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segundo a equipe do juiz sÉrgio moro, quem rouba ou desvia dinheiro de um ÓrgÃo
pÚblico, assim como de uma prefeitura, nÃo deve ser julgado pelo dinheiro
roubado ou desviado, mas sim pelas conseqÜÊncias deste ato: pelo assassinato
das crianÇas, idosos ou cidadÃos que morreram por falta de recursos da saÚde;
pela difusÃo da droga na sociedade, por falta de recursos, nas Áreas sociais e de
lazer; pelo atraso no desenvolvimento do municÍpio, estado ou paÍs por falta de
recursos para a educaÇÃo; enfim o dinheiro desviado da prefeitura, deveria dar
prisÃo perpÉtua aos corruptos e corruptores. esses sÃo com certeza as pessoas
mais perigosas e que de fato inibem, com sua roubalheira, um futuro melhor para
todos, especialmente para nossos filhos. nÃo votem em corruptos, pois estarÁ
colocando em risco, o seu, da sua famÍlia, e especialmente, o futuro de seus filhos.
- 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)

AUTO POSTO

PILAR

(43) 3474-1241

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR
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LINGUA DE FOGO
O povo sabe, vê e fala! Mesmo sendo crime, tem
candidato na Terra do Tumati que está mostrando pesquisa
e pedindo voto. A pesquisa deve ser fria, já que o caráter
é questionável. Quem será? Denunciem esse criminoso ao
MP!
Na Terra da 8 Colheitadeira Nova, a boca maldita ﬁca
no bar do Macaco. Lá se reúnem, pescadores, caçadores,
políticos e outros mentirosos. É só conferir
Dito num buteco - Os caras falam por ai que tem um
vice barato. Acho que vou comprar pra trabaia na fazenda.
Quem Cléo não vai pro Céu! - Se um prefeito faz um
asfalto ruim e Cléo no dinheiro do povo, se um prefeito
não termina as obras e Cléo no dinheiro do povo, ES um
prefeito só Cléo no dinheiro do povo. Esse não merece o
céu!
Tem mais um pai de santo na city, além do Pai
Harnaphio de Ochumaré e Pai Pretinho do Galinzé de Briga,
tem Pai Fofucho da Jamel.
O povo pergunta – Quem é o Preﬁto Pokemon?
Na cidade da 8ª Colheitadeira, a coisa ta feia. É cidade
ou virou sítio? Onde você olha é só terrenos com milho,
amendoim e feijão. O pior é que no centro vão plantar
mandioca. É vero!
Japa ganha no bicho e veste a máscara. Qui aço!
Dito por um fazendeiro no Buteco - Quem disse pra
mim que o único motivo de entrar na política era tirara uma
corja da prefeitura. Se vendeu loguinho, mijou na arvinha!
Quero que venha me dizer que é mentira! To esperando!
Dizem que em uma cidade da região assistente social
pega produção de artesanato e leva pra revender em outra
cidade. Que coisa feia!
Que nem diz o Fernado e Sorocaba, o cara lá da rádio
ta de brincadeira. Paga o patrãozinho veiaquinho lalauzinho!
Chefona agora se entregou, ela e funcionários estão

PARA REFLETIR
" Nunca troque o que você mais quer na VIDA
pelo que você mais quer no momento, pois os
MOMENTOS passam e a vida continua..."
Autor Desconhecido

abraçados. Vão morrer juntos!
Dizem que agora a Terra do Boi e da Colheitadeira, é
também a Terra da Carreta. Essa é outra!
A voz do povo é a vos de deus, já dizia um veio deitado.
O outro dizia que o povo não se engana nunca, pois quando
o povo fala, ou foi ou é, ou será. O povo está se perguntando:
Porque o candidato, ex-lalau, ex ﬁcha limpa, ex-meio
prefeito, que dizia estar com mais da 40% nas pesquisas de
intenção de votos, saiu de vice na chapa do porta abertas,
que ele mesmo dizia que estava com menos de 10%
nesta mesma pesquisa, que nem grupo político tinha para
o apoiar? Ocorre que a política não é uma ciência exata,
como a matemática, onde existem as quatro operações
aritméticas, divisão, multiplicação, adição e subtração. Na
política, existe apenas a adição, ou seja, deve-se sempre
somar. Alguém somou os quase 10% do outro, com mais
muitos reais pra ele, pro vice e para o brilhoso abençoar a
união, e viu que o outro tinha realmente mais chances de
disputar a eleição. Dizem que é uma grana preta. Com o

(43) 9933-4422

voto, e a palavra, o povo. Essa é grande!
Na Terra da 8ª Colheitadeira, morena gotosa ta dando
continuidade nos trabáios da genitora. Tá liberando geral.
Tem ainda a gaiada!
Quem é a morena dos seios fartos da Terra do Boi.
Parecem dois faróis noturnos, acesos durante o dia e a
noite. Como manda a nova lei. Acesos!
Quem será o veinho que come cigarro da Terra do Boi
que tava loqueando dia destes pelas ruas, preocupado e
curioso com a multidão alheia?

Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

aquele que muito ladra, mas que tem um
passado questionÁvel; aquele que fala
muito, mas nunca fez nada por sua cidade a
nÃo ser o mal; aquele que se acha acima do
bem o do mal, mas nunca faz uma auto critica;
aquele que enriqueceu atravÉs do dinheiro
e do trabalho dos outros e acha que isto É
normal; aquele que vai a igreja, mas faz tudo
errado e nunca fez nada pelo social; aquele
que nunca se preocupou, com que familiares
seus ocupassem cargos pÚblicos, mesmo sem
trabalhar ou com a corrupÇÃo; sÃo pessoas
em quem de forma alguma podemos confiar.
eu nÃo confio!
T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.377.949/000180
Fones:9970-0739/ 8433-1516 - Faxinal - Pr
EXPEDIENTE
Horário de atendimento: das 11:00 às 17:00 horas
Diretor responsável: Tolstoi Mantovani Júnior
Revisão: Tolstoi Mantovani Júnior

www.facebook.com/jornalsonegocios
jornal.sonegocios@hotmail.com
Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de
seus autores, não reﬂetindo, necessariamente, a opinião do
Jornal.

Diagramação e arte ﬁnal: Vitória Maria do Vale Mantovani
email: jornal.sonegocios@hotmail.com
Impressão: Gráﬁca - Folha de Londrina, Av. 10 de Dezembro, 4000 - Londrina - PR
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Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí e Rosário de Ivaí.
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Criança morre ao tentar capturar pokémons
em rio
Amigo da vítima, que sobreviveu, relatou à BM
que eles caçavam pokémons

O corpo de um menino de 9 anos foi localizado na noite
de segunda-feira (8) no rio Tramandaí, na cidade de Imbé,
no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A polícia informou que
a criança caiu na água ao tentar caçar pokémons do jogo
"Pokémon Go". A vítima foi identiﬁcada como Arthur Bobsin.
Ele estava acompanhado de um amigo, que conseguiu se
salvar. Fenômeno mundial desde o lançamento em julho,
"Pokémon Go" é um game gratuito para smartphones em que
os jogadores precisam andar pelas ruas de sua cidade para
encontrar as criaturas a serem capturadas. Com a função
GPS, os jogadores são avisados se há alguma criatura nas
proximidades. De acordo as informações da Brigada Militar
repassadas à Polícia Civil, por volta das 15h Arthur e o amigo
foram até um terreno baldio próximo à casa de um deles para
pegar um barco de ﬁbra usado por pescadores da região. Eles
chegaram a entrar no rio Tramandaí com o barco, que virou
perto da margem. Os garotos caíram na água e um deles
desparaceu. Ainda de acordo com a polícia, relatos iniciais
apontam que os dois não estavam acompanhados de nenhum
adulto. As buscas por Arthur começaram ainda na tarde desta
segunda, mas foram suspensas no início da noite. O corpo foi
encontrado por volta das 20h por funcionários da Transpetro,
que auxiliaram nas buscas. O amigo que estava com Artur
relatou à Brigada Militar que os dois tinham tentado entrar no
rio para caçar pokémons. O caso foi encaminhado à Delegacia
de Pronto Atendimento de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio
Grande do Sul, e a investigação será conduzida pela Polícia
Civil de Imbé.

Cunha sustenta mais de 200 deputados

'Tenho mais de 200 deputados para sustentar',
disse Eduardo Cunha, segundo delator
O lobista Júlio Camargo, um dos delatores da Operação
Lava Jato, conﬁrmou em depoimento ao Supremo Tribunal
Federal que, em 2011, foi pressionado e extorquido pelo
deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) – ex-presidente da
Câmara – a pagar propina de US$ 5 milhões. “Para justiﬁcar
a cobrança dos valores, ele (Eduardo Cunha) disse que tinha
uma bancada de mais de duzentos deputados para sustentar”,
aﬁrmou o delator. O depoimento de Júlio Camargo ocorreu
na segunda-feira, 8, na 6.ª Vara Criminal Federal da Justiça
Federal em São Paulo. À sala de audiência estava presente
o réu – Eduardo Cunha, denunciado pelo procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, por corrupção passiva e lavagem de
dinheiro. O procurador-geral da República acusa o parlamentar
de receber ao menos US$ 5 milhões de propina referentes a
contratação de um estaleiro para a construção de dois naviossonda pela Diretoria Internacional da Petrobrás, em 2006 e
2007. A presença do ex-presidente da Câmara não intimidou
Júlio Camargo. Frente a frente com o acusado, o delator reiterou
os detalhes da extorsão que aﬁrma ter sofrido.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 15/08 a 28/08
Farmácia Santa Maria
9951-9891

Filha critica ministro após declaração infeliz
Mais uma!

