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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 
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LINGUA DE FOGO
A política já ta cumendo sorto nas costas do 

povo. Tem entidade dando comida pra candidato fazer 
política suja. Mas estamos de olho nos senhores. MP e 
Justa eleitoral neles! 

Quem será que está querendo tomar o partido da 
cumadi? Deve ser muita gente. Eta jandira boa!

O povo ta falando - Vem ai a prova dos nove eixos! 
Tem gente que conhece bem, mas joga sujo, dessa 
vez vai patinar. Fuja loko!

Na Terra do Boi Chifrudo e da Colheitadeira, tem 
gente que já se vendeu, não agüentou o cheiro da 
brilhantina. Será que foi em dólar ou euros?

A política já começou quente na Terra do Boi, mais 
o que vale não é o parentesco e sim a licitação do 
próximo mandato. Noosssa! 

Pra comprar carrinho pra cumadi tem, mas pra 
pagar as contas, o lalauzinho veiaquinho e mentiroso 
não tem. Uma vez veiaco, sempre veiaco!

60% é o novo laja-jato da bolsa de valores. Passa 
o dia inteiro no celular, mas  como não entende de 
nada, fi ca falando da vida dos outros.

Prefeitura fi ca sem cafezinho por falta de gás. Que 
qué isso! Onde será?

Boa sacada de um cidadão - Quem é a dupla de 
candidatos,Tam Tam!

Tem uma morena religiosa do bairro que ta de vuco 
vuco com funcionário religioso. É a tar de cornitude 
com cafezinho! 

Na Terra da Madeira tanto a política como a 
cornitude está parado. Mande notícias para nói!

Tem funcionária que tem motorista particular pago 
com o nosso dinheiro. Imagine se o lalau ganhar. Vai 
de limousine!

Nana no capo do fusca: pingaiada apaixonado, 

compra perfume da Avon ou Cashimire Buquet no 
Guarda Chuva, para perfumar a amada. Mandado por 
quem perdeu a vaga!    

Luluzinho que nunca apoiou nada no esporte agora 
fi ca pagando de playboi com os atletas. Enganador!

Fazendeiro que não deu - Candidato diz que tem 
um milhão pra fazer a campanha, mas chega nas 
fazendas pedindo carneiro pra fazer reuniões. Só leva 
não!

Na Terra do Boi ou da Colheitadeira, fi lho de terra 
seca, bebe todas em festinha, tem uma noite de macho 
e agarra as amiguinhas. É memo!

Tem lalauzinho veiaquinho que diz que órgão de 
imprensa, ele compra por duzentos reais, só usa o 
microfone pra falar besteiras e meter o pau nos outros. 
Primeiro pague o que deve, depois vou pensar nas 
idiotices que diz. Tá dado o recado! 

Fofucão já está treinaNdo pro UFC. Já está 
acertando a 2ª luta!  

Chefi nho da Terra da Oitava Colheitadeira, ganha 
carro novo, pra fazer campanha e pra fazer estufas. 
Será que vai sucatear esse também?

Tem candidato que range mais do que carroça 
veia. E só!

O povo vê, sabe e pergunta – Cade o dinheiro que 
estava ali - Asfalto sonrisal, tem rua que já é a quinta 
vez que é interditada pra tapar os buracos do asfalto 
do dia anterior. É o cumulo da incompetência! Ainda 
bem que não choveu ainda!

  PARA REFLETIR
" Ética é o que você faz quando está todo 

mundo olhando. O que você faz quando não 

tem ninguém por perto chama-se caráter."
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 08/08 a 14/08

 Sanepar investe R$ 152 milhões em 
municípios do Vale

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está 
investindo R$ 152 milhões em municípios do Vale do Ivaí. 
O valor abrange obras já entregues, entre 2011 e 2016, 
empreendimentos ainda em andamento e projetos com 
recursos assegurados. Entre as obras em andamento estão 
as de ampliação do abastecimento de água em Cambira e 
Bom Sucesso e de esgoto em São João do Ivaí e Faxinal. 
Na sexta-feira (29 de julho), durante reunião da Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), em Rio Branco do 
Ivaí, prefeitos da região falaram das obras de saneamento. 
O diretor de Relações com Investidores da Sanepar, Ney 
Caldas, também presente no encontro, destacou o esforço 
da Sanepar para levar os serviços aos pequenos municípios. 
“Nos preocupamos em atender todo Paraná, estamos sempre 
buscando recursos para melhorar os nossos serviços. Temos 
fi nanciamentos da Funasa e também recorremos ao BNDES 
e à Caixa Econômica para continuar investindo nos pequenos 
municípios”, disse Ney Caldas. O prefeito de Cambira, Maurílio 
dos Santos, comemorou o investimento, que será de R$ 400 mil. 
O valor permitirá a construção de um novo anel de distribuição 
e de um novo reservatório para o sistema de abastecimento. A 
obra está em fase fi nal de licitação. Já o prefeito de Lidianópolis, 
Celso Antônio Barbosa, o Magrelo, citou a obra já concluída no 
município. Mais de R$ 850 mil foram aplicado em obras para 
fortalecer o sistema que abastece toda população da cidade. 
Em Cruzmaltina, a Sanepar acaba de assumir o atendimento 
das comunidades rurais João Vieira e Padre João Sega e já está 
realizando obras de melhorias, assim como fez recentemente 
com o distrito de Dinizópolis. “Estamos começando a obra 
e logo o problema de abastecimento nestes locais será 
resolvido”, comemorou o prefeito José Maria dos Santos. 
Está em andamento a implantação do sistema de coleta e 
tratamento de esgoto em Faxinal. Recursos da ordem de R$ 
9,2 milhões estão viabilizando a construção da primeira estação 
de tratamento de esgoto da cidade. Para interligar os imóveis 
à estação, estão sendo implantados 55 km de tubulação. Com 
a obra fi nalizada, 70% da população será atendida.  Em São 
João do Ivaí, a obra de ampliação do sistema de esgoto está 
em fase de conclusão. Com investimento de R$ 4,6 milhões, 
o índice de cobertura com o serviço deverá saltar dos atuais 
16% para 70% da população urbana.

Policia Ambiental, realiza abordagens pelo 
Vale do Ivaí 

A Policia Ambiental em patrulhamento pela rodovia PRT 466, 
na região do município de Jardim Alegre realizou abordagem 
a um caminhão, carregado com 9 m³ de lenha nativa, sem as 
devida documentação (DOF), sendo conduzido o responsável 
e o material até a sede da 6ª CIPM para lavratura do TCIP. 
Já em outra ocorrência em apoio à equipe da Patrulha Rural 
da 6ª CIPM, foi deslocada até o bairro Rio Azul, zona rural 
do município de Ariranha do Ivaí, onde foi constatado o corte 
sem autorização de um pinheiro com 3 m³, sendo conduzido 
o responsável até a sede da 6ª CIPM para lavratura do TCIP. 

Emissoras  AM terão crédito para migrar para FM 
Governo do Estado está colocando R$ 10 milhões em 

recursos da Fomento Paraná à disposição de emissoras 
paranaenses de rádio AM, para fi nanciar projetos de migração 
para a faixa de frequência FM. O governador Beto Richa 
formalizou a abertura da linha de crédito. O contrato para a 
abertura da linha de crédito foi assinado na terça-feira (02), no 
Palácio Iguaçu, pelo governador, pelo presidente da Fomento 
Paraná, Juraci Barbosa Sobrinho; o presidente da Associação 
das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP), Alexandre 
Barros, e o secretário de Estado da Comunicação, Márcio 
Villela. A faixa FM possui cobertura similar à AM, porém com 
maior qualidade de transmissão. A oferta do fi nanciamento 
para a migração é uma parceria entre a Fomento Paraná e 
AERP com o objetivo de custear o investimento das emissoras 

em equipamentos e reformas da estrutura física para passar a 
transmitir o sinal em FM, operando em novas faixas de potência. 
Os recursos são da linha Banco do Empreendedor Micro e 
Pequenas Empresas. Richa afi rmou que os recursos da Fomento 
Paraná irão garantir agilidade no processo de migração e de 
modernização das emissoras. “Com esta linha de crédito, as 
emissoras poderão se adaptar a esta nova realidade. Através 
desse avanço tecnológico, elas terão a possibilidade de levar a 
informação de forma mais clara e com mais qualidade a todos 
os ouvintes do Paraná”, disse ele. “Aproveito este momento 
para renovar os nossos compromissos com a democracia 
e com uma imprensa livre, que possa levar informação de 
qualidade para fortalecer e consolidar a jovem democracia de 
nosso País”, declarou.

