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- Fazemos exames toxicológicos para 
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as olimpÍadas do rio de janeiro, traduz de forma retumbante a incompetÊncia de nossas autoridades, 

de nossos administradores e de um mau planejamento, nos resultados, apesar de uma bela abertura, 

Único ponto positivo desses jogos. em qualquer outro paÍs sÉrio a atitude seria diferente. assumiriam o 

fracasso e o utilizariam como aprendizado para rever o futuro do esporte no paÍs. juntando a tudo isso 

um ufanismo exacerbado, aliado a uma prepotÊncia polÍtica e uma imprensa absurdamente incompetente, 

que avaliza a incompetÊncia das autoridades, o legado deixado por esta olimpÍada É de vergonha e 

incompetÊncia. o governo e os dirigentes do esporte, nÃo tÊm vergonha de se escorar em resultados pessoais 

e na grande maioria das vezes alcanÇados, Única e exclusivamente com muito sacrifÍcio, sem apoio e pela 

natural qualidade do atleta. um paÍs que tem a maior diferenÇa genÉtica do planeta, todos de biÓtipos, 

do negÃo ao japonÊs, atÉ mesmo maior do que os estados unidos da amÉrica É um fiasco olÍmpico. temos o 

material humano, a diversidade, mas em compensaÇÃo temos administradores cada vez mais corruptos e 

incompetentes. e tudo comeÇa aqui em nossos municÍpios, onde o esporte É tratado com descaso e nÃo como 

realmente deveria. olhe o esporte de sua cidade e estarÁ vendo o inÍcio do fracasso olÍmpico.



LINGUA DE FOGO
De um cidadão consciente - São lamentáveis as 

tramóias de alguns candidatos para vencer a próxima 
eleição. Quem sairá perdendo? Com certeza é o povo 
faxinalense! Pense bem! 

O povo ta sabendo - Tem valetinho de uma vila que diz 
que manda no povo que mora ali, e fala que o povo tem vez 
e voz, mas quando é questionado, apaga os comentários 
contrários covardemente e demonstra o quão é mentiroso. O 
povo tem voz própria, não precisa de qualquer um falar em 
seu nome. É o Rei Mentirosinho 3º da Vila!

Morena da terra do Tumati disse que quem pagar o 
preço do voto dela leva a Jandira de brinde. Que aço! É o tar 
de crimes, político e sexual!

Tem gente que proibi os funcionários até de usar o 
zapzap, nas usa o poder publico e instituições a seu favor. 
Dois pesos duas medidas. É assim que a cambada age, 
covardemente!

Na Terra do Tumati a cornitude está no ar! Tem cumadi 
chorando por causa do chifre. O amante ta feliz e o negão é 
só na risada. E viva a cornitude!

Dizem que na Terra do Café, tem lalau que fez ligação 
no celular da cumadi, falando bobagem e o valeti acabou 
descobrindo. Faça isso não rapaz, trazendo discórdia para o 
caso dos outros. Café amargo!

Na Terra da 8ª Colheitadeira, cuidado com o da verdura, 
ele pode te roubar. Quer verdura ou mole?  

Quem será, pai e fi lho estão juntos no trabalho, na 
política e até na cornitude. Portas abertas...da cadeira... 
De tanto transportar chifres, a torcida é para que eles 
acabem com a cabeça enfeitada, pois quando a cumadinha 
culta souber, vai ter troco. A torcida é grande para que isto 
aconteça, tem até fi la de espera. Dizem os estudiosos, que 
chifre foi feito pro homem, o boi é que os usa de exibido. 
Azedou!

Dito por um parente em um buteco - Tem candidato que 
ta indo em velório até de quem não conhece. Coisa feia!

Loirinha endiabrada trucou na cabeça do valeti e este 
pediu arrego. Fuja loko da loka! 

Dito por um parente – Tem gente que está esperando 
candidato ir pedir o voto com o reio na mão. Dia destes 
quase usou o reio enganado. Tá difícil! É roça!

Morena dotosa e de grandes virtudes na frente ta que 
ta. Dizem que ta distribuindo. Tamo na fi la!

Dito por um cidadão que presenciou - Tem candidato 
que é apoiado pelo lalau, mas quando é preciso, nega, 
mente que não é ele que está com o lalau e sim o lalau 
que está com ele. É mentira em cima de mentira. Inclusive 
mentiu pra mim. Mas a mentira tem pernas curtas! 

Dito na língua maldita - Na Terra da 8ª colheitadeira, 
máquina da cria todos os anos. A conta vai fi car pro povo 
pagar. Dinheiro de trouxa é festa de malandro!

Dito por um cidadão inconformado – essa lei é fraca se 
o lalau não pode sair candidato, porque um parente pode? 
Não ta errado? Eta leizinha sem vergonha!

O povo vê, paga e fala - Nada ta tão ruim que não possa 
piorar. O asfalto da Rua São Paulo já foi feito e refeito pelo 
menos 5 vezes, mas ninguém consegue tapar os buracos 
do lalau veiaquinho. Dinheiro de trouxa é festa de malandro!

A ameaça é própria dos covardes! A imprensa é livre! 
Quem veste a carapuça é porque deve! Tem uma dupla 
de candidatos que pensa que ameaçando vai conseguir 
alguma coisa. Façam sua campanha mentirosa e não se 
preocupem com a dos outros. Já têm BO pros dois!

  PARA REFLETIR
"Tenha cuidado com aquilo que você faz 

quando está com raiva. Algumas atitudes 

deixam marcas que duram para sempre."
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covardemente!

o que nÓs queremos pro nosso municÍpio, o que nÓs queremos pro 

nosso futuro e de nossa famÍlia? essa É uma pergunta fÁcil de 

ser respondida. queremos sempre o melhor! por isso É importante 

o conhecimento, a informaÇÃo, a troca de idÉias, a aÇÃo de 

maneira consciente e direcionada a alcanÇar esse objetivo. 

a polÍtica nÃo É apenas um meio de definir um futuro melhor, É 

a forma legal de conseguirmos isso, de conquistarmos isso. sÓ 

votando bem poderemos esperar por um futuro melhor. cidadÃo 

vocÊ tem o dever, e a oportunidade de atravÉs do voto escolher 

o melhor candidato. de que forma podemos fazer? analisando 

o que os candidatos jÁ fizeram pelo municÍpio mesmo sem ter 

assumido um cargo polÍtico, mas se ele jÁ assumiu um cargo 

pÚblico, como ele exerceu esse cargo e o que ele realizou 

durante este perÍodo. qual É sua Índole moral, Ética e se nÃo 

tem pendÊncias judiciais. o nosso futuro estÁ em nossas mÃos!

pagar. Dinheiro de trouxa é festa de malandro!

quase usou o reio enganado. Tá difícil! É roça!
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Receita libera mais um lote de 
restituição 

A Receita Federal liberou na segunda-feira dia (15) o crédito 
bancário relativo ao terceiro lote de restituição do Imposto 
Renda Pessoa Física 2016. Estão sendo liberadas também 
restituições dos exercícios de 2008 a 2015, que deixaram a 
malha fi na. A consulta ao lote está disponível deste o último 
dia 6 na página da Receita na internet. Para saber se teve a 
declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página 
ou ligar para o Receitafone 146. A Receita disponibiliza ainda 
aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta 
às declarações e à situação cadastral no CPF. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há inconsistências de dados identifi cadas 
pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração retifi cadora. Caso o valor 
não seja creditado, o contribuinte poderá entrar em contato 
pessoalmente com qualquer agência do BB ou ligar para 
a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo para defi cientes auditivos) 
para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco.

Dilma pretende constranger seus 
ex-ministros

 Ao fazer sua defesa pessoalmente no processo de 
impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff citará 
ex-ministros que hoje são seus julgadores para mostrar que 
todos eles acompanharam sua gestão no governo. A ideia 
é constranger ao menos seis senadores, que integravam o 
primeiro escalão e, na madrugada do dia 10, viraram seus 
algozes. A lista dos que foram ministros de Dilma e votaram 
para transformá-la em ré no processo é composta por Eduardo 
Braga (PMDB-AM) – que também ocupou o cargo de líder do 
governo no Senado –, Edison Lobão (PMDB-MA), Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), 
Marta Suplicy (PMDB-SP) e Marcelo Crivella (PRB-RJ). Dilma 
irá ao plenário do Senado no próximo dia 29 e já começou 
a se preparar para a sabatina. No Palácio da Alvorada, ela 
participará de um treinamento político para que seja capaz 
de rebater questionamentos duros, sem sair da linha. A “aula” 
jurídica será dada por José Eduardo Cardozo, o advogado 
responsável por sua defesa. Em reunião no Alvorada nesta 
quinta-feira, 18, os senadores Humberto Costa (PE), Paulo 
Rocha (PA) e José Pimentel (CE), todos do PT, explicaram a 
Dilma o formato da sessão de impeachment, a ser comandada 
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski. O presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), adiou para a manhã desta sexta-feira, 19, um 
encontro com a presidente afastada para discutir os detalhes 
da participação dela no julgamento. Renan embarcou na tarde 
de quinta-feira para o Rio com o presidente em exercício Michel 
Temer. Foi a primeira vez que os dois viajaram juntos, desde 
12 maio, quando Dilma foi afastada do cargo.

Supremo dá um Golpe na Ficha Limpa e a deixa suja 
VERGONHA NACIONAL!

