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- 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)



LINGUA DE FOGO
O povo sabe e fala - Tem candidato que diz que 

vai fazer de tudo pela cidade, mas investe na cidade 
vizinha. Esse prefere deixar o dinheiro dos impostos e 
empregar pessoas em outro município. Ele realmente 
pensa na cidade, vizinha.

Pássaro noturno está sumido está sumido. Será 
que está preso no cadeado? 

Ex-lalau quis negociar cargos, mas o oriental não 
quis. Rachou a coligação. O oriental é honesto, já o 
outro... 

Luluzinho da Terra do Café, é duro de pagar a 
conta. Paga eu luluzinho, não seja veiaquinho. Mais 
informações na próxima edição!

Na Terra da Uva. Loira se acha, pegando garotão 
do mal. Sabe ela que seu valete beija a amante em 
praça pública e ainda dá volta de carrão. É pra kabá! 
Cornitude trocada não dói!  

Ex-lalau vai em entidade e promete a chefona que 
vai continuar ganhando R$ 5000,00 por mês, a troco 
do voto. Eta votinho caro!  

Quem será a cumadinha que arrancou a gadeia da 
morena na porta de comércio? Coitado do brindex! O 
valeti vai apartar e briga. Eta J. gostosa!

O povo sabe, vê e fala - Tem um rapaz, que ao 
invés de arrumar o carro ofi cial, deixou na ofi cina e 
depenou o carro pra arrumar o dele. MP nele! 

Fofucho está treinando pro próximo UFC. Mas 
está perdendo pra cachaça!

O povo, sabe, vê, sente e fala! - O asfalto 
sonrisal já começou a derreter e ainda nem choveu. 
Incompetência e dinheiro jogado fora, “o nosso”. 
Dinheiro de trouxa festa de malandro! 

Tem luluzinho da Terra da Uva que tentou articular 
cargos para a eleição, mas não conseguiu. O povo que 

se dane! Eles querem o poder. Cuidado com o brilhoso! 
Dito num bar - Tem motorista que usa o carro 

público pra dar umas pegadas ou coisa pior na 
cumadinha amante, no mato. Muuuu! 

De um que recebeu a promessa - Tem candidato 
que já prometeu o cargo de comandante da GCM pra 
mais de dez pessoas. O cargo é a galinha dos ovos de 
ouro! Cuidado com essas pessoas. O mensalão e a 
Lava Jato começam ai! 

Dona de comércio ta no maior Love com 
funcionário de outra empresa, ta na boca do povo, só 
a cumadinha não sabe. É o tar do chifre sossegado! 
Ta cheirando a gasolina e álcool! Ta azedando o vinho!

Quem não sabe deve aprender com o outro. Um 
lalauzinho veiaquinho que não sabe fazer asfalto bom, 
devia ir na cidade vizinha aprender com o lalau de lá.  

Dito em um buteco - Candidatos para quem não 
sobrou vagas, favor comparecer no PRJ, que têm 
vagas. PRJ – Partido do Regional de Jandaia. 

Da Terra da Uva encheu a cumadinha de amor. 
MP no ex-lalau! 

Dito por um cidadão revoltado e que vota em 
outro - Pré-candidata ta dando gasolina pros seus 
amiguinhos. Será que ela está cheia de dólar ou ta 
pagando com o nosso. Cuidado é crime! MP nela! É 
só denunciar!

Secretária de doutor quando sai na Língua de 
Fogo, ela chama a pessoa, pra mostrar quem é. 
Cuidado que sua vez vai chegar!

  PARA REFLETIR
" Quando sentir vontade de julgar alguém, 

corre em busca de um espelho... Você vai ver 

que tem defeitos também."
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 01/08 a 07/08

Processo seletivo simplifi cado para o IML 
Começam no próximo dia 5 as inscrições para o Processo 

Seletivo Simplifi cado, PSS, do IML, Instituto Médico-Legal do 
Paraná. São 130 vagas para as funções de médico-legista 
e odontolegista, com salário de 6 mil e 485 reais, além de 
ajudante de perícia e ajudante de necropsia, com remuneração 
de 2 mil e 214 reais. Há vagas para as cidades de Apucarana, 
Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, 
Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, 
Umuarama e União da Vitória. Do total, são 45 vagas para 
médico-legista, uma para odontolegista, 35 para ajudante de 
necropsia e as outras 49 para ajudante de perícia. É exigido 
ensino superior completo em Medicina para a função de médico-
legista; ensino superior de odontologia para odontolegista 
e ensino médio completo para ajudantes de necropsia e de 
perícia. Médicos-legistas têm carga horária prevista de 20 horas 
semanais, conforme escala e necessidade da administração 
pública. As demais funções são 40 horas. De acordo com o 
previsto em edital, o contrato vai ter prazo máximo de um ano, 
podendo ser prorrogado por igual período, até o máximo de 
dois anos. As inscrições seguem até às cinco horas da tarde 
do próximo dia 11, exclusivamente no site da Secretaria da 
Segurança Pública e Administração Penitenciária, o www.
seguranca.pr.gov.br. Não há taxa de inscrição.

Apartamentos invadidos e muitas coisas 
roubadas na Vila Olímpica

Contrariado com os problemas encontrados na Vila dos 
Atletas, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) atribuiu a furtos o 
péssimo estado em que os apartamentos foram entregues às 
delegações. Ele contou ter encontrado “móveis empilhados, 
lixo para todos os lados” quando visitou o edifício reservado à 
delegação australiana, na sexta-feira passada. Em entrevista 
ao Estado, o prefeito elogiou os dirigentes do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) pela solidariedade diante das crises 
econômica e política do País. O prefeito diz que é agradecido 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente 
afastada Dilma Rousseff. Conta que esteve ao lado de Dilma, 
defendeu sua permanência no governo, mas que ela não se 
esforçou para recuperar apoio político. “Ela quis cair”, afi rmou. 
O Rio foi escolhido sede em 2009, foram quase sete anos para 
organizar. Vai começar com a marca do improviso? Vamos lá: 
que improviso? A Vila dos Atletas fi cou pronta e, durante três 
meses que passou sob comando do comitê organizador, teve 
um problema gravíssimo de gestão. Durante três meses aqueles 
apartamentos foram invadidos e muitas coisas se roubaram. 
Como foram os roubos? As portas fi caram meio abertas, foi 
uma falta de atenção do comitê organizador, objetivamente. 
Você recebe as chaves de uma casa, você lista as condições. 
Não tinha (na entrega dos imóveis pelos construtores) nenhum 
apartamento sem privada, sem luminária. Isso tudo infelizmente 
foi roubado ao longo desses três meses. Não me pergunte por 
quem, eu não sei. Tanta gente entrou e saiu. O mais grave é 
que o grito de socorro só aconteceu na quinta-feira passada. 
Se tivesse um grito de alerta na sexta-feira anterior, estaria 
tudo resolvido. A gente tem reuniões com o COI, com o comitê 
organizador, pelo menos três vezes por semana. Tem planilha 
de alertas, de problemas.

INVALIDEZ POR IDADE AVANÇADA
Por Ernesto Siqueira

Ao completar 80 anos de idade decidi contar esta história. 
Trata-se de experiências vivenciadas por mim ao longo 
desses anos.  Foi observando, ouvindo, participando, fazendo 
entrevistas com pessoas idosas, da terceira idade, idade 
interessante, melhor idade, que adquiri conhecimentos sobre o 
tema. Em visitas a vários municípios, alguns como os grandes 
centros urbanos, outros com menos moradores inclusive, 
estive no menor município do Paraná, Município de Jardim 
Olinda com 1409 habitantes -, onde a população de idosos é 
de aproximadamente 20%. E estudando as particularidades 
de Rosário do Ivaí, onde moro há mais de 30 anos,  constatei 
junto a  Secretaria Municipal de Saúde, que atualmente a 
população de idosos é de “20,77 %”, ou seja, mais de 1/5  dos 
habitantes desta cidade. E isso ocorre  em termos globais. 
Pois  de acordo com estudos da ONU, há países em que a 
população de idosos está acima de 45%.  Se isso não bastasse, 
segundo o IBGE, a faixa etária  de idosos no Brasil triplicará 
até 2050. No Brasil, a longevidade tem a proteção de Lei 
Federal  (Estatuto do Idoso)  que,  além de ser um dispositivo 
constitucional  Art. 5º, também estabelece  que  em  primeiro 
de outubro é celebrado o dia do idoso. Nas entrevistas que 
fi z com as agentes de saúde e das pastorais de idosos,  dos 
vários Municípios, a maioria das  histórias foram parecidas 
e  relacionadas   à saúde como:   dores, câimbras, tonturas, 
alterações da pressão arterial, depressão, desequilíbrio em 
manter-se  em pé, defi ciência visual, diminuição na capacidade 
de reter informações,  saudade, solidão, tristezas, desejos, 
lembranças do passado e esperança. ESPERANÇA – igual  a 
de um grão  de  mostarda   da   parábola   do  “semeador”.  É 
sabido que a invalidez ocorre por vários motivos, no entanto, 
o foco desta história é a invalidez pela “idade avançada”, cuja 
caminhada começa no dia do nascimento – “e isto é uma 
realidade, até porque todos os caminhos percorridos nos 