 Delação da Odebrecht mira senadores, governadores e prefeitos
Um dos principais envolvidos no esquema de corrupção 

investigado na operação Lava Jato, o empresário Marcelo 
Odebrecht se reuniu pela primeira vez pessoalmente com 
integrantes da força-tarefa para tentar viabilizar um acordo de 
delação. Durante depoimento de dez horas em Curitiba, na 
quinta-feira, ele revelou a quatro procuradores a intenção de 
explicar, em detalhes, como fez pagamentos ilícitos a políticos 
de diversos partidos nos últimos anos, de acordo com o jornal 
O Globo.  O acordo de colaboração está em negociação desde 
maio. Os investigadores afi rmaram que a proposta apresentada 

é “satisfatória”, mas ainda depende de documentação e 
detalhamento dos fatos. A expectativa é de que 51 executivos 
e gerentes da empreiteira contribuam com as investigações. A 
Odebrecht promete apresentar provas que envolvem, além de 
integrantes do governo federal, 35 senadores, 13 governadores 
e dezenas de prefeitos. O objetivo é detalhar os pagamentos 
feitos pelo Setor de Operações Estruturadas, conhecido como 
“diretoria da propina”. A área foi criada pela empresa para 
repassar valores a políticos.

Julgamento fi nal do impeachment começará em 29 de agosto
O julgamento fi nal do processo de impeachment da 

presidente afastada Dilma Rousseff, começará no dia 29 de 
agosto e tem previsão para durar uma semana, informou o 
Supremo Tribunal Federal (STF) no sábado (30) por meio de 
nota. O cronograma divulgado prevê que no dia 9 de agosto, 
uma terça-feira, seja realizada a primeira sessão plenária sobre 
o impeachment, sob coordenação do presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski. A partir de então, defesa e acusação terão 48 
horas para apresentar seus argumentos e o rol de testemunhas 
que participarão da fase fi nal do processo. Em seguida, será 
respeitado um prazo de dez dias estipulado pela Lei 1079/1950, 
que regulamenta o impeachment, para que possa ter início 
o julgamento defi nitivo. Com isso, a primeira data possível 
para o início do procedimento fi nal seria 26 de agosto, uma 
sexta-feira. Segunda a nota, um acordo entre Senado e STF 
fez com que essa primeira data possível fosse adiada para a 

segunda-feira seguinte, dia 29 de agosto. A previsão é de que o 
processo dure ao menos uma semana, mas o próprio Supremo 
afi rma que poderão ocorrer atrasos por causa das discussões 
em plenário. O desfecho do processo de impeachment pode 
vir então a ser conhecido somente em meados de setembro. 
O que pode atrapalhar os planos do presidente interino Michel 
Temer, que planeja, no mesmo período, sua primeira viagem 
internacional, para a China, caso seja confi rmado no cargo. Na 
próxima terça-feira, 2 de agosto, o relator Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), lerá seu parecer fi nal na Comissão Especial de 
Impeachment do Senado. A votação do relatório está marcada 
para dois dias depois. Senadores contrários ao impedimento 
de Dilma preparam dois votos em separado e já pediram ao 
presidente do colegiado, Raimundo Lira (PMDB-PB), tempo 
para que ambos sejam lidos na comissão.

Farmácia Droga Star
9929-1041

Projeto obriga hospitais a notifi carem atendimento a pessoas feridas
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, 

deputado Ademar Traiano (PSDB), promulgou o projeto de lei 
do deputado Paulo Litro (PSDB) que obriga as instituições da 
rede de saúde a notifi car os órgãos de segurança pública dos 
casos de atendimento a pessoas feridas. Segundo a nova lei, 
que recebeu o número 18.834/2016 e foi publicada no Diário 
Ofi cial do Estado no último dia 21 de julho, as unidades básicas 
de saúde, os postos de atendimento, as equipes do programa 
Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas 
particulares, os ambulatórios e hospitais públicos, privados e 
conveniados com o Sistema Único de Saúde – SUS e com o 
Governo do Estado, localizados no Paraná, fi cam obrigados a 
preencher formulário eletrônico de notifi cação de atendimento 
a pessoa ferida.  O principal objetivo do deputado Paulo Litro, 
com a proposta, foi o de coibir os casos de lesão corporal e, 
especialmente, sua reincidência, além de auxiliar os órgãos de 

segurança pública nos levantamentos estatísticos. “Todos os 
dias milhares de pessoas são atendidas em hospitais e clínicas 
– públicos e particulares, vítimas de crimes de lesão corporal. 
Infelizmente, nem sempre esses crimes são registrados junto 
às autoridades policiais, deixando de constar nas estatísticas de 
controle de segurança pública e deixando de ser investigados, 
fi cando o autor sem punição e a sociedade à sua mercê, que 
muitas vezes pratica o mesmo crime outras vezes, devido à 
impunidade”, destacou.  Tramitação– A nova lei depende ainda 
de regulamentação do Poder Executivo, que deverá organizar 
a metodologia a ser utilizada para adequação dos órgãos 
de segurança pública. A iniciativa aprovada pela Assembleia 
Legislativa chegou a ser vetada pelo Poder Executivo, mas o 
veto foi rejeitado pelos deputados e, assim, coube ao presidente 
do Legislativo promulgar a lei estadual.



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
contato com Evelyn Clauloine Bueno, a qual permitiu entrada na 
residência. Em seu interior, foi localizado Elivelton Soares, seu irmão, 
que estava foragido da Cadeia de Jandaia do Sul. O mesmo tinha 
um mandado de prisão em aberto. Mas além da recaptura, foram 
apreendidos: um dichavador, utilizado para triturar maconha; dois 
pequenos cigarros da mesma droga; quatro invólucros plásticos 
na cor azul, utilizados para embalar entorpecentes;  uma balança 
de precisão e um caderno com diversas anotações do controle 
da venda, espécie de contabilidade do tráfi co. Evelyn negou que 
seja uma trafi cante, mas confessou ser dona dos objetos, por isso 
acabou presa acusada de tráfi co. 

Veterinária bate na Curva da Pedreira
Era por volta das 12:00 horas da sexta-feira, dia 05 de Agosto, de 

2016, quando um veículo Fiat Pálio, com placas de São Paulo, que 
pertence a empresa JBS, capotou na famosa Curva da Pedreira, que 
fi ca a cerca de um quilômetro de Borrazópolis. A jovem veterinária de 
Rolândia, Ana Paula, perdeu a direção do carro e bateu no paredão 
de pedra que fi ca na margem de cima da via. Apesar dos danos, 
a condutora, que estava sozinha, sofreu apenas ferimentos leves. 
O veículo fi cou com danos de média monta. Terceiros levaram a 
vítima para o Hospital Municipal. 

Moto de roubo é recuperada
Foi apreendida a moto usada no assalto aos Correios de 

Cruzmaltina. Ela estava abandonada em uma estrada secundária 
de acesso ao Distrito de São Domingos, que fi ca entre Cruzmaltina 
e Borrazópolis. O veículo tem placas ARQ- 9396 de Arapongas, 
cujo cadastro aponta que seria uma moto de Faxinal. Por volta 
das 10:10 horas, da quinta-feira, dia 04 de Agosto, de 2016, um 
assalto foi praticado contra a Agência dos Correios, de Cruzmaltina. 
Segundo a Polícia Militar e o agente Clóvis Casavechia, que é 
chefe da Guarda Municipal, uma motocicleta Honda CG -125, que 
era pilotada por uma mulher de cor clara, estacionou na frente 
da Agência; em seguida desceu da garupa um homem de 1,80, 
moreno, óculos escuros e com jaqueta preta, o qual entrou nos 
Correios e anunciou o roubo armado com um revólver calibre 38. 
A ação teria durado menos de um minuto. Após pegar dinheiro, 
subiu na moto e ambos fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia 
fechou o cerco na região e apenas a moto foi apreendida até o 
presente momento.

