a multa deve ser
paga com recursos públicos, com os impostos que todos nós pagamos, no acordo está previsto que está multa será destinado
é para o fundo municipal de meio ambiente.

Produção de hortaliças no Paraná segue normal apesar das baixas temperaturas

O cultivo de hortaliças no Paraná não foi afetado pela queda de temperatura e geadas
localizadas, principalmente na macrorregião sul, onde se concentra 62% da área plantada.
A informação é do coordenador estadual de Olericultura do Instituto Emater, Iniberto
Hamerschmidt. “Embora a maior parte da produção esteja em regiões mais frias, muitos
produtores fazem a proteção das folhosas, por isso, não se justiﬁca aumento de preços
ao consumidor”. O agronômo reforça que as espécies que estão no campo agora são
repolho, beterraba, cenoura, que não foram afetadas, além das folhosas, alface, couve,
almeirão e escarola, que em geral têm cobertura para proteção. “Apenas a couve-ﬂor,
que é um pouco mais sensível, sofreu um pouco. Já o tomate, pepino e abobrinha, são culturas da primavera-verão, portanto não
estão no campo, e o reajuste de preços nestes casos é pura especulação”, disse. Segundo dados do Deral (Departamento de
Economia Rural), da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento, o crescimento da produção de olerícolas no Estado
no período de 2000 a 2014 foi de 73%. “Este desempenho se deve basicamente à organização dos produtores, investimento
em novas tecnologias e aumento de produtividade”, aﬁrma o agrônomo Carlos Alberto Salvador. Na safra 2013/2014, o Paraná
produziu 2,9 milhões de toneladas de hortaliças, em 114 mil hectares, movimentando aproximadamente R$ 3,3 bilhões. A Região
Metropolitana de Curitiba responde por 38% do volume total de hortaliças, o que representa 36% do Valor Bruto da Produção
(VBP), ou seja, R$ 1,2 bilhão. Depois vem a região norte com 28%, oeste/sudoeste com 8% e noroeste com 2%. Os produtores
de olerícolas são essencialmente familiares, sendo a área média de cada propriedade de aproximadamente três hectares. A
atividade está presente em cerca de 13% das 300 mil propriedades familiares existentes no Estado. Ao todo são 212 municípios
que exploram a olericultura em escala comercial.

Banda Musical transportava 1,4 tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na terça-feira, 19 de Julho, cerca de 1,4
tonelada de maconha. A droga estava escondida no meio dos equipamentos da Banda Mil
do Paraná, um grupo musical de Medianeira, no oeste paranaense. A apreensão aconteceu
na BR-467. Segundo a polícia, a droga estava escondida no meio dos equipamentos dos
músicos. Dois cães farejadores encontraram os fardos de maconha no fundo do veículo. A
polícia acredita que eles tenham conseguido a droga no Mato Grosso do Sul, pois haviam
realizado um show na cidade de Maracaju e estavam retornando a Medianeira. A PRF diz
que provavelmente a droga seria entregue em Santa Catarina, já que a Banda Mil do Paraná
tinha shows marcados no estado vizinho. Os seis integrantes da banda foram presos em

ﬂagrante. A droga e os detidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Cascavel, que deverá investigar o caso. A Nota foi
publicada pelo G1, que não conseguiu contato com o responsável pela Banda para dar sua versão sobre os fatos.
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HORÓSCOPO

coluna

e spÍrit a

Áries

Uma nova edição

Touro

Gêmeos

Dizem que todo homem, para se sentir realizado, deveria plantar

Marte continua em Escorpião,

Seu regente, Vênus, avança no signo

Você está com a carga toda e percebe

uma árvore, ter um ﬁlho e escrever um livro. Plantar uma árvore é

nos últimos graus do signo indicando

de Leão e se encontra em conjunção com

as suas metas cada vez mais próximas! Essa

fácil. Mesmo que moremos em um apartamento, podemos tomar de

que você pode estar ainda sob a inﬂuência dessa energia Mercúrio. Com o ingresso do Sol nesse signo, essa será ótima sensação deve permear suas iniciativas. Você não

um vaso e plantá-la. Pode ser um exemplar minúsculo, um bonsai.

poderosa que estimula a sua força de vontade, liberando uma área muito ativada endereçando suas iniciativas deve esmorecer! Considere o quanto você se fortaleceu