Em 11 de agosto, o ministro da Saúde, Ricardo Barros,
aﬁrmou que os homens procuram menos o atendimento de
saúde porque "trabalham mais do que as mulheres e são os
provedores" das casas brasileiras. Além de acreditar que os
homens "possuem menos tempo" do que as mulheres, o ministro
considerou que os homens fazem menos acompanhamento
médico por uma questão de hábito e de cultura. O ministro
da Saúde disse em julho que a maioria dos pacientes que
procuram atendimento em unidades de atenção básica da
rede pública apenas imagina estar doente, mas não está. De
acordo com o ministro, é “cultura do brasileiro” só achar que foi
bem atendido quando passa por exames ou recebe prescrição
de medicamentos e esse suposto “hábito” estaria levando a
gastos desnecessários no SUS. Em julho, Barros, defendeu
a criação de planos de saúde mais baratos, mas com menos
serviços de atendimento obrigatórios. Para ele, a estratégia pode
ajudar a ampliar o número de usuários de convênios, reduzir
a demanda do SUS e, consequentemente, dar maior folga de
recursos para ﬁnanciar o atendimento público. Leia a matéria
completa aqui. Barros saiu em defesa de planos de saúde e
aﬁrmou que as multas aplicadas às operadoras são abusivas
e que empresas do setor não podem ser consideradas como
inimigas. “As multas são exageradas. Um plano que deixa de
cumprir uma obrigação de R$ 100 hoje é multado em R$ 50
mil”, disse em julho. A deputada estadual do Paraná, Maria
Victória Borghetti Barros, utilizou uma rede social para dar
"puxão de orelha" no pai, o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Maria publicou um vídeo na noite desta quinta-feira, 11, para
criticar o comentário de Barros de que os homens procuram
menos o atendimento médico por "trabalharem mais do que as
mulheres". "Pai, logo o senhor que tem duas mulheres como
nós em casa, a vice-governadora do Estado do Paraná, Cida
Borghetti, e eu, deputada estadual. Trabalhamos tanto quanto
o senhor", provocou a jovem. Aos 24 anos, Maria está em seu
primeiro mandato e é candidata do PP na disputa pela prefeitura
de Curitiba. A mulher de Barros, que é vice do governador Beto
Richa (PSDB), já foi deputada estadual, deputada federal e é
presidente do PROS. O comentário de Barros de que os homens
trabalham mais do que as mulheres foi feito após a divulgação
do levantamento de que 31% dos homens não possui o hábito
de ir às unidades de saúde. Apesar de a maioria deles (55%)
ter justiﬁcado que não vai ao médico por "não precisar", Barros
aﬁrmou que a causa seria que os homens possuírem "menos
tempo do que as mulheres", porque são os "provedores" dos
lares brasileiros. "Por mais que haja dados absolutos de que
haja maior número de homens no mercado formal de trabalho, o
IBGE aﬁrma que as mulheres trabalham em média cinco horas
a mais do que os homens. Portanto, uma jornada de trabalho
mais longa. E não precisa de dados para mostrar o quanto as
mulheres trabalham nesse Brasil inteiro. Depois de trabalhar o
dia inteiro fora de casa, as mulheres ainda precisam trabalhar
em casa, a chamada jornada dupla. Não é isso, mulherada?",
ﬁnalizou a deputada.

Richa inaugura mais um trecho da Rodovia do Café
O governador Beto Richa entregou nesta quarta-feira (10) a
duplicação de mais 10 quilômetros da Rodovia do Café (BR-376).
O novo trecho se soma a outros 11 quilômetros inaugurados no
ano passado, chegando, agora, a 21 quilômetros já duplicados
na rodovia, no sentido Ponta Grossa a Apucarana (Norte). Outra
frente de trabalho atua no trecho entre Califórnia e Apucarana
(11 km). Também está em obras a duplicação do acesso a
Ortigueira e ainda neste ano começa o trecho em Imbaú. Em
ambos, haverá vias marginais, separando o tráfego urbano
do rodoviário. Além da duplicação, também foi inaugurada
a trincheira em frente à fábrica de cerveja Ambev, em Ponta
Grossa nos Campos Gerais. Na solenidade, foi ressaltado que
as obras na BR-376 foram antecipadas, graças à negociação
do governo estadual com a concessionária CCR Rodonorte.
“A BR-376 é uma das principais rodovias do Paraná, liga

importantes regiões e tem intenso ﬂuxo de veículos”, disse Richa.
“Por isso intensiﬁcamos a conversa com a concessionária para
antecipar a obra, que beneﬁcia o Paraná e amplia o conforto
e a segurança dos usuários. Rodovias em boas representam
crescimento e desenvolvimento”, aﬁrmou o governador. “Temos
hoje mais de 400 quilômetros de rodovia em duplicação no
Paraná e a principal delas é a Rodovia do Café”, disse Richa.
Ele lembrou que o projeto envolve a duplicação de todo o trajeto
entre Ponta Grossa e Apucarana (230 quilômetros). Mais de nove
mil veículos trafegam diariamente pela rodovia. TRINCHEIRA
– O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José
Richa Filho, destacou a construção da nova trincheira, que foi
feita com recursos da empresa cervejeira Ambev. “Esse é um
aspecto importante a ressaltar, uma novidade”, disse o secretário.

Só vereadores podem tornar prefeito inelegível
Com decisão, não bastará à desaprovação das contas pelos
tribunais. Para STF, papel de tribunais de contas é auxiliar
o Legislativo. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira (10) que só uma câmara de vereadores pode tornar
inelegível um prefeito que teve suas contas rejeitadas por um
tribunal de contas. Assim, para ﬁcar impedido de disputar um
outro cargo eletivo, não bastará a desaprovação pelos tribunais,
que auxiliam o Legislativo na análise dos gastos. Em 2010, a Lei
da Ficha Limpa determinou que ﬁcariam inelegíveis candidatos
que tiveram contas rejeitadas “pelo órgão competente”. A
dúvida se dava em relação a qual órgão caberia tal decisão: se
somente a câmara municipal ou também um tribunal de contas.
Desde então, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) separa as contas em dois tipos: as contas de governo
(com números globais de receitas e despesas) e as contas de
gestão (mais detalhadas, em que o prefeito também ordena
gastos especíﬁcos, por exemplo). Assim, a Justiça Eleitoral

considerava que a desaprovação de contas de gestão (mais
detalhada) por um tribunal de contas bastava para declarar a
inegibilidade, mesmo com aprovação posterior pela câmara
dos vereadores. A exigência de desaprovação pela câmara
para tornar alguém inelegível só valia para casos em que
estivesse sob análise as contas de governo (mais gerais). Na
sessão desta quarta, os ministros do STF analisaram ações de
candidatos que ﬁcaram fora de uma disputa por terem contas
rejeitadas somente por tribunais de contas e que queriam se
habilitar para as eleições, alegando a necessidade de decisão
pela câmara dos vereadores. Por maioria, os ministros decidiram
que, independentemente de se tratarem de contas de gestão ou
de governo, é necessário sempre a desaprovação das contas
pelas câmaras de vereadores para tornar alguém inelegível. A
aprovação das contas pelas câmaras, no entanto, não deverá
inviabilizar eventuais ações de improbidade administrativa
contra o prefeito na Justiça comum, caso haja irregularidades.
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O C O R R Ê N C I A S

Assalto na em Agrícola de Borrazópolis

para que o patrão pudesse conhecer o gado. Disse ainda que

Furto a mercearia em Faxinal

A Agrícola Vassoler, com sede em Borrazópolis, registrou

ele chegou com o Touro em uma Camionete F-4000 de cor azul

Em Faxinal, uma Mercearia foi alvo de ladrões, na Rua

na quarta-feira, dia 10 de Agosto, de 2016, uma arrombamento

e pediu o valor de R$ 3,000,00, deixando o mesmo no pasto,

Manoel Moreira Vidal. O comerciante de 74 anos acionou a PM

em sua ﬁlial que ﬁca na cidade de Kaloré, mais precisamente na

antes de concretizar o negócio

na manhã de 09 de Agosto, terça-feira, e disse que durante à

saída para o Distrito de Jussiara. Segundo informações do Policial

Cidadão de Rosário registra matança de carneiros

noite, arrombaram seu estabelecimento pela porta dos fundos

Militar Martinhão, os meliantes arrombaram uma parede para ter

Um agricultor de Rosário do Ivaí, responsável pelo Sítio

e furtaram cigarros, isqueiro, não sabendo informar o montante,

acesso ao local. Em seu Boletim, a PM informou que os ﬁos do

Nossa Senhora Aparecida, procurou a Polícia Militar, no dia 10

um pacote de fumo galo e outros produtos. Aﬁrma também que

alarme foram cortados e o sistema desativado, para não deixar

de Agosto, de 2016, quarta-feira, para registrar um Boletim de

há alguns dias já havia sido vítima de furto, quando os autores

pistas, foram furtados dois notebook e possivelmente o DVR que

Ocorrências. Ele informou que pelo menos onze carneiros foram

levaram 02 relógios e R$ 400,00. Após o crime do dia 09 de

armazena imagens das câmeras de segurança. Já no interior da

mortos, após um ataque de cachorros. "O solicitante procurou

agosto, os bandidos saíram pela porta da frente de seu comércio.