Vereadores passam a decidir se candidato a prefeito é fi cha limpa. Integrantes de tribunais de contas 
reagiram a uma decisão do STF que deu "carta branca" a 6 mil "fi chas sujas" 

O STF determinou que um prefeito só fi que inelegível se 
as contas da gestão dele forem reprovadas pelos vereadores. 
Se isto não bastasse, uma declaração do ministro Gilmar 
Mendes sobre a Lei da Ficha Limpa durante o julgamento 
provocou críticas. A decisão do Supremo foi por seis votos a 
cinco. A palavra fi nal não será mais dos tribunais de contas e 
sim das câmaras municipais. Se um prefeito tiver as contas 
rejeitadas, ele só será impedido de ser candidato se dois 
terços dos vereadores concordarem. Foi uma resposta sobre 
a Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de quem 
teve contas reprovadas. Em pleno debate, o ministro Gilmar 
Mendes, criticou a Lei da Ficha Limpa. “Esta lei foi tão malfeita 
que - já disse sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo 
ou reconhecendo, pelo menos - que parece que foi feita por 
bêbados. É uma lei malfeita”, disse. Na quinta-feira, 18 de 
agosto, Gilmar Mendes reiterou o que disse. A OAB, que lutou 
pela Ficha Limpa, criticou o ministro. Em nota, disse que Gilmar 
Mendes deveria apoiar iniciativas que aperfeiçoam o sistema 

eleitoral, e que a linguagem usada por ele não combina com a 
postura de um magistrado. Voto vencido, o ministro Luiz Roberto 
Barroso, defendeu a lei, que nasceu de uma iniciativa popular 
em 2010. “A lei é boa, acho que a lei é importante e sóbria. 
Acho que é uma lei que atende algumas demandas importantes 
da sociedade brasileira por valores como decência política e 
moralidade administrativa”, declarou Luís Roberto Barroso. Na 
eleição passada, 84% das candidaturas barradas na Justiça 
Eleitoral foram justamente por pendências nos Tribunais de 
Contas. Agora, pelo menos 6 mil prefeitos e ex-prefeitos, que 
estavam com suas contas rejeitadas, fi caram liberados para 
concorrer já nesta eleição municipal. A Associação dos Tribunais 
de Contas considerou "um retrocesso" a decisão do Supremo. 
“É um grande retrocesso. Nós respeitamos a decisão, mas 
somos contra. Quereremos sensibilizar o Supremo Tribunal 
Federal através de ações próprias com vistas a ele avaliar”, 
disse Valdecir Pascoal da Associação de Tribunais de Contas. 
Ai eu pergunto: Quem está bêbado neste País? ... 

ELEIÇÕES - "ORIENTAÇÕES IMPORTANTES"
MP-PR esclarece dúvidas da população e divulga canais para 

orientação e denúncia 
Aproximadamente 8 milhões de eleitores em todo o Paraná 

irão às urnas no dia 2 de outubro para votar nos candidatos a 
prefeito e a vereador de seus municípios. Com 5,3% dos eleitores 
do Brasil, o estado permanece como o sexto maior colégio 
eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. No Brasil, espera-se que 
146 milhões de pessoas participem do pleito. Nesse contexto, 
para esclarecer dúvidas de cidadãos, candidatos e jornalistas, 
o Ministério Público do Paraná preparou umhotsite especial 
com informações diversifi cadas sobre as eleições municipais. 
Dentre os assuntos abordados, estão as condutas permitidas e 
proibidas na propaganda eleitoral, os crimes, como compra de 
votos, boca de urna, “chuva de santinhos” e fraude na votação, 
além das punições previstas para cada um deles e orientações 
sobre como denunciá-los. Há também informações acerca das 

regras específi cas para o dia das eleições, a importância do 
voto consciente, as atribuições dos cargos em disputa e o papel 
do Ministério Público, responsável por fi scalizar o processo e 
receber denúncias da população. No hotsite, será possível 
saber ainda sobre os locais de votação, além do calendário 
eleitoral com as principais datas até o dia da votação. Exercício 
da cidadania – Segundo o procurador de Justiça Armando 
Antônio Sobreiro Neto, coordenador das Promotorias de Justiça 
Eleitorais do MP-PR, o objetivo do hotsite é esclarecer as 
principais dúvidas dos cidadãos em relação ao pleito e divulgar 
os canais de acesso ao Ministério Público para orientações e 
envio de denúncias. “Além disso, a iniciativa contribui para o 
desenvolvimento da consciência cívica, independentemente do 
alcance técnico-jurídico, constituindo relevante ferramenta para 
o aprimoramento do exercício dos direitos políticos”, destaca.

 Governo reforça campanha de vacinação contra a dengue 
 O Governo do Estado está mobilizando lideranças 

comunitárias, religiosas, empresariais, políticas e a sociedade 
civil organizada para intensifi car a campanha de vacinação 
contra a dengue nos 30 municípios que registram o maior 
número de casos de dengue no Paraná. Na sexta-feira, 19 de 
Agosto, às 18h30, a Secretaria estadual da Saúde escolheu 
Paranaguá para reunir lideranças da cidade para apresentar 
dados da epidemia de dengue enfrentada pelo município 
e as estratégias do Governo para evitar o agravamento da 
doença na cidade. Nos 30 municípios que têm direito à vacina 
da dengue, as equipes estaduais estão discutindo com as 
prefeituras formas de ampliar a divulgação da campanha de 
vacinação para atingir a meta de vacinar pelo menos 80% do 
público alvo (500 mil pessoas). As 30 cidades escolhidas para 
receber a vacina são as que concentraram 80% dos casos de 
dengue, 93% dos casos de dengue grave e 82% das mortes. 
Em Paranaguá, município do Litoral paranaense, a situação foi a 
mais grave do Estado. No período epidemiológico entre agosto 

de 2015 a julho de 2016, a cidade confi rmou 15.779 casos e 
29 mortes decorrentes da dengue. “Em 2015/2016, o Estado 
registrou 61 mortes e quase metade foram em Paranaguá. Por 
isso, estamos buscando parcerias que repliquem a informação 
e sensibilizem a população sobre a necessidade de se vacinar”, 
ressalta a diretora da 1ª Regional de Saúde, Ilda Nagafuti. Ela 
complementa: “Temos a impressão que o povo de Paranaguá 
esqueceu o sofrimento que a doença causou na cidade, devido à 
baixa procura pela vacina nas Unidades de Saúde. Isso precisa 
mudar”, enfatiza. MUNICÍPIOS - A vacina vai para Paranaguá, 
Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, 
Boa Vista da Aparecida, Tapira, Santa Isabel do Ivaí, Cruzeiro 
do Sul, Santa Fé, Munhoz de Melo, Marialva, Paiçandu, São 
Jorge do Ivaí, Maringá, Mandaguari, Sarandi, Iguaraçu, Ibiporã, 
Jataizinho, Porecatu, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Londrina, 
Sertanópolis, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Itambaracá, 
Cambará e Maripá. BOLETIM - O último boletim da Dengue, 
não apontou registro de novos casos.
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
de 16 anos, brigou com dois travestis, sendo que a menor foi ferida na 
orelha esquerda por uma pedra. Durante buscas nas proximidades, a 
equipe foi solicitada por outra pessoa, a qual também informou que seu 
fi lho havia sido agredido por uma mulher. Todos os envolvidos foram 
convocados para comparecer na Delegacia.

Furto na Torre da Oi resulta em cindo detidos
Em Faxinal, quatro jovens identifi cados por: Diego H de Souza, 

de 19 anos; Andres Humenhuk, 18 anos; Wesley H Lopes, 20 anos; 
Thiago Cordeiro, de 19 anos; e um menor de 16 anos, foram detidos, 
acusados de furto na torre da operadora da Oi. A ocorrência foi registrada 
na Estrada da Bufadeira da Fonte, onde a referida torre está instalada. 
“Mediante denúncia anônima, de que alguns indivíduos estavam tentando 
furtar objetos da torre da operadora de telefonia Oi e ainda arrombar 
uma casa que também se encontra no terreno, a equipe da PM iniciou 
o deslocamento e ao chegar próximo ao local, percebeu que alguns 
jovens, ao avistar a viatura, correram de dentro da propriedade, que é 
cercada com alambrado e arame farpado, tentando evadir-se, momento 
que a equipe conseguiu realizar a abordagem e todos encaminhados 
para a Delegacia”, informou a Polícia Militar. Os acusados negaram que 
estivesse furtando algo e que vão provar que são inocentes. 

Jovem dá muito trabalho em Rio Branco do Ivaí
A Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí, registrou um longo boletim 

de ocorrências para relatar o desacato praticado por um jovem de nome 
Jonathan William de Godoy, 22 anos, no dia 16 de Agosto, de 2016, às 
17h:30min. O rapaz foi acusado de ameaça, desacato, desobediência, 
lesão corporal, resistência e infração de trânsito. Tudo começou durante 
um patrulhamento e quando os soldados fl agraram o detido conduzindo 
uma Honda CG 125 e transportando o garupa sem capacete. Ao receber 
voz de parada, ele não obedeceu e na fuga, por várias ruas, fazia gestos 
obscenos até entrar em uma casa. Quando os PMs desembarcaram, 
ele proferiu várias ameaças, jogou os documentos no chão e passou 
a agredir com um capacete e socos, um dos policiais que foi pegar os 
referidos documentos com o intuito de o identifi car. A confusão foi tanta, 
que foi preciso acionar uma equipe do Destacamento de Rosário do Ivaí 
e até um investigador que reside em Rio Branco, o Abel, foi para o local 
para tentar convencer o rapaz a não reagir. Também foi acusado de 
xingar os PMs de porcos e fazer ameaças, dizendo que iria levantar os 
endereços das autoridades que participavam da ocorrência, com intuito 
de promover uma vingança, pois tinha amigos em Telêmaco Borba que 
o ajudaria e que já viu dois policiais tombarem mortos. Ao fi nal, após a 
chegada do reforço, ele foi colocado em uma viatura para ser levado 
para Grandes Rios, onde as ameaças continuaram. No trajeto ele teria 
passado mal, e precisou ser hospitalizado. Na manhã de quarta-feira, 
dia 17 de Agosto, foi levado para a Delegacia, onde o Delegado iria 
decidir qual providência tomar. O jovem nega que tenha promovido tais 
ameaças, desacato ou agressões. 

Ladrões furtam duas bicicletas 
Amilton Caselatto e sua esposa Lurdes Prado Caselatto, moradores 

da Rua Paulo Rocha Wiedemann, no Bairro Vila Roma, procuraram a 
Polícia Militar e Civil para registrar um boletim de ocorrências na sexta-
feira, dia 19 de Agosto, de 2016. Segundo o casal, durante a noite, ladrão 
ou ladrões, pularam o muro da residência e já dentro do quintal, furtaram 
duas bicicletas que estavam em uma varanda da casa e pertencem a seus 
fi lhos, Augusto e Rafael Caselatto. Somente quando o dia amanheceu é 
que o delito foi percebido. Quem tiver informações das bicicletas, favor 
ligar para o 190 ou para o (43) 9954-8617.