Ter um ﬁlho requer responsabilidade, dedicação. Exige tempo e nem

um impulso para ir adiante com seus projetos que o para a área da família e dos ﬁlhos. Você deve estar se desde que Saturno se opôs ao seu signo. Considere

todos estamos dispostos a isso. Ou, por vezes, é a vida que não

levarão aos seus objetivos. No entanto você pode estar sentindo intimamente muito bem e sua motivação será que esse fortalecimento lhe servirá para o futuro, lhe

nos permite, por variadas questões que nos envolvem. Entretanto,

se precipitando e pode se expor a riscos desnecessários. percebida ao seu redor, seja no campo proﬁssional procurando uma sensação de ﬁrmeza e estabilidade,

sempre podemos nos tornar os protetores de uma vida, de um amigo,

Com a mudança de signo do Sol você receberá ainda que no campo familiar. Como resultado do seu bem- especialmente no âmbito proﬁssional. De agora em

um parente, alguém que necessite de apoio. E teremos, mais ou

mais energia e isso o deixará ainda mais excitado e estar, você poderá conseguir ótimos resultados de diante você estará mais apto a enfrentar os desaﬁos que

menos, atendido à questão. Será que escrever um livro é para todos?

excitável! Procure evitar enfrentamento e conﬂitos, suas iniciativas pessoais. Você conseguirá superar os a vida lhe propõe e conseguirá construir para você um

Naturalmente, se pensamos em escrever, desejamos que seja algo
bom, útil, agradável. E observamos, no mundo, tanta literatura ruim
em prateleiras de bibliotecas e livrarias...
O que não nos damos conta, em verdade, é que a nossa vida
pode ser comparada com a elaboração de um livro. Podemos imaginar

pois sua paciência vai estar nos limites. Canalize essa pequenos obstáculos que a vida teima em lhe apresentar futuro brilhante. No âmbito pessoal o céu sugere que
energia em atividades esportivas ou em... sexo! Isso e isso servirá para fortalecer ainda mais a sua força de você poderá estreitar os laços com seu parceiro afetivo,
vai ser muito mais divertido!

Câncer

vontade lhe oferecendo uma boa sensação de bem estar. efetivando um compromisso duradouro.

Leão

Virgem

que, ao nascermos, um livro nos seja colocado nas mãos. Páginas em

Sob o efeito da Lua Cheia de Câncer e

Finalmente, nesta semana o Sol chega

O virginiano passou por momentos

branco, que iremos preenchendo, dia a dia. O que nelas escreveremos

com a passagem do Sol pelo seu signo,

em seu signo, seu domicilio! Ele virá renovar

críticos que podem ter deixado sequelas

é decisão de cada um. Verdade é que trazemos, ao renascer, neste
planeta, um cabedal de conhecimentos, de virtudes ou de vícios em
nossa intimidade. É o nosso próprio conteúdo. Na medida em que
vamos crescendo, ideias, tendências irão se apresentando. Mas, a
obra que vamos escrever nesta vida é inédita. Cada dia pode ser
considerado uma linha, cada semana um parágrafo, cada mês, um
texto, compondo as tantas páginas os anos que viveremos sobre a
Terra. Podemos escrever um poema pleno de beleza, com versos
harmoniosos. Podemos escrever uma oração, uma súplica, um louvor.
Podemos escrever palavras ásperas, de um dia de indignação ou
de desespero. Podemos escrever histórias lindas de superação, de