levam ao mesmo destino”.  Podem ser por  veredas,  ruelas,  
ruas, avenidas  ou  rodovias,  nessa   caminhada  entre a vida 
e  a  morte,  o  sentido  é  só  de  ida,   pois  a  volta  é  contra  
mão. - AGRADECIMENTO - No fascínio  dessa caminhada é 
um  dever agradecer meu amigo do peito que, aliás, sempre 
esteve junto, nas horas boas e más. Inclusive me avisou dos 
três infartos, eu que não estava entendendo. Inclusive ele 
estava lá, fi rme,  quando juntos recebemos quatro “Safenas, 
duas Mamárias, entramos em coma e fomos entubados”. Nossa  
parceria  tem mais de 80 anos,  e você meu “Coração Amigo” -, 
ainda tem o privilégio de só bater, enquanto eu apanho muito da 
vida. - INVERSÃO NO SCRIPT - No meu caso, quando saio de 
casa há um “cortejo” de recomendações: Pai, se sair, verifi que 
se o fogão está desligado, apague as luzes, feche a porta,  
não pegue o carro,  ao atravessar as ruas pare, olhe para os 
lados. Sem muito esforço, fazendo uma refl exão, vislumbro uma 
inversão nos “scripts”.  Isso porque, até um passado não muito 
distante, essas falas eram minhas. - USO DA BENGALA -  A 
primeira bengala foi inventada por  Charle  Von  Versain,  pois 
ele tinha difi culdade de fi car em pé. Como outros inventos, a 
bengala também evoluiu de forma, cor e adereços. Hoje temos 
a bengala branca, eletrônica, sonora,  inteligente, etc. Muitas 
vezes o médico ortopedista ajuda na escolha, como e quando 
deve começar usá-la. 

Como toda viagem, para chegar antes é preciso começá-la, 
assim foi para escrever sobre a saga do “Idoso  invalido por  
idade avançada”,  onde procurei usar palavras simples, porém 
concisas, para que este misto de biografi a, história e pesquisa 
possa levar os leitores a se identifi carem  com  aquilo  que  leem. 
Mesmo que para isso precisem  adiantar ou atrasar o relógio 
do tempo. Entretanto, foi necessário primar pela fi el realidade, 
até porque, não  se  trata  de  fi cção. - Ernesto SIQUEIRA / 
Rosário do IvaÍ/PR 

 Governo do Estado realizará concurso para Saúde
O Governo do Estado publicou na quinta-feira, dia 28 de 

Julho, o edital de concurso público, para provimento de 969 
vagas para o Quadro Próprio dos Servidores da Saúde. O 
período de inscrição inicia no dia 4 do mês que vem. As provas 
objetivas vão ser realizadas em 25 de setembro. Este é o primeiro 
concurso público autorizado pelo governador Beto Richa para o 
recém-criado quadro. O edital pode ser consultado no site www.
ibfc.org.br, mesmo local em que pode ser feita a inscrição até 
as onze e 59 da noite do dia primeiro de setembro. O valor é 
de 120 reais para a função de promotor de saúde profi ssional 
e de 70 reais para a função de promotor de saúde agente de 
execução, com pagamento podendo ser efetuado até o dia 
dois de setembro em agência bancária credenciada, mediante 
boleto gerado no processo da inscrição. De acordo com o 
governador Beto Richa, a contratação dos novos profi ssionais 
está em sintonia com os fortes investimentos que o Estado vem 
realizando na saúde. Nos últimos cinco anos foram mais de 11 
bilhões de reais destinados ao setor. Beto Richa destaca que os 
números demonstram a atenção que o Governo do Estado tem 

dado para a área da Saúde. No ato de inscrição, o candidato 
pode optar por realizar a prova de conhecimento em Curitiba, 
Londrina, Maringá ou Cascavel. O horário e ensalamento vão ser 
divulgados no dia 16 de setembro. O resultado vai ser publicado 
no suplemento de concursos do Diário Ofi cial do Estado e no 
endereço eletrônico da organizadora do concurso. De acordo 
com o secretário estadual da Saúde em exercício, Sezifredo 
Paz, o objetivo é recompor o quadro funcional de hospitais, 
laboratórios públicos, farmácias, regionais de saúde e demais 
unidades vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde. O prazo 
de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da 
publicação da homologação do resultado, por ato da Secretaria 
de Estado da Administração e da Previdência, no Diário Ofi cial 
do Estado do Paraná, prorrogável por uma única vez, por igual 
período, a critério da administração pública estadual. O edital 
prevê preenchimento de cargos para promotores de saúde 
profi ssional e para execução. A lista completa com as vagas 
oferecidas está disponível em www.aen.pr.gov.br.

Mesmo atacando Temer Lula aceitará diálogo pós-impeachment
A postura do ex-presidente Lula tem se mantido a mesma 

com relação ao presidente interino Michel Temer. Em discursos, 
Lula ataca o 'opositor', mas ao que parece, nos bastidores, 
sobretudo após o impeachment, ele voltará a abrir espaço para 
diálogo com Temer. De acordo com a coluna painel, da Folha 
de S. Paulo, seguindo a mesma postura de Lula, o presidente 

interino voltou a mencionar a necessidade de procurar a 
oposição para dialogar, mas repetiu que ainda não é o momento. 
Vai esperar o desfecho do impeachment. A avaliação é que o 
Planalto precisa de uma interlocução mínima com organizações 
sociais, historicamente lideradas pelo PT, para conseguir votar 
pautas delicadas no Congresso Nacional.

Farmácia Nova
9985-1000



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
por ele estava tudo certo. A Polícia voltou para o Destacamento, mas 
pouco depois foi informada que o cobrador S.A.S, tinha dado entrada 
no Posto de Saúde, com um ferimento de bala. Enquanto ele era 
atendido, disse aos policiais que quem atirou no mesmo, foi o fi lho 
do homem que devia para ele, um jovem das iniciais E.C.P.P. Ao 
tomar conhecimento, a Polícia colocou a esposa da vítima na viatura 
e foi até a Rua das Andorinhas, onde mora a mãe do acusado, mas 
ao chegar lá, ele não estava e houve confusão entre as mulheres 
do cobrador e do devedor. Várias diligências foram feitas, inclusive 
na Fazenda; e ao chegar ao local, o pai do atirador, disse que não 
tinha visto o fi lho durante o dia, e não sabia de nada. Mais tarde, a 
PM foi na casa de um irmão do acusado, o qual ligou para o mesmo 
para o convencer  a se entregar, mas E.C.P.P., xingava os PMs e 
dizia que também iria pegar os policias. Depois de muita confusão, o 
rapaz decidiu se entregar; inclusive ele chegou até os policiais com 
uma arma na mão, mas ao receber ordem para deixar o revólver, 
obedeceu jogando no chão. O caso foi encaminhado a Delegacia 
de Marilândia do Sul, que vai instaurar o inquérito. 

Colisão no trevo deixa veículo destruído
Era por volta das 14:30 horas, de segunda-feira, dia 25 de 

Julho, quando um veículo gol, modelo quadrado com placas de 
Borrazópolis, conduzido pelo pedreiro Denílson da Silva, voltava de 
Faxinal. A três quilômetros de Borrazópolis, no trevo da PR-170 que 
dá saída para Novo Itacolomi, um Classic com placas de Anápolis/
GO, conduzido por uma mulher, que tinha como passageiro o seu 
esposo, cruzou a preferencial provocando a batida. O impacto foi 
tão forte, que o Classic tombou na via e fi cou com uma das laterais, 
completamente destruída. Sua condutora foi a única ferida que 
necessitou de transferência para Apucarana. Denílson contou que 
tinha ido a Faxinal levar sua mãe no médico e quando percebeu o 
carro já estava na sua frente. Sua genitora também fi cou ferida, mas 
sem risco de perder a vida. 

Detido por porte de arma em Grandes Rios 
A Polícia Militar divulgou detalhes, sobre uma prisão por porte 

de arma em Grandes Rios. Segundo o major Laércio Sagati, que 
comanda 6ª Companhia da Polícia Militar, de Ivaiporã, no dia 28 de 
Julho, durante uma ação denominada "Operação Recobrimento", 
a equipe da ROTAM abordou na Ponte do Rio Alonso, divisa do 
município de Grandes Rios com Cruzmaltina, um indivíduo suspeito e 
identifi cado como Delair Aparecido de Sousa, 50 anos. Foi localizado 
em posse do mesmo, um revólver cal 32 com 05 munições intactas. 
Delair negou ser criminoso e sua única ilegalidade era estar portando 
a arma. O caso foi entregue na Delegacia de Polícia. 