Loja, arrombaram uma porta que dá acesso ao escritório. Os

o Destacamento e informou que cachorros que pertencem ao

meliantes levaram cerca de 50 mil reais em produtos agrotóxicos.

seu vizinho, teriam matado onze de seus carneiros, sendo que

A Polícia Militar também foi acionada com informações que

Dois cofres foram abertos e dos mesmos, furtada uma cerca

a equipe orientou a vítima quanto aos procedimentos a serem

na localidade de Faxinalzinho, havia ocorrido uma briga entre

quantia em dinheiro. Quando o dia amanheceu e o crime foi

adotados", informou o Boletim da PM.

duas mulheres de nome Iraci dos Santos, de 48 anos e Neuza

percebido, a Polícia Militar foi acionada, e fez um levantamento

Kombi é depenada em Faxinal

Briga entre mulheres

Aparecida Lopes, de 36 anos, no dia 09 de Agosto. O motorista

para apurar exatamente o que havia ocorrido.

Em Faxinal, o proprietário de uma Kombi, o conhecido José

de ônibus da prefeitura declarou que durante a confusão, uma

Moto furtada é recuperada

Rodrigues, tradicional e conceituado comerciante da cidade

delas jogou uma concha em direção ao coletivo que estava em

A Polícia Civil de Faxinal recuperou uma motocicleta que

teve uma surpresa na segunda-feira dia 08, ele deixou o veículo

movimento, vindo a atingir e daniﬁcar o vidro da porta. A PM foi

foi furtada em Faxinal no pátio de uma escola. A investigação

guardado, em uma garagem de um posto da cidade e quando

ao local e tomou as devidas providências.

logrou êxito em localizar o veículo em um barracão no distrito de

chegou de manhã para pegá-la, ele a encontrou totalmente

Faxinalzinho e ainda identiﬁcou dois autores. Um menor e outro

depenada, os ladrões arrancaram o que puderam, isso mostra que

A Polícia Militar foi acionada com informações que um roubo

maior que já são conhecidos por diversos furtos praticados na

ﬁcaram por diversos minutos, ou até mesmo horas para arrancar

havia ocorrido no Bairro Palmeirinha, zona rural de Rio Branco

cidade de Faxinal. O maior é Jeferson Gonçalves, de 19 anos,

tudo o que arrancaram, a parte elétrica praticamente foi toda,

do Ivaí. Meliantes invadiram a casa de uma moradora e após

morador da Vila Imperatriz, o adolescente reside no próprio distrito

agora resta saber quem está comprando esses equipamentos, até

ameaças, levaram o veículo, um Gol com placas AQL - 2884, ano

de Faxinalzinho. Por volta das 22 horas, de quarta-feira, dia 10

porque um ladrão não vai roubar para ﬁcar para ele. O proprietário

2008, modelo 2009, na cor prata. O assalto foi às 16 horas, de 12

de Agosto, de 2016, na Rua Yani de Oliveira Munhoz, no pátio da

está indignado com a situação, um boletim de ocorrências foi

de Agosto, de 2016. "Uma moradora disse que três meliantes em

Escola Augusto Bahls, foi o local do furto. Segundo informações

registrado e a polícia está investigando o caso, para chegar a

duas motos chegaram perguntando se naquela casa morava um

da Polícia Militar, a vítima disse que às 19h00min, estacionou

autoria do furto .

tal, de Zé, foi quando a vítima informou que a pessoa procurada

sua Sundown Web na cor vermelha, com placas ARU-7314, na
referida escola e mais tarde, às 10 horas da noite, percebeu o furto.

Rapaz é agredido com facadas em Rio Branco do Ivaí

Ladrões levam veículo de Rio Branco do Ivaí

já morou na residência e havia se mudado. Os bandidos foram

João Antônio Rodrigues dos Santos, de 30 anos, foi agredido

embora e pouco depois voltaram com uma arma e invadiram a

Bandidos assaltam Pedágio levando dinheiro e carro

com golpes de faca em Rio Branco do Ivaí, tentativa de homicídio

casa. Eles fugiram levando o veículo e 200 reais", informou a

Em Ortigueira, foi registrado mais um roubo na Praça de

que ocorreu no dia 07 de Agosto, de 2016, às 23:30 horas. A

Polícia Militar.

Pedágio de Mauá, que ﬁca na Serrado Cadeado, ou Serra dos

vítima tinha cortes na região da boca e pescoço, inclusive uma

Macacos, na BR-376, próximo ao Bairro dos Franças. O assalto

das facadas, por pouco não atingiu uma região fatal. Um rapaz

Jaílson Vieira de Lima, de 27 anos, foi preso acusado de

aconteceu no dia 08 de agosto, segunda-feira, e segundo a

identiﬁcado por Anderlei Diniz Pontes, de 19 anos, foi preso

furtar cachorros de uma moradora da Rua Tolstoi Mantovani.

Polícia Militar, era ainda de manhã, quando a Concessionária

acusado do crime. "Esta equipe foi solicitada por uma enfermeira

Segundo a PM, uma jovem mulher de 25 anos, acionou o plantão

Rodonorte, fez o comunicado, informando que dois indivíduos

do hospital informando que havia dado entrada naquele centro

informando que seus dois cachorros da raça Burriler, um branco

de posse de uma arma de fogo, chegaram no local conduzindo

de saúde uma vítima com lesões causadas por arma branca.

e outro preto com branco, haviam sido furtados de dentro de

uma Honda CG 150, de cor preta, e deram “voz de assalto”

Deslocamos até o local e constatamos o ocorrido. O rapaz ferido

seu quintal. Ao chegar ao endereço, a jovem mulher disse que

em todas as cabines, subtraindo um valor não informando. Na

apontou quem era o autor das agressões, ﬁzemos buscas próximo

estava dormindo e que ao acordar sentiu falta dos animais. Uma

sequência, abordaram o motorista de uma Fia Strada Fire Flex,

a um bar onde o crime ocorreu e localizamos o acusado ainda

testemunha contou que avistou um homem conhecido abrindo o

placas HNZ 7231, de Belo Horizonte, e após exigir que o condutor

com a faca. Ele foi levado para a Delegacia de Grandes Rios",

portão, pegando os cachorros no colo e tomando rumo ignorado.

deixasse o veículo, se evadiram sentido sul. De imediato a vítima

informou a PM. Anderlei teria negado a autoria do crime, por isso

Por telefone, a mãe do acusado, conﬁrmou que o ﬁlho estava com

repassou a localização do carro, pois o mesmo possui sistema

um inquérito na Polícia Civil, vai apurar detalhes sobre o ocorrido

os cães. A PM fez diligências e pouco tempo depois, localizou

de rastreamento. Foi deslocado até a última posição registrada,

Moto furtada em Faxinal

o Jaílson de posse dos cachorros. Ele foi detido para prestar

Suposto ladrão de cachorros é detido pela PM

sendo nas proximidades da PR 340 sentido Telêmaco Borba,

Em Faxinal, um furto foi percebido às 22 horas, de quarta-

entretanto nada foi localizado. Em seu interior, estavam seu

feira, dia 10 de Agosto, de 2016, na Rua Yani de Oliveira Munhoz,

pertences pessoais: roupas, documentos, cartões de banco,

no pátio da Escola Augusto Bahls. Segundo informações dos

Um veículo Ford EcoSport, FSL 1.6 ano 2014, modelo 2015,

R$450 reais em dinheiro, ferramentas e um telefone celular. A

policiais, a vítima disse que por volta das 19h00min, estacionou

na cor preta, placas AYQ - 4764, de Borrazópolis, foi tomado de

Polícia investiga o crime.

sua Sundown Web na cor vermelha, com placas ARU-7314, na

assalto na cidade de Arapongas, na noite de sexta-feira, dia 12

referida escola e mais tarde, às 10 horas da noite, percebeu o

de Agosto,de 2016. Segundo informações, os irmãos Maycon

furto. Buscas foram feitas, mas não há pistas do veículo.

de Oliveira e Abner Oliveira, que são ﬁlhos do Everaldo e Euvira,

Boi furtado em Cândido é recuperado no Rio do Tigre
Um boi foi recuperado na Estrada Principal, região da Fazenda
Franco, no Rio do Tigre, uma localidade que ﬁca entre Cândido

Roubo a residência em Faxinal

esclarecimentos.
Veiculo de Borrazópolis é furtado em Arapongas

moradores de Borrazópolis, estavam saindo da Unopar, de

de Abreu e Rio Branco do Ivaí. No dia 11 de Agosto, de 2016,

Em Faxinal, às 18 horas, de 12 de agosto, uma mulher disse

Arapongas quando foram abordados por dois bandidos. "Eles

quinta-feira, uma pessoa procurou a polícia informando que um

que saiu da sua residência por volta das 14 horas e retornando às

saíram da universidade, inclusive o Maicon já estava dentro do

touro furtado há algum tempo, estaria na localidade do Rio do

18 horas, se deparou com a janela da sua residência daniﬁcada.

veículo, quando os ladrões chegaram armados e pediram as

Tigre. Durante buscas, foi localizado o referido animal em uma

Foi subtraído uma TV Philco de cor cinza, e um botijão de gás de

chaves. Em seguida fugiram levando a EcoSport. Meus ﬁlhos

propriedade, de Rio Branco. Em contato com o funcionário da

cozinha. Um dos vizinhos disse que viu um individuo alto, magro

ligaram para a Polícia, mas até agora não há informações da

fazenda, ele informou que um homem conhecido, teria ligado e

e de cor clara. A equipe efetuou diligencias nas proximidades,

localização do carro", informou Euvira. Quem tiver pistas do

ofertado o tal touro e ainda aﬁrmado que levaria o boi até o local

porém sem êxito

veículo, deve ligar para o 190 ou para a Delegacia mais próxima.
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Descaso na Rodonorte