você está se sentindo renovado energeticamente, porém as suas energias lhe proporcionando bem estar físico físicas, mentais ou emocionais. Nesse período que
pode estar com as emoções muito exacerbadas. Procure e mental, preparando-o para um novo Ano Solar. Os antecede o seu aniversario você pode aproveitar para
reagir positivamente diante dos desaﬁos que a vida lhe natos do primeiro decanato que, portanto, aniversariam fazer uma analise profunda dos fatos recentes, tirando
propõe, pois você deverá servir de exemplo para seus primeiro, terão ainda Vênus e Mercúrio para lhes proveito das experiências vividas. Desse jeito poderá
colegas que virão pedir-lhe ajuda. De fato, sua força facilitar a vida, abrindo-lhe muitas oportunidades seja avaliar a necessidade de modiﬁcar as suas atitudes e se
pessoal será impulsionadora do trabalho em equipe. no campo proﬁssional que no afetivo e amoroso. Fique for necessário deverá procurar alternativas que o levem
Aproveite para resolver eventuais conﬂitos mudando de feliz e encha-se de esperança, pois a vida lhe sorri e até os seus objetivos. Durante esta semana, aproveite
atitude e fuja das situações complicadas! Nesse momento você tem ótimas conquistas pela frente. Os leoninos têm o bom aspecto de Mercúrio com o planeta Vênus
você deve procurar a paz interior com atividades de lazer sonhado bastante ultimamente, mas agora é chegado o para fortalecer os relacionamentos íntimos, afetivos e
relaxantes, como passeios em contato com a natureza. momento de construir seu futuro com ações concretas e emocionais. Você poderá receber elogios que encherão
Enquanto isso, aprimore as suas ideias e procure formas práticas. Você tem força de vontade e capacidade física o seu coração de orgulho! Que tal uma viagem com o
e mental para levar adiante seus projetos.
seu parceiro amoroso? Aﬁnal, você merece!
criativas para superar eventuais obstáculos.

acolhimento, de doação ao próximo. Podemos retratar os dias de

Libra

felicidade, junto aos seres amados. A felicidade da chegada de um
novo ser à nossa família. Relataremos as conquistas, os estudos, as
viagens, os encontros, reencontros e desencontros. Registraremos os
dias de ventura, de sol, de muitas alegrias. Também aqueles em que
a tormenta nos envolveu, um furacão nos roubou, momentaneamente,
as esperanças, o frio tomou conta de nosso coração. Quando nossa
vida física se extinguir, teremos o livro pronto: ﬁno, grosso, de
poucas ou muitas páginas, de acordo com os tantos anos vividos. E
poderemos folheá-lo e ler, com vagar. Descobriremos detalhes que
gostaríamos jamais tivessem sido escritos. Quantos desajustes por
tolices. Poderíamos ter sido mais compreensivos, tolerantes. Quantas
páginas poderiam ter palavras mais amenas, menos dolorosas. Como
todo livro impresso, no entanto, esse não poderá ser corrigido senão
com nova edição.

Escorpião

Sagitário

Se você se empenhou bastante nessas

O início da semana pode ser intenso em

Você ainda tem alguns obstáculos a

ultimas semanas para alcançar os seus

atividades e também em imprevistos com

serem superados, porém deve se sentir

objetivos, na próxima semana poderá colher os frutos os quais você precisará lidar com sabedoria de forma orgulhoso de suas conquistas, pois elas são a base para
de seu empenho. De fato, seu regente, Vênus, que se a não se deixar desviar de seus objetivos principais. fortalecer os alicerces de seu futuro. Para tornar ainda
encontra no signo de Leão, indica ser esse um momento
Aﬁnal, as atitudes impulsivas podem causar verdadeiras mais sólidos seus empreendimentos, porém, você precisa
ideal para você se dedicar ainda mais aos seus projetos
catástrofes que diﬁcilmente serão reparadas! Por essa se esforçar ainda mais, pois seu caminho lhe aparecerá
pessoais, pois receberá certamente ótimos resultados
razão procure não perder o controle de suas emoções, mais fácil num futuro próximo. Veriﬁque se alguém ao
de suas iniciativas. Além disso, o Sol irá facilitar os
pois somente com calma e sabedoria conseguirá driblar seu redor está querendo lhe colocar obstáculos para
relacionamentos afetivos e amorosos, e poderá estreitar
os obstáculos que a vida teima em lhe apresentar. No que você não avance rumo aos seus objetivos. Procure
ainda mais os laços de amizade com seus colegas
e colaboradores. Então, caro libriano, se a vida lhe campo afetivo e amoroso você pode aproveitar esse eliminar de sua mente qualquer pensamento limitante e
sorri, compartilhe seu bem-estar e sua alegria com momento astral para esquentar a sua relação, colocando avance conﬁante rumo aos seus objetivos. Por enquanto,
as pessoas ao seu redor. Bom humor e otimismo são mais tempero em seu relacionamento íntimo. Que tal pense nesse período como algo sabático que o levará a
contagiantes: compartilhe!

uma viagem romântica com seu parceiro?

algo mais profundo, modiﬁcando seus objetivos de vida.