Assalto aos Correios
Dois bandidos, em uma motocicleta Falcon, de cor preta, usando 

roupas escuras, assaltaram na tarde de quinta-feira, dia 28 de Julho, 
a Agência dos Correios de Kaloré.  Segundo o policial João Souza, 
as câmeras de segurança fl agraram quando, às 14:10 horas,  a 
moto parou na frente da Agência, um deles fi cou no veículo e o outro 
entrou nos Correios dando voz de assalto para o atendente que 
estava sozinho no local. Após roubar dinheiro, os bandidos fugiram 
sentido o Distrito de Jussiara. O cerco foi fechado na região, mas 
ninguém foi preso. 

Assalto a mercado em Faxinal
Dois elementos chegaram de cara limpa no Mercado Tucunaré 

e praticaram assalto no início da noite de quinta-feira, dia 28 de 
Julho, de 2016, na cidade de Faxinal. Segundo o proprietário do 
estabelecimento, o comerciante Nilson, os bandidos entraram no 
local, fi zeram menção de estarem armados, renderam a mulher 
que trabalha no caixa e pediram dinheiro. Após pegar um montante 
pequeno, cerca de 100 reais, dois pacotes de cigarros, uma blusa 
de couro, uma blusa vermelha de moletom, uma blusa de cor preta 

Moto recuperada
A Polícia Militar recuperou no dia 29 de Julho, em Rosário do 

Ivaí, uma motocicleta furtada. Trata-se de uma Strada, sem placas, 
que estava abandonada, próximo a "Santa", um local conhecido 
em Rosário. A moto estava sem placas mais foi identifi cada por 
outros meios. 

Suspeito com cachorro
Em Ribeirão Bonito, distrito, havia um homem de 78 anos, que 

foi acusado de estar se relacionando com um cachorro. Ele achou 
um absurdo a acusação e disse que nem cachorro tem. 

Preso ao procurando arma
Em Rio Branco, a PM fazia patrulhamento no caminho entre a 

curva do Chicote e Fazenda do Fadel, foram avistado três indivíduos 
com lanternas caminhando pela rodovia. Ao serem abordados, 
disseram que em uma outra ocorrência, tinham jogado uma arma 
no local, e que estavam procurando a mesma. A PM tentou achar 
a arma, mas não conseguiu. Dos três, um deles tinha mandado de 
prisão, e por isso foi detido.

Acidente com moto e carrinho de recicláveis em Faxinal 
Bombeiros Comunitários de Faxinal informaram que uma mulher 

de nome Maria Casturina Pinheiro Vidal, de 67 anos, fi cou ferida e 
foi levada para o Hospital, após uma motocicleta bater contra um 
carrinho, utilizado para coleta de recicláveis, que a vítima empurrava. 
Ainda segundo informações, com o choque, Maria Casturina caiu. A 
princípio, o motociclista deixou o local e desapareceu sem prestar 
atendimento. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 26 
de Julho, de 2016. Todas as providências foram tomadas no local, 
para apurar os fatos e identifi car os envolvidos. 

Arrombadores são detidos pela PM em Borrazópolis 
Era início da tarde, de segunda-feira, dia 25 de julho, quando 

a PM apreendeu dois menores. Um deles foi fl agrado usando um 
boné que ele havia furtado na madrugada, da Loja Maria Maria. 
Na casa deles, vários objetos foram encontrados.  O fato mais 
revoltante é que a equipe do sargento Gilmar, agiu rapidamente e 
fez um bom trabalho, mas como manda a lei, foi obrigada a colocar 
os menores em liberdade e instantes depois eles estavam rondando 
a Loja novamente, uma situação absurda, pois os "caras de pau", 
que são ladrões, deveriam  é fi car na cadeia. Enquanto isso, quem 
fi ca aprisionado, são os comerciantes, que após uma situação 
desta, ainda fi ca com medo de sofre retaliações. A jovem Vanessa 
Ferrari, que é proprietária da Loja "Maria Maria", que fi ca na Avenida 
Brasil, em Borrazópolis, procurou a Polícia Militar para registrar um 
arrombamento em sua empresa, na manhã de segunda-feira, dia 25 
de Julho. Segundo ela, ladrões forçaram a porta blindex e tiveram 
acesso ao local, provavelmente durante a madrugada. Foram levados 
diversos produtos, entre eles: 15 bonés, a maioria modelo aba reta; 
10 óculos da Ray Ban; 150 anéis e 20 brincos (bijuteria); carteiras; 
três perfumes; bolsas; batons; e estojo de esmalte. Com a apreensão 
dos menores, quase todos os objetos foram recuperados. Ainda em 
Borrazópolis, o conhecido "Capitinga", acionou a PM, na noite de 24 
de Julho, domingo, para informar que entraram em sua residência, 
após arrombar a porta dos fundos. Apesar da porta violada, não foi 
percebido o furto de nenhum objeto. O crime está sendo investigado.

Baleado em Mauá da Serra
A cobrança de uma dívida terminou em tentativa de assassinado 

na cidade de Mauá da Serra. A ocorrência começou a ser registrada 
às 23 horas de sexta-feira, dia 29 de julho, após a Polícia Militar 
ser comunicada que um homem das inicias D. S., que reside na 
Fazenda Kumura, estava sendo seguido de carro por outro homem 
das inicias S.A.S, juntamente com sua esposa a senhora I.F.S.S, por 
causa de uma dívida. Ao localizar os acusados, o cobrador informou 
a Polícia que não queria mais o dinheiro para evitar confusão e que 
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e um celular, eles saíram, baixaram as portas do estabelecimento 
e fugiram, a princípio a pé. A Polícia foi acionada e fechou o cerco 
na região, mas até a publicação desta reportagem, ninguém havia 
sido preso. As características dos marginais foram repassadas aos 
policiais de plantão e também aos Destacamentos da Região.

Foge da polícia e bate o carro
Em Borrazópolis, uma ordem de parada dada pelos policiais, 

Zobiche e Ivan, e o desacato de um motorista, resultou em um 
acidente, na manhã de sexta-feira, dia 29 de Julho. A batida foi 
na esquina da Avenida Rio Grande do Sul com a Mato Grosso, 
na saída para o Bairro Fogueira. Segundo informações, os PMs 
estavam fazendo patrulhamento, quando o condutor do Fiat Pálio 
passou em atitude suspeita. Como ele não obedeceu a ordem de 
parada, houve o acompanhamento tático, sendo que na referida 
esquina houve a colisão do carro com um caminhão, com placas de 
Grandes Rios, dirigido por um vendedor de doces. Foi constatado 
que o Fiat tinha documentos atrasados e a tarjeta da placa, apesar 
de ser Borrazópolis, constava como sendo do Mato Grosso. O 
condutor também não tinha CNH e negou as irregularidades, o caso 
foi levado para a Destacamento, onde as providências e demais 
levantamentos seriam feitos.

Jovem de Grandes Rios sofre acidente 
A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, foi acionada para atender 

um acidente do tipo, choque contra barranco, com danos de grande 
monta, próximo a Ponte do Rio Cambuta, entre Borrazópolis e Novo 
Itacolomi. Segundo informações, a jovem farmacêutica Adeliny Inez 
Denez  da Silva, de Grandes Rios, dirigia um veículo Cobalt, com 
placas de Marumbi, a poucos metros da Ponte, perdeu a direção e 
saiu da pista. Adeliny tem parentes em Borrazópolis e outras cidades 
da região. Apesar da destruição do carro, a jovem não corre risco 
de perder a vida. 

Ladrões arrombam casa e levam objetos em Faxinal 
Em Faxinal, no dia 26 de Julho, às 16h30min, na Rua Albino 

Alves Pereira, 51, uma mulher de 46 anos, informou a PM, que saiu 
de casa pela manhã, por volta das 10h00min, deixando a residência 
devidamente fechada e ao retornar, por volta das 16h10min, se 
deparou com a porta da frente estourada na altura da tranca. Percebeu 
também que do interior haviam sido subtraídos alguns objetos, entre 
eles: um aparelho de som, um aparelho de DVD e alguns esmaltes. 
A vítima foi orientada, buscas foram feitas, mas ninguém foi preso.