Rodonorte cobra o pedágio mais caro do
mundo, mas rodovias apresentam problemas
entre Mauá e Marilândia do Sul

Quem trafega pelas Rodovias administradas pela Rodonorte
- Concessionária de Rodovias Integradas, deveria rodar sobre
um tapete com faixas de ouro e outras benfeitorias; isso se
formos analisar que ela cobra um dos pedágios mais caros do
mundo. Mas não foi isso que nossa reportagem encontrou, no
início deste mês de agosto, de 2016, entre Mauá da Serra e
Marilândia do Sul, na região Vale do Ivaí. Além de buracos, em
alguns locais há relevos e por isso as reclamações de motoristas
são frequentes. Quem foi a Curitiba, no ﬁnal de 2015, também
encontrou algumas "panelas", na região da Serra do Cadeado,
entre Mauá da Serra e Ortigueira e em outros pontos. Então
ﬁca a pergunta: O que a concessionária está fazendo com
a fortuna que ela arrecada dos usuários? É bom lembrar que
em Santa Catarina, com um pedágio de menos de dois reais,
ﬁcou provado que é possível fazer a manutenção. - Berimbau

Prefeitura de Rio Branco do Ivaí invadida
por Hackers

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí procurou a
Polícia Civil, de Grandes Rios, para registrar um Boletim de
Ocorrências, após constatar que os computadores e todo
sistema, haviam sido invadidos por Hackers no dia 10 de
agosto, de 2016. O detalhe que chama atenção, é que houve
uma primeira invasão no dia 08 de agosto, em uma forma de
sequestro virtual. Em seguida os criminosos pediram dinheiro
em dólares para desbloquear. Os hackers criptografaram
o sistema de diversos setores, e a mensagem escrita em
inglês, exigia o pagamento para revelar a senha que libera o
acesso aos servidores. Foi quando a prefeitura decidiu efetuar
o pagamento, um valor de R$ 8.072,02. "Quando ﬁzemos o
depósito, inclusive chegamos conversar com um dos criminosos,
que falava em Inglês, ele orientou a instalar um aplicativo
para ter acesso aos arquivos, mas dois dias depois, voltou a
invadir e travar o sistema novamente", disse o servidor Luis
Henrique. A Prefeitura pede compreensão da comunidade e
principalmente dos fornecedores, porque a ação provocou
transtornos e impediu a prefeitura de fazer qualquer operação
ﬁnanceira.Em Grandes Rios, no dia 08 de Julho, de 2016, os
computadores também foram invadidos por Hackers, mas neste
caso, a prefeitura comunicou o Ministério Público e a Polícia
Federal e não houve pagamento.

Edevaldo Pereira é destaque estadual

O Site oﬁcial do Governo do Paraná, destacou um
matéria especial para falar sobre o bibliotecário Edevaldo
Pereira da Silva, do Colégio Estadual Padre Gualter Farias
Negrão, no município de Cruzmaltina, na região do Vale do
Ivaí, que faz parte da delegação brasileira de atletismo que
irá participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, que
serão realizados entre os dias 7 e 18 de setembro. Para se
dedicar exclusivamente aos treinamentos, o atleta recebeu da
Secretaria de Estado da Educação o direito ao afastamento
das suas atividades educacionais. A nota destaca que no dia
21 deste mês, Edevaldo se apresenta à seleção brasileira de
atletismo, para então dar sequência aos treinamentos e para
os últimos preparativos antes das competições. No dia 4 de
setembro segue junto com a delegação para a cidade do Rio
de Janeiro, onde vai competir na categoria de lançamento
de dardos. “O afastamento foi um incentivo muito importante
porque vou levar a bandeira da educação para o Brasil e para
o mundo. Mostrar o apoio do Estado ao nosso esporte”, disse
Edevaldo. O pedido de afastamento, entre os dias 3 e 20 deste
mês, para treinamento, e entre os dias 7 e 18 de setembro,
para as competições olímpicas, foi feito pelo presidente do
Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, à secretária
da Educação, professora Ana Seres, que autorizou a liberação
do atleta. “É um incentivo para nossos jovens e orgulho para
o nosso estado termos um representante levando a bandeira
da educação e da superação para o mundo”, disse Ana Seres.
Edevaldo treina em Londrina, no Norte do Estado, em dois
períodos sob a orientação do técnico Cleverson Oliveira da
Silva. Na parte da manhã os treinos são dedicados à preparação
física, com exercícios de coordenação motora, alongamento e
musculação. No período da tarde as atividades são voltadas
à parte técnica da modalidade. O paranaense vai participar
das competições de lançamento de dardo na categoria F44
(para amputação simples). “Com a liberação tenho mais tempo
para treinar e com certeza vou chegar com um nível físico e
técnico maior para competir e isso aumenta a motivação e a
expectativa por medalhas”, comemorou. Edevaldo sempre
praticou atividades esportivas, mas teve que interromper
a que mais gostava, jogar futebol, devido a uma displasia
na perna direita e problema de má formação no membro
inferior da perna esquerda. Mas foi no próprio esporte que o
paratleta buscou forças para superar as diﬁculdades diárias.
“O esporte é tudo para mim”, disse. O paratleta já participou
de outras competições internacionais, colecionando medalhas
de ouro em diferentes modalidades. No ano passado, por
exemplo, Edevaldo conquistou três medalhas de ouro no Open
Internacional de Atletismo da Argentina. Na competição, que
reuniu paratletas de vários países, Edevaldo lançou o dardo,
garantindo o primeiro lugar na categoria. Na mesma competição,
o paranaense foi campeão no lançamento de disco e arremesso
de peso. Edevaldo também participou do Open Internacional
de Atletismo do Brasil nas edições de 2014, 2015 e 2016.
Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro começam no dia
7 e encerram no dia 18 do próximo mês. A competição deve
reunir cerca de quatro mil atletas de mais de 170 países, que
vão competir em 23 modalidades. A delegação brasileira será
composta por 278 atletas em 22 modalidades. O atletismo
brasileiro estréia nos jogos no dia 8 de setembro.

Irmãos de Borrazópolis são destaque na
Expocam

A 14 ª Edição da Expocam (Agropecuária e Industrial de
Cambira) realizada no bairro rural de Bela Vista, saída para
Novo Itacolomi, encerrou no domingo (07/08/16) em grande
estilo, a ﬁnal do rodeio proﬁssional reuniu milhares de pessoas
na arquibancada da arena, os expectadores vibraram com
as várias montarias da noite, e a alegria foi maior quando os
peões, irmãos gêmeos de Borrazópolis, Everson e Everton
de Oliveira ﬁzeram uma excelente montaria que garantiram
o primeiro e segundo lugar do rodeio da Expocam. O Everton
Altair de Oliveira conseguiu o título de campeão e conseguiu
o prêmio principal que seria o valor de R$ 3.000,00, já o seu
irmão Everson José de Oliveira, ﬁcou em Segundo Lugar e
conseguiu o prêmio no valor de R$ 1.000,00. Vale ressaltar
que Everson e seu irmão gêmeo Everton, já foram campeões
ou chegaram entre os primeiros, em vários rodeios que
participaram no Paraná e em outros Estados. E hoje eles
são considerados os melhores peões do Paraná, o que é
um orgulho para Borrazópolis. Os dois rapazes são ﬁlho do
José Altair, morador do Bairro Guararema, na Zona Rural de
Borrazópolis, mais conhecido como Doido da Fazenda.

IAP autoriza adoção de animais silvestres

Uma portaria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
autoriza a adoção provisória de animais silvestres nativos,
apreendidos em ﬁscalizações ambientais ou resgatados de
situações de risco no estado, que não têm condição de voltar
para a natureza. Aproximadamente 500 animais silvestres já
foram recebidos pelo IAP em 2016. A maioria foi apreendida
em ﬁscalizações do Instituto e de outros órgãos ambientais,
ou chegou por entrega voluntária. Os mais comuns são
pássaros – papagaios, canários da terra, araras e tucanos –,
mas também há registro de apreensão de outros animais como
macacos, tartarugas e jabutis. Todas essas espécies poderão
ser adotadas provisoriamente, quando houver apreensão. Os
interessados devem fazer um cadastro nosite do IAP, informando
local da residência, que espécie podem receber, qual o espaço
disponível, além de indicar o responsável técnico, que precisa
ser um veterinário ou um biólogo. O local cadastrado será
vistoriado pelo órgão e somente se atender a todos os requisitos
tem autorização para receber o Termo de Guarda de Animais
Silvestres. A portaria foi publicada em julho.
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COLUNA SOCIAL

Hélio Silva de níver em Rosário do Ivaí. Partabéns!!

FLASHES DO
FERRA BODE
EM FAXINAL

Nayara Fernanda, de níver em Borró. Parabéns!!

Riciela de níver em Faxinal. Parabéns!!
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

Mateus de niver em Rosário do Ivaí. Parabéns!!

Ivone Senes de niver em Borró. Parabéns!!

Divaldo Cassarott de niver em Borró. Parabéns!!
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O deputado Tercilio Turini em respeito aos
seus eleitores e ao povo da região, se torna
parceiro do Só Negócios, visando manter a
todos informados sobre suas
ações parlamentares.