Jovem detido por embriaguez ao volante
Um jovem de nome Renato da Silva Brás, de 24 anos, foi 

acusado de dirigir embriagado. Ele se recusou a fazer o teste do 
bafômetro e negou que estivesse alterado. A PM informou que ele 
foi detido no dia 03 de Agosto, logo após a meia noite, na Rua Rio 
Azul, após a tentativa de abordagem de motocicletas suspeitas. 
"A equipe em patrulhamento pelo centro da cidade, juntamente 
com a Guarda Municipal, de Cruzmaltina, avistou três motocicletas 
entrando pelo Trevo em alta velocidade. Foi feito acompanhamento 
com sinais sonoros e luminosos da viatura, onde nenhum dos 
condutores obedeceu à ordem de parada. Na frente da Creche 
Criança Feliz, uma das motos bateu no meio-fi o e caiu. O condutor 
Renato, foi revistado  e constatado que ele não tinha documentos 
da motocicleta nem possui CNH. Ele apresentava forte odor etílico 
e fala alterada. Foi indagado ao condutor se tinha ingerido bebida 
alcoólica, o mesmo confi rmou, e recusou fazer teste de bafômetro. 
Ao dar voz de prisão, ele resistiu empurrando  o policial", informou 
o Boletim da PM. 

Moto usado em roubos é apreendida
Um Motocicleta que aparece nas imagens Sistema de Segurança 

do Posto Potencial de Borrazópolis e dos Correios de Kaloré, foi 

Carro pega fogo
A jovem Sabrina Bosso, de Borrazópolis, levou um susto e teve 

que assistir o seu veículo, um Ford Ká, fi car completamente destruído 
pelo fogo. O sinistro aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 05 de 
Agosto, de 2016, no Bairro Aviação, zona rural de Borrazópolis. 
Sabrina disse que iria fazer uma visita de trabalho ao sítio Lagoa, e 
quando chegou na propriedade, na companhia de outro colaborar do 
Sicredi, o Alziro,  ouviu um estouro, na ignição, e logo em seguida 
começou o fogo. O carro foi completamente destruído.

Acidente no perímetro urbano de Rosário do Ivaí 
Em Rosário do Ivaí, por volta das 23 horas,  de 02 de agosto, 

na Rua Guaratuba, houve um acidente. A Polícia Militar informou 
que foi solicitada, e ao chegar ao local, constatou que um veículo 
Peugeot/206 Selection, azul havia tombado e seu condutor, Valdinei 
Proença dos Santos, se encontrava dentro do carro. Foi solicitado 
apoio da ambulância, o mesmo foi encaminhado a Santa Casa Nossa 
Senhora do Rosário para ser medicado, já que apresentava lesões 
na face e fratura de dente. Parentes da vítima foram orientados 
quanto aos procedimentos. Vale ressaltar que não foi constada 
nenhuma imprudência em relação à vítima.

Caminhonete é roubada e recuperada  
Uma caminhonete Chevrolet A-20 Custom de Cor Branca, ano 

1988, com placas ADP-8024 de Faxinal, acabou sendo roubada, 
próximo a academia Fitness no centro de Faxinal, a PM através do 
soldado Gomes e equipe foram até o local para registrar o boletim e 
fazer averiguações. De posse das informações, saíram em diligência 
com intuito de localizar a referida caminhonete, momentos depois 
receberam informações de que ela encontrava-se abandonada 
próximo ao Jardim Vale Verde, informações dão conta de que um 
jovem de Faxinal, que seria o autor do furto chegou a sua casa 
que fi ca também no Jardim Vale Verde, minutos depois de praticar 
o roubo e ao adentrar a residência sua mãe o indagou de quem 
seria a caminhonete que ele estava, este disse que seria de um 
amigo, a mãe imediatamente teria fi cado brava e determinado a 
ele que devolvesse, sem saber da real situação, provavelmente ele 
teria fi cado com medo e abandonado o veículo nas proximidades, 
a polícia está a procura do autor e o veículo foi encaminhado ao 
pátio para posterior devolução ao dono .

Carreta tomba na Serra do Cadeado 
Houve um acidente do tipo tombamento de carreta na Serra 

do Cadeado, entre Ortigueira e o município de Mauá da Serra, 
na tarde de terça-feira, dia 02 de Agosto, de 2016. Pessoas que 
passavam pelo local, tiveram transtornos para seguir pela rodovia, 
a BR-376, que fi cou parcialmente interditada. A Polícia Rodoviária 
informou que o motorista foi socorrido pelas equipes da Rodonorte, 
e levado para um hospital da região com ferimentos, mas sem risco 
de morte.  O veículo  de carga estava carregado com madeira e 
a pista chegou a fi car completamente interditada,  mas logo foi 
parcialmente liberada.

Irmãos do Tráfi co detidos pela Polícia Civil
 A Polícia Civil, de Faxinal, em um bom trabalho, conseguiu 

recapturar um foragido e ainda identifi car uma situação suspeita 
de tráfi co de drogas. A ocorrência foi registrada na sexta-feira, 05 
de Agosto, de 2016, quando em cumprimento a um mandado de 
busca e apreensão, expedido pelo Juíz de Direito da Comarca, 
a equipe composta pelos Investigadores, Fernando, Rodrigo e 
a escrivã Nivaldete, foi com uma viatura caracterizada para dar 
cumprimento ao referido mandado na propriedade, já considerada 
rural, que fi ca localizada na Rua Ponta Grossa, nº 54, no Jardim 
Santa Helena. Quando os PMs, lá chegaram,  tiveram um primeiro 
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apreendida. Em Kaloré, o Soldado Martinhão, confi rmou que uma 
motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor preta placa AKU-6546, 
que foi roubada na cidade no mês de Julho, de 2016, e usada em 
vários roubos, entre eles os assaltos aos Correios de Marumbi, 
Correios de Kaloré,  e Posto Potencial em Borrazópolis, foi localizada 
próximo a cidade,  no acesso ao Distrito de Jussiara. "Foi recebida 
uma denúncia anônima relatando que uma motocicleta estava à 
beira da estrada que liga Kaloré a Jussiara.  Marinhão, soldado, 
deslocou-se até o  endereço onde constatou ser  uma motocicleta 
marca Honda/CBX 250. O veículo foi apreendido e encaminhado 
à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul", informou a PM.  
A localização do veículo reforça a suspeita de que os bandidos 
são de Kaloré. 

Furtos de rodas e porco
Ladrões praticaram dois furtos em Borrazópolis, um deles, foi 

na Rua Santa Catarina, na frente da Ofi cina do Nelsinho. Segundo 
o fi lho do mecânico, o Leandro Eugênio Porto, de 28 anos, um 
Passat fi cou estacionado enfrente ao estabelecimento, e quando o 
dia amanheceu, na quinta-feira, dia 04 de Agosto, eles perceberam 
que ladrões haviam levado as rodas do carro. São quatro rodas 
orbitais, aro 15. Quem tiver pistas, disque 190. O segundo roubo 
ocorreu no Bairro Laranja Doce, já é o sexto porco que levam de 
uma propriedade Rural, mais precisamente do Sítio Colina Verde, 
no km 04. Segundo Evandro Rodrigues Araújo, dessa vez ainda 
levaram uma carriola, certamente para transportar o suíno que 
foi abatido no local. A Polícia tem informações, que foi repassada 
por uma testemunha, que foi visto um rapaz na região, em pelo 
menos três vezes em que porcos foram levados. O tal suspeito está 
sendo monitorado, e o objetivo é prendê-lo. Por isso, se alguém 
tiver mais pistas dos Orelhas de Porco, que estão atacando o 
mangueira, disk 190.

Furtam e queimam moto em Grandes Rios
A Polícia Militar de Grandes Rios, foi acionada para atender 

uma ocorrência nesta quinta-feira, 4 de agosto de 2016, na Rua 
Paulino Franzói, e às 2:50 horas da madrugada. No local, a vítima, 
que tem 65 anos, declarou que alguém entrou no quintal de sua 
residência e furtou sua motocicleta da marca Honda CG 150, de 
cor azul, placa AMJ-6582. Após constatar o fato, os policiais de 
plantão saíram em diligência, mas a motocicleta foi encontrada a 
cerca de 100 metros do local. O veículo estava totalmente queimado. 
Diante dos fatos, a Honda CG foi encaminhada até a Delegacia de 
Polícia onde uma investigação vai tentar esclarecer o que ocorreu.