Furto em chácara ameaça e outras ocorrências
Várias ocorrências foram registradas no dia 26 de Julho, 

terça-feira, em Borrazópolis, entre elas um furto em uma Chácara 
(Chácara do Nenzão), no Bairro Laranja Doce. Um cidadão de 40 
anos, de nome Aguinaldo, procurou a Polícia e informou que havia 
saído da propriedade, por volta das 21:30 hs, do dia 25 de Julho, 
e quando retornou, às 07:00 hs do dia seguinte, constatou que um 
dos porcos havia sido furtado. - No Bairro dos Carpinteiros, uma 
mulher que pediu para não ter o nome divulgado, procurou a PM às 
23 horas, no dia 26 de Julho, para informar seu ex-esposo estava 
em sua propriedade ameaçando a mesma de morte. Disse ainda, 
que ele afi rmou que sabia sua rotina de trabalho e por isso teria 
facilidade matá-la. Quando a Polícia chegou ao local, o acusado 
havia evadido-se e não foi encontrado para dar sua versão. - Ainda 
no dia 26 de Julho, vários casos de infração de trânsito foram 
registrados em mais uma edição da operação Vale do Ivaí Seguro. 
O primeiro foi na Av. José Naline, onde a condutora de uma Honda 
Biz estava pilotando a mesma sem ter CNH. Na Avenida Paraná, 
foi abordado um Santana verde, também conduzido por um cidadão 
por inabilidade e por fi m, uma motocicleta Honda/XTZ, localizada na 
frente do Banco do Brasil. Neste caso, além da falta de habilitação, 
a moto tinha débitos. 
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Reunião da Amuvi em Rio Branco 

do Ivaí

Foi realizada, no dia 29 de julho, de 2016, a reunião da 
AMUVI - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, em Rio 
Branco do Ivaí. Logo no início do evento, o prefeito anfi trião, 
Gerônico Carneiro Rosa, falou sobre alguns temas que seriam 
debatidos, entre eles a necessidade de uma rodovia, entre Rio 
Branco e Cândido de Abreu (PR-487), reivindicação antiga 
que ainda não se transformou em realidade. O local recebeu 
uma terraplanagem e está pronto para construir o pavimento. 
Gerôncio quer apoio da AMUVI, porque o trecho interessa 
a todos. A prefeita Regina Della Rosa Magri, de São Pedro 
do Ivaí, que presidiu o evento, tentou trazer para a reunião, 
alguém a Diretoria do DER - Departamento de Estrada de 
Rodagem, da Capital do Estado, para debater a situação 
precária das rodovias, mas o pedido não foi atendido sob 
alegação de força maior. Havia uma expectativa da presença 
de Sérgio Selvatti, da Superintendência do DER, de Maringá, 
mas veio apenas o Danilo Costa Lages, Antes mesmo de 
começar a reunião, ele disse que poderia responder apenas 
pela região que é de sua responsabilidade, como o trecho que 
liga Kaloré, Marumbi e Jandaia do Sul. "Temos uma empresa, 
a CREMEP - Conservação e Recuperação Descontínua com 
Melhorias do Estado do Pavimento, que está fazendo uma 
obra, por sinal, muito boa, entre Bom Sucesso e São Pedro do 
Ivaí. Logo na sequência ela vai até a ponte do Rio Ivaí, o que 
deve acontecer até o início de setembro. Logo em seguida, 
começará o recape na região de Marumbi, mas mesmo assim, 
vamos continuar fazendo uma ação emergencial para amenizar 
os transtornos sofridos pela comunidade" Disse Danilo Costa 
Lages. Ainda segundo Danilo Costa Lages, que é gerente de 
obras e Serviços do Departamento, regional de Maringá, um 
trecho preocupante, que é a saída de Rosário para Grandes 
Rios, não é responsabilidade do DER Maringá, e por isso 
não iria comentar sobre o assunto. Entre os convidados da 
AMUVI, estava Ney Amilton Caldas Ferreira, que é Diretor 
de relações com investidores, da Sanepar Paraná, que foi 
acompanhado de Sérgio Bahls, da Regional de Londrina, e 
gerentes de escritórios, como Luiz Jacovassi e de Apucarana. 
Segundo Ney, seu objetivo era debater com os prefeitos alguns 
questionamentos, mas também ressaltar que a Sanepar tem sido 
uma empresa parceira,tem investido, e foi eleita recentemente 
a melhor empresa de saneamento em ranking do Brasil. Os 
Prefeitos também decidiram acatar uma proposta da prefeita 
Regina Magri, que é a de voltar a realizar sessões ordinárias 
apenas após o pleito eleitoral. O que ainda pode ocorrer, são os 
encontros de trabalho para decidir algumas questões inadiáveis. 
Apenas nove prefeitos compareceram dos 26 municípios; 
alguns justifi caram a realização de convenções de seus grupos 
políticos. Estavam na reunião os prefeitos de: Grandes Rios; 
Cruzmaltina; Cambira; Jardim Alegre; Lidianópolis; Rosário do 
Ivaí; Arapuã; São Pedro do Ivaí e o prefeito anfi trião de Rio 
Branco do Ivaí.

Ja começou pagamento do PIS/Pasep/2015

Os trabalhadores já podem sacar o abono salarial do PIS/
Pasep com ano-base 2015. Quem nasceu de julho a dezembro 
recebe o benefício neste ano (2016), e os nascidos entre 
janeiro a junho, no primeiro trimestre de 2017. De acordo com 
o MTE, em qualquer situação, o recurso fi cará à disposição 
do trabalhador até 30 de junho de 2017, prazo fi nal para o 
recebimento. Quem perdeu o prazo para saque do abono do 
ano-base 2014 também pode fazê-lo a partir desta quinta. O 
novo período de saque será de um mês e terminará no dia 31 
de agosto. O governo federal anunciou no início deste mês a 
prorrogação do prazo para que trabalhadores fi zessem o saque 
do abono salarial do PIS/Pasep, referente ao ano-base de 2014. 
O prazo havia terminado em 30 de junho e, de acordo com o 
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, na ocasião, cerca de 
1,2 milhão de pessoas que possuíam direito ao benefício não 
haviam feito o saque. O novo prazo para retirada do abono 
começou na quinta-feira (28). Nogueira não soube informar 
quantos trabalhadores fi zeram o saque do benefício no prazo 
previsto, mas disse que foram 95% do total. Há uma semana, 
22,2 milhões haviam feito a retirada, num total de R$ 18,4 bilhões.

Saúde reforça alerta de gripe para pessoas 
acima dos 50 anos 

Os dados do novo boletim da gripe organizado pela 
Secretaria estadual da Saúde na quarta-feira (27) apontam um 
número expressivo de mortes de pessoas entre 50 e 59 anos. 
Das 190 mortes confi rmadas por H1N1 desde o início do ano 
no Estado, 32,6%, que representam 62 óbitos, são referentes 
a essa faixa etária. “Estamos atentos ao aumento permanente 
de casos e óbitos na faixa dos 50 anos. Mesmo não sendo 
idosas, essas pessoas devem ter um cuidado especial para 
evitar a infecção por gripe e, ao apresentar sintomas, procurar 
atendimento médico imediatamente”, reforça a chefe do Centro 
estadual de Epidemiologia, Júlia Cordellini. Ainda de acordo 
com Júlia, em geral, essa é uma faixa etária que está no 
mercado de trabalho, tem uma vida ativa e, por isso, acaba 
descuidando da saúde. “Eles precisam saber, que a doença 
pode sim ser fatal se o quadro agravar, e o tratamento é muito 
mais efi caz nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas”, 
diz. Os sintomas da gripe são febre alta, acima de 38ºC, e 
com início repentino; além de tosse persistente; infl amação na 
garganta; sensação de cansaço; calafrios; dores musculares 
intensas e principalmente a difi culdade para respirar. A partir 
do início desses sinais, o quadro pode evoluir rapidamente 
para uma pneumonia ou outras infecções.

 Sindicato Rural promoveu Curso de 
Culinária para Homens

Foi realizado, nos dias 21 e 22 de julho, nas dependências 
do Sindicato Rural de Faxinal, o "Curso de Culinária Só Para 
Homens". O evento que teve como instrutora a Maria de 
Fátima Bitteencur, do SENAR/PR, contou com a participação 
dos associados do sindicato, e tinha por objetivo, além da 
comemoração pela passagem do dia dos Pais, a difusão de 
boas práticas na culinária, além da troca de experiências 
e a execução de pratos de fácil preparo. "Parece que os 
objetivos foram alcançados, já que no domingo várias famílias 
dos associados foram brindadas pelas receitas preparadas 
pelos participantes do curso, o que pode ser comprovado 
pelas diversas postagens realizadas nas redes sociais", diz 
nota divulgada por Alfredo Alves Miguel Junior, presidente 
do Sindicado. "Nossos agradecimentos aos associados que 
não tiveram medo de assumir o comando do fogão e assim 
puderam demonstrar que todos têm capacidade de propiciar 
momentos alegres, descontraídos e saborosos para a família. 
Já fi cou agendado para o ano que vem, nova edição deste 
evento", fi nalizou Alfredo.