Turini homenageia professor de ciclismo de
Rolândia

O professor José Ricardo Moraes, técnico de ciclismo
da Prefeitura de Rolândia e do Colégio Estadual Souza Naves, foi
homenageado com diploma de Menção Honrosa pela Assembleia
Legislativa do Paraná. A honraria proposta pelo deputado estadual
Tercilio Turini é um reconhecimento ao trabalho da “Escolinha de
Ciclismo”, iniciado em 2010 pelo professor e que hoje coleciona
títulos estaduais e nacionais conquistados pelos atletas formados
no projeto esportivo. Quando começou, a escolinha reunia três
jovens e algumas bicicletas emprestadas. Em pouco mais de
cinco anos, virou referência no Brasil nas competições escolares.
“Acreditar num ideal contribui muito para se chegar ao sucesso.
O professor José Ricardo mostrou toda sua competência para
descobrir talentos, motivar os jovens e formar atletas campeões.
É um exemplo a ser seguido, comprovando ainda a importância
do esporte para o desenvolvimento saudável da juventude”,
destacou Tercilio Turini. Veja a galeria de títulos da Escolinha de
Ciclismo mantida pela Prefeitura de Rolândia e Colégio Estadual
Souza Naves: 2011 - Campeão por equipe no feminino nos Jogos
Escolares do Paraná, Atleta Renata da Silva Lopes convocada
para Olimpíada Nacional, com a conquista de três medalhas,
Vice-campeão por equipe no feminino nos Jogos da Juventude
do Paraná, Quarto lugar por equipe no masculino na mesma
competição; 2012 - Bicampeão por equipe no feminino nos Jogos
Escolares do Paraná, Atleta Jenifer Fuchs Kolben convocada para
Olimpíada Nacional, com a conquista de três medalhas, Campeão
por equipe no feminino nos Jogos da Juventude do Paraná; 2013 - Campeão por equipe no masculino nos Jogos Escolares do
Paraná, Atleta Leonardo Gonçalves de Oliveira convocado para
fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, com a conquista
de uma medalha, Bicampeão por equipe no feminino nos Jogos
da Juventude do Paraná; - 2014 - Tricampeão por equipe no
feminino nos Jogos Escolares do Paraná, Bicampeão por equipe no
masculino nos Jogos Escolares do Paraná, Atleta Ana Carolina Alves
convocada para fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude,
com a conquista de duas medalhas, Terceiro lugar por equipe no
feminino nos Jogos da Juventude do Paraná, Quinto lugar por
equipe no masculino nos Jogos da Juventude do Paraná; - 2015
- Tricampeão por equipe no masculino nos Jogos Escolares do
Paraná, Vice-campeão por equipe no feminino nos Jogos Escolares
do Paraná, Atleta Leonardo Back de Farias convocado para fase
nacional dos Jogos Escolares da Juventude, com a conquista de
duas medalhas; - 2016 - Vice-campeão por equipe no feminino
nos Jogos Escolares do Paraná, Terceiro lugar por equipe no
masculino nos Jogos Escolares do Paraná, Atleta Vitória Rita de Sá
convocada para fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude

Comarca de Faxinal na luta contra a Violência Doméstica

No dia 09 de Agosto, de 2016, o Conselho da Comunidade
da Comarca de Faxinal, realizou uma Blitz Educativa com
a temática, Violência Doméstica, que difundiu a seguinte
mensagem: "Quem não denuncia também violenta". O
evento consistiu em fazer a entrega de um panﬂeto com
várias informações de como denunciar casos de agressões
contra mulheres. A blitz começou às 09 horas da manhã em
Faxinal, com participação do Promotor de Justiça, o Dr. Kelsen
Ceriaco de Campos; da Juíza Vivian Hey Vescher; de proﬁssionais do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social dos
três municípios, Borrazópolis, Cruzmaltina e Faxinal, que eram alvos das ações. Inclusive, às 11 horas da manhã, o mesmo
evento ocorreu em Cruzmaltina e às 14 horas, em Borrazópolis. "É um tema antigo, mas que ainda tem um aspecto bastante
sigiloso. Nossa missão, enquanto Conselho da Comunidade é trazer uma visão diferenciada, que é falar sobre o problema de
forma mais efetiva e assim fazer com que as mulheres possam ter autonomia, se nutrir de informações conseguindo vencer o ciclo
da violência com mais tranquilidade", disse Natália Duarte Vettor, que é Assistente Social em Borrazópolis e também presidente
do Conselho da Comunidade da Comarca de Faxinal. A psicóloga Gisele Miculis, de Faxinal, focou mais os objetivos da Blitz,
informando que existem vários caminhos para se fazer uma denúncia, entre eles: A Delegacia; o CRAS; e o Disk Violência 100.
"A violência está presente 24 horas por dia, e a gente não fala só na violência física, mas também na violência psicológica,
moral e sexual. O ditado antigo dizia que em `briga de marido e mulher ninguém coloca a colher`, mas precisamos mudar esta
cultura, porque não podemos nos calar, porque quem cala, de uma certa forma, também violenta", aﬁrmou Gisele. Outro detalhe
é que a cada 24 segundos, uma mulher é espancada, e a cada dia, dez mulheres são assassinadas no Brasil. O evento buscou
encorajar não somente as pessoas que tem conhecimento das agressões, mas também as próprias vítimas: "A partir de 2006 as
mulheres conseguiram uma grande aliada nesta Luta, que é a Lei Maria da Penha. Por isso, é bom tomar cuidado com o pedido
de desculpa e a promessa dos homens de mudança, logo após uma agressão, o que faz com que as mulheres desistam das
ações", ﬁnalizou Gisele.

Emater apresenta tecnologia para melhorar a conservação da água
Agricultores de Assis Chateaubriand e Nova Aurora, no Oeste do Paraná,
participam na quarta-feira (10), em Tupãssi, na mesma região, de um dia de
campo organizado pelo Instituto Emater para apresentar os benefícios de
tecnologia de manejo do solo que está ajudando a melhorar a qualidade do
plantio direto na região. A visita será nas propriedades dos produtores Gilberto
Ribeiro e Carlos Pereira Alves. Eles plantaram milho safrinha combinado com
capim Brachiária e, depois da colheita, também aveia para cobrir o solo e
melhorar a retenção de água na lavoura. Segundo Adalberto Telesca Barbosa,
da Emater de Toledo, o sistema de plantio direto é uma tecnologia importante
para a agricultura da região porque reduz o número de operações para o preparo do solo, evita a movimentação desse solo, baixa
custos de produção, torna mais ágil a semeadura e pode contribuir com a conservação do solo. “Mas, em alguma situações, o
produtor começa a ter problemas, principalmente com a volta da erosão. Problema constatado visualmente logo após uma forte
chuva ou em análises químicas de água de rios da região que apresentam altos níveis de fósforo, nutriente aplicado ao solo por
ocasião do plantio”. O extensionista explica que a tecnologia que os produtores vão ver no dia de campo, e que é adotada pelos
produtores de Tupãssi, têm condições de contribuir com a solução dessa diﬁculdade. “Num dos casos, o agricultor fez o plantio
da Brachiária junto com o milho safrinha. O capim se desenvolve sem competir com o milho. Após a colheita, a Brachiária cresce
e cobre o terreno no período da entressafra. Antes de fazer o plantio das culturas de verão, o capim é dessecado e ﬁcará sobre o
solo promovendo maior retenção da água das chuvas, virando ricas fontes de matéria orgânica e nutrientes”, detalha Adalberto.

Joaquim Barbosa - tomaram o poder para se proteger e continuar roubando
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa voltou a
criticar o processo de impeachment que afastou a presidente Dilma Rousseff.
Ele chamou os partidos políticos de “facções” e aﬁrmou, sem citar diretamente o
PMDB de Michel Temer, que o grupo que tomou o poder o fez para se proteger
e continuar roubando. As declarações foram feitas na última terça-feira (9)
a empresários durante a abertura de um evento sobre sustentabilidade em
São Paulo, conforme registrou o Jornal da Gazeta. Em sua fala, ele também
fez críticas à relação entre empresas e governo que se instalou há décadas
no Brasil e ao sistema político atual. “Nosso país está paralisado há mais de
um ano em função de uma guerra entre facções políticas. Sabemos por alto
que se trata de ambição, de ganância, de apego ao poder, tentativa de se
perpetuar no poder para se proteger, mas também para continuar saqueando os recursos da nação”, declarou Barbosa. Em
maio, após a primeira votação do Senado pró-impeachment, ele já havia denunciando um “conchavo” no Congresso e defendido
enfaticamente novas eleições no País, também em uma palestra. “Aquilo ali era uma pura encenação pra justiﬁcar a tomada do
poder”, comentou Barbosa na ocasião, sobre a votação dos senadores. “Colocar no lugar do presidente alguém que ou perdeu
a eleição presidencial para o presidente que está saindo ou alguém que sequer um dia teria o sonho de poder disputar uma
eleição para presidente da República. O Brasil, anotem, vai ter que conviver por mais de dois anos com essa anomalia”, disse,
em referência ao PSDB e ao PMDB.
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HORÓSCOPO

coluna

e spÍrit a
Diferente olhar

Áries

Touro

Dois amigos, que há muito não se viam, encontram-se no

Agora você vai precisar de toda a sua

As conﬁgurações dessa semana indicam

centro da cidade e resolvem tomar um cafezinho. Conversa vai,

garra se quiser alcançar a sua meta! Seu

um cotidiano agradável para você, taurino,

conversa vem, Pedro diz que está terminando a construção de
uma nova casa, e que logo mudará de endereço. Tomás pensa um
pouco e pergunta:
- Você não se incomoda de mudar de casa?
- De casa não. Porém, não suportaria, com certeza, mudar de
lar...
- Essa é boa. – Diz, rindo, Tomás. Você está caçoando! Foi
isso mesmo que perguntei.
- Acredito que você não atinou ainda que entre casa e lar existe
uma grande diferença. – Fala Pedro, muito sério.
- Como assim? É tudo uma coisa só!
- Não, meu amigo. Casa é a construção de madeira ou de
tijolos e cimento. Lar é a construção de amor, de sentimentos,