Ladrões levam cinco cabeças de gado 
Ladrões de gado voltaram a agir na zona rural do município de 

Borrazópolis. Segundo o agente da Polícia Civil, Nisnick, desta vez a ação 
criminosa ocorreu no Bairro Guararema, na Fazenda Marisol. Inclusive há 
cerca de 30 dias, o José Altair, que é o administrador da propriedade, já 
havia dito, que estava desconfi ando de elementos suspeitos rondando a 
região. No sábado, dia 13 de Agosto, de 2016, notou que cinco cabeças 
de gado haviam desaparecido, sendo uma vaca leiteira, três bezerros e 
ainda um boi, o último da raça nelore, todos com a marca J. A., José Altair. 
O fi lho do proprietário, que é o peão de rodeio, o Everson, disse que ao 
fazer uma varredura nas dependências da fazenda, as vísceras do boi 

 Caminhão desgovernado causa danos
Um incidente aconteceu em Borrazópolis, por volta das 19 horas, 

de quinta-feira, dia 18 de Agosto, na Avenida Brasil em Borrazópolis, um 
caminhão baú desceu sozinho e atingiu dois veículos. Ele passou por 
cima de uma Motocicleta Honda Biz e ainda esbarrou em um carro de 
passeio que estava estacionado na frente do Gusttavo Supermercados. 
Apesar dos danos, ninguém se feriu. 

Candidato a prefeito feito refém em Cruzmaltina
Um assalto discreto, mas ousado foi praticado em Cruzmaltina na 

noite de domingo, dia 14 de Agosto, de 2016. Já era por volta das 21 
horas quando seis elementos chegaram na casa do comerciante Natal 
Casavechia, que é candidato a prefeito nestas eleições de 2016. Segundo 
seu primo, o Clóvis Casavechia, que é chefe da Guarda Municipal, os 
bandidos pegaram a vítima entrando em casa, em seguida fi zeram toda 
família refém, num total de cinco pessoas. Durante duas horas e meia, eles 
viveram momentos de terror na mira armas (revólver e pistola), inclusive 
Natal foi obrigado a abrir uma porta que dá acesso ao Mercado Central, 
comércio da família, que fi ca anexo a residência. Do estabelecimento 
foram levados: o dinheiro que havia no caixa, algumas mercadorias  e 
ainda fi zeram ameaças para que um cofre fosse aberto, algo que não 
ocorreu porque o referido cofre está com defeito e segundo familiares, não 
é mais utilizado. "Eram aproximadamente seis bandidos; dois entraram 
no endereço, dois fi caram na porta, do lado de fora, e mais dois dentro 
do carro que não foi visualizado o modelo e fi cou estacionado na frente 
do portão. Na rua estavam algumas pessoas e o movimento normal da 
cidade, mas ninguém percebeu nada", disse Clóvis Casavechia. Um 
Agente da Polícia Civil de Faxinal que estava trafegando na Rodovia PR 
-272 percebeu um gol vermelho, ele chegou a observar que a placa era 
de Apucarana, devido a velocidade acima do normal que era desenvolvida 
pelo motorista. Os meliantes teriam pego uma estrada rural que pode 
dar acesso a região do Município de Rio Bom passando pelos fundos 
de Borrazópolis. Da casa foram levados, dinheiro, jóias e vários objetos 
de valor. A Guarda Municipal e a Polícia Civil, acionaram o 190 para 
que a Polícia Militar pudesse colaborar com o cerco na região. Com a 
difi culdade de efetivo, no momento da ação, pois a princípio não havia 
militares em Cruzmaltina.

Furto a restaurante em Faxinal
A Polícia Militar registrou duas ocorrências em Faxinal, no dia 16 de 

Agosto. A primeira foi um furto na Rua Santos Dumont, no Restaurante 
Simplicidade. A proprietária contou que foi furtado seu telefone celular, de 
marca Samsung, de cor preta, não sabendo informar maiores detalhes. 
Disse ainda que suspeitou de um cidadão que esteve em seu restaurante, 
e que estava vestindo roupas claras e boné verde. De posse dessas 
características a equipe da PM abordou o acusado, que tem 32 anos, 
porém nada foi encontrado em posse do mesmo, que afi rmou ter ido ao 
estabelecimento, porém negou tal fato.

Embriaguez ao volante
O motorista de um fusca, Benedito Pereira Godoy, de 52 anos, foi 

detido às 19:40 horas de 16 de Agosto, na Av Eugênio Bastiani, 1230, 
após o mesmo bater contra uma Montana que estava estacionada. Foi 
constatado que Benedito estava com suspeita de embriaguez. Ele negou 
o fato e se recusou a fazer o teste. Segundo a Polícia, além da suspeita 
de embriaguez, o condutor não tinha CNH e os documentos do carro 
estavam atrasados.

Embriaguez ao volante e confusão no Lago Municipal 
Duas ocorrências foram registradas pela Polícia Militar em 

Borrazópolis. Uma delas foi um caso de embriaguez ao volante, que 
ocorreu no dia 14 de Agosto, de 2016,  às 18h25min, na Avenida Brasil. 
Policiais faziam patrulhamento, quando foram  informados por populares 
de que um Fiat Marea de cor branca estava sendo dirigindo de maneira a 
ameaçar pedestres nas vias da cidade. Foi avistado um veículo com as 
mesmas características informadas e durante a  abordagem do mesmo 
se verifi cou que o condutor Leanderson Andre Bonfi m, de 28 anos, tinha 
sintomas de embriaguez. Ao fazer o teste, o bafômetro aferiu 1,10 mg/l, o 
que é crime de trânsito e prevê detenção do condutor e multa de quase 
dois mil. No Lago Municipal o "pau quebrou" entre uma menor e dois 
travestis. Uma mulher de 36 anos, informou que sua irmã, uma adolescente 
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foram encontradas, juntamente com o couro e cabeça. "Provavelmente 
o boi deve ter espantado e ao perceberem que não iriam conseguir 
levar, o mataram no pasto e carregaram apenas parte da carne", disse 
Everson. Quem tiver pistas, deve ligar para a delegacia mais próxima, 
caso possível para (43) 3461 1122, ou para o 190.  

Mecânico comete suicídio na cidade de Mauá da Serra
Delvéchio de Camargo, 37 anos,  cometeu ato extremo em Mauá 

da Serra, às 22h00min, de terça-feira, 16 de Agosto, de 2016, em uma 
ofi cina mecânica que fi ca na Rua Flor da Serra 106, no Parque Industrial. 
Agentes da Guarda Municipal, e uma equipe da Polícia Militar, receberam 
ligações anônimas de que no endereço havia um homem tentando contra 
a própria vida. Ao chegar ao local, os soldados e agentes, se depararam 
com o rapaz ainda preso, com um fi o elétrico a uma estrutura metálica 
que fi ca no teto. Foi feito o isolamento da cena do suicídio e acionado 
a Polícia Civil de Marilândia do Sul, que não teria comparecido ao local 
porque havia apenas um agente de plantão (Falta de efetivo). Com a 
chegada do IML, o corpo foi encaminhado para a sede do Instituo que 
fi ca em Apucarana. A princípio o suicídio já havia ocorrido há várias horas. 
Não foram divulgados informações sobre as causas do fato lamentável, 
que deixou a família profundamente enlutada. Delvéchio era muito querido 
e sua morte também causou comoção entre os amigos.

Motocicleta é furtada e acusado preso pela PM
A Polícia prendeu um jovem de 20 anos, de nome Rafael, acusado 

de furtar uma motocicleta na tarde de quarta-feira, 17 de Agosto, de 2016, 
na Rua Albino Alves Pereira, no conjunto Adran, mas a família alega 
que este rapaz tem problemas psicológicos e que quando ele praticou 
o delito, não estava ciente do que fazia, por isso, ao invés de fugir, fi cou 
pelas ruas usando o veículo supostamente furtado. Na Polícia Civil, não 
há nenhum documento ou avaliação que comprove os transtornos e o 
caso está sendo devidamente apurado, por isso optamos por divulgar 
apenas o primeiro nome do detido. Em relação ao furto, a vítima, uma 
jovem mulher, disse que havia estacionado, no quintal de sua residência, 
uma motocicleta marca Honda Modelo CG 125 Fan, de cor vermelha, de 
Faxinal/PR e após 10 minutos notou que a mesma não se encontrava 
mais. Quando os policiais de plantão chegaram na casa da moradora e 
colhiam dados, a mesma recebeu uma ligação de uma pessoa perguntado 
se ela havia emprestado a moto para alguém, porque tinha visto um 
indivíduo trafegando com o veículo na região da Rua São Paulo com a 
Rua Eurides Cavalheiro de Meira. Policiais foram imediatamente para o 
local, onde conseguiram localizar o acusado que foi detido. 

Pai amarra homem que teria tentando abusar de seu fi lho
Um homem das inicias V. V., de 56 anos, foi acusado de tentativa de 

estupro em Borrazópolis.  O fato foi registrado no dia 14 de Agosto, de 
2016, às 12 horas, no Calçadão, Avenida Brasil. A PM foi acionada pelo 
pai de uma criança de 11 anos (menino). O reclamante havia amarrado 
o suposto agressor pelas mãos ao encontrá-lo dentro de um bar. "Uma 
criança de 11 anos, informou que no dia 13 de Agosto, de 2016, por volta 
das 15h,  estava na casa de uma amiga, que é próxima à residência do 
autor, e enquanto brincava foi abordado pelo detido que ofereceu dinheiro  
para que mantivesse relação sexual com ele. Relatou ainda que após 
ouvir isto do detido, passou a xingá-lo e ameaçou de chamar a Polícia e 
o Conselho Tutelar, o detido entrou em sua residência e pegou uma faca 
e ameaçou que o mataria. A criança  deixou o local  e não contou para  
seu pai, com medo do que viria a ocorrer, mas no dia seguinte decidiu 
contar tudo", informou o Boletim da PM. O genitor sabendo do ocorrido 
encontrou o acusado em um bar, local em que o amarrou até a chegada 
da Polícia. VV negou a prática do crime, por isso o caso foi encaminhado 
para a Delegacia de Faxinal, onde será devidamente apurado.