Segundo The Guardian Jogos do Rio já são 
marcados pela bagunça

Os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro estão prestes 
a começar e parece que os comentários sobre o evento já 
tomaram conta da imprensa internacional. O jornal inglês The 
Guardian cita que estes serão os Jogos mais bagunçados até o 
momento. O texto foi assinado pelo jornalista David Goldblatt e 
apresenta críticas à organização da Olimpíada. "Os preparativos 
têm sido muitas vezes uma vagunça, mas no acumulado, o 
Rio ainda pode se tornar o mais desordenado (dos Jogos). 
E não importa o quão especial (podem ser) os Jogos, um 
desastre sem precedentes já terá acontecido", diz um trecho. A 
publicação d'O Globo conta que o jornalista escreveu um breve 
histórico dos últimos quatro anos do Brasil e do Rio de Janeiro. 
No texto, Goldblatt menciona os problemas de corrupção do 
país, o impeachment da presidente Dilma Rousseff "causado 
por um Congresso corrupto", as manifestações que tomaram 
as ruas em 2013, a ameaça do vírus Zika, os terroristas presos 
nas últimas semanas.
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Paola Gomes Pires de niver em Rio Branco do Ivaí. Parabéns!!Tomando umas no Tuniquinho’s Bar em Faxinal, Zézinho, Tuniquinho e Jura 

Equipe de trabalho da Vera Calçados de Faxinal Zé Dalabarba, Reginaldo e Leonardo, de Faxinal

Luciano Jaroskevicz de niver em Faxinal. Parabéns!! Donato e Marcelo Justus de Faxinal
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

Locutor da mais querida de Faxinal, Rádio Novo 
Dia, o amigo Nilton Bueno

Moacir Coutinho assume a 
presidência do Rotary Club de 

Faxinal 

Carla de niver em Grandes Rios. Parabéns!!
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ELEIÇÕES 2016 - ELEITORES

Mais de 144 milhões de pessoas estão aptas para votar. São Paulo tem o maior número de eleitores e 
Araguainha, em Mato Grosso, tem o menor: 954 votantes

O número de eleitores aptos a votar no pleito municipal deste ano aumentou em 
relação ao de 2012: mais de 144 milhões os eleitores poderão votar para prefeito e 
vereador no dia 2 de outubro – na eleição de 2012, estavam aptas mais de 138 milhões 
de pessoas.  Os números foram divulgados neste dia 25 de julho, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e não incluem o eleitorado do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, 
onde não há eleição neste ano, nem os brasileiros residentes no exterior. São Paulo é 
o município com maior número de eleitores, mais de 8 milhões e 800 mil. Araguainha, 
em Mato Grosso, tem o menor número, 954 eleitores.  A maioria do eleitorado nacional 
é formada por mulheres, que, em 2016, representam 52,21% do total, com crescimento 

Sanepar sobe 23 posições entre as melhores e maiores empresas do País
A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) permanece no ranking de 

Melhores e Maiores da Revista Exame. Na 43ª edição do anuário, a empresa passou 
da 226ª posição para o 203º lugar entre as 500 Maiores em Vendas; ocupa a primeira 
posição no setor de infraestrutura no Sul no País e a segunda no cenário nacional; 
entre as estatais, saltou da posição 25, em 2014, para a 21ª colocação em 2015, 
ano de avaliação do ranking. “As melhores posições da Sanepar neste ranking se 
traduzem diretamente em índices mais elevados de saneamento em todo o Estado”, 
disse o governador Beto Richa, ao comentar o levantamento da Exame. “Estamos 
ampliando os indicadores de coleta e tratamento de esgoto em todas as regiões do 

Paraná, em todos os municípios que são atendidos pela Sanepar. É natural que a empresa mostre performance cada vez melhor 
no anuário da revista, pois consegue aliar o bom atendimento ao público com uma gestão efi ciente”. O presidente da Sanepar, 
Mounir Chaowiche, comemora o posicionamento da companhia entre as maiores do Brasil. “Confi rmamos o que a Exame destaca, 
ou seja, que é possível alcançar a excelência mesmo em épocas tão adversas”, disse. O anuário, que apresenta as informações 
em dois macrogrupos – as 500 maiores e as classifi cadas nas posições 501 e 1000 – aponta que entre as 500 maiores de todo 
o Brasil, o faturamento caiu 4,6% em relação ao ano de 2014; as dívidas subiram 12%; 178 mil empregos foram extintos entre 
as empresas pesquisadas e o lucro que, em 2014, havia sido de 18 bilhões de dólares “virou prejuízo de 19 bilhões”, em 2015. 
“Mesmo assim, a Sanepar não para. Mantemos os investimentos e a expansão dos serviços nos 346 municípios onde atuamos”, 
reitera Mounir. Considerando o critério utilizado pela Exame, o lucro da Sanepar em 2015 foi da ordem de US$ 111 milhões. 
No setor de infraestrutura, do qual fazem parte as empresas concessionárias de saneamento, de pedágio, de administração 
portuária e de aeroportos, a Sanepar está em entre as maiores em crescimento (3.º lugar), liderança de mercado (4.º), liquidez 
corrente (5.º), rentabilidade (5.º) e riqueza criada por empregado (8.º). Os indicadores utilizados para a análise de desempenho 
das maiores e melhores e os termos adotados são: ativo total ajustado, capital circulante líquido, crescimento das vendas, 
Ebitda, empregados, endividamento, excelência empresarial, giro do ativo, liquidez corrente, lucro, riqueza criada, entre outros.

Russomanno lidera em SP e venceria todos 
no 2º turno

A segunda pesquisa Ibope de intenções de votos para 
a Prefeitura de São Paulo, divulgada nesta sexta-feira, 29, 
aponta o deputado Celso Russomanno (PRB) na liderança 
com 29%. Ele ainda venceria todos os outros candidatos em 
um segundo turno, de acordo com a primeira simulação do 
cenário pelo Ibope. No primeiro turno, ele é seguido por quatro 
candidatos que continuam empatados dentro da margem de 
erro de quatro pontos porcentuais: Marta Suplicy (PMDB), com 
10%, deputada Luiza Erundina (PSOL) com 8%, o prefeito e 
candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), com 7%, e o 
empresário João Doria (PSDB) com 7%. Os brancos e nulos 
são 18% e 4% não responderam. Na pesquisa espontânea, os 
números são: Russomanno 10%, Haddad 5%, Doria 3%,Marta 
2% e Erundina 2%. Brancos e nulos seriam 27% e 4% não 
responderam.

Árbitro encerra jogo de Handebol por 
racismo

Um fato bastante negativo marcou a fi nal do handebol 
masculino dos XXXV Jogos Abertos de Cambé, realizada na 
noite de segunda-feira (25). A partida entre os donos da casa e 
o time de Arapongas, realizada no ginásio de esportes João de 
Deus Almeida, foi encerrada logo aos 08 minutos do segundo 
tempo, após a torcida local xingar o atleta araponguense Mateus 
Ângelo, de 20 anos, de "Macaco". Devido ao clima tenso o 
árbitro preferiu encerrar a partida quando o placas apontava 
17 x 15 para o time da cidade vizinha, que acabou sagrando-se 
campeão. Horas após o término do jogo, a Associação de 
Handebol de Arapongas emitiu um comunicado ofi cial lamentado 
o fato: "O que era pra ser uma noite de raça e união, tornou-se 
uma vergonha nos XXXV Jogos Abertos de Cambé, quando 
um pai de atleta da cidade ofendeu com injúrias raciais nosso 
atleta Mateus (Fejâo). O clima fi cou tenso, pois somos todos 
iguais, e o jogo foi fi nalizado 17x15 para equipe de Cambé aos 
8min do segundo tempo, onde os árbitros decidiram encerrar 
pelo fato do crime de injúria ocorrido. Esperamos que atitudes 
como esta não mais se repitam, pois ninguém é melhor que 
ninguém, independentemente de sua raça ou religião. Esse 2º 
lugar representa a vitória contra o racismo e a injuria racial. E 
nada que possa ocorrer apaga a união que nossa equipe tem’’. 