Gêmeos
Você precisa tomar algumas decisões

importantes para tornar o seu cotidiano
regente se aproxima de Saturno que sai da retrogradação que poderá desfrutar pequenos êxitos e momentos
mais ﬂuído e fácil. Concentre-se nos assuntos mais
e essa conﬁguração irá ajudá-lo a dar uma segunda felizes especialmente no âmbito familiar. Porém seu
prementes e deixe para outro momento aqueles que
olhada aos seus projetos, seja para detectar erros ou
regente, Vênus, se encontra em aspecto tenso com podem se adiados. Não desperdice inutilmente energias
simplesmente para encontrar soluções mais adequadas.
Saturno e pode indicar um período de restrições
preciosas com assuntos que não dependem de você para
Não ceda às pressões e, especialmente no ambiente
ﬁnanceiras e de diﬁculdades para alcançar as suas
serem resolvidos. Os desaﬁos são muitos e os obstáculos
proﬁssional, faça valer seu ponto de vista, sempre
metas no campo proﬁssional. Os obstáculos que você
visando concluir acordos. Você irá se envolver em
também. Use a criatividade para ir adiante ﬁrmemente
está enfrentando continuam a preocupá-lo, mas se você
conﬂitos e para poder defender seu ponto de vista
rumo aos seus objetivos encontrando novas soluções
terá que se empenhar bastante. Tome cuidado, porém, encarar tudo com otimismo, eles lhe parecerão menos
para antigos problemas e não desanime. Aproveite o
para utilizar e direcionar adequadamente a sua força difíceis. Tudo depende de seu esforço em enxergar o
bom aspecto de Mercúrio com Plutão para resolver
para que eventuais excessos não se tornem perigosos, lado positivo das coisas. Saiba desfrutar o momento
deﬁnitivamente assuntos pendentes.
e mantenha-se otimista.
voltando-se contra você.

Câncer

Leão

Virgem

amizade e ternura. Quando construímos ou moramos em uma

Com o ﬁm da retrogradação de Saturno

Nesta ultima semana em que o Sol

Você desfruta de ótimos aspectos

casa, estamos lidando com algo passageiro, porque é material e

e sem o freio de mão que tanto atrapalha

transita em seu signo você deve se empenhar

planetários que tornam seu dia a dia

um dia termina, deteriora, vira pó... Porém, quando construímos
um sentimento de amor, carinho e amizade, estamos lidando com
algo imaterial. Isso é conquista do Espírito. E o Espírito é imortal.
Tomás pensa um pouco e fala para o amigo:
- Preciso começar a entender melhor essas coisas. Para mim é
tudo igual. Mas, me diga, o que o levou a essa decisão, depois de
tanto tempo morando naquele sobrado tão lindo?
- O tempo passa, amigo, meus ﬁlhos estão na adolescência,
um deles fará vestibular este ano. Minha mulher e eu adotamos
duas crianças: dois irmãos, de dois e quatro anos. Precisamos de
mais espaço para acomodar a todos.
A surpresa de Tomás é enorme.
- Crianças de dois e quatro anos? Nossa, logo agora, com os
ﬁlhos grandes, vão começar tudo de novo...
- Amigo, – responde Pedro - a vida não para. O sol continua
brilhando, a lua cumprindo suas fases, a máquina do tempo
acelerando... Por que nós, simples mortais, haveríamos de
descansar quando ainda podemos produzir tanto?
Alguns de nós vivemos tão envolvidos nas coisas materiais
que nos esquecemos da realidade maior. Quando percebermos
que somos simples viajantes, de passagem por este mundo, tudo
assumirá uma nova feição. As diﬁculdades enfrentadas serão
analisadas com outra visão. Deixarão de serem vistas como
problemas para serem encaradas como meros desaﬁos. A felicidade
estará mais próxima de todos porque não estará alicerçada sobre
objetos, produtos, coisas, mas em sentimentos e realizações
espirituais. O próximo será aquele irmão que apenas nasceu em
lar diferente. O trabalho deixará de parecer infrutífero, porque o
seu preço será equivalente ao prazer de realizá-lo. A riqueza
material será vista como oportunidade de promover o progresso
em benefício de todos ao nosso redor. O conhecimento será
buscado com mais disposição e os sentimentos serão valorizados
como devem ser, porque aprenderemos que conhecimentos e
sentimentos são as nossas asas de libertação! Pensemos nisso.
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

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

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

a vida de todos nós, você pode se sentir aliviado, pois ainda mais e com toda a sua energia para continuar agradável e proveitoso. Sua aura positiva inﬂuencia
poderá começar a adiantar alguns projetos que andavam em direção aos seus objetivos. Os aniversariantes da as pessoas ao seu redor e o trabalho em equipe lhe
parados. Se você se sentir melhor e mais otimista, as semana poderão contar com bons aspectos planetários oferece ótimos resultados. No entanto, não resolva tudo
coisas lhe parecerão mais leves e seu cotidiano poderá na área relativa às ﬁnanças, resultado de numa melhor sozinho! Enriqueça-se com as ideias e as sugestões de
agraciá-lo com pequenos êxitos em sua vida diária. No remuneração proﬁssional e do sucesso nos seus seus colegas e procure delegar algumas das tarefas,
ambiente doméstico você se sente disposto a resolver empreendimentos. Esses bons auspícios valem para aliviando assim o peso das responsabilidades sobre os
as situações mais difíceis, solucionando e eventuais seu ano novo solar. De qualquer maneira, todos os seus ombros. Poderão ocorrer convites para parcerias e
conﬂitos e superando desavenças. No ambiente de leoninos irão se beneﬁciar dos bons auspícios celestes surgirem novas oportunidades no âmbito proﬁssional.
trabalho você deverá contar com a colaboração de que os ajudarão a colher pequenos êxitos no ambiente Saiba aproveitar este bom momento para conseguir o
colegas e parceiros: invista no trabalho em equipe proﬁssional e essa sensação positiva lhe dará uma equilíbrio físico e emocional; dedique algumas horas
para poder levar adiante os seus projetos proﬁssionais. motivação extra para ir adiante com seus projetos.

Libra

Escorpião

Seu cotidiano continua marcado por

Em certos momentos seu caminho lhe

inúmeros desaﬁos, mas sua energia está

parece muito difícil e nem sempre você

de seu dia para os cuidados pessoais.

Sagitário
As conﬁgurações astrológicas dessa

semana indicam que é chegado o tempo
em alta e por essa razão você consegue se dedicar cada se sente disposto a ir adiante com seus projetos e de ir adiante com seus projetos pessoais. O freio de
vez mais aos seus planos proﬁssionais. Você tem ótima pensa em abandoná-los. No entanto, não deve desistir mão que Saturno colocou em sua vida ﬁnalmente está

intuição e consegue encontrar maneiras criativas para agora que está muito perto de alcançar suas metas! sendo retirado aos poucos e sua vida vai começar a
superar as diﬁculdades que o dia a dia lhe apresenta. Com alguns ajustes você poderá se adaptar às novas
avançar, devagar, mas ﬁrmemente. Porém, nada virá
O trabalho em equipe requer uma boa capacidade circunstancias e chegará aonde deseja. Permaneça
com facilidade e você precisará se empenhar duramente
organizacional e a colaboração de parceiros e colegas ﬁrme e tente recuperar a sua natural percepção sobre
para alcançar seus objetivos. As diﬁculdades não são
será indispensável para o êxito de seus projetos. Com o que é realmente importante para você. Alimente
poucas, mas sua abordagem costumeira não é suﬁciente
seu regente transitando na área do proﬁssional, receberá sua autoconﬁança para fortalecer as suas habilidades
para conseguir o que deseja. Talvez se você mudasse
elogios e se sentirá recompensado por seus esforços. naturais que o ajudarão a encontrar novas estratégias
sua abordagem encontraria o caminho para superar as
Contudo, mantenha um "low proﬁle" para não atrair e alcançar seus objetivos. Avance com cautela e
provas que agora lhe parecem insuperáveis. Pense nisso.
a inveja das pessoas ao seu redor.
habilidade e chegará aonde quiser.