Veículo de Arapongas capota na PR -170 
Por volta das 15 horas, de quarta-feira, dia 17 de Agosto, de 

2016, ocorreu um acidente na Rodovia do Milho, PR-170, a cerca de 5 
quilômetros de Borrazópolis, sentido Novo Itacolomi, altura da Fazenda 
Pacaembu. Segundo dados apurados, no local, o motorista Eduardo 
Antônio da Silva, de 24 anos, morador de Arapongas, perdeu a direção ao 
entrar em uma curva e capotou um Fiat Uno Mille Economy, com placas 
MGY- 7705, de Itajai/SC. Apesar dos danos, o condutor saiu ileso, e ele 
mesmo acionou a seguradora. 
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ELEIÇÕES - Aplicativo da TSE para 

denúncias nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, na manhã de 
quinta-feira, 18 de agosto, o aplicativo Pardal, ferramenta que 
vai permitir aos cidadãos de todo o país fazer denúncias à 
Justiça Eleitoral de irregularidades praticadas por candidatos 
e partidos durante a campanha eleitoral. Durante o lançamento 
do aplicativo na sede do TSE, o ministro Gilmar Mendes, 
presidente do tribunal, destacou que o Pardal é “uma nova 
ferramenta institucional de combate à corrupção eleitoral” e 
que as denúncias recebidas serão apuradas pelo Ministério 
Público Eleitoral (MPE), “parceiro incansável na busca pela 
lisura das eleições”. Caberá ao MPE avaliar a consistência 
das informações recebidas e formalizar eventuais denúncias 
aos juízes eleitorais de cada localidade. “Da mesma forma 
que o advento da urna eletrônica permitiu caminharmos 
para a superação de antigas e recorrentes fraudes eleitorais, 
acreditamos que, com esta iniciativa, a Justiça Eleitoral abre 
mais uma porta para a ampliação do exercício da cidadania, 
chamando a sociedade a participar ativamente do controle do 
processo eleitoral por meio de denúncias de irregularidades”, 
enfatizou o presidente do TSE.  Gilmar Mendes lembrou 
que o país tem vivido um “longo e ardiloso processo político 
e institucional de consolidação da democracia” e a Justiça 
Eleitoral “tem se ocupado da tarefa estratégica de promoção da 
cidadania, com a missão institucional de garantir a legitimidade 
e a segurança do processo eleitoral”. O aplicativo - O aplicativo 
Pardal foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Espírito Santo (TRE-ES) com a colaboração do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) e será adotado em 
todo território nacional. O aplicativo Pardal pode ser baixado 
a partir de hoje nas lojas on-line para dispositivos móveis 
(celulares e tablets).

Projeto torna Barbosa Ferraz capital do 
crochê

O município de Barbosa Ferraz está perto de receber 
ofi cialmente o título de Capital do Crochê do Paraná. A 
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, 
aprovou o projeto de lei nº 654/2015, de autoria do deputado 
Evandro Araújo (PSC), reconhecendo a constitucionalidade 
e a legalidade da iniciativa. Apresentado no ano passado, 
o projeto teve parecer favorável dos 13 parlamentares que 
integram a CCJ e agora deve seguir para apreciação e parecer 
da Comissão de Cultura, após o que poderá ir à Plenário, para 
votação pelo conjunto dos parlamentares. “A proposta busca 
dar visibilidade e valorizar o trabalho realizado no município, 
auxiliando no desenvolvimento comercial e turístico da região”, 
comenta Evandro Araújo. Na justifi cativa, o parlamentar explica 
que dos 12 mil habitantes, cerca de três mil vivem da atividade. 
O crochê representa uma fatia importante da economia, 
gerando receita para as famílias e para o município. Além de 
comercializar o material pronto, a matéria-prima passou a ser 
produzida e vendida para outros estados. Hoje existem pelo 
menos quatro fábricas de barbante, três empresas de tecelagem 
e uma de fi ação, além de cinco lojas especializadas na venda 
de peças de crochê.

JAVIS - Jogos Abertos do Vale do Ivaí 2016 
será em Ivaiporã 

O professor Jaime Sacco, chefe do Departamento de 
Esportes de Ivaiporã, e o prefeito em exercício Dr. Adail Rother 
Junior, confi rmam que o Javi’s vai acontecer em Ivaiporã 
entre os dias 02 e 10 de setembro, de 2016. Foi confi rmado 
a participação de 22 municípios, entre eles Rio Branco do 
Ivaí, que havia perdido o prazo de inscrição por causa de 
um problema no sistema de informática e de comunicação 
da prefeitura municipal. Além do Vale do Ivaí, estão inscritos: 
Barbosa Ferraz, Cândido de Abreu, Pitanga e Manoel Ribas, 
que em praticamente todas as edições, participaram do evento. 
Palmital foi a cidade convidada, mas, na última hora, desistiu de 
se inscrever.  Adail e Jaime agradeceram a confi ança da região 
em Ivaiporã, para a realização de mais este evento, convidaram 
para que todos participem, reconheceram o grande trabalho do 
prefeito Carlos Gil no apoio ao esporte e outros setores, fazendo 
com que Ivaiporã pudesse viver uma transformação. Também 
foi lembrada a atuação do ex-governador Orlando Pessuti, que 
quando assumiu o comando do Estado, transformou o Javi’s 
em uma competição ofi cial da Paraná Esportes. P articiparam 
dos Jogos: Arapuã; Bom Sucesso; Borrazópolis; Faxinal; Godoy 
Moreira; Grandes Rios; Ivaiporã; Jandaia do Sul; Jardim Alegre; 
Kaloré; Lidianópolis; Lunardelli; Marilândia do Sul; Marumbi; 
Mauá da Serra; Rio Branco do Ivaí; São João do Ivaí; São 
Pedro do Ivaí; Pitanga; Manoel Ribas; Cândido de Abreu e 
Barbosa Ferraz. Modalidades disputadas: Atletismo masculino 
e feminino; Basquetebol masculino e feminino; bocha; futebol 
suíço masculino; futsal feminino e masculino; andebol feminino 
e masculino; malha, tênis de mesa masculino e feminino; truco; 
voleibol masculino e feminino; vôlei de praia e xadrez.

Segundo Lula Dilma vai se expor a 'Judas' 
no Senado

A menos de uma semana do início do julgamento fi nal da 
presidente Dilma Rousseff no Senado, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva diz ter esperança em uma vitória, embora 
às vezes fale como se o afastamento da sucessora estivesse 
consumado. Sem citar nomes, Lula diz que Dilma irá se "expor 
corajosamente" no Senado "para que o Judas Iscariotes possa 
acusá-la na frente dela". Afi rma que o presidente interino, 
Michel Temer, é constitucionalista e "sabe" que a antecessora 
é vítima de um "golpe parlamentar". Principal líder do projeto 
político do PT e réu sob acusação de obstrução da Justiça 
na Operação Lava Jato, Lula se diz alvo de mentiras e afi rma 
que seu partido não deve pedir desculpas pelo acusações 
de corrupção. "Quem tem que pedir desculpas é quem está 
inventando acusações."

Ambiental desativa fornos usados na 
produção de carvão

Em Lunardelli, na Estrada da Água Suja, zona rural do 
município, foi constatado um crime ambiental. Segundo o 
sargento Patrício e soldado Murilo, da Polícia Militar Ambiental, 
Pelotão de Apucarana, em uma propriedade rural haviam três 
fornos com capacidade de queimar cinco metros de lenha 
cada um. O material era transformado em carvão para uso 
comercial. Um dos fornos estava em atividade, o outro não eram 
utilizado no momento e um terceiro com a base inicial pronta. 
O responsável pelos fornos é, Hugo Aparecido Rangel, o qual 
revelou não ter autorização para produção do carvão. Diante 
do fato, foi feito um termo circunstanciado e o agricultor vai 
responder no Ministério Público pelo suposto dano ambiental.  
As autoridades chegaram ao local, após receber uma denúncia.

Final do Campeonato de Suíço de Grandes 
Rios

 No Domingo, 14 de Agosto, no Dia dos Pais, aconteceu 
em Grandes Rios, a  grande fi nal do Campeonato de Futebol 
Suíço. O evento esportivo começou às 13:30 horas com um 
amistoso feminino  entre Ribeirão Bonito e Flórida do Ivaí. Na 
sequência, Rio Branco do Ivaí e Grandes Rios, também fi zeram 
uma partida amistosa no feminino, às 16:00 horas foi a  fi nal do 
masculino entre as equipes do Sabugueiro x Mendonça, que  
empataram em 1 x 1, levando a decisão para os pênaltis e o time 
do Mendonça sagrou-se campeão pelo placar de  5 x 4. Houve 
também sorteio de brindes aos pais que estavam presentes. 
Em nota, o Secretário de Esportes João Aguiar agradeceu a 
participação de todos e disse que outras competições serão 
realizadas, porque o esporte é importante no envolvimento de 
toda sociedade e na promoção de saúde e entretenimento. 
Aguiar também parabenizou as equipes que se inscreveram 
e ressaltou que quem venceu merece o reconhecimento, mas 
cada time é vencedor por se propor a participar desta ou de 
qualquer outra atividade esportiva.
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CASAIS
APAIXONADOS

Vitória Gabriela, de níver em Borró. Parabéns!!

As escolas Colégio Estadual Érico Veissímo, Colégio Estadual Olavo Bilac e Escola 
Estadual Augusto Bahls fizeram um dia de atividades em prol da Ação Social e  da 

integração da família e da escola. Parabéns aos professores e participantes!
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

Carlão do Florisvaldo, de niver em Borró. Parabéns!! Lorena Miléski, de níver em Marilândia. 
Parabéns!! 