de 0,32 ponto percentual sobre 2012 (51,89%). Os dados do TSE mostram também o número de municípios onde pode haver 
segundo turno. Dos mais de 5 mil municípios onde serão realizadas eleições, 92 podem ter segundo turno, já que têm mais de 
200 mil eleitores. Ao divulgar os dados, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, lembrou que o prazo para registro de 
candidatos termina no dia 15 de agosto. De acordo com Mendes, até o momento, foram feitos apenas 122 registros. A expectativa 
é haja cerca de 580 mil candidatos na eleição de outubro. Gilmar Mendes falou ainda sobre a redução do prazo para registro 
de candidaturas e a realização de eleições suplementares. Segundo o ministro, a redução de prazo tem consequências no que 
diz respeito à judicialização e à insegurança jurídica quanto ao verdadeiramente eleito. "Vamos ter também, inevitavelmente, 
anulação de eleições e realização de eleições suplementares. A legislação agora exige, no caso de cargos majoritários, que 
se façam novas eleições se houver anulação, e não aquela eleição do segundo colocado. Temos que contar também com a 
realização de eleições suplementares em maior número do que tínhamos até aqui”, disse Mendes.  Questionado sobre os limites 
de gastos previstos para os candidatos a prefeito e a vereador, Gilmar Mendes respondeu: “O que o legislador fez foi apanhar o 
maior gasto declarado e aplicar o redutor." Os valores-limite foram divulgados na semana passada e, em algumas localidades, o 
máximo previsto supera os de outros municípios com maior número de habitantes. "O que se está a verifi car é que, certamente, 
nesses municípios, por alguma razão, e acho que o caso de Manaus é o mais evidente, fez-se declaração que não correspondia 
minimamente aos fatos”, acrescentou Mendes. Ele explicou que o que o legislador quis fazer foi "uma fotografi a" dos gastos 
aplicando-lhes um redutor e o resultado é esta fotografi a um tanto quanto distorcida. "É uma questão, sem dúvida, delicada e 
terá que ser submetida ao TSE, ao colegiado para uma deliberação. Mas a boa intenção, a boa-fé do legislador, é evidente. 
Agora, não contava ele com as distorções perpetradas por declarações que não correspondem minimamente à realidade”, 
afi rmou o ministro. O ministro defendeu a reforma política e falou também sobre a questão do caixa 2, do fi nanciamento ilícito 
em campanhas eleitorais. Ele disse que a questão preocupa, tendo em vista os tetos estabelecidos e a possibilidade de falta 
de recursos regulares. "Alguns jornais têm publicado, até mesmo têm trazido a possibilidade de que organizações criminosas 
participem das eleições de maneira mais enfática – não que elas já não participassem em outro momento – em função dessas 
restrições estabelecidas. [Para] aquele que está no ilícito, será mais um ilícito apenas. Por outro lado, acredito que as empresas 
regulares, diante de todas essas operações que ocorrem – Lava Jato e outras – não vão se animar, em princípio, a participar 
de uma operação de caixa 2, tendo em vista todas as consequências que estamos aí a assistir, a acompanhar. Portanto, temos 
uma realidade muito complexa que vamos ter que acompanhar”, afi rmou Gilmar Mendes.
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Harmonizando sentimentos

Carlos tinha uma irmã. Toda vez que saía, ele precisava 
levá-la junto. E Terry, no conceito do irmão, não era uma boa 
companheira para as brincadeiras. No jogo de bola, vivia deixando 
a bola cair. No jogo de pique, fi cava correndo à toa, parecendo 
folha que o vento carrega de um lado a outro. Enfi m, ela não 
entendia as regras e fazia tudo errado. Antes do Natal, ele foi ao 
Shopping Center para comprar um presente para a avó. Como 
sempre, Terry foi a tiracolo. E como sempre, atrapalhou. Carlos se 
sentiu obrigado a comprar uma boneca boba, só porque ela não 
parava de dizer: linda, linda. E não queria sair daquele balcão. 
De mau humor, quando Terry pediu para ir ao banheiro, ele 
simplesmente apontou a porta, ao fundo do corredor, e a deixou 
ir sozinha. Ele a viu tropeçar duas vezes nos degraus. Ela estava 
toda alvoroçada por estar indo sozinha a um lugar. Cansado de 
esperar, depois de dez minutos, considerando a irmã a pessoa 
mais lerda do mundo, foi procurá-la. Mas ela tinha desaparecido. 
Estava perdida. Ele começou a subir e descer escadas. Andou 
por todos os corredores. Perguntou a pessoas. Nada!

O remorso começou a tomar conta dele. O que diriam seus 
pais? Com certeza, pensariam que ele fi zera de propósito, para 
ver-se livre dela de uma vez por todas. E se não a encontrasse 
nunca mais? Começou a lembrar do cartão de aniversário que 
ela lhe dera. Sua mãe lera vários cartões e ela escolhera um 
que dizia: Para o meu querido irmão. Recordou de quantas 
vezes Terry enxugava a louça, no lugar dele, porque ela gostava. 
Lembrou de como ela conseguia fazer o bebezinho rir, quando 
ele fi cava irritado, por causa dos primeiros dentinhos. Começou a 
chorar. E se alguém a estivesse maltratando? E se ela estivesse 
sozinha e apavorada? Foi andando mais depressa. As lágrimas 
escorrendo pelo rosto. E quase caiu em cima de Terry. Ela estava 
sentada no chão, com um garotinho no colo. A mãe dele fazia 
compras e logo elogiou o jeito dela para lidar com bebês. Carlos 
teve vontade de gritar com a irmã, bater nela! Queria que ela 
soubesse o quanto ele tinha fi cado assustado com a ideia de 
perdê-la. Mas não fez nada disso. Somente deu-lhe um grande 
e apertado abraço. Tomou-a pela mão e foram para casa. E 
descobriu que amava muito aquela irmã. Que ela era importante 
para a sua vida.

Hoje, ele tem um trato com sua mãe: Metade das vezes que 
sai para brincar com os amigos, ele vai com Terry. A outra metade, 
vai sozinho. E toda vez que ela sai com ele, Carlos a leva com 
a maior boa vontade. Este ano, quando Terry fez aniversário, 
Carlos lhe comprou um cartão com os dizeres: Para uma irmã 
maravilhosa. E era de coração.

Ante as limitações de um fi lho, aprende a observar os demais. 
Na tua maturidade de pai ou mãe, auxilia-os a se entenderem e 
se amarem. Explica ao saudável das carências do outro. Mas não 
lhe carregue os ombros com a incumbência total de atender ao 
irmão. Lembra que, por vezes, ele mesmo pode estar se sentindo 
preterido pelas tantas atenções que o outro desperta. Ajuda-o 
para que se amem, cresçam e conquistem louros da vida, juntos.
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HORÓSCOPO
                           Áries
                 Seu regente, Marte, entra em Sagitário 
                    essa semana, no dia 03, deslocando a energia 
na área relativa a investimentos, cultura e universidades, 
turismo e esportes coletivos. Nada de mais adequado ao 
momento atual que coincide com os Jogos Olímpicos 
do Rio! E você, ariano, que adora as atividades físicas 
e tem energia para dar e vender poderá aproveitar essa 
confi guração astrológica para tomar algumas iniciativas 
nessas áreas. Mas não fi que somente ligado na TV! 
Pratique suas atividades esportivas para canalizar de 
forma saudável essa energia de Fogo. Porém, tome 
cuidado, pois um aspecto tenso entre seu regente e 
Plutão pode indicar que você estará propenso a se 
envolver em disputas e discussões.

                          Peixes
                  Você parece estar andando em círculos 
                  e nem sempre encontra uma via de saída 
no labirinto no qual está metido. No entanto, não deve 
jogar a toalha justamente agora que está mais perto 
de obter a vitória tão merecida. Saiba concentrar seus 
esforços em poucas metas precisas para não desperdiçar 
inutilmente as suas energias. Caso contrario, acabará 
estressado e não chegará a lugar nenhum. Desvie dos 
obstáculos com destreza e criatividade e não desperdice 
energias inutilmente. Procure se poupar com atividades 
de lazer, momentos de meditação e também com 
as reuniões familiares que podem lhe proporcionar 
conforto e bons conselhos.

                          Touro
               Você deve estar se sentindo muito bem 

                     consigo mesmo, satisfeito com suas iniciativas 
que parecem estar destravando e lhe oferecendo bons 
êxitos. No entanto, a área mais favorecida de seu 
Mapa é aquela relativa aos fi lhos que é onde suas 
iniciativas estarão mais concentradas. Acontecimentos 
inesperados podem vir a perturbar sua paz, mas você 
deve enfrentá-los com bom-humor, visto que eles 
servem para trazer um pouco de agitação salutar em 
seu dia a dia e para não deixar que você se deixe levar 
pela sua preguiça natural. As atividades de lazer e de 
cultura podem promover bons momentos de alegria, 
especialmente se praticados em família!