Mulher é detida após furtar dentro de mercado 
Uma mulher de nome Lucileia Cardoso da Silva, 37 anos, foi 

presa acusada de furtar mercadorias no Supermercado Legufrutas. 
Ela nega o crime, mas há evidências de que a mesma tenha 
praticado o furto. Em seu Boletim, a PM informou, que foi acionada 
por uma mulher, dona do estabelecimento comercial, que fi ca na 
Avenida Brasil, às 15 horas, de 02 de Agosto, de 2016. A vítima 
disse que duas mulheres foram percebidas colocando mercadorias 
em uma bolsa; antes que elas saíssem, foram abordadas por ela, 
e dentro da sacola havia duas lasanhas, uma barra de chocolate 
e três desodorantes femininos e outros produtos que não eram do 
estabelecimento. Quando disse que chamaria a Polícia, as mulheres 
fugiram deixando uma das bolsas. Buscas foram feitas, e uma 
das suspeitas, foi localizada próximo ao Posto Amigão com uma 
segunda bolsa contento produtos com etiquetas do supermercado 
que foi furtado. Havia ainda uma sacola com três quilos de carne. 
O caso foi levado para a Delegacia de Polícia, que está apurando 
mais informações.
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Convenção defi ne Pomini e Sérgia como 

pré-candidatos em Faxinal

Em uma Convenção tranquila e bem organizada, com 
a participação de pessoas dos diversos segmentos da 
sociedade faxinalense, a coligação #MudançaJá - Por 
um Faxinal mais Honesto e Humano, homologou como 
pré-candidatos, Moacir Pomini do PPS a prefeito e Sergia 
Machulek da Cruz, do PTB a vice. A chapa de pré-candidatos a 
vereadores fi cou assim constituída: do PPS - Katarino, Baiano 
do Banco, Édi Willian, Léo e Milton; do PTB - Alzira, Helen e 
Ivone Godoi; e João Tapeceiro; do PTC – Dé; Fernando da 
Mundial; e Hanna. A organização da campanha e candidatos 
da Coligação “Mudança Já – Por um Faxinal Mais Honesto 
e Humano, desejam a todos os cidadãos faxinalenses uma 
campanha política, feita dentro dos preceitos da lei, com 
muito respeito, paz e honestidade.

Matança de animais em Rosário do Ivaí 

Matança de animais, por meio de envenenamento, gera 
revolta em Rosário do Ivaí. Segundo informações, todos os 
dias cães e gatos amanhecem mortos. Uma moradora enviou 
uma nota: "Sou Alessandra de Rosário do Ivaí. Esses animais 
morreram todos envenenados, em uma triste judiação. Por 
volta das 19:00 horas, de 02 Agosto, estávamos fechando 
nosso estabelecimento, quando eles estavam brincando com 
as crianças na calçada. Logo vimos eles entrarem pelo portão 
já com sintomas de envenenados. Certamente jogaram carne 
com veneno de rato, porque eles vomitaram pedaços. Fizemos 
de tudo, mas eles morreram, as crianças fi caram em estado de 
choque. Meu Deus, o que fazer", diz a moradora. Esse é um ato 
criminoso, e quem tiver informações, deve comunicar a Polícia.

 Observatório Social divulga Cartilha do Voto 
Consciente

Recebemos informações que o Observatório Social de 
Faxinal - OSF, está fazendo uma campanha para divulgar a 
Cartilha do Eleitor da Campanha de Voto Consciente, que foi 
elaborada pelo Observatório Social do Brasil - OSB em parceria 
com todos os Observatórios da Rede, hoje presentes em 109 
municípios e 17 estados, com o objetivo de conscientizar a 
população de Faxinal e toda região para exercer a democracia 
justa, limpa e transparente. "O Observatório vai realizar uma 
Campanha de Voto Consciente na cidade de Faxinal e região. 
Por isso compartilhamos com todos à Cartilha do Eleitor 
para que possam analisar os candidatos a cargos eletivos, 
pesquisando sua trajetória de vida e passado transparente". 
diz nota assinada por Fábio Fernando Faria Tomé, que é 
Presidente do Observatório Social de Faxinal. Na cidade, 
a instituição ainda pretende fazer uma reunião com os pré-
candidatos a prefeito, com intuito de que eles assinem uma 
carta compromisso, assegurando que, após eleitos, vão agir 
de forma transparente e com ações que realmente possam 
melhorar a vida da comunidade. 

Cobrança do Licenciamento Anual de 
Veículos já começou 

Desde segunda-feira, 1º de Agosto, até o fi m de novembro 
proprietários de veículos emplacados no Estado devem pagar 
o Licenciamento Anual/ exercício 2016. A cobrança é de 
competência do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) 
e a data de vencimento varia de acordo com os dígitos fi nais de 
cada placa. O licenciamento para veículos com placas fi nais 1 e 
2 deve ser quitado em agosto. Já para as placas que terminam 
com dígito 3, 4 e 5 o vencimento ocorrerá em setembro e para as 
que têm fi nal 6, 7 e 8 o prazo expira em outubro. Em novembro 
o prazo termina para placas com dígitos 9 e 0. “É importante 
que os proprietários de veículos fi quem atentos ao prazo para 
pagamento do Licenciamento Anual, que varia conforme o dígito 
fi nal da placa. Àqueles que forem fl agrados sem o documento 
de porte obrigatório, podem sofrer as penalidades previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro”, alerta o diretor-geral do Detran, 
Marcos Traad. A Guia de Recolhimento é no valor de R$ 75,59 
(para todos os veículos). Os proprietários que estão em atraso 
com débitos de multas, Imposto sobre Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA) ou Dpvat, além do valor do Licenciamento 
exercício 2016, terão os valores a serem quitados acrescidos 
a guia. A tabela completa com as datas e a consulta a situação 
do veículo estão disponíveis no site www.detran.pr.gov.br, na 
aba “veículos”, “licenciamento anual”. O Licenciamento deve 
ser pago nas instituições bancárias credenciadas junto ao 
órgão de trânsito: Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob e Banco 
Rendimento. Correntistas do Banco do Brasil podem realizar 
o pagamento com o número do Renavam no caixa do auto-
atendimento ou pela internet.

Justiça determina o afastamento do prefeito

A Justiça determinou o afastamento liminar, por 180 dias, 
do prefeito de Loanda, Flávio Accorsi. Foi acatado o pedido 
feito pelo Ministério Público. Segundo a 2ª Promotoria, o 
município contratou o hospital do qual é sócio o irmão do chefe 
do Executivo, para atendimentos de pediatria. O contrato com 
o hospital foi feito sem processo licitatório, contrariando as 
orientações da Controladoria Interna, Comissão de Licitação e 
Procuradoria Jurídica do Município. O vínculo tem validade de 
12 meses, com valor de R$ 16 milhões, dos quais R$ 300 mil 
já haviam sido pagos até julho. O Ministério Público constatou 
as irregularidades e entrou com o pedido de afastamento do 
prefeito, além da requisição para indisponibilidade de bens no 
valor de R$ 1 milhão contra Flávio Accorsi, sua sobrinha, que 
assinou o contrato representando a empresa, e o hospital. O 
afastamento do prefeito e o bloqueio dos bens foram acatados, 
além da suspensão do contrato. Accorsi já tem um histórico de 
problemas e chegou a ser afastado e preso em 2014, acusado 
de usar maquinário público em sua fazenda. Também foi alvo 
de uma Comissão Processante pela Câmara.