Beatriz Marega de niver em Borró. Parabéns!! 
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Turini integra Frente em defesa dos direitos dos 
trabalhadores

O deputado estadual Tercilio Turini é um dos integrantes da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores do 
Campo e da Cidade, lançada na Assembleia Legislati va do Paraná. 
O objeti vo é criar um movimento para combater tentati vas de 
reduzir conquistas e direitos dos trabalhadores, consti tuindo um 
fórum permanente de debates e mobilização de centrais sindicais, 
associações de classe e outros segmentos da sociedade. “Temos 
que estar atentos ao momento políti co e econômico do Brasil. 
Sabemos que o País precisa de ajustes, mas os trabalhadores 
não podem ser ainda mais penalizados diante da crise. Qualquer 
proposta de mudança na legislação, de reti rada de direitos, deve 
ser muito bem analisada e discuti da com a sociedade”, alerta 
Tercilio Turini. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado 
estadual Anibelli Neto, diz que a intenção é atuar em conjunto 
com a Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional. “Tudo o 
que vier para a Assembleia contra os direitos do trabalhador, do 
setor público ou privado, será enfrentado”, afi rma. Parti ciparam 
do lançamento, na últi ma terça-feira, representantes da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado 
do Paraná (Feti ep), Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
(Fetaep) e outras enti dades de trabalhadores. A presidente da 
CUT/Paraná, Regina Cruz, informou que em Brasília tramitam 56 
projetos de lei que reti ram os direitos dos trabalhadores. Além de 
Anibelli Neto e Tercilio Turini, integram a Frente Parlamentar os 
deputados Requião Filho, Tadeu Veneri, Professor Lemos, Chico 
Brasileiro Nelson Luersen, Evandro Araújo, Gilson de Souza, Luiz 
Claudio Romanelli, Pastor Edson Praczyk, Ademir Bier, Gilberto 
Ribeiro, Nereu Moura, Claudio Palozi, Ney Leprevost, Marcio 
Pacheco e Rasca Rodrigues.

Governo convoca 100 novos cadetes para formação
O governador em exercício Ademar Traiano autorizou a convocação de 100 

novos cadetes – 90 policiais militares e dez bombeiros militares – para iniciar 
o Curso de Formação de Ofi ciais (CFO) na Escola de Formação de Ofi ciais 
da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba. Parece não signifi car mais policiais para o interior, 

pois os novos alunos passaram no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no ano passado e terão, agora, uma 
formação de três anos na academia militar e devem fi car na região metropolitana. A formação dos cadetes inclui aulas sobre 
direitos humanos, direito penal, polícia comunitária e segurança pública. No último ano do curso, eles começam a ir para as ruas 
em um estágio supervisionado. Após esta fase, eles se formam como aspirantes a ofi ciais e são distribuídos para atuar em todas 
as regiões do Estado.  Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato, a autorização para a nomeação 
destes candidatos é mais uma demonstração da responsabilidade do Governo do Estado com a Polícia Militar e com a causa 
pública da segurança. Os cadetes se apresentarão na segunda-feira (22), no Centro de Recrutamento e Seleção da PM (CRS), 
na Rua Comendador Fontana, nº 270, Centro Cívico, Curitiba. Após isso, os candidatos terão que acompanhar um calendário de 
procedimentos para ingressarem no 1º ano do Curso de Formação de Ofi ciais. O curso tem duração de três anos e é promovido 
pela Escola de Formação de Ofi ciais da Academia Policial Militar do Guatupê. Por meio do edital, os cadetes poderão consultar 
as datas, horários e locais para iniciarem o processo de ingresso.

 APAE/Rosário do Ivaí décadas de luta e avanços 
Conheça um pouco do trabalho brilhante realizado pela APAE de Rosário do Ivaí. Desde sua 

fundação, muitos avanços foram possíveis 
No dia 16 de Agosto, de 2016, a reportagem da Rádio Nova Era e Blog do 

Berimbau, com colaboração de Hélio Silva, exibiu uma matéria em destaque, 
com a Diretora da Escola Especial, da APAE: Marta R. V. Martineli. O objetivo 
era ressaltar os avanços e a transformação que a instituição conseguiu desde 
1997, quando foi implantada em Rosário do Ivaí. Marta não poupou elogios a 
Diretoria atual, mas também aos ex-diretores, ex-presidentes e a comunidade, 
pois todos ajudaram a construir esta história de sucesso e superação. No link 
de vídeo, o leitor do Blog do Berimbau, pode ouvir a matéria e saber um pouco 
do que a APAE realiza, a exemplo de outras cidades do Paraná e Brasil. - A 
Instituição - Segundo a Diretora Marta, o movimento para a formação da 
antiga Escola de Educação Especial Renascer, iniciou-se no ano de 1997 
em uma casa alugada pela Prefeitura, contando apenas com uma Kombi, 
comprada através de doações e promoções, onde alguns funcionários também 
eram cedidos pela prefeitura e outros trabalhavam voluntariamente. No ano 
2000, a escola passou a ser em um prédio cedido pela Prefeitura e em 2002, 
a Prefeitura Municipal fez a doação deste mesmo prédio para a instituição. 
Com o passar dos anos, a entidade também adquiriu mais dois terrenos 
ao lado da sede. Já a Kombi, foi trocada por um Micro-ônibus antigo, para 

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.

aumentar a capacidade de transporte dos educandos, mas atualmente esse transporte é totalmente de responsabilidade da 
prefeitura. Por isso o ônibus foi vendido e o valor empregado em melhorias. Isso se fez através de muita luta, apoio e dedicação 
da diretoria, funcionários, comunidade que muito ajuda. Também ressaltamos os órgãos contribuintes e projetos elaborados. 
Em 2016, depois de muitas conquistas, a escola tem o nome de Escola de Educação Básica Rosário do Ivaí, na modalidade 
de Educação Especial, e atualmente conta com 30 funcionários (Conveniados, QPM, PSS e Equipe Técnica) atendendo 74 
alunos. "É uma entidade que vem buscando cada vez mais a integração dos alunos especiais. Fazendo com que se sintam 
interagidos socialmente e que se tornem o mais independente possível para o seu bem social e profi ssional. Esta escola conta 
com atendimentos nas diversas áreas da educação e saúde como: psicologia, fi sioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
assistência social e neurologia", disse Marta. - Atual administração - Presidente da APAE: Dr. Luiz Carlos Lazaretti; Diretora da 
Escola Especial: Marta R. V. Martineli e Vice-presidente: José Luiz Machado. Os funcionários são: Diretora: Marta R. V. Martineli; 
Pedagoga: Vilma Ap. B. Siqueira; Secretária: Thaila C. J. Lazaretti e Instrutora: Eva M. de Lima. Professores: Alice de Almeida, 
Aline A. M. Tassi, Cristiane S. Parra, Neide Ap. de Godoi, Rosana Scchuitak, Solange T. de O. Azevedo, Valéria dos S. Glufka, 
Vanessa P. da Silva, Viviane C. Dourado. Equipe de Apoio: Andressa K. de Andrade, Aparecida S. Ribeiro, Claudinéia Pereira, 
Maria Vitória R. Botega, Rosane Ap. S. Correia. - Programas - Educação Infantil: Objetiva proporcionar às crianças, estratégias 
de estimulação, possibilitando um desenvolvimento equilibrado com o aumento do potencial para garantir uma melhor evolução 
nas etapas de desenvolvimento neuropsicomotor. Na organização didático-pedagógica os procedimentos de intervenção são 
orientados pela equipe multiprofi ssional de acordo com as individualidades e necessidades de cada criança. Ensino Fundamental: 
Visa a formação pedagógica, respeitando as diferentes habilidades intelectuais, com abordagem dinâmica, jogos, brincadeiras 
e ludicidades. Educação de Jovens e Adultos / Programa Educacional Formação Inicial: Apresenta-se como possibilidade de 
ampliação de oportunidade de escolarização, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho. O foco para os alunos com maior comprometimento é a aprendizagem da autonomia e independência pessoal. 
- Educação Fisica - O trabalho na área da Educação Física tem seus fundamentos nas concepções do corpo e movimento, 
representado no corpo características lúdicas, culturais e humanas. Dando enfoque as habilidades psicomotoras e iniciação 
desportiva, estimulando a interação e favorecendo o desenvolvimento dos alunos. A APAE de Rosário do Ivaí oferece um ótimo 
suporte, facilitando o desenvolvimento do trabalho, tendo, academia completa, materiais e jogos específi cos e apoiando sempre 
para que os alunos participem das atividades de jogos escolares. – Arte - As aulas de arte têm por objetivo estimular a auto 
expressão, possibilitando o desenvolvimento das potencialidades através da criatividade, fl exibilidade, sensibilidade, refl exão e 
agir e prosseguir na busca do conhecimento, identifi cando a arte como fato histórico, contextualizando-a nas diversas culturas, 
aproximando-o do universo da humanidade nas suas diversas representações.

PF não indicia Lula por tríplex no Guarujá

A Polícia Federal entregou à Justiça o relatório fi nal sobre 
a fase Triplo X da Lava Jato. De acordo com o documento 
entregue na semana passada, foram indiciados a publicitária 
Nelci Warken (que admitiu ser a verdadeira dona de um tríplex 
no Condomínio Solaris, no Guarujá) e funcionários da Mossack 
Fonseca no Brasil. O jornalista André Shalders, do UOL, revela 
que o relatório fi nal da PF foi tornado público pelo juiz Sérgio 
Moro somente na quinta-feira (18). A Justiça arrolou também 
Maria Mercedes Riaño (chefe do escritório da Mossack no 
Brasil), Luis Fernando Hernandez, Rodrigo Andrés Cuesta 
Hernandez, Ricardo Honório Neto e Renata Pereira Britto, que 
trabalhavam para a Mossack. O empresário Ademir Auada, que 
intermediava negócios para a Mossack, também foi indiciado. 
A reportagem destaca que o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e seus familiares não foram indiciados. No entanto, 
o verdadeiro dono do apartamento no Guarujá é apurado em 
uma investigação à parte. A defesa do ex-presidente pediu a 
Sérgio Moro acesso à essa apuração na tarde de hoje (18). 
Ainda não há decisão.



e a
Nossos amigos e irmãos

Algumas pessoas se ressentem do convívio humano e só não 
se fecham por completo porque o contato constante com animais, 
sejam eles cães, gatos, pássaros, não permite que o amor e a 
ternura se desvaneçam totalmente. O escritor e editor britânico 
Joe Randolf Ackerley, morto em 1967, não era o que se pode 
chamar de amante dos animais. Seu comportamento chegou a 
ser considerado excêntrico. Na maturidade, adotou uma pastora 
alsaciana de nome Queenie. Ela se transformou em sua grande 
companheira, "a amiga ideal e o melhor relacionamento de sua 
vida", segundo o próprio escritor. Por causa dela, ele mudou. Sua 
produção literária teve uma melhora signifi cativa. Nos quinze 
anos em que conviveu com Queenie, produziu seus melhores 
livros. Em Minha cadela tulipa, um romance cheio de ternura, ele 
narra a amizade e o amor verdadeiro que compartilhou com sua 
leal companheira. O livro foi transformado em uma animação, 
que recebeu vários prêmios.