                         Gêmeos
                     As confi gurações dessa semana e 

                           especialmente o ingresso de Mercúrio 
no signo de Virgem, indicam que a sua vida retoma uma 
rotina que tem como foco o campo profi ssional onde 
você terá os melhores resultados de suas iniciativas. 
A Lua Nova de Leão focaliza também o campo 
sentimental e artístico, promovendo momentos de 
pura alegria. Aproveite esse momento agradável para 
focalizar a sua área sentimental e amorosa e se estiver 
procurando um parceiro abra bem os olhos, pois poderá 
chover em sua horta. Que tal iniciar um novo curso 
para aumentar seus conhecimentos? Ou programar 
uma viagem de lazer com o ser amado?

                         Câncer
                             A Lua Nova de Leão salienta a área 

                           relativa ao campo sentimental e amoroso 

e também o dos fi lhos. Suas iniciativas nesta semana 

podem se concentrar principalmente neste campo, mas 

isso não quer dizer que não poderá obter êxito também 

no campo profi ssional que recebe os bons fl uidos de 

Vênus, proporcionando-lhe conquistas pessoais, bons 

relacionamentos e bons lucros. Plante agora as suas 

sementes para poder colher os frutos que você deseja 

comer no futuro. Aliás, falando em comida, nesse 

período você poderia iniciar uma dieta para perder 

aqueles quilinhos que os excessos alimentares causaram 

nesses tempos de friozinho invernal!

                         Leão
                           O leonino está com a corda toda desde 
                    que o Sol ingressou em seu signo! Nesta 
semana a Lua Nova de Leão acrescenta boas energias 
que, bem canalizadas, irão resultar em ótimos êxitos 
pessoais. Vênus lhe oferece também seus bons fl uidos, 
indicando uma semana muito agradável na qual obterá 
ótimos resultados de suas iniciativas. Poderá concluir 
acordos, assinar parcerias, e não somente no âmbito 
profi ssional, mas também no pessoal. Os assuntos 
do coração estarão em alta e também as reuniões 
sociais. Então divirta-se, relaxe e aproveite as ótimas 
energias solares que prometem infl uenciar o seu ano 
solar, especialmente se você aniversaria nesta semana! 
Parabéns!

                           Virgem
               Mercúrio, seu regente, ingressa em seu 

                          signo e vem trazer bons fl uidos para o seu 

signo, do qual é regente. Você recebe um estimulo extra 

para poder canalizar em suas atividades profi ssionais, 

especialmente se elas forem de cunho intelectual e 

criativo. Você deve estar se sentindo muito à vontade 

no seu dia a dia porque consegue obter ótimos êxitos de 

suas iniciativas. Você obterá mais sucesso se trabalhar 

em equipe. Em sua vida privada também poderá 

estreitar novas amizades que lhe proporcionarão ótimos 

momentos de lazer. As pessoas ao seu redor conseguem 

ver a sua aura positiva e se benefi ciam com sua presença. 

Não deixe de aproveitar esta energia!

                           Libra
                    Você se sente apto a enfrentar os 
                        desafi os da vida diária com muita 
energia positiva, que o ajuda a resolver muitas situações 
de forma ativa e criativa. Use adequadamente a 
sua capacidade de liderança e trabalhe em equipe 
para obter melhores resultados. Suas capacidades 
organizativas também serão imprescindíveis para 
obter os resultados desejados. Este período é favorável 
para iniciar novos relacionamentos pessoais que lhe 
servirão para incrementar alguns de seus projetos 
profi ssionais. Aprimore suas ideias conversando com 
os seus colaboradores e se enriqueça com as sugestões 
recebidas. Atividades de lazer e culturais podem ser 
úteis para relaxar!

                        Escorpião
                        O planeta Marte se prepara para sair de 
                     seu signo e ingressa em Sagitário levando 
consigo uma energia mais otimista que você poderá 
usar para levar adiante seus projetos pessoais. Enquanto 
você trabalha com constância e determinação, você 
se aproxima cada vez mais de seus objetivos e isso 
está lhe abrindo ainda mais oportunidades no campo 
profi ssional. Siga fi rmemente a sua meta, mas sem 
perder de vista o lado pessoal. Em sua vida privada 
você também estará colhendo ótimos resultados, seja 
em novas amizades que em relacionamentos mais 
íntimos. Que tal pensar numa viagem com o ser 
amado? Recupere a sua paz interior investindo no 
corpo e na alma.

                       Sagitário
                   Você está vivendo um momento de  

                           clareza mental ímpar e consegue driblar 

os percalços do dia a dia com maior otimismo. Bons 

ventos começam a soprar para o seu lado e, apesar de 

seu barco navegar ainda em águas pouco tranquilas, 

você consegue avançar calmamente rumo aos seus 

objetivos. Por esta razão, não jogue a toalha agora que 

está tão perto de sua meta! Você poderá aproveitar para 

resolver velhas disputas, seja que tenham ocorrido no 

âmbito profi ssional que pessoal. Seja fi rme em suas 

opiniões, porém saiba se enriquecer com as sugestões 

de seus colaboradores. Lembre-se de que mesmo um 

péssimo acordo é sempre melhor do que uma boa briga!

                       Capricórnio
                 Apesar das difi culdades do momento 
                        atual, você não parece estar diante de 
situações intransponíveis e mesmo quando parece 
que as coisas estão empacadas, consegue obter 
resultados razoáveis de suas iniciativas. Este resultado 
é principalmente devido ao seu empenho pessoal que 
acaba sendo devidamente recompensado. O campo 
astral indica que o seu caminho será mais fácil num 
futuro próximo. Portanto, não desista justo agora de 
seus sonhos! Não jogue a toalha e não mude de direção. 
Talvez baste você mudar somente a sua abordagem para 
encontrar novas formas criativas de enfrentar a situação. 
Cuide de sua saúde: visite seu dentista.

                          Aquário
                       Você está perseguindo os seus 
                       objetivos insistindo em sua velha e 
conhecida maneira de agir, porém o céu sugere que 
você experimente novas abordagens para alcançar o 
que deseja. Continue avançando com perseverança e 
coerência, porém aceite a colaboração e as sugestões 
de seus colegas e parceiros que irão enriquecer seus 
projetos com novas ideias. A autocrítica pode ser a 
chave para obter o sucesso desejado, lembre-se disso! 
Não insista em atitudes já desgastadas e experimentadas 
sem sucesso no passado. Neste período você deve 
também investir no seu bem-estar com atividades de 
lazer, cuidando do corpo e relaxando a mente.
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você também estará colhendo ótimos resultados, seja 
em novas amizades que em relacionamentos mais 
íntimos. Que tal pensar numa viagem com o ser 
amado? Recupere a sua paz interior investindo no 
corpo e na alma.

                       

                        O planeta Marte se prepara para sair de 
                     seu signo e ingressa em Sagitário levando 

                       Sagitário
                  Você está vivendo um momento de  

                           clareza mental ímpar e consegue driblar 

os percalços do dia a dia com maior otimismo. Bons 

ventos começam a soprar para o seu lado e, apesar de 

seu barco navegar ainda em águas pouco tranquilas, 

você consegue avançar calmamente rumo aos seus 

objetivos. Por esta razão, não jogue a toalha agora que 

está tão perto de sua meta! Você poderá aproveitar para 

resolver velhas disputas, seja que tenham ocorrido no 

âmbito profi ssional que pessoal. Seja fi rme em suas 

opiniões, porém saiba se enriquecer com as sugestões 

de seus colaboradores. Lembre-se de que mesmo um 

péssimo acordo é sempre melhor do que uma boa briga!

                       

                  
                           clareza mental ímpar e consegue driblar 

                       Capricórnio
                 Apesar das difi culdades do momento 
                        atual, você não parece estar diante de 
situações intransponíveis e mesmo quando parece 
que as coisas estão empacadas, consegue obter 
resultados razoáveis de suas iniciativas. Este resultado 
é principalmente devido ao seu empenho pessoal que 
acaba sendo devidamente recompensado. O campo 
astral indica que o seu caminho será mais fácil num 
futuro próximo. Portanto, não desista justo agora de 
seus sonhos! Não jogue a toalha e não mude de direção. 
Talvez baste você mudar somente a sua abordagem para 
encontrar novas formas criativas de enfrentar a situação. 
Cuide de sua saúde: visite seu dentista.

                       

                 
                        atual, você não parece estar diante de 

                          Aquário
                       Você está perseguindo os seus 
                       objetivos insistindo em sua velha e 
conhecida maneira de agir, porém o céu sugere que 
você experimente novas abordagens para alcançar o 
que deseja. Continue avançando com perseverança e 
coerência, porém aceite a colaboração e as sugestões 
de seus colegas e parceiros que irão enriquecer seus 
projetos com novas ideias. A autocrítica pode ser a 
chave para obter o sucesso desejado, lembre-se disso! 
Não insista em atitudes já desgastadas e experimentadas 
sem sucesso no passado. Neste período você deve 
também investir no seu bem-estar com atividades de 
lazer, cuidando do corpo e relaxando a mente.