 Beto Richa responde Berimbau sobre Rodovias 
Governador Beto Richa respondeu o repórter 
"Berimbau", sobre a situação das rodovias de 

Kaloré a Jandaia, Rosário a Grandes Rios, Mauá 
a Ivaiporã e outros trechos 

O Repórter Ronaldo Alves Senes, o "Berimbau", voltou a 
cobrar do Governador Beto Richa, o conserto de trechos de 
Rodovias no Vale do Ivaí, que estão em situação precária, 
entre eles  a PR-466 entre  Kaloré, Marumbi e Jandaia do 
Sul,  também a via que interliga Rosário a Grandes Rios, e a 
PRT - 272, entre Mauá e Ivaiporã. A pergunta foi feita dentro do 
programa  de entrevistas, denominado:  “Paraná em Sintonia”,  
que foi ao ar das 12h00 às 12h30,  do dia 02 de agosto, de 
2016, feito de um estúdio na Capital e  gerado pela Rádio Nova 
Era, por meio de um streaming. Para ouvir todas as perguntas 
respondidas por Richa, click no link de vídeo a esquerda. Richa 
falou também da duplicação da PR-445 de Londrina a Mauá; 
da segurança pública no Estado e de outros temas.  Durante o 
"bate-papo", radialistas de outras regiões do Paraná, também 
fi zeram questionamentos.  SOBRE AS VIAS- O Governador 
voltou a culpar as chuvas que danifi caram as rodovias do 
Paraná,  e disse que DER está fazendo a recuperação de um 
trecho de 08 quilômetros na região de São Pedro do Ivaí, mas 
terminando virá para a região  de Marumbi, onde 27 quilômetros 
serão recuperados e que isso deve ocorrer dentro de um mês.   
"Já a PR-466 e 272,   fazem parte de um mesmo corredor, e a 
empresa contratada para fazer a manutenção, fez a primeira 
parte, mas não renovou  o contrato, por isso  estamos  fazendo 
dispensa de licitação, para obras emergenciais e em 2017, 
teremos uma licitação de mais de 3,5 milhões, para assegurar 
que estas vias tenham condições boas de trafegabilidade", 
disse o Governador.   "O ajuste fi scal que fi zemos no Paraná, 
proporcionou uma sobra de caixa, por isso temos um pacote 
de 700 milhões de reais de recuperação de rodovias e de 400 
quilômetros de duplicação", afi rmou o Governador. Sobre 
Rosário e Grandes Rios, Richa não esclareceu exatamente 
quando as obras serão feitas. 
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De niver em Faxinal, a amiga Tuta e a fi lha, Carol. Comemoração com os amigos. Parabéns!!!

FLASHES DO 
FERRA BODE 
EM FAXINAL

Maria Vitória, de níver em Marumbi. Parabéns!! 
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

Roberto Luiz Jordão, de niver em Rosário do 
Ivaí. Parabéns!! Janete Santos, de níver em Faxinal. Parabéns!! 
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Turini debate impacto de Projeto que reduz 

recursos para pessoal

 Os deputados estaduais Tercilio Turini e Ademir Bier 
reuniram-se no dia 1º de agosto, de manhã com o presidente 
do Tribunal de Justi ça do Paraná, desembargador Paulo Roberto 
Vasconcelos, para conversar sobre o impacto da aprovação do 
projeto de lei que autoriza a renegociação das dívidas dos estados 
com a União. A proposta tramita na Câmara Federal e prevê 
aumento do prazo para pagamento dos débitos com a contraparti da 
dos governos estaduais de reduzir despesas com funcionalismo 
público, incenti vos fi scais e outros repasses. “Existe preocupação de 
diversos setores com o projeto, porque pode implicar em perdas de 
direitos e conquistas dos servidores. É preciso analisar com cautela 
para não se cometer injusti ças”, diz Tercilio Turini. O projeto de lei 
complementar 257/16 pode ser votado em breve em Brasília. O 
presidente do Tribunal de Justi ça alertou que se houver redução 
de recursos e mudanças na forma de custeio de pessoal, o Poder 
Judiciário vai enfrentar difi culdades para dar prosseguimento aos 
seus trabalhos e no atendimento ao cidadão. Também parti ciparam 
da reunião em Curiti ba o desembargador José Laurindo de Souza 
Nett o, diretor geral da Escola da Magistratura do Paraná, e o 
deputado federal João Arruda.

Acordo abre mercado de carne bovina in natura para o Paraná 
O acordo fi rmado entre o Brasil e os Estados Unidos, em Washington, 

para liberar a entrada de carne bovina in natura brasileira no mercado 
americano vai benefi ciar o Paraná. O acesso a um mercado de peso, 
como o americano, promete impulsionar mais as exportações do setor 
no Estado, que vêm em ritmo acelerado este ano. De janeiro a junho de 
2016, o Paraná exportou 17.414 toneladas de carne bovina, 124% mais 
do que o volume registrado no mesmo período do ano passado (7.768 
toneladas). Segundo o diretor-presidente da Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná), Inácio Afonso Kroetz, o acordo é importante, 
porque os Estados Unidos são uma vitrine quando se trata de avaliar 

Moro defende teste de integridade para agente público sob suspeita
O juiz federal Sergio Moro é o primeiro convidado a participar da fase de oitivas da 

Comissão Especial da Câmara que discute medidas de combate à corrupção, nesta 
quinta-feira, 4. Durante sua fala, o juiz defendeu, dentre outros pontos, que o teste de 
integridade só seja realizado se existir uma suspeita prévia contra o agente público. O 
teste está previsto no projeto de medidas de combate à corrupção apresentado pelo 
Ministério Público Federal e analisado pela comissão especial. Moro reconheceu que 
o trecho do projeto que fala sobre teste é “muito polêmico” e sugeriu nova redação, 
a qual diz que “a submissão do agente público dependerá da existência de fundada 
suspeita de crimes relacionados à função pública”. “A ideia é impedir que Estado 
haja para criar criminosos e não para impedi-los”, afi rmou o magistrado durante audiência da comissão especial da Casa que 
debate a proposta. Há praticamente uma unanimidade entre os membros da comissão contra o chamado "teste da integridade", 
sugerido na medida que fala sobre prevenção. A ação propõe a "simulação de situações, sem o conhecimento do agente público 
ou empregado, com o objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para cometer crimes". Os testes poderiam consistir 
na criação de uma "tentação" comedida ao servidor, a gravação audiovisual do teste e a comunicação prévia de sua realização 
ao Ministério Público, o qual pode recomendar providências. A realização é incentivada pela Transparência Internacional e pela 
Organização das Nações Unidas. O juiz também sugeriu que, para efeitos de punição criminal, a realização do teste de integridade 
tenha de ser autorizada previamente pela Justiça. Na interpretação de Moro, se o teste for realizado sem autorização, o agente 
público só poderá ser punido administrativamente. Ele também propôs uma pena de 2 a 8 anos para o agente fl agrado no teste, 
segundo ele, menor do que a prevista para crimes de corrupção.

Lula participou ativamente do esquema na Petrobrás
Em manifestação de 70 páginas, o Ministério Público Federal defende a competência 

do juiz federal Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afi rma 
que o petista 'participou ativamente do esquema criminoso' na Petrobrás. O documento, 
de 3 de agosto, é subscrito por quatro procuradores da República que compõem a 
força-tarefa da Operação Lava Jato. "Considerando os dados colhidos no âmbito da 
Operação Lava Jato, há elementos de prova de que Lula participou ativamente do 
esquema criminoso engendrado em desfavor da Petrobrás, e também de que recebeu, 
direta e indiretamente, vantagens indevidas decorrentes dessa estrutura delituosa", 

condições sanitárias e serve de referência para outros mercados. “Para o Paraná representa a chance de elevar as exportações 
para mercados que pagam mais pela carne. Trata-se de um certifi cado de que a carne brasileira segue padrões sanitários 
confi áveis”, afi rmou. A entrada da carne bovina brasileira in natura nos EUA coloca fi m a uma negociação que se arrastava 
desde 1999 e promete gerar exportações de US$900 milhões para o Brasil, de acordo com projeção do Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento. “A imagem do Brasil em relação à sanidade melhorou muito nos últimos anos. Além disso, há quatro anos 
e meio não há registros de aftosa nas Américas”, lembra o presidente da Adapar. Em nota, o Ministério da Agricultura informou 
que a expectativa é que os embarques se iniciem dentro de 90 dias. A modalidade de habilitação será por “pré-listing”, Isto é, os 
governos, brasileiro e americano poderão indicar a lista de estabelecimentos para a exportação. O acordo fi rmado é bilateral. 
Com ele, os EUA passam a importar carne bovina in natura também de estados onde o gado é vacinado contra febre aftosa, 
como é o caso do Paraná. Ao mesmo tempo, o Brasil vai importar carne dos EUA, que registrou casos de vaca-louca nos últimos 
anos. O Brasil vai exportar carne fresca, principalmente cortes dianteiros, e vai importar cortes traseiros, considerados premium. 
O país poderá participar de uma cota que prevê o envio de até 65 mil toneladas de carne in natura para os EUA. Ainda não há 
estimativa sobre a participação do Paraná nesse volume.