Por isso, é que existe a possibilidade da reencarnação. É a
oportunidade do Criador nos permitir escrever um novo livro. Utilizando
o nosso livre arbítrio, poderemos reprisar todas as coisas boas que
escrevemos. Poderemos evitar aquelas amargas, desagradáveis.
Somente em nós reside este poder: reescrever a nossa história, com
letras caprichosas, encadernação luxuosa, dizeres de ouro. Pensemos
nisso. E como ainda transitamos pela Terra, que tal começar a
escrever, no livro atual, as páginas de luz que desejamos poder ler,
com alegria, ao ﬁnal desta vida física?
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

Capricórnio

Aquário

Você não deve desistir de seus objetivos

As conﬁgurações astrológicas

justamente agora que eles estão cada vez

dessa semana indicam que você estará

Peixes
Você está terminando um período de

diﬁculdades, mas as conﬁgurações
mais perto. A cada obstáculo superado você se sente experimentando uma situação de conﬂito que você astrológicas lhe serão mais favoráveis num futuro
mais forte e conﬁante e com esse sentimento você se poderá superar somente com muito bom senso e bastante próximo; por enquanto você não deve baixar a
torna capaz de motivar as pessoas ao seu redor. Essa paciência! De fato, seria melhor que você recuasse um guarda, pois ainda existem armadilhas que o separam
semana será ideal para trabalhar em equipe, pois as pouco para avaliar melhor a situação que você mesmo de seus objetivos. Apesar de seus esforços, você não
conﬁgurações astrológicas indicam uma inclinação provocou e encontre formas criativas de se desviar dos pode controlar tudo ao seu redor e não deve sofrer
de antemão se as coisas não terminam conforme
para um viés mais otimista no plano proﬁssional onde obstáculos. Com criatividade e paciência, e analisando
planejado. Concentre-se nos seus objetivos e continue
cada
detalhe
da
situação,
acabará
encontrando
a
melhor
você poderá demonstrar a sua capacidade de liderança.
perseguindo os seus objetivos para tornar seus sonhos
Persiga seus objetivos rumo ao sucesso, mas ao longo solução e conseguirá ﬁnalmente ir adiante com seus
realidade. Defenda seus planos e não perca de vista
do caminho não se esqueça de aproveitar também os projetos pessoais, alcançando seus objetivos. Tire
os seus objetivos. Conﬁe no Plano Superior que sabe
relacionamentos pessoais e íntimos que irão colocar alguns dias de ferias e relaxe: conseguirá melhor clareza
o que é melhor para você, mas empregue toda a sua
mental e ganhará equilíbrio funcional.
tempero em sua vida!
força de vontade.
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TC - Municípios recebem alerta de
despesas com pessoal
O Tribunal de Contas expediu alerta a 12 municípios

que implique aumento de despesa; provimento de cargo

paranaenses em razão da extrapolação de 95% do limite de

público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada

54% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal

reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores

em 2015. Jardim Alegre, prefeita Neuza Pessuti, e Ariranha

nas áreas de educação, saúde e segurança; e contratação

do Ivaí, do prefeito Sílvio Gabriel Petrassi, estão entre eles.

de hora extra, ressalvadas exceções constitucionais. Os

Laranjeiras do Sul, e outros seis municípios tiveram despesas

municípios de Antonina, Jundiaí do Sul, Porecatu, Santa

que ultrapassaram 95% do limite e os respectivos Executivos

Cruz de Monte Castelo e São João do Caiuá gastaram,

estão sujeitos às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal

respectivamente, 57,28%, 55,08%, 55,04%, 56,56% e 57,02%

(LRF). Outros cinco municípios ultrapassaram o limite em

da RCL com despesas de pessoal. Como ultrapassaram o

100% e devem seguir as determinações constitucionais. A

limite em 100%, eles devem reduzir os gastos com pessoal,

LRF estabelece (artigo 20, III, “a” e “b”) o teto de 54% e de 6%

conforme determina a Constituição Federal. Os municípios

da RCL para os gastos com pessoal dos Poderes Executivo

são alertados pelo TCE-PR para que adequem seus gastos

e Legislativo Municipal, respectivamente.