Capricórnio

Aquário

Peixes

Não pense que, por seu regente Saturno

A semana do aquariano poderá

Você está com baixa autoestima

ter saído da retrogradação, a sua vida será

apresentar alguns imprevistos e por

porque seus projetos pessoais não parecem
avançar positivamente. De fato, as conﬁgurações
astrológicas atuais não o favorecem particularmente.
Porém, com a marcha direta de Saturno e com o Sol
entrando em Virgem na próxima semana, você chegará
bem mais perto de seus objetivos. Por essa razão você
deve continuar avançando com ﬁrmeza, especialmente
sem perder de vista suas metas pessoais que estão mais
perto da realização do que você imagina. Aceite a ajuda
e colaboração de colegas e amigos que poderão aliviar
algumas das tarefas mais difíceis e complicadas. Cuide
de sua saúde: não subestime os sintomas e mal-estares
que está sentindo.

mais fácil de agora em diante! Alguns obstáculos essa razão nem tudo irá conforme seus planos. Você
continuam diante de você e seu empenho pessoal deve conter sua contrariedade diante dos obstáculos
será imprescindível para o sucesso de seus objetivos. que a vida continua a lhe apresentar. Eles servem para
De qualquer maneira, mesmo que bem devagar, tudo fortalecer sua força de vontade, mas também para testar
parece se destravar e você sente que conseguirá obter a sua adaptabilidade diante das diﬁculdades. Não bata de
pequenos êxitos em sua vida. Por essa razão não deve frente, mas contorne os obstáculos com jogo de cintura e
desistir agora, mas insistir ainda mais, com ﬁrmeza, para encontre soluções mais criativas aceitando as sugestões
poder implantar os seus projetos pessoais. No entanto, de colegas e parceiros. Em qualquer circunstância é
mantenha sempre um plano B que irá ajudá-lo caso necessário ter tolerância com a opinião alheia. Uma
algo dê errado. Aﬁnal, você nem sempre consegue ter atitude intransigente não o ajudará em nada nas atuais
o controle em todas as circunstancias.

circunstâncias onde o jogo de cintura é imprescindível!
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PF pede perícia ﬁnanceira e patrimonial de
ﬁlhos de Lula
A Polícia Federal determinou a realização de perícias
ﬁnanceiras na documentação ﬁscal e bancárias dos ﬁlhos do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luis e Claúdio
Luis, e de seus sócios Fernando Bittar e Jonas Suassuna - donos
oﬁciais do sítio de Atibaia (SP), que a Operação Lava Jato,
aﬁrma ser do petista. A PF quer saber se "há compatibilidade
na movimentação ﬁnanceira com os rendimentos declarados
do investigado", se "há compatibilidade na evolução patrimonial
com os rendimentos declarados" ou "evolução patrimonial a
descoberto" dos ﬁlhos de Lula. "Expeça-se memorando ao
SETEC a ﬁm de que sejam realizados exames econômicoﬁnanceiros na documentação bancária e ﬁscal da pessoa de
Fábio Luís Lula da Silva", determina o delegado, em despacho
no inquérito da Lava Jato que apura a compra e as reformas
do Sítio Santa Bárbara, em Atibaia, que teriam sido realizadas
com recursos do esquema de corrupção da Petrobrás. Além da
Odebrecht e OAS, responsáveis pelas reformas, o pecuarista
José Carlos Bumlai participou da reforma do imóvel. No mesmo
despacho, o delegado Márcio Adriano Anselmo determinou que
a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva e o ﬁlho mais
velho do casal Lula, Fábio Luís Lula da Silva, para prestarem
"esclarecimentos" sobre a compra e reformas no Sítio Santa
Bárbara. Bittar e Suassuna também serão interrogados. A Lava
Jato pediu ainda que o exame nas ﬁnanças do ﬁlho mais velho
de Lula pede para levantar "registros do pagamento de aluguel
do imóvel", em que mora Fábio Luís, em São Paulo, e também
"registros de pagamentos pelas reformas do imóvel".

Para Lula volta de Dilma é remota
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quartafeira, 10, a deputados e senadores do PT, em Brasília, que
o Partido precisa se preparar para voltar a ser oposição. Em
reunião fechada, Lula avaliou que a chance de a presidente
afastada Dilma Rousseff voltar ao cargo é remota, mesmo
porque falta a ela uma “ofensiva mais contundente” para
reverter o processo de impeachment. “Ele disse que, depois de
quase 14 anos, o PT precisa se preparar para ser oposição”,
aﬁrmou o governador do Piauí, Wellington Dias. Segundo
o governador, Lula está pensando no futuro do PT e pediu
para todos defenderem o legado do partido. O ex-presidente
aﬁrmou ainda que a carta aos senadores, a ser divulgada
por Dilma na próxima semana, não resolve o problema. Na
avaliação de petistas, a presidente afastada está demorando
para divulgar o documento, que, a partir de agora, tende a ter
pouco efeito. “Lula não acha que essa carta seja fundamental.
O que é importante é a ação pessoal dela, a conversa com os
senadores, a demonstração de compromisso com o Brasil”,
disse o deputado Vicente Candido (PT-SP).
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TCE cobra de Roncador apuração de improbidade de R$ 1 milhão
No prazo de 30 dias, o Município de Roncador (CentroOeste) deve comprovar ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE-PR) que tomou as providências necessárias para
reaver R$ 1.071.067,00, por meio de ação de improbidade
administrativa. O valor se refere à diferença em conta bancária
gerada na gestão 2009-2012. A determinação foi expedida na
decisão em que o TCE-PR julgou regulares as contas de 2013
do município, de responsabilidade da prefeita Marília Perotta
Bento Gonçalves (gestão 2013-2016), ressalvando a diferença
bancária e a falta de aportes ﬁnanceiros para a cobertura do déﬁcit
atuarial do município. Os conselheiros também recomendaram
ao Executivo municipal que acompanhe os pagamentos relativos
ao parcelamento de débitos junto ao Ministério da Previdência
Social (MPS). A prefeita demonstrou, no processo de prestação
de contas, que adotou medidas para regularizar a diferença
entre os saldos das contas em bancos e os extratos bancários.
Ela instituiu uma comissão processante, cujas conclusões
resultaram em ações de improbidade administrativa que devem
responsabilizar os envolvidos e promover o ressarcimento ao
erário. A gestora também comprovou que, após a aprovação
das leis municipais 1.019/13, 1.069/13 e 1.073/14, foram
regularizados os pagamentos de parcelas devidas ao regime
próprio de previdência social (RPPS). Além disso, ela juntou
aos autos declaração de regularidade do município com o
RPPS e Certiﬁcado de Regularidade Previdenciária (CRP). A

Coordenadoria de Fiscalização Municipal do TCE-PR (Coﬁm),
antiga DCM, responsável pela instrução do processo, veriﬁcou
que o município realmente empenhou os recursos referentes
ao parcelamento dos débitos previdenciários. Além disso, a
unidade técnica ressaltou que a gestora havia tomado medidas
para sanar as inconsistências bancárias, mas ainda existia
uma diferença, de R$ 1.071.067,00, pendente de cobrança. O
Ministério Público de Contas (MPC) concordou com a Coﬁm
quanto à regularidade das contas com ressalvas. O relator do
processo, conselheiro Durval Amaral, destacou que a gestora
comprovou, inclusive com a juntada de certidões com o teor
completo de ações civis públicas, ter tomado providências para
regularizar as diferenças bancárias oriundas da gestão anterior.
Ele frisou que há decisões liminares de indisponibilidade de bens
que garantem a recomposição de parte dos valores referentes
a essas diferenças. Durval Amaral também ressaltou que
foram tomadas providências para a composição dos aportes
periódicos do RPPS. Assim, ele votou pela conversão em ressalva
das duas impropriedades, com expedição de determinação
e recomendação. Os conselheiros acompanharam, por
unanimidade, o voto do relator na sessão da Primeira Câmara
de 12 de julho. Os prazos para recursos passaram a contar a
partir da publicação do acórdão nº 168/16, na edição nº 1.406
do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculada em 22 de julho, no
portal www.tce.pr.gov.br.

TSE determina investigação em contas de campanha de Aécio Neves
A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Theresa
de Assis Moura determinou que técnicos do tribunal investiguem
supostas irregularidades nas contas da campanha eleitoral do
senador Aécio Neves (PSDB-MG) à Presidência da República
em 2014. As contas do candidato ainda não foram julgadas
porque a Justiça Eleitoral prioriza as prestações dos eleitos.
A medida foi motivada após supostas irregularidades terem
sido apontadas pelo PT em abril. De acordo com o partido, a
campanha contratou empresas que não tinham capacidade
para prestar os serviços. Além disso, segundo o PT, houve “alto
volume” de transações bancárias e há indícios de que algumas

empresas são de “fachada”, por não terem sido apresentados
ao TSE os contratos de prestação de serviços. Na decisão,
Maria Theresa determinou que técnicos do tribunal investiguem,
com a ajuda da Receita Federal e do Tribunal de Contas da
União (TCU), os dados contábeis fornecidos por empresas que
prestaram serviços à campanha de Aécio Neves, a relação de
empregados contratados e quais empresas foram criadas em
2014, ano da eleição. A Agência Brasil entrou em contato com
o PSDB e aguarda retorno. Em abril, após o pedido do PT, o
partido declarou que as acusações dos petistas são “desprovidas
de qualquer veracidade”.

Lula lidera 1º turno de 2018 em todos os cenários
Pesquisa Vox Populi/CartaCapital divulgada nesta sexta-feira
5 aponta que, se a eleição presidencial de 2018 fosse hoje, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria o candidato
mais votado no primeiro turno nos três cenários pesquisados.
Além de Lula, todas as simulações incluem como candidatos
Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSC)
– o que muda em cada uma delas é o representante do PSDB.
A margem de erro é sempre de dois pontos percentuais, para
cima ou para baixo. No primeiro cenário, Lula aparece com
28% dos votos, seguido por Aécio Neves (PSDB), com 18%. Na
sequência estão Marina (15%), Ciro Gomes (6%) e Bolsonaro
(7%). Brancos e nulos somam 20%, e outros 7% não sabem ou

não responderam. Na simulação na qual o candidato tucano é
Geraldo Alckmin, o resultado não leva o PSDB para o segundo
turno. Enquanto Lula tem 29% das intenções de voto e Marina
aparece com 18%, Alckmin acumula apenas 11%, o que lhe
rende o terceiro lugar, seguido por Bolsonaro (7%) e Ciro Gomes
(6%). Brancos e nulos somam 21%, e 8% não sabem ou não
responderam. O cenário com José Serra (PSDB) também não
favorece os tucanos, e novamente o líder Lula (29%) enfrentaria
Marina (19%) no segundo turno. Serra viria na sequência, com
13% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (7%) e Ciro
Gomes (6%). O índice de brancos e nulos se mantém alto (20%),
e 7% não sabem ou não responderam.
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

Cartola volta a criticar Jogos do Rio
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(43) 3461-4241

Rua Santos Dumond - 483

Há dois anos, ele criticou duramente a preparação para o evento, dizendo
que era "a pior da história". Agora, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional
(COI) aﬁrmou que essa edição está sendo "a mais difícil" de todas devido à instabilidade
brasileira. "Tem sido muito difícil, os Jogos mais difíceis que nós já encontramos em
termos de experiência política e econômica", disse ao programa BBC Today. "Sete anos
atrás, quando eles (Rio) foram eleitos, estavam no caminho de ser uma nação top 5 do
mundo no PIB. Eles estão agora em 74º,e tem sido uma briga", continuou. Em entrevista
coletiva, o diretor de comunicação do COI minimizou as críticas. "Tivemos problemas em
todos os Jogos. Quando você tem 28 esportes, audiência global, sempre tem diﬁculdades.
Todos os amigos brasileiros estão lidando com esses problemas. Se nós entregarmos
ótimos Jogos, estaremos satisfeitos", disse Mark Adams.