acusam os procuradores. A manifestação é uma resposta à ofensiva da defesa de Lula que, em exceção de incompetência, alega 
parcialidade do juiz Moro para conduzir as investigações contra o ex-presidente. A Lava Jato suspeita que Lula é o verdadeiro 
proprietário do sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP), e do tríplex 164-A no Guarujá - os advogados de Lula negam taxativamente 
que ele possua tais propriedades. A investigação também mira a LILS, empresa de palestras do ex-presidente. A defesa de Lula 
alega que inexistem motivos para que Moro 'seja competente para processar e julgar os feitos que o envolvem, em razão de os 
fatos supostamente delituosos - aquisição e reforma de imóveis nos municípios de Atibaia e Guarujá e realização de palestras 
contratadas - consumaram-se no Estado de São Paulo, não apresentando conexão com os fatos investigados no âmbito da 
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 Prefeita de São Pedro do Ivaí é multada 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
julgou regulares com ressalva as contas de convênio entre a 
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de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) local.  Em 
função da ressalva, a prefeita do município, Maria Regina Della 
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e a
Por que tanto sofrimento?

As notícias nos chegam de roldão, pela TV, jornal, rádio, 
internet. No Nepal, terremoto de grandes dimensões deixou 
mais de sete mil mortos. A capital, Katmandu, virou quase um 
cenário de guerra quando milhares de pessoas, com medo da 
falta de alimentos e sem suas casas, aguardavam ônibus para se 
retirarem do local. Revolta, medo, desespero se uniram e levaram 
o povo a um confronto com a polícia, enviada ao local para tentar 
controlar a situação. No Chile, depois de uma dormência de quase 
meio século, o vulcão Calbuco erupcionou, ocasionando degelos, 
que geraram o isolamento imediato de cidades vizinhas a bacias 
hidrográfi cas. Uma nuvem de cinzas se espalhou pela região 
central do país e parte da Argentina, provocando o cancelamento 
de muitos voos. A coluna de material piroclástico alcançou 
dezessete quilômetros de altitude. No oeste catarinense, um 
tornado deixou um saldo de dois mortos, cento e vinte feridos, 
mais de mil pessoas desabrigadas. Somam quase três mil as 
casas danifi cadas. Danos de tal monta que se estima em torno de 
um ano para a reconstrução da cidade. Na capital de outro estado, 
após temporal, muita chuva, começaram os deslizamentos, que 
causaram a morte de treze pessoas. As perdas de vidas se somam 
às perdas materiais. Tudo isso nos é informado com detalhes. As 
imagens televisivas mostram a destruição: a lava descendo pela 
encosta da montanha, a nuvem de fumaça, a chuva torrencial, os 
ventos que chegaram a trezentos e trinta quilômetros por hora. 
Patrimônio construído em décadas reduzido a pó, em questão de 
poucos segundos.

E nos perguntamos por quê? Por que tantas calamidades? 
E, talvez porque as notícias nos chegam em tempo real, as 
catástrofes parecem estar ocorrendo em conjunto, explodindo 
dores por todo o mundo. Jesus, em seu Sermão profético, alertou 
a respeito dessas dores que nos chegariam, anunciando o fi m 
dos tempos. Fim dos tempos de uma Terra ainda dominada pelo 
mal, surgindo outra, que caminha para a paz, o bem e o amor. 
Por isso, exatamente como uma casa em reformas, onde o caos 
parece se instalar, tudo isso ocorre. É o derrubar de um mundo 
velho, para a renovação. Renovação dos seres que habitam a 
Terra, porque uns vão e outros retornam, pela reencarnação, 
substituindo aqueles. Renovação das paisagens físicas, alterando 
a geografi a, modifi cando o mundo material, como já ocorrido em 
outras épocas, no planeta.

Ante tudo isso, é de meditarmos: que estamos fazendo 
enquanto isso sucede ao nosso redor? Por vezes, até nos 
alcançando? É tempo de pensar que somos perecíveis enquanto 
seres humanos. Que todo nosso patrimônio não é durável, senão 
enquanto se mantenham estáveis determinadas condições de 
terreno, clima. Hoje despertamos e estamos vivendo na Terra. 
Amanhã, o panorama poderá ser outro. Poderemos estar no 
plano espiritual, arrebatados pela morte física. Poderemos estar 
em outro local, nossos bens terem se dissipado como tempestade 
de areia, que vem, agride e passa. Pensemos nisso. E invistamos 
mais em nós mesmos. Cultivemos a inteligência, o bem, a 
moral e a ética. Somos frágeis demais, neste planeta, para nos 
arvorarmos em nos mantermos em soberba, orgulho e egoísmo. 
Pensemos nisso.
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HORÓSCOPO
                           Áries
                Seu regente, Marte, mudou de signo 
                   e ingressou em Sagitário promovendo 
em você uma sensação mais otimista e esperançosa e 
lhe oferecendo ótimas oportunidades para ir adiante 
com suas iniciativas. E para você que é ligado nas 
atividades esportivas, esse trânsito de seu regente, no 
signo signifi cador dos esportes coletivos, irá expressar 
também uma maior conexão com esses eventos que 
irão marcar os noticiários dos próximos dias. Você 
terá ótimas ocasiões e oportunidades inclusive de 
viajar e de fazer negócios lucrativos nesses próximos 
dias. A aproximação de Marte com Saturno indica 
ainda um foco maior também em assuntos jurídicos, 
se você os tiver.

                          Peixes
                  Se a vida lhe dá um limão, faça uma 
                      limonada! Esse seria o recado do céu 
aos piscianos para esta semana, em que a confi guração 
planetária se concentra no signo de Virgem, oposto ao 
seu. No entanto, não irão faltar algumas oportunidades 
para você ir adiante com seus projetos pessoais. Mesmo 
diante das circunstancias difíceis atuais você acabará 
recebendo ajuda preciosa de amigos e colaboradores e 
obterá êxitos no campo profi ssional. Contente-se -por 
enquanto-, e aguarde um momento mais favorável para 
se lançar em projetos mais ambiciosos. Superados os 
desafi os atuais você conseguirá abrir caminho para 
novas oportunidades.

                          Touro
                    Esta será uma ótima semana para 

                       você, taurino, que recebe a infl uência 
benéfi ca de seu planeta regente, Vênus, agora no signo 
de Virgem. Seu cotidiano se torna agradável e você pode 
desfrutar de bons momentos de lazer. Além disso, no 
campo profi ssional obterá ótimos resultados de suas 
iniciativas e será certamente recompensado pelos 
seus esforços pessoais. Nada melhor para você poder 
relaxar um pouco nesse período de jogos olímpicos 
que você pode acompanhar ao vivo ou na TV. Mas 
não acompanhe tudo do sofá e não se exceda nos 
alimentos, pois você tem naturalmente uma gulodice 
difícil de ser controlada!

                         Gêmeos
                 Você está se sentindo muito bem neste 

                período em que seu regente, Mercúrio, se 

encontra alinhado ao benéfi co planeta Vênus no signo 

de Virgem. Você está em harmonia com você mesmo e 

irradia bom humor e otimismo. Nada melhor para poder 

fazer parcerias profi ssionais e fechar bons negócios. 

Além disso, sua vida pessoal também será marcada por 

momentos felizes com reuniões sociais e até viagens de 

lazer. Aproveite este bom momento e faça planos para 

suas próximas iniciativas, especialmente se você tiver 

parceiros e puder trabalhar em equipe. Bons contatos 

podem ser úteis no futuro.

                         Câncer
                             Você está recebendo ótimos infl uxos 

                                  celestes e pode desfrutar de um cotidiano 

simples, mas muito agradável. As pessoas que convivem 

com você percebem esse seu bom astral e compartilham 

com você momentos de intimidade agradável. Porém, 

não esqueça que nada dura para sempre e por essa 

razão você não deve baixar a guarda e nem relaxar no 

campo profi ssional, onde seu empenho ainda se faz 

necessário. Você terá capacidade de liderança e seus 

conselhos serão muito bem aceitos em reuniões de 

trabalho. Mantenha uma atmosfera profi ssional criativa 

e invista em seus objetivos pensando no longo prazo 

para avançar fi rmemente rumo ao sucesso.