Os municípios

e suas despesas com pessoal não alcancem o limite de 54%

que extrapolaram 95% desse limite com o percentual da

da RCL. Nos municípios onde isso ocorre, a Constituição

RCL que gastam com pessoal são Ariranha do Ivaí, Jardim

Federal estabelece (parágrafos 3º e 4º do artigo 169) que

Alegre, Laranjeiras do Sul, Mandaguaçu, Paula Freitas, Rio

o poder Executivo deverá reduzir em, pelo menos, 20% os

Bonito do Iguaçu e São Sebastião da Amoreira, que gastaram,

gastos com comissionados e funções de conﬁança. Caso

respectivamente, 52,02%, 51,96%, 53,71%, 52,22%, 52,12%,

não seja suﬁciente para voltar ao limite, o município deverá

51,36% e 53,25% da RCL com despesas de pessoal. Para

exonerar os servidores não estáveis. Se, ainda assim, persistir

essas administrações é vedado (parágrafo único do artigo

a extrapolação, servidores estáveis deverão ser exonerados.

22 da LRF): concessão de vantagens, aumentos, reajuste

Nesse caso, o gestor terá dois quadrimestres para eliminar o

ou adequações de remuneração a qualquer título; criação de

excedente, sendo um terço no primeiro, adotando as medidas

cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de carreira

constitucionais.

Para Ricardo Barros pacientes imaginam
doenças

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a maioria
dos pacientes que procuram atendimento em unidades de
atenção básica da rede pública apenas “imagina” estar doente,
mas não está, e acordo com o ministro, é “cultura do brasileiro”
só achar que foi bem atendido quando passa por exames ou
recebe prescrição de medicamentos, e esse suposto “hábito”
estaria levando a gastos desnecessários no SUS (Sistema Único
de Saúde). Entidades médicas criticaram a fala de Barros. “A
maioria das pessoas chega ao posto de saúde ou ao atendimento
primário com efeitos psicossomáticos. Por que 50% dos exames
laboratoriais não são retirados pelos interessados? Por que 80%
dão resultado normal? Porque foram pedidos sem necessidade”,
disse o ministro, na manhã de ontem, em evento na sede da
AMB (Associação Médica Brasileira), em São Paulo. Barros
disse que a população costuma associar uma boa consulta à
solicitação de exames e defendeu que os médicos ajudem a
mudar esse pensamento. “Se (o paciente) não sair ou com receita
ou com pedido de exame, ele acha que não foi ‘consultado’.
Isso é uma cultura do povo, mas acho que todos nós temos de
ajudar a mudar, porque isso não é compatível com os recursos
que temos”, declarou. “Não temos dinheiro para ﬁcar fazendo
exames e dando medicamentos que não são necessários só
para satisfazer as pessoas, para elas acharem que saíram bem
atendidas do postinho de saúde.” O ministro defendeu que os
médicos façam uma investigação mais criteriosa do paciente,
antes de solicitar exames ou prescrever remédios. “O médico
tem de apalpar o cliente, fazer anamnese, tem de conversar
com a pessoa”, aﬁrmou.
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

MANDADO POR UM MORADOR REVOLTADO COM O
DESCASO, REFLEXO DE UMA ADMINISTRAÇÃO

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
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TEXTÍCULOS
LIBRES

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

CONTATO:

Estórias de uma eleição

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

Isso poderia ser verdade!

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

Em um almoço um ex-prefeito disse a um agropecuarista,
que fulano não poderia ganhar a política porque era muito
honesto e não sabia roubar, mas quando inquirido sobre o seu
candidato, disse, que mesmo que ele tenha feito coisas erradas,
é coisa da política. Um “grupo” político pode comprar ou
cooptar uma grande gama de partidos, pensando em ninar ao
máximo um grupo adversário. Um candidato pode até rifar seu
vice, oferecendo o cargo de vice para outro possível candidato,
para em troca dele não ir com o grupo adversário, mostrando
que farinhas ruins saem do mesmo saco. Esse mesmo candidato
pode pregar com todas as letras e palavras: “Temos que tirar
esse grupo de corruptos, essa cambada daí e mandá-los de volta
pra terra deles”, e depois mudar de idéia e de lado, deve ser
uma escola política inovadora ou da velha política que quebra
qualquer país, até mesmo o Brasil. Parece até com uma história
já vivida. Um candidato pode se dizer paladino da moral e da
justiça, pois existem aqueles que não têm medo de mentir,
oferecer a mesma secretaria para muitos, e até tentar comprar
o principal candidato do outro grupo, inúmeras vezes. Pode ser
que até mesmo dois candidatos que se degladiavam mutuamente,
se sentem na mesma mesa para discutir o futuro de um povo,
quase sempre nos porões escuros da corrupção. Talvez estejamos
errados, a política realmente não é para os muito honestos, como
dizia aquele ex-prefeito. Talvez existam grupos “pequenos mais
honestos” que atrapalhem os grandes e devem ser excluídos da
política, porém, esse grupo pequeno, mas honesto, possa vir
um dia a ganhar uma eleição, para mostrar outros caminhos,
nessa velha e corrupta forma de fazer campanha e administrar
uma cidade, estado ou país, sem vender ou comprar votos e
oferecer cargos públicos que não tem. Não sei! Na democracia,
o veredicto é dado pelo povo, sua vontade prevalece! Se a voz
do povo é a voz de Deus, se muito sem Deus é pouco e pouco
com Deus é muito. Que se dê o julgamento! Gostaria de um
dia dar adeus aos mensaleiros e lavajatos do meu país, estado
e município. – Lerguino Ferro