Vitimas da gripe H1N1 na Região
A Secretaria Estadual de Saúde conﬁrmou no dia 10 de Agosto, mais uma morte
causada pela gripe H1N1 na região. Segundo o novo boletim divulgado pela secretaria,
um paciente foi infectado pelo vírus inﬂuenza A H1N1 e outro paciente morreu em
função da doença. Os dois eram moradores de Grandes Rios. Na área da 16ª Regional
de Saúde já são 20 casos conﬁrmados e nove mortes. Os óbitos foram registrados nas
cidades de Apucarana, Arapongas, Califórnia, Jandaia do Sul e o último em Grandes Rios.
Bom Sucesso e Kaloré também registraram casos positivos da doença, mas felizmente
o quadro clínico dos pacientes não se agravou para óbito. Em todo estado, já foram
conﬁrmadas 222 mortes provocadas pela gripe. Informações da Rádio Nova Ingá.

J
O
R
N
A
L
S
Ó
N
E
G
Ó
C
I
O
S

2016

12

E�içã� �52 - 15 �� agost� �� 2016

TERRENO

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

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
UNOPAR EAD - Se você quer estudar, procure
o Polo da Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia,
qualidade e facilidade para concluir seus estudos
ou fazer uma nova faculdade. Aproveite e faça isso
agora, porque "Tempo" é dinheiro

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

FONES
(43) 3461-2222 e
9659-2121

LOCAÇÃO

VENDA

TERRENOS FAXINAL
- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa
Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.
R$60.000,00.
- Terreno10x20 200m² Residencial do Lago.
Asfalto. R$35.000,00.
- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,
Rua 31 de Março. Asfalto. R$65.000,00.
- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí.
Asfalto. R$140.000,00.
-Terreno 10x25 250m²(comercial/residencial)
Pedro Gonçalves da Luz. Asfalto. Consulte
Valor.

TERRENOS MAUÁ
- Terreno 480m² Centro, Prox. a Igreja
Matriz. Valor R$55.000,00.

1) Casa Alvenaria dois quartos, 1) Terreno área de 480m² Rua

- Casa Alvenaria Conj. Pedro Gonçalves

Rua Elizeu Cilião 07, R$ 550,00 Nossa Senhora de Fátima, Mauá

da Luz: 03 quartos(sendo 01 suíte), sala,

mensais

cozinha, wc social, lavanderia coberta.

2) Casa Alvenaria dois quartos, 2) Terreno área de 300m², Rua

Terreno 264m². Valor R$150.000,00.

Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 Jose Maria Bueno R$ 65.000,00

CASAS BORRAZÓPOLIS

Alvenaria

Resid.Cassarotti:

- Chácara de 20.735m² Prox ao trevo de
Cruzmaltina, localizada no distrito de Rio

pela

CAIXA

ECONÔMICA.

e

mensais

(quatro 6) Terreno 170m², Rua Alberto
Bartels 334, R$ 80.000,00

5) Casa Alvenaria três quartos, Rua 7) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$

coberta. Construção Nova/Forro PVC.

Bahia 335, R$ 650,00 mensais.

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA.

6) Casa Alvenaria três quartos, 8) Terreno 600m² Rua Yani de

CASAS MAUÁ DA SERRA
Imóveis em vários bairros da cidade,
ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Nova/Laje.

mecanizado

500,00

disponíveis)

quartos, sala, coz.,wc social e garagem

localização. Valor: R$140.000,00.
07

R$

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 02

wc social e garagem coberta. Construção

alq.

Rua Marta Bueno de Camargo Moreira Vidal R$ 50.000,00

R$110.000,00.

com 02 quartos, sala, cozinha e wc. Ótima
de

centro R$ 120.000,00

4) Casa Alvenaria dois quartos, 5) Terreno 300m², Rua Manoel

Valor

- Casa Alvenaria: 02 quartos, sala, coz.,

30

527, R$ 500,00 mensais.

coberta. Construção Nova/Laje. Financia-

Azul frente para a PR-272. Possui casa

-Sítio

Rua Presbitero Joaquim L. Melo 4) Terreno 600m², Rua São Paulo,

02

quartos, sala, coz.,wc social e garagem
se

3) Terreno, Rua Madre Joana

3) Casa Alvenaria dois quartos, Angélica R$ 40.000,00

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
-Casa

da serra – Pr, R$ 45.000,00

mensais.

Imóveis em vários bairros da cidade,

Valor R$100.000,00.

IMÓVEL RURAL

VENDA

R$110.000,00.

Financia-se

pela

CAIXA

ECONÔMICA. Valor a Combinar.

possibilidade de mecanizar mais 04alq.

- Casa Alvenaria: 02 quartos, sala, coz.,wc

17alq de pastagem e 06alq de reserva

social e garagem coberta. Construção

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,

Nova/Forro PVC. Financia-se pela CAIXA

barracão de 120m, mangueira, área toda

ECONÔMICA. Valor a Combinar.

LOCAÇÃO

cercada com cerca paraguaia e a 04km de

CASAS FAXINAL

Faxinal.Consulte Valor.

CASAS FAXINAL

- Casa Alvenaria – Centro – 03 quartos,

Imóveis em vários bairros da cidade,

sala, cozinha, wc social, lavanderia e

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

garagem coberta. Portão eletrônico e

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

cerca elétrica. Valor Mensal R$650,00.

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

-Casa

sala, cozinha e wc social. Terreno 11,30x20.

03quartos(01 suíte), sala, cozinha, wc

Consulte Valor.

social, lavanderia, cerca elétrica, portão

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

eletrônico

02 quartos, sala, cozinha e wcsocial.

Mensal R$590,00.

Terreno(ótima localização) 8x16 128m².

-Casa Alvenaria Jardim Pedro G. da Luz:

Financia-se Valor: R$95.000,00.

100m² de construção. 03quartos(1 suíte),

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

sala, coz., wc social. Lavanderia, garagem

02 quartos, sala, cozinha e wc social.

coberta e wc externo. Terreno 11x24

Terreno de 6x25 150m². Financia-se Valor:

264m². Valor R$700,00.

Alvenaria

e

–

garagem

Jardim

Nutrimil:

coberta.

Valor

Rosário do Ívai agora com novidades:
aulas 1 vez por semana ou 100% online

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC,
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe.
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis;
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas (Economia), Geograﬁa - Licenciatura, História
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura,
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais,
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros
presenciais semanais obrigatórios, tem encontros
presenciais quinzenais obrigatórios para as aulas práticas.

140.000,00

Rua Antonio Garcia da Costa 550, Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
R$ 550,00 mensais

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto

7) Casa Alvenaria dois quartos, Bartels 326, R$ 150.000,00
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 10) Casa Alvenaria, Rua Alberto
360,00 mensais

Bartels 204, centro R$ 200.000,00

8) Casa Alvenaria, dois quartos, 11) Casa Alvenaria, Av Brasil,
Rua Vantuiu M. Oliveira Conjunto com a Rua 14 de Dezembro, R$Adram, R$ 480,00 mensais

550.000.00

9) Casa Alvenaria, três quartos, 12) Casa Madeira 200m², terreno
Rua Antonio Camacho, Vale Verde de 600,00m², Rua Mato Grosso,
R$ 450,00 mensais

R$ 120.000,00

10) Casa Alvenaria, três quartos, 13) Casa Alvenaria 60m², Rua
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 Presbítero
mensais (duas disponíveis)

Joaquim

L.

Mello

644, Residencial Casavechia, R$

11) Casa Alvenaria, dois quartos, 125.000,00
Rua Irineu Pique 96, Residencial 14) Casa Alvenaria Rua Piaui 30,
do Lago, R$ 450,00 mensais

R$ 130.000,00

12) Casa Alvenaria, dois quartos, 15) Casa Alvenaria, Rua 14 de
Rua João Scheller, Jd Nutrimil R$ dezembro 542, R$ 600.000,00
600,00 mensais

16)

Casa

Alvenaria,

terreno

13) Casa Alvenaria, dois quartos, 200m² Rua Vantuiu Machado
Rua Goiás 347 centro, R$ 650,00 de Oliveira 14, Jd Adram, R$
mensais

110.000,00

14) Casa Alvenaria, quatro quartos, 17)

Casa Alvenaria

70,00m²,

Rua Ismael Pinto Siqueira 1426, terreno 238m² Rua Eidiyano 223,
880,00 mensais

Mauá da Serra, R$ 250.000,00