Na primeira metade do século XX, na cidade de Shibuya, 
o professor Hidesabaro Ueno adotou um cão da raça Akita e o 
chamou de Hachiko. Diariamente, o cão acompanhava o dono 
até a estação de trem e ali aguardava que ele retornasse de 
Tóquio, onde lecionava. Essa foi a rotina dos dois por mais de um 
ano, até que Ueno teve um acidente vascular cerebral e morreu. 
Durante dez anos, o cão fi cou aguardando seu amado dono, na 
estação, para surpresa e comoção de todos, que passaram a 
alimentá-lo. Essa história de amor e lealdade, concluída com a 
morte do fi el animal, foi divulgada por todo o Japão. Tornou-se 
matéria de jornal, documentário, livro e inspirou o fi lme Sempre 
a seu lado.

Diariamente, cães e gatos anônimos alegram o nosso dia 
a dia, dão carinho e amor incondicionais aos que lhes somos 
donos, ajudam a reduzir nossa ansiedade, estresse, confortam 
nos momentos de tristeza. Animais ensinam a amar e a perdoar. 
Eles existem, não para servir aos seres humanos como escravos, 
mas para lembrar-nos de que todos somos criaturas de Deus. 
Somos responsáveis por sua manutenção, pelos cuidados de que 
carecem. Infelizmente, muitos não estamos atentos a esse papel 
no mundo. Maltratamos, abandonamos, agredimos, exploramos, 
torturamos e até os matamos, de forma cruel. Em contrapartida, 
inúmeros voluntários resgatam animais em situação de risco, 
doentes, feridos. Cuidam para que se recuperem e se reintegrem 
ao mundo, às vezes, com o sacrifício do próprio repouso e 
alimento. São almas abnegadas que, inspiradas pelo sublime 
defensor da natureza, Francisco de Assis, entenderam que, no 
Universo, tudo está interligado. E que os animais são nossos 
irmãos menores. O nobre Franciscano dizia que "todas as coisas 
da criação são fi lhos do Pai e irmãos do homem. Deus deseja 
que ajudemos aos animais. Toda criatura tem o mesmo direito 
de ser protegida". Que possamos nos lembrar de que, como 
irmãos mais velhos, na escalada evolutiva da Terra, temos a 
responsabilidade dos cuidados necessários aos animais.
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HORÓSCOPO
                           Áries
               A Lua inicia a semana em seu signo

              indicando que haverá um aumento do 
desgaste energético para os arianos que se sentirão 
mais acelerados e aumentarão o ritmo das atividades. 
Essa energia pode gerar alguns impulsos irracionais, 
imprevistos e de difícil controle. Porém, essa mesma 
energia, tensa e nervosa, lhe será útil se você souber 
canalizá-la adequadamente para ir adiante com os 
projetos que estavam engavetados ou parados. Uma 
recomendação especial para aqueles que gostam de 
esportes: cuidado com acidentes, quedas e contusões. 
Seu regente se aproxima de Saturno e os acidentes 
podem ser inevitáveis!

                          Peixes
                 O momento atual é desafi ador para o 
                         pisciano, que precisa continuar fi rme 
em seus propósitos se quiser alcançar os seus objetivos. 
Dentro de você existem forças inimagináveis que o 
ajudarão a superar todos os obstáculos. Não duvide de 
sua força interior e o céu o recompensará. Lembre-se 
de que os problemas aparecem para fortalecer seu 
caráter, por isso aprenda com a experiência vivenciada 
e renove sua fé. De qualquer modo, cuide de sua saúde 
física e mental, diminuindo a sua ansiedade para não 
prejudicar a sua vida mental e material. Se você dirigir 
a sua energia de maneira construtiva conseguirá driblar 
os percalços que a vida lhe apresenta.

                          Touro
              Já na terça e quarta-feira dessa semana, 
                quando a Lua irá passar no seu signo, você 
se sentirá mais emotivo e sentimental, envolvido em 
assuntos familiares. Os relacionamentos afetivos serão 
salientados pela confi guração astrológica atual e por 
essa razão necessitarão de atenção de sua parte: um 
bom dialogo poderá ser necessário para esclarecer 
qualquer mal-entendido. Procure não dar tanta atenção 
aos pequenos detalhes que no fi nal não têm tanta 
importância na vida diária. Muitas vezes você implica 
com seu parceiro por causa de assuntos que poderiam 
ser relevados. Afi nal, uma relação não é feita de somas 
e subtrações. Se você fi zer algo para alguém que você 
ama, não apresente a conta depois!

                         Gêmeos
                 A sua vida cotidiana está se tornando 

                 pouco a pouco mais agradável e, sobretudo, 
mais organizada, especialmente porque seu regente, 
Mercúrio, se encontra no signo de Virgem, do qual 
também é regente. Aproveite esse bom momento 
para se empenhar ainda mais, mantendo uma agenda 
mais planifi cada, fazendo bons contatos e investindo 
de forma intensa em seus planos profi ssionais. Não 
se perca, porém, nos pequenos detalhes que irão 
desviá-lo de seu caminho e afastá-lo ainda mais de 
seus objetivos. Mantenha o foco. Nesse período você 
deve evitar o estresse que irá prejudicar a sua saúde e 
siga uma dieta saudável.

                         Câncer
                             Essa semana em que a infl uência da 

                            Lua Cheia ainda está muito atuante você 

parece estar diante de uma montanha de problemas de 

difícil solução. Os assuntos relativos à família requerem 

de fato muita energia de sua parte, mas se você se 

empenhar acabará organizando tudo e colocando as 

coisas em ordem. Em meados da semana um aspecto 

favorável da Lua irá salientar as suas qualidades 

pessoais, inclusive no âmbito profi ssional, facilitando 

as reuniões de trabalho e propiciando êxito. Confl itos de 

idéias serão solucionados com um bom dialogo. Encare 

a vida com leveza e não se descuide das atividades de 

lazer para preservar a saúde.

                         Leão
                          Renovado pela passagem do Sol em seu 
                   signo o leonino, que tem um ótimo período 
diante de si, pode começar a se sentir mais otimista em 
relação ao seu futuro e deve continuar a se empenhar 
para alcançar suas metas pessoais. O campo profi ssional 
está sendo favorecido pela presença dos planetas 
benéfi cos, Vênus e Júpiter, que indicam bons êxitos de 
suas iniciativas, proporcionando lucros e recompensas 
satisfatórias. Sua autoestima não poderia estar melhor, 
portanto não se deixe abater por eventuais difi culdades 
e leve adiante seus planos com fi rmeza e determinação. 
Com sua aura positiva você será capaz de contagiar 
colegas e chefes que apoiarão suas ideias. Podem 
ocorrer viagens profi ssionais.

                           Virgem
                    As confi gurações astrológicas dessa 

                     semana favorecem de maneira especial 

os virginianos, que devem conseguir ótimos resultados 

de suas iniciativas pessoais. Suas habilidades 

organizacionais serão muito úteis em seu dia a dia, 

e não somente no âmbito profi ssional. As pessoas ao 

seu redor percebem a sua aura positiva e colaboram 

facilmente com você para a realização de seus objetivos. 

Seu cotidiano nunca foi tão agradável! Aproveite para 

trabalhar em equipe e solucionar aqueles pequenos 

percalços que teimam em atrapalhá-lo. O momento é 

ideal para cuidar de sua saúde: procure atividades de 

lazer que o relaxem e possibilitem o repouso da mente.

                           Libra
                     Você tem muita coisa planejada e 

                      muitas vezes se sobrecarrega de 
atividades que podem ser exaustivas. Diminua as 
suas expectativas, pois nem sempre conseguirá a 
colaboração dos parceiros e colegas. Algumas pequenas 
decepções não o farão desistir de seus objetivos! 
Urano, em trânsito em oposição a seu signo, pode ser 
um estimulo para a sua mente, lhe sugerindo soluções 
criativas e surpreendentes para alcançar suas metas. No 
âmbito afetivo e amoroso, não se surpreenda se receber 
elogios e apoio inesperados. Se estiver disponível 
aproveite esse momento para encontrar o parceiro de 
seus sonhos: os astros estão conspirando a seu favor!

                        Escorpião
                                 Seu empenho pessoal está sendo 

                      recompensado e você começa a colher os 
resultados de seu empenho, por isso não perca de vista 
os seus objetivos. No entanto, não seja imprudente, 
pois poderá se prejudicar por erros de avaliação. Aliás, 
esses erros podem afetar também a sua vida privada 
atrapalhando os seus relacionamentos pessoais. Use 
a paciência e a persistência, e avalie cada passo mas, 
sobretudo, não force a barra em nenhuma situação. 
Lembre-se também de que seu corpo precisa relaxar. 
Por isso dê uma pausa em suas atividades profi ssionais 
e afaste as preocupações de sua mente para poder estar 
em forma para as suas atividades pessoais.

                       Sagitário
                  Agora que Saturno recomeçou a sua 

                       marcha direta em seu signo você pode 

tirar os seus planos da gaveta e ir adiante, rumo aos seus 

objetivos. Se você fez o todo o necessário e se empenhou 

bastante, obterá a recompensa merecida. Olhe o futuro 

com otimismo e aprenda com os obstáculos que a vida 

lhe apresentou: eles servem para fortalecer a sua força de 

vontade. Você pode encarar a vida com mais otimismo 

agora. Se durante essa caminhada difícil alguém segurou 

a sua mão, não se esqueça de recompensá-lo agora. E 

se estiver procurando um parceiro afetivo, mantenha 

os olhos bem abertos, pois poderá aparecer aquele 

companheiro tão desejado.

                       Capricórnio
                 Nada atrapalha sua caminhada que de 
                    agora em diante poderá contar inclusive 
com o apoio de parceiros e colegas para ir adiante com 
seus objetivos profi ssionais. Os obstáculos parecem 
estar diminuindo, mas você deve usar a sua capacidade 
organizacional com sabedoria, avançando com cautela. 
Nesta semana as confi gurações astrológicas indicam a 
possibilidade da conclusão defi nitiva de algum assunto 
pendente e que o está atazanando há algum tempo. 
Comece a respirar aliviado e encare o futuro com 
otimismo. Cuide melhor também dos seus assuntos 
pessoais, pois você tem relaxado nas atenções merecidas 
àqueles que o amam.