                         

                       
                       objetivos insistindo em sua velha e 

HORÓSCOPOHORÓSCOPO
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 Paulo Bernardo é indiciado pela 

Polícia Federal
A Polícia Federal pediu o indiciamento do ex-ministro Paulo 

Bernardo pelos crimes de corrupção passiva e por integrar 
organização criminosa, em decorrência das investigações da 
Operação Custo Brasil, que apura um suposto esquema de fraude 
de R$ 100 milhões em contratos de empréstimos consignados 
no âmbito do Ministério do Planejamento entre 2010 e 2015. O 
pedido de indiciamento foi encaminhado ao Ministério Público, 
que vai analisar se denúncia o ex-ministro. Além do Ministério 
do Planejamento, Bernardo já comandou o Ministério das 
Comunicações. No dia 23 de junho, Paulo Bernardo foi preso 
por suspeita de ter recebido R$ 7,1 milhões de propina em um 
esquema envolvendo uma empresa de software, a Consist, que 
administrava contratos de crédito consignado para funcionários 
públicos. De acordo com as investigações, agentes públicos e 
políticos recebiam pagamentos ilegais a partir do contrato feito 
com a empresa. Os serviços da empresa eram custeados por 
uma cobrança de cerca de R$ 1 de cada um dos funcionários 
públicos que aderiam a essa modalidade de crédito. O inquérito 
aponta que, desse montante, 70% era desviado para empresas 
de fachada. A partir dos contratos falsos, os recursos chegavam 
aos destinatários fi nais, entre eles o ex-ministro. Segundo o 
Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal, Bernardo 
teve despesas pessoais e de campanhas eleitorais pagas pelo 
esquema de corrupção. A prisão foi revogada pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli no dia 29 de 
junho. Em nota, a advogada de Paulo Bernardo, Verônica 
Abdalla Sterman, afi rmou que ex-ministro não participou ou 
teve “qualquer ingerência na celebração ou manutenção do 
acordo de cooperação técnica celebrado autonomamente entre a 
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e as associações de Bancos e Previdência 
(ABBC e SINAPP). A defesa também reiterou que Bernardo não 
recebeu qualquer quantia da Consist, direta ou indiretamente. 

Lula vira réu
A Justiça Federal no Distrito Federal recebeu denúncia 

contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador 
Delcídio Amaral e outros cinco acusados pelo Ministério Público 
por tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Segundo 
o procurador-geral da República Rodrigo Janot, Lula teria 
participado de uma trama para comprar o silêncio do ex-diretor 
da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró, que fechou 
acordo de delação premiada. Lula virou réu um dia depois de ir 
à Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU) acusar o juiz federal Sérgio Moro, símbolo da 
Lava Jato, de ‘abuso de poder’. Também são acusados o 
advogado Edson de Siqueira Ribeiro Filho, o ex-assessor de 
Delcídio Diogo Ferreira Rodrigues, o banqueiro André Santos 
Esteves, o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula, e o 
fi lho de Bumlai, Maurício.



GRANDES RIOS
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

      2016

Governo garante antecipação do 13º salário

Decreto publicado no Diário Ofi cial da União de segunda-feira, dia 25 de 

julho, de 2016, garante a antecipação do abono anual (13º salário) referente a 

2016 a aposentados e pensionistas da Previdência Social. As parcelas serão pagas 

em agosto e em novembro. A medida é assinada pelo presidente interino Michel 

Temer. De acordo com o decreto, a primeira parcela corresponderá a até 50% do 

valor do benefício e será paga junto com o benefício a ser concedido em agosto. 

O restante (a segunda parcela) tem previsão de ser pago em novembro, com os 

benefícios correspondentes àquele mês.
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1) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Elizeu Cilião 07, R$ 550,00 
mensais 
2) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 
mensais. 
3) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Presbitero Joaquim L. Melo 
527, R$ 500,00 mensais.
4) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo 
R$ 500,00 mensais (quatro 
disponíveis) 
5) Casa Alvenaria três quartos, Rua 
Bahia 335, R$ 650,00 mensais. 
6) Casa Alvenaria três quartos, 
Rua Antonio Garcia da Costa 550, 
R$ 550,00 mensais 
7) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 
360,00 mensais
8) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Vantuiu M. Oliveira Conjunto 
Adram, R$ 480,00 mensais 
9) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Antonio Camacho, Vale Verde 
R$ 450,00 mensais  
10) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (duas disponíveis) 
11) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Irineu Pique 96, Residencial 
do Lago, R$ 450,00 mensais 
12) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua João Scheller, Jd Nutrimil R$ 
600,00 mensais 
13) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Goiás 347 centro, R$ 650,00 
mensais
14) Casa Alvenaria, quatro quartos, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426, 
880,00 mensais

1) Terreno área de 480m² Rua 
Nossa Senhora de Fátima, Mauá 
da serra – Pr, R$ 45.000,00
2) Terreno área de 300m², Rua 
Jose Maria Bueno R$ 65.000,00
3) Terreno, Rua Madre Joana 
Angélica R$ 40.000,00
4) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
5) Terreno 300m², Rua Manoel 
Moreira Vidal R$ 50.000,00
6) Terreno 170m², Rua Alberto 
Bartels 334, R$ 80.000,00
7) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00
8) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 326, R$ 150.000,00 
10) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
11) Casa Alvenaria, Av Brasil, 
com a Rua 14 de Dezembro, R$- 
550.000.00
12) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
13) Casa Alvenaria 60m², Rua 
Presbítero Joaquim L. Mello 
644, Residencial Casavechia, R$ 
125.000,00  
14) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 
R$ 130.000,00
15) Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
16) Casa Alvenaria, terreno 
200m² Rua Vantuiu Machado 
de Oliveira 14, Jd Adram, R$ 
110.000,00
17) Casa Alvenaria 70,00m², 
terreno 238m² Rua Eidiyano 223, 
Mauá da Serra, R$ 250.000,00

LOCAÇÃO
1) Terreno área de 480m² Rua 
Nossa Senhora de Fátima, Mauá 

2) Terreno área de 300m², Rua 

3) Terreno, Rua Madre Joana 

4) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

5) Terreno 300m², Rua Manoel 

6) Terreno 170m², Rua Alberto 

7) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 

8) Terreno 600m² Rua Yani de 

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

10) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

11) Casa Alvenaria, Av Brasil, 
com a Rua 14 de Dezembro, R$- 

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

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

14) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 

15) Casa Alvenaria, Rua 14 de 

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

17) Casa Alvenaria 70,00m², 
terreno 238m² Rua Eidiyano 223, 

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

TERRENO
Vende-se terreno de 250 metros² no Jardim Nova 

Faxinal. Valor: R$ 20.000,00. Fone: (43) 96967705 - Sonia

Vacina contra a dengue poderá ser 
vendida no Brasil

A Dengvaxia, primeira vacina contra a dengue disponível 
no Brasil, vai custar de R$ 132,76 a R$ 138,53, de acordo com 
alíquota de cada estado, segundo anunciou a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), na segunda-feira, 25 de Julho. 
No Paraná, o governador Beto Richa lançou na terça-feira, no 
Porto de Paranaguá, no Litoral, a Campanha de Vacinação 
e também a fez assinatura do Protocolo de Intenções com a 
empresa Sanofi Pasteur para a aquisição das vacinas. Também 
seriam vacinados os primeiros paranaenses contra a dengue e 
anunciada a estratégia do Estado para a campanha vacinal nos 
municípios priorizados. O Paraná vai ser o primeiro estado das 
Américas a fazer uma campanha pública de vacinação contra 
a dengue. A vacina produzida pela empresa francesa Sanofi é 
pioneira no mundo e foi aprovada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, Anvisa, em dezembro do ano passado, 
depois de 20 anos de pesquisa e a comprovação da efetividade. 
No Brasil, ela poderá ser comprada por hospitais e clínicas 
particulares. O consumidor, no entanto, deverá desembolsar 
um valor adicional, que varia em cada estabelecimento, pela 
aplicação do produto, como explica a agência. De acordo com 
o Ministério da Saúde, ainda não há uma previsão de compra 
para o Sistema Único de Saúde. Serão feitos estudos de custo 
para a distribuição nacional e, caso seja viável, a vacina poderá 
ser distribuída de graça aos pacientes. O estado do Paraná, 
no entanto, já anunciou que deverá comprar 500 mil doses 
da vacina. A Dengvaxia é produzida pelo laboratório francês 
Sanofi Pasteur e é uma imunização recombinante tetravalente, 
para os quatro sorotipos existentes da doença. Ela poderá ser 
aplicada em pacientes de 9 anos a 45 anos, que deverão tomar 
três doses subcutâneas com intervalo de seis meses entre elas.