                         Leão
                                  Nesta semana os leoninos estão 

                            brilhando mais do que nunca, com 
o Sol em trânsito em seu signo. Os aniversariantes da 
semana, de maneira particular, recebem os bons infl uxos 
celestes e sentem uma harmonia interior que produz 
uma sensação de otimismo e bem-estar. Você pode 
aproveitar essa energia positiva e começar a fazer os 
projetos para o seu novo ano solar que será repleto de 
oportunidades. De maneira geral a atmosfera de bom 
humor e otimismo contagia a todos os leoninos que 
espalham ao seu redor uma aura positiva. Reuniões 
sociais e profi ssionais serão marcadas por alegria e 
boa disposição. Saiba aproveitar!

                           Virgem
                Três planetas estão em trânsito em seu 

                      signo. Nos primeiros graus Mercúrio e 

Vênus e mais adiante o planeta Júpiter, já no ultimo 

decanato, produzem um efeito salutar e você deve 

aproveitar este momento em que está no auge de sua 

forma física e mental e compartilhá-lo com seus entes 

queridos. No campo profi ssional poderá concluir ótimos 

negócios, acordos e parcerias avançando rumo aos 

seus objetivos. Você deixa um rastro positivo ao seu 

redor e poderá contar com a colaboração de parceiros 

e colegas. Você irá trabalhar muito bem em equipe, 

colhendo sucessos e alcançando metas.

                           Libra
                    Você deve fortalecer os relacionamentos  

                          pessoais para fazer prevalecer seu espírito 
de equipe e ir adiante com seus projetos pessoais. Apesar 
da hiperatividade que marca o seu dia a dia, repleto 
de solicitações e imprevistos, você precisa encontrar 
alguns momentos de lazer para poder relaxar. Tanto 
no trabalho como na vida pessoal receberá apoio e 
colaboração sempre que você precisar. Por esta razão 
aprenda a delegar tarefas! Afi nal, seu corpo precisa 
de um merecido descanso e se você se sobrecarregar 
de tarefas poderá prejudicar a sua saúde. Fortaleça 
também as suas relações sentimentais e familiares 
desfrutando da intimidade.

                        Escorpião
                               Muitas vezes você se depara com 
                       situações inesperadas que o desviam de 
seus objetivos e por causa disso se irrita bastante. Afi nal, 
você não pode planejar tudo e nem prever quando os 
acontecimentos imprevistos acontecem! Aprenda a não 
levar tudo a ferro e fogo e saiba recuar quando isso 
for necessário. Aguarde melhores momentos enquanto 
procura formas novas e criativas para abordar as 
difi culdades atuais. Invista também em seu bem-estar 
físico e mental para superar este período de desafi os 
sem perder de vista seus objetivos. Lembre-se de que 
a vida não é uma corrida de obstáculos e que você 
compete somente com você mesmo. Relaxe e não 
nade contra a corrente!

                       Sagitário
                   Esta semana será bastante produtiva 

                              para você, sagitariano, que enfrenta 

tantos desafi os desde que Saturno ingressou em seu 

signo solar. Saturno sairá em breve da retrogradação 

e então você soltará fi nalmente o freio de mão que o 

impede de avançar rumo aos seus objetivos. Nesse 

período estressante sua saúde pode ter lhe dado algumas 

preocupações, mas você não deve desistir agora que está 

mais perto de recuperar o seu bem-estar físico e mental. 

Marte ingressou nesta semana em seu signo trazendo 

um sopro renovador de energia. O período é indicado 

para iniciar alguma atividade física salutar.

                       Capricórnio
                  Existem problemas que não somem 
                        simplesmente conforme seu desejo e você 
sabe muito bem disso. Por esta razão tem se empenhado 
bastante para superar os desafi os que a vida continua 
a lhe apresentar, porém você está tentando resolver 
tudo sozinho sem pedir ajuda aos seus colegas e isso 
o sobrecarrega de tarefas, prejudicando seu bem-estar 
físico e mental. Talvez seja melhor tirar alguns dias de 
folga para desfrutar da intimidade com seus familiares. 
Aproveite também para cuidar de sua saúde que pode 
requerer cuidados especiais. As atividades físicas 
devem manter o foco na coluna e nas articulações, 
pontos frágeis de seu corpo físico.

                          Aquário
                      Enquanto seu regente se encontrar 
                              em aspecto positivo com Mercúrio 
e Vênus, você se sentirá muito criativo e conseguirá 
driblar com sucesso os principais obstáculos que 
a vida teima em lhe apresentar. Bons aspectos 
planetários indicam surpresas agradáveis no âmbito 
dos relacionamentos pessoais, que lhe oferecerão 
recompensas agradáveis tanto no âmbito profi ssional 
quanto no âmbito intimo. Saiba aproveitar cada nova 
oportunidade para dar mais um passo rumo aos seus 
objetivos pessoais e recue prudentemente sempre 
que for necessário para avaliar melhor os próximos 
movimentos. Seja mais otimista!
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STF rejeita pedido de liberdade de André 

Vargas
Por unanimidade, os cinco ministros que integram a Segunda 

Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram na terça-
feira, 2 de agosto, conceder um habeas corpus para libertar o 
ex-deputado André Vargas (sem partido-PR). Preso desde abril 
de 2015, o ex-parlamentar foi o primeiro político condenado em 
um dos processos da Lava Jato na primeira instância. O juiz 
federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato 
no Paraná, condenou Vargas a 14 anos e 4 meses de prisão em 
regime inicialmente fechado por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro. Além disso, ele foi condenado a pagar multa de R$ 
625.536. O ex-parlamentar foi considerado culpado da acusação 
de ter recebido propina para fazer tráfi co de infl uência para 
favorecer a agência de publicidade Borghi Lowe e o laboratório 
Labogen em contratos com a Caixa Econômica Federal e o 
Ministério da Saúde. No julgamento, o relator do caso, ministro 
Teori Zavascki, destacou que, apesar de Vargas estar preso há 
16 meses, ele ainda "apresenta riscos de reiteração no crime". 
Teori também alegou que nem todo o dinheiro desviado pelo 
ex-deputado foi recuperado. Diante dos argumentos do relator, 
os outros quatro ministros da Segunda Turma concordaram 
que não cabia converter a prisão preventiva (sem tempo 
determinado) por uma medida cautelar, como prisão domiciliar 
e uso de tornozeleira eletrônica. André Vargas, que à época 
da prisão ocupava o cargo de 1º vice-presidente da Câmara, 
teve o mandato de deputado federal cassado pelos colegas 
do Legislativo.

Extração de pedras gera autuação da Ambiental 
A Polícia Militar Ambiental, Pelotão de Apucarana, fez 

autuações em duas propriedades rurais, de Jandaia do Sul, onde 
os responsáveis são acusados de extração, sem autorização, 
de pedras que são utilizadas para calçamento em cidades e 
estradas rurais de municípios da região, inclusive há informações 
que algumas prefeituras compraram estes materiais, extraídos 
de forma supostamente ilegal. No primeiro caso, registrado no 
Sítio Santa Terezinha, a pessoa responsabilizada foi Sebastião 
Carlos Bicalho. Policiais informaram que  houve uma denúncia 
de extração de pedras de forma clandestina. Ao chegar na 
propriedade, observou-se que a denúncia realmente procedia, 
pois estava ocorrendo a extração de pedras que eram utilizadas 

Espaço do Leitor
Feito como as borloletas!