                          Aquário
                   Nesta semana seria melhor você não 
                   tomar nenhuma decisão importante, 
pois as confi gurações astrológicas não lhe são muito 
favoráveis. Você pode estar desperdiçando inutilmente 
energias em atividades desnecessárias. Portanto, 
aquariano, procure controlar a sua irritação e aja com 
calma diante das difi culdades que está enfrentando 
e aos poucos conseguirá encontrar a solução mais 
adequada para cada assunto. Em meados da semana 
começará a ver uma luz no fi m do túnel, pois poderá 
receber uma noticia que o deixará otimista em relação 
ao seu futuro. Pratique alguma atividade física ao ar 
livre para recarregar as energias.
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para se empenhar ainda mais, mantendo uma agenda 
mais planifi cada, fazendo bons contatos e investindo 
de forma intensa em seus planos profi ssionais. Não 
se perca, porém, nos pequenos detalhes que irão 
desviá-lo de seu caminho e afastá-lo ainda mais de 
seus objetivos. Mantenha o foco. Nesse período você 
deve evitar o estresse que irá prejudicar a sua saúde e 
siga uma dieta saudável.

                       

                 
                 pouco a pouco mais agradável e, sobretudo, 

                         Câncer
                             Essa semana em que a infl uência da 

                            Lua Cheia ainda está muito atuante você 

parece estar diante de uma montanha de problemas de 

difícil solução. Os assuntos relativos à família requerem 

de fato muita energia de sua parte, mas se você se 

empenhar acabará organizando tudo e colocando as 

coisas em ordem. Em meados da semana um aspecto 

favorável da Lua irá salientar as suas qualidades 

pessoais, inclusive no âmbito profi ssional, facilitando 

as reuniões de trabalho e propiciando êxito. Confl itos de 

idéias serão solucionados com um bom dialogo. Encare 

a vida com leveza e não se descuide das atividades de 

lazer para preservar a saúde.

                       

                         
                            Lua Cheia ainda está muito atuante você 

                         Leão
Renovado pela passagem do Sol em seu 

                   signo o leonino, que tem um ótimo período 
diante de si, pode começar a se sentir mais otimista em 
relação ao seu futuro e deve continuar a se empenhar 
para alcançar suas metas pessoais. O campo profi ssional 
está sendo favorecido pela presença dos planetas 
benéfi cos, Vênus e Júpiter, que indicam bons êxitos de 
suas iniciativas, proporcionando lucros e recompensas 
satisfatórias. Sua autoestima não poderia estar melhor, 
portanto não se deixe abater por eventuais difi culdades 
e leve adiante seus planos com fi rmeza e determinação. 
Com sua aura positiva você será capaz de contagiar 
colegas e chefes que apoiarão suas ideias. Podem 
ocorrer viagens profi ssionais.

                       

                          
                   signo o leonino, que tem um ótimo período 

                           Virgem
     As confi gurações astrológicas dessa 

                     semana favorecem de maneira especial 

os virginianos, que devem conseguir ótimos resultados 

de suas iniciativas pessoais. Suas habilidades 

organizacionais serão muito úteis em seu dia a dia, 

e não somente no âmbito profi ssional. As pessoas ao 

seu redor percebem a sua aura positiva e colaboram 

facilmente com você para a realização de seus objetivos. 

Seu cotidiano nunca foi tão agradável! Aproveite para 

trabalhar em equipe e solucionar aqueles pequenos 

percalços que teimam em atrapalhá-lo. O momento é 

ideal para cuidar de sua saúde: procure atividades de 

lazer que o relaxem e possibilitem o repouso da mente.

                       

                    
                     semana favorecem de maneira especial 

                           Libra
                     Você tem muita coisa planejada e 

                      muitas vezes se sobrecarrega de 
atividades que podem ser exaustivas. Diminua as 
suas expectativas, pois nem sempre conseguirá a 
colaboração dos parceiros e colegas. Algumas pequenas 
decepções não o farão desistir de seus objetivos! 
Urano, em trânsito em oposição a seu signo, pode ser 
um estimulo para a sua mente, lhe sugerindo soluções 
criativas e surpreendentes para alcançar suas metas. No 
âmbito afetivo e amoroso, não se surpreenda se receber 
elogios e apoio inesperados. Se estiver disponível 
aproveite esse momento para encontrar o parceiro de 
seus sonhos: os astros estão conspirando a seu favor!

                       

                     
                      muitas vezes se sobrecarrega de 

                        Escorpião
                                 Seu empenho pessoal está sendo 

                      recompensado e você começa a colher os 
resultados de seu empenho, por isso não perca de vista 
os seus objetivos. No entanto, não seja imprudente, 
pois poderá se prejudicar por erros de avaliação. Aliás, 
esses erros podem afetar também a sua vida privada 
atrapalhando os seus relacionamentos pessoais. Use 
a paciência e a persistência, e avalie cada passo mas, 
sobretudo, não force a barra em nenhuma situação. 
Lembre-se também de que seu corpo precisa relaxar. 
Por isso dê uma pausa em suas atividades profi ssionais 
e afaste as preocupações de sua mente para poder estar 
em forma para as suas atividades pessoais.

                       

                                 

                      recompensado e você começa a colher os 

                       Sagitário
                  Agora que Saturno recomeçou a sua 

                       marcha direta em seu signo você pode 

tirar os seus planos da gaveta e ir adiante, rumo aos seus 

objetivos. Se você fez o todo o necessário e se empenhou 

bastante, obterá a recompensa merecida. Olhe o futuro 

com otimismo e aprenda com os obstáculos que a vida 

lhe apresentou: eles servem para fortalecer a sua força de 

vontade. Você pode encarar a vida com mais otimismo 

agora. Se durante essa caminhada difícil alguém segurou 

a sua mão, não se esqueça de recompensá-lo agora. E 

se estiver procurando um parceiro afetivo, mantenha 

os olhos bem abertos, pois poderá aparecer aquele 

companheiro tão desejado.

                       

                  
                       marcha direta em seu signo você pode 

                       Capricórnio
                 Nada atrapalha sua caminhada que de 
                    agora em diante poderá contar inclusive 
com o apoio de parceiros e colegas para ir adiante com 
seus objetivos profi ssionais. Os obstáculos parecem 
estar diminuindo, mas você deve usar a sua capacidade 
organizacional com sabedoria, avançando com cautela. 
Nesta semana as confi gurações astrológicas indicam a 
possibilidade da conclusão defi nitiva de algum assunto 
pendente e que o está atazanando há algum tempo. 
Comece a respirar aliviado e encare o futuro com 
otimismo. Cuide melhor também dos seus assuntos 
pessoais, pois você tem relaxado nas atenções merecidas 
àqueles que o amam.

                       

                 
                    agora em diante poderá contar inclusive 

                          Aquário
                   Nesta semana seria melhor você não 
                   tomar nenhuma decisão importante, 
pois as confi gurações astrológicas não lhe são muito 
favoráveis. Você pode estar desperdiçando inutilmente 
energias em atividades desnecessárias. Portanto, 
aquariano, procure controlar a sua irritação e aja com 
calma diante das difi culdades que está enfrentando 
e aos poucos conseguirá encontrar a solução mais 
adequada para cada assunto. Em meados da semana 
começará a ver uma luz no fi m do túnel, pois poderá 
receber uma noticia que o deixará otimista em relação 
ao seu futuro. Pratique alguma atividade física ao ar 
livre para recarregar as energias.

                         

                   
                   tomar nenhuma decisão importante, 

HORÓSCOPOHORÓSCOPO
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Delfi m Netto recebeu R$ 240 mil da 

Odebrecht
O ex-ministro da Fazenda Delfi m Netto afi rmou à Polícia 

Federal (PF) ter recebido R$ 240 mil em espécie da empreiteira 
Odebrecht, que é investigada na Operação Lava Jato. Segundo 
o depoimento do ex-ministro, o dinheiro foi entregue ao sobrinho 
de Delfi m, Luiz Appolonio Netto, em seu escritório, "por razões 
de conveniência". A informação foi antecipada pelo jornal "O 
Estado de S.Paulo". O ex-ministro negou ter conhecimento 
de que o dinheiro viria do setor da empreiteira responsável 
pelo pagamento de caixa dois e disse que presta serviços de 
consultoria à Odebrecht há mais de 20 anos. Ele afi rmou, no 
entanto, que o serviço a que se referia o pagamento foi feito sem 
contrato, mas foi posteriormente declarado à Receita Federal. 
Ao delegado da Lava Jato Rodrigo Luís Sanfurgo de Carvalho 
ele disse ter pedido o dinheiro em espécie também por "razões 
de conveniência" e que não recebeu outros pagamentos do 
tipo da empreiteira. A oitiva foi feita na segunda-feira (15), em 
São Paulo. Delfi m havia sido intimado a depor em junho. O 
valor relatado pelo ex-ministro consta em uma das planilhas 
do chamado setor de "Operações Estruturadas" da empreiteira, 
cuja existência foi revelada pela Operação Xepa, 26ª fase da 
Lava Jato.

Teori determina investigação de Dilma e Lula
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori 

Zavascki, determinou a abertura de inquérito para investigar 
a presidenta afastada Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva por suposta obstrução das investigações 
da Operação Lava Jato. A investigação atende ao pedido do 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot.  Também serão 
investigados os ex-ministros José Eduardo Cardozo e Aloizio 
Mercadante, o presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Francisco Falcão, o ministro do STJ Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas e o ex-senador Delcídio do Amaral.   O pedido 
do procurador é baseado na delação premiada feita pelo então 
senador Delcídio do Amaral. Em uma das oitivas, o senador 
acusou a presidenta afastada Dilma Rousseff e o ex-presidente 
Lula terem interesse em nomear, no ano passado, o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas para barrar as investigações da Operação Lava Jato e 
libertar empreiteiros presos.  Segundo o ex-senador, a suposta 
tentativa contou com o apoio de José Eduardo Cardozo, que 
na época ocupava o cargo de ministro da Justiça, responsável 
por indicar informalmente à Presidência da República nomes 
de possíveis candidatos e do ex-ministro Aloizio Mercadante.  
Outro lado   - Em nota, a defesa de Lula afi rmou que o 
ex-presidente jamais interferiu nas investigações da Lava Jato. 
Os advogados também sustentaram que Lula não se opõe 
a qualquer investigação, desde que o direito de defesa seja 
respeitado. Dilma Rousseff declarou, por meio da assessoria, 
que não praticou nenhum ato para barrar as investigações da 
Lava Jato.