TERRENO

Vende-se terreno de 250 metros² no Jardim Nova
Faxinal. Valor: R$ 20.000,00. Fone: (43) 96967705 - Sonia

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

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

FONES
(43) 3461-2222 e
9659-2121

LOCAÇÃO

Angélica R$ 40.000,00

1) Casa Alvenaria dois quartos, 3) Terreno 600m², Rua São Paulo,
Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 centro R$ 120.000,00
mensais.

4) Terreno 300m², Rua Manoel

2) Casa Alvenaria dois quartos, Moreira Vidal R$ 50.000,00
Rua João Ribeiro Falavinha 455, 5) Terreno 170m², Rua Alberto
R$ 550,00 mensais

Bartels 334, R$ 80.000,00

3) Casa Alvenaria dois quartos, 6) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$
Rua Marta Bueno de Camargo R$ 140.000,00
500,00 mensais (três disponíveis)

7) Terreno 150m² Rua Eurides

4) Casa Alvenaria três quartos, Rua Cavalheiro de Meira 422 R$
Bahia 335, R$ 650,00 mensais.

100.000,00

5) Casa Alvenaria, três quartos, 8) Casa Alvenaria, Rua Alberto
Rua João Leandro Barbosa 30, R$ Bartels 326, R$ 150.000,00
400,00 mensais

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto

6) Casa Alvenaria, dois quartos, Bartels 204, centro R$ 200.000,00

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.

Rua Vantuiu M. Oliveira Conjunto 10) Casa Madeira 200m², terreno
Adram, R$ 480,00 mensais

de 600,00m², Rua Mato Grosso,

7) Casa Alvenaria, três quartos, R$ 120.000,00
Rua Antonio Camacho, Vale Verde 11) Casa Alvenaria 60m², Rua
R$ 450,00 mensais

Presbítero

Joaquim

L.

Mello

8) Casa Alvenaria, três quartos, 644, Residencial Casavechia, R$
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 125.000,00
mensais (duas disponíveis)

12) Casa Alvenaria Rua Piaui 30,

9) Casa Alvenaria, dois quartos, R$ 130.000,00
Rua Irineu Pique 96, Residencial 13)
do Lago, R$ 450,00 mensais

Casa

Alvenaria,

terreno

450m² Rua Ismael Pinto Siqueira

10) Casa Alvenaria, dois quartos, 1426 centro, R$ 490.000,00
Rua João Scheller, Jd Nutrimil R$ 14)
600,00 mensais

Casa

Alvenaria

127m²,

terreno 420,00m², Rua Presbítero

11) Casa Alvenaria, dois quartos, Joaquim

L.

Melo

262,

R$

Rua Goiás 347 centro, R$ 650,00 150.000,00
15) Casa Alvenaria 70m² terreno

mensais

12) Sobrado dois quartos, Rua Iani 216m², Rua Joaquim Jose Vieira
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 113, R$ 100.000,00
16) Casa Alvenaria 70m² terreno

mensais.

13) Sobrados novos, com três 245m²,

Rua

quartos, Rua Ismael Pinto Siqueira Terezio,

86,

436, R$ 900,00 mensais

VENDA

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

95.000,00
17)

Casa

Alvenaria,

terreno

1) Terreno área de 300m², Rua 200m² Rua Vantuiu Machado
Jose Maria Bueno R$ 65.000,00

de Oliveira 14, Jd Adram, R$

2) Terreno, Rua Madre Joana 110.000,00