Nunca me deparei como as borboletas são tão 
parecidas com os seres humanos. Passam vagarosamente 
por algumas transformações elevando-se em seus níveis. 
E há quem diga que elas são fi losofi as de vida, acredite 
hoje eu concordo com isso. Enquanto somos forçados a 
fi carmos em nossos casulos, sem ter a capacidade de 
compreensão do mundo a fora, vivemos em um pleno 
molde de conformidade. Até fi ngimos não enxergar coisas 
a nossa frente, talvez por medo de perder toda essa 
proteção criada. As borboletas são pequenas lagartas 
que se rastejam pelo chão e assim nascem desse meio, 
que aos olhos humanos muitas vezes parece ser nojento, 
precisam fi car em seus casulos concentrando-se para uma 
nova fase cheia de riscos para que assim mais tarde, tenha 
a capacidade de se formar o mais belo inseto. Logo os 
seres humanos são feitos como elas, infelizmente muitos 
se conformaram em serem como lagartas, deixando sua 
determinação de lado, outros nem tiveram a capacidade de 
sair de seus casulos, porque é tão fácil continuar seguindo 
o mesmo ritmo, e o medo de enfrentar esse mundo cheio 
de mudanças o impede de mudar de fase. Mas a sempre 
os gloriosos, que voam atrás de seus objetivos, aprendem 
o fl orescer da vida que é feita através de etapas, e que não 
há sucesso sem um esforço, conseguem compreender a 
si mesmo através do refl exo da sociedade e não desistam 
quando aparecem barreiras e assim somos feitos como as 
mais belas borboletas! 

Andressa Francielli Rocha
Estudante de Arquitetura - Londrina

 Morador de Jardim Alegre denuncia crime 
ambiental

Segundo informações, uma árvore centenária foi 
derrubada próximo ao cemitério 

Um morador de Jardim Alegre, entrou em contato com a 
nossa reportagem para denunciar um suposto crime ambiental 
que teria ocorrido em uma reserva que fi ca ao lado de Cemitério 
de Jardim Alegre. "Estamos muito revoltados, porque uma 
pessoa agiu de forma covarde, cortando uma árvore centenária 
que existia no local. Gostaríamos que o Blog do Berimbau e a 
Rádio Nova Era, publicasse esta informação, para quem sabe, 
surgir alguém relatando quem foi o autor, que foi o indivíduos 
que teve a coragem e cometer tal barbaridade", disse o cidadão 
que encaminhou a denúncia. Todos os dados e fotos, foram 
encaminhados a Polícia Militar Ambiental, pelotão de Apucarana, 
que vai apurar o que ocorreu.

 Extração de pedras gera autuação da 
Ambiental 

A Polícia Militar Ambiental, Pelotão de Apucarana, fez 
autuações em duas propriedades rurais, de Jandaia do Sul, onde 
os responsáveis são acusados de extração, sem autorização, 
de pedras que são utilizadas para calçamento em cidades e 
estradas rurais de municípios da região, inclusive há informações 
que algumas prefeituras compraram estes materiais, extraídos 
de forma supostamente ilegal. No primeiro caso, registrado no 
Sítio Santa Terezinha, a pessoa responsabilizada foi Sebastião 
Carlos Bicalho. Policiais informaram que  houve uma denúncia 
de extração de pedras de forma clandestina. Ao chegar na 
propriedade, observou-se que a denúncia realmente procedia, 
pois estava ocorrendo a extração de pedras que eram utilizadas 
como paralelepípedo sem a devida autorização do órgão 
competente, sendo que todo material extraído tinha por fi nalidade 
o comércio. O responsável pela propriedade estava em viagem, 
porém a pessoa que arrendou a área informou não possuir 
nenhum tipo de documento autorizando a retirada das pedras. 
O segundo caso, também em Jandaia, ocorreu no Sítio Nossa 
Senhora de Fátima, arrendado por Elias Pereira dos Santos, e 
no local também se constatou que não havia a documentação 
pertinente a atividade. Nos dois casos, os responsáveis negaram 
qualquer tipo de crime, e afi rmaram que vão provar que era 
uma atividade legal e necessitando apenas documentações 
burocráticas, algo que está sendo providenciado. 

como paralelepípedo sem a devida autorização do órgão 
competente, sendo que todo material extraído tinha por fi nalidade 
o comércio. O responsável pela propriedade estava em viagem, 
porém a pessoa que arrendou a área informou não possuir 
nenhum tipo de documento autorizando a retirada das pedras. 
O segundo caso, também em Jandaia, ocorreu no Sítio Nossa 
Senhora de Fátima, arrendado por Elias Pereira dos Santos, e 
no local também se constatou que não havia a documentação 
pertinente a atividade. Nos dois casos, os responsáveis negaram 
qualquer tipo de crime, e afi rmaram que vão provar que era 
uma atividade legal e necessitando apenas documentações 
burocráticas, algo que está sendo providenciado. 

MP recomenda destituição de conselheiro tutelar
A Promotoria de Justiça de Barbosa Ferraz, emitiu 

recomendação administrativa ao prefeito e ao Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente para que anulem 
a posse e destituam um conselheiro tutelar do município. O 
conselheiro foi condenado pela Vara Federal de Campo Mourão, 
pela prática do delito de inserção de dados falsos em sistema 
de informações, previsto no artigo 313-A do Código Penal. A 
recomendação baseia-se no artigo 133, inciso I, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que estabelece que os membros 
do Conselho Tutelar devem ter reconhecida idoneidade moral. 
Fundamenta-se também na Lei Municipal 2.250/2013, sobre o 
Conselho Tutelar de Barbosa Ferraz, e no edital de abertura do 
processo seletivo, que determinam que o candidato a conselheiro 

comprove documentalmente não ter antecedentes criminais. O 
aludido conselheiro, no ato da inscrição, omitiu o fato de que, 
na época, respondia na Justiça Federal a processo criminal no 
qual acabou condenado. Além de recomendar a destituição do 
conselheiro, o documento determina que o Conselho faça nova 
avaliação dos documentos de seus membros efetivos e suplentes, 
conferindo se todos cumprem os requisitos necessários para a 
função, a fi m de evitar casos semelhantes, já que, na ocasião 
das inscrições das candidaturas, não se exigiu dos candidatos 
a apresentação de certidões negativas oriundas da Justiça 
Federal. Os agentes públicos receberam prazo de 15 dias 
para se manifestarem quanto as medidas que adotarão para 
cumprimento da recomendação.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

Advogados vão ao STF para blindar 
o WhatsApp 

Advogados do PR (Partido da República) vão acionar o STF (Supremo Tribunal 

Federal) pedindo uma liminar (decisão provisória) para impedir que decisões 

judiciais suspendam ou proíbam serviços virtuais de trocas de mensagens como 

o WhatsApp. Na terça-feira (19), após uma decisão da juíza da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Duque de Caxias, o WhatsApp já começou a ser bloqueado 

em todo o país. A ação vai pedir que o Supremo conceda essa liminar para 

suspender a aplicação, pela Justiça, de trecho do Marco Civil da Internet que 

autoriza a interrupção temporária do serviço e prevê a proibição das atividades 

quando as teles e os aplicativos se recusarem a entregar dados protegidos de 

usuários solicitados via judicial até o julgamento nal do caso. Esses pontos foram 

questionados pelo PR, em uma ação apresentada em maio ao Supremo, que é 

de relatoria da ministra Rosa Weber. Como o Supremo está em recesso, o caso 

deve ser analisado pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski. O pedido 

será feito pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, além do 

professor professor de direito constitucional da UnB (Universidade de Brasília) 

Jorge Galvão. "Essa decisão é mais uma demonstração inequívoca de que há 

uma inconstitucionalidade na suspensão do serviço. Quantas pessoas não estão 

sendo prejudicadas por essa decisão? Nós esperamos que o Supremo tome 

uma decisão para evitar danos como este", disse Figueiredo. A ideia é deixar 

expresso que não pode existir esse tipo de interrupção no serviço. Na ação em 

análise no Supremo, o partido arma que a medida inviabiliza o direito de livre 

comunicação dos cidadãos, além de ferir a livre iniciativa, a livre concorrência 

e a proporcionalidade. Atualmente, o aplicativo tem 100 milhões de usuários. 

A polêmica em torno da interrupção da ferramenta começou em fevereiro 

de 2015 por causa de uma decisão da Justiça do Piauí, que tentou bloquear o 

serviço. Juízes de São Bernardo do Campo (SP) e de Sergipe chegaram a tirar 

o aplicativo do ar. Para os advogados, a restrição de bloqueio não representa 

imunidade às empresas que atuam na internet, nem sustentam a absoluta 

inviolabilidade do conteúdo das comunicações realizadas via web. Segundo 

ele, não é proporcional atingir usuários que não tenham relação com o objeto 

da punição.

      

       2016
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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 RENOVAÇÃO 
E 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