Duque negocia delação e vai citar Lula, Dilma e o PT
O ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque, 

condenado na Operação Lava Jato a mais de 50 anos de prisão 
como braço do PT no esquema de propinas na Petrobras, retomou 
as negociações para um acordo de colaboração premiada com 
o Ministério Público Federal. Duque está preso há um ano e 
cinco meses, em Curitiba. De acordo com o jornal O Estado de 

S. Paulo, entre os temas que estão sendo negociados estão 
informações sobre o partido, a presidente afastada, Dilma 
Rousseff, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Duque 
promete apontar a participação deles na sistemática de cartel e 
corrupção na estatal – com rombo reconhecido até aqui de 6,2 
bilhões de reais.

Funai e município deverão construir casa para índios Kaingang 
O procurador geral do Município, Paulo Sérgio Vital, reiterou 

que a Prefeitura de Apucarana sempre esteve à disposição da 
Justiça para viabilizar o projeto. O prazo para cumprimento da 
decisão só correria após o trânsito em julgado da sentença, 
ou seja, após esgotadas todas as possibilidades de recurso, 
o que levou o MPF a opôr embargos de declaração a fi m de 
corrigir a omissão. Agora a Funai terá o prazo de 180 dias 
para comprovar que destinou os recursos necessários, e o 
Município de Apucarana deverá fazer prova da construção 
(cujo projeto foi parcialmente elaborado) em 180 dias após a 
disponibilização da verba. De acordo com a decisão, caberá ao 
Município de Apucarana o fornecimento e a terraplanagem do 
terreno, a construção da obra e o custeio do funcionamento, 
arcando, ainda, com a manutenção do local e da equipe técnica 
até celebrar convênio com a Funai ou com o governo federal 

para custeio total ou parcial da manutenção do funcionamento 
da obra. Os recursos necessários para construção da obra e 
mobiliário deverão ser disponibilizados pela Funai. A decisão 
é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo MPF em 
2010 para assegurar direitos humanos e liberdades individuais 
da população indígena Kaingang, que se encontra em situação 
de vulnerabilidade em Apucarana. Por meio de um inquérito 
civil público, o órgão apurou o trânsito de índios da etnia, em 
situação de desamparo e precariedade pelo município. Ofício 
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Apucarana e 
laudo antropológico do MPF que embasam a ação comprovam 
a existência de um movimento indígena migratório de caráter 
permanente e signifi cativo em busca de fonte de subsistência 
alternativa com a comercialização de artesanatos no município. 

Teori não remete inquérito a Moro e Lula comemora
Lula conseguiu escapar – mais uma vez – das mãos do juiz 

Sergio Moro. Depois de ter uma de suas acusações, a de que atuou 
com o ex-senador Delcídio do Amaral para travar as investigações 
da Operação Lava-Jato, enviada para a Justiça em primeira 
instância em Brasília, o ministro Teori Zavascki, relator do petrolão 
no Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu enviar também 
para o mesmo tribunal outro inquérito em que o ex-presidente é 
suspeito de tentar atrapalhar a apuração do esquema de corrupção 
na Petrobras. Num despacho sigiloso, obtido por VEJA, Teori 
sustenta que os indícios de crime envolvendo o líder petista 
não têm conexão direta com os processos em andamento em 
Curitiba. De acordo com o pedido de instauração de inquérito 
feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Lula tentou 
infl uenciar lideranças do Senado para esvaziar a Lava-Jato. A 
suspeita se baseia na delação do ex-senador Delcídio do Amaral, 
que diz ter se reunido com o ex-presidente e os senadores 
Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá (PMDB-RR) no 
Instituto Lula, em São Paulo, em meados de 2015. Nesse 
encontro, Lula “tentou persuadir os congressistas, que estão 
entre as mais ascendentes lideranças senatoriais, a criar, no 
Senado Federal, comissão de acompanhamento da Operação 
Lava-Jato, com a fi nalidade explícita de miná-la”. Apesar de se 
tratar de um suposto complô armado contra a Lava-Jato, Teori 
Zavascki entendeu que o assédio de Lula aos parlamentares 
teria se “consumado no âmbito do Senado Federal, em Brasília”. 
“Nesse contexto, evidencia-se, em princípio, a inexistência de 
conexão necessária com os processos em trâmite na 13ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba”, escreveu o ministro 
em seu despacho de seis páginas assinado no último dia 8 de 

agosto. Essa é a segunda vez que Teori discorda da PGR num 
caso envolvendo o ex-presidente. Em junho, o ministro do STF 
mandou uma denúncia contra Lula, também por obstrução da 
Lava-Jato, para a Justiça Federal de Brasília. Os procuradores 
queriam que o processo fosse conduzido pelo juiz Sergio Moro. 
O ex-presidente se tornou réu por ter feito parte de um esquema 
para subornar o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, numa 
tentativa de evitar a delação premiada do ex-dirigente. Além 
de Lula, também são suspeitos de tentar frear a Lava-Jato a 
presidente afastada Dilma Rousseff, os ex-ministros José Eduardo 
Cardozo e Aloizio Mercado, os ministros Francisco Falcão, 
presidente do Superior Tribunal de Justiça, e Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas, além do ex-senador Delcídio do Amaral. Todos 
se tornaram alvos de um inquérito no STF. No caso de Dilma, 
há duas suspeitas de crime. A primeira é a de que a petista teria 
blindado Lula contra o juiz Sergio Moro ao nomear o ex-presidente 
como ministro da Casa Civil. A segunda está relacionada com a 
tentativa de Mercadante de tentar evitar a delação de Delcídio. 
Segundo a PGR, essa investida “baseou-se, ainda, na invocação 
parcialmente cifrada, mas sufi cientemente clara, do respaldo da 
senhora presidente da República, Dilma Rousseff”. Os envolvidos 
negam ter praticado qualquer irregularidade. Em sua decisão, 
Teori também determinou que sejam realizadas as 18 diligências 
propostas pelos procuradores. Dentre elas, estão o acesso às 
imagens dos circuitos de segurança do Palácio do Planalto, o 
depoimento do pecuarista José Carlos Bumlai e a análise no 
processo e no termo de posse do ex-presidente Lula na Casa 
Civil. O prazo para a coleta dessas provas varia de cinco até 90 
dias, podendo ser estendido por mais tempo.

Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 



GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241
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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, dois quartos, 
Rua Wilson Figueiredo Fortes 100, 
Vale Verde R$ 550,00 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, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
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 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
3) Terreno, Rua Madre Joana 
Angélica R$ 50.000,00
4) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
5) Terreno 300m², Rua Manoel 
Moreira Vidal R$ 50.000,00
6) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00
7) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
8) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
10) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
11) Casa Alvenaria 60m², Rua 
Presbítero Joaquim L. Mello 644, 
Residencial Casavechia, R$ 
125.000,00  
12) Casa Alvenaria, terreno 450m² 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426 
centro, R$ 490.000,00
13) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
14) Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
15) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
95.000,00
16) Casas Novas 70m² Residencial 
do Lago R$ 100.000,00

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

2) Terreno área de 354m², Jardim 

3) Terreno, Rua Madre Joana 

4) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

5) Terreno 300m², Rua Manoel 

6) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 

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

8) Terreno 600m² Rua Yani de 

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

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

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

12) Casa Alvenaria, terreno 450m² 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426 

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

14) Casa Alvenaria, Rua 14 de 

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

16) Casas Novas 70m² Residencial 

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

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.

- Terreno 480m² Centro, Prox. a Igreja 

Matriz. Valor R$55.000,00.

- Chácara de 20.735m² Prox ao trevo de 

Cruzmaltina, localizada no distrito de Rio 

Azul frente para a PR-272. Possui casa 

com 02 quartos, sala, cozinha e wc. Ótima 

localização. Valor: R$140.000,00.

-Sítio 30 de alq. 07 mecanizado e 

possibilidade de mecanizar mais 04alq. 

17alq de pastagem e 06alq de reserva 

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa, 

barracão de 120m, mangueira, área toda 

cercada com cerca paraguaia e a 04km de 

Faxinal.Consulte Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim 

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos, 

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

Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

02 quartos, sala, cozinha e wcsocial.

Terreno(ótima localização) 8x16 128m². 

Financia-se Valor: R$95.000,00.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

02 quartos, sala, cozinha e wc social. 

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

R$110.000,00.

- Casa Alvenaria Conj. Pedro Gonçalves 

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

cozinha, wc social, lavanderia coberta. 

Terreno 264m². Valor R$150.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti: 02 

quartos, sala, coz.,wc social e garagem 

coberta. Construção Nova/Laje. Financia-

se pela CAIXA ECONÔMICA. Valor 

R$110.000,00.

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 02 

quartos, sala, coz.,wc social e garagem 

coberta. Construção Nova/Forro PVC. 

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA. 

Valor R$100.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

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

wc social e garagem coberta. Construção 

Nova/Laje. Financia-se pela CAIXA 

ECONÔMICA. Valor a Combinar.

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

social e garagem coberta. Construção 

Nova/Forro PVC. Financia-se pela CAIXA 

ECONÔMICA. Valor a Combinar.

- Casa Alvenaria – Centro – 03 quartos, 

sala, cozinha, wc social, lavanderia e 

garagem coberta. Portão eletrônico e 

cerca elétrica. Valor Mensal R$650,00.

-Casa Alvenaria – Jardim Nutrimil: 

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

social, lavanderia, cerca elétrica, portão 

eletrônico e garagem coberta. Valor 

Mensal R$590,00.

-Casa Alvenaria Jardim Pedro G. da Luz: 

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

sala, coz., wc social. Lavanderia, garagem 

coberta e wc externo. Terreno 11x24 

264m². Valor R$700,00.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

TERRENOS MAUÁ

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL CASAS MAUÁ DA SERRA

LOCAÇÃO


