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LINGUA DE FOGO
Quem foi pra Faxinalzinho apenas uma vez nesse 

ano, disse que não volta mais, a estrada não existe mais. 
Imaginem quem tem que ir todo dia, os agricultores que 
penam pra transportar sua produção. Só temos um Distrito 
e está abandonado. Mas nada ta tão ruim que não possa 
piorar! Por isso, pense bem, vote errado de novo e vão sentir 
na pele por mais 4 anos.  

Na Terra da Uva, duas morenas embriagadas rolam no 
barro. Se formaram em UFC! Qui aço! Será desmulheração?

O povo sabe, o povo fala - Tem gente que foi em um 
hospital da região, onde dizem fazer reforma, mas como 
todo o resto está parado. Até o cimento ta na chuva! Dinheiro 
de trouxa... Será?

Segundo um agricultor – a crise ta ai, mas o que ta 
dando dinheiro mesmo, é adesivar carro. O preço ta em alta! 
Com a palavra ...

Morena da Terra da Madeira disse que o valeti não dá 
mais no couro. T á a procura! Achou!!

Queridinho da mamãe, bate de frente com ela e não 
deixa ganhar dim dim com aluguel. Nenê que bebe... 
Muuuuu!

Tem um luluzinho chamando os outros de joio. Joio sim, 
agora, ladrão do dinheiro público não! Voce é no mínimo 
restolho das pragas do Egito!

Dito num churrasco – Deus nos livre de alguém 
ganhar essas eleições, vai vir junto as quatro cavaleiras do 
apocalipse MIMI. Meu Deus!!

 Loirinha da Terra do Café tava que tava, deixou o valeti 
louquinho louquinho. Se não chegar, outro chega! Tamos ai 
na parada! 

Dito por cidadãos de Faxinalzinho: não temos mais 
estrada, a saúde está péssima, temos muitas difi culdades 
pra transportar nossa produção, não temos uma creche, 
mas fomos nós que elegemos o governante, pois ele perdeu 

na cidade. Nunca mais voltou aqui e não precisa mais vir. Já 
conhecemos!

Já começou a bagunça na Terra do Boi, não pode 
passar na rua com máquinas agrícolas, mais vamos ver a 
hora que as oito forem embora.

O povo reclama - O desrespeito com carros de som 
já esta deixando muita gente irritada. Tem carros que não 
estão respeitando nem os limites estipulados por Lei. Vamos 
colaborar, sem poluição sonora! Quem não respeita o 
cidadão não merece seu voto! 

Na terra da 8º Colheitadeira tem gordinho batendo de  
frente com o zapzap, mas também se não for assim, perde a 
mordomia e a pescaria.

Dito por um cidadão indignado: Parabéns a dois jovens 
empresários que pediram um terreno pra instalar e construir 
sua empresa na Terra do Tumati. Não conseguiram, mas 
receberam uma oferta do prefeito de Mauá da Serra e não 
aceitaram, pois querem gerar empregos e pagar impostos 
em Faxinal. Esses são verdadeiros faxinalenses, pensam na 
cidade. Já outros, como disse o secretário Artagão, preferem 
investir fora!  

Havia um poste no meio do caminho, no meio do 
caminho havia dois postes. Mas no campo? Como diz 
aquela música - ta todo mundo louco, oba, ta todo mundo 
louco oba...

O povo sabe e diz – Tem candidato que anda com dois 
pesos e duas medidas: hora diz que tem o apoio do atual, 
hora diz que não, depende da situação e de com quem ele 
fala. Porque será? 
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na pele por mais 4 anos.  

barro. Se formaram em UFC! Qui aço! Será desmulheração?

hora que as oito forem embora.

Coisa de bandido
Mataram o cachorro do amigo Juvêncio. Quem fez isso 

é bandido, temos um suspeito. Se alguém souber algo ligue 
pro número (43) 9970-0739.
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ELEIÇÕES 2016 
MP alerta: é proibido pedir votos em templos 
religiosos e a multa pode chegar a 8 mil reais
O Ministério Público emitiu nota com uma recomendação 

para lembrar os candidatos das questões relacionadas à religião 
durante a campanha eleitoral. Além da proibição de propaganda 
política em igrejas e templos, o MP reforça o combate à 
discriminação religiosa. Segundo a promotoria, as religiões 
de matrizes africanas são as que mais sofrem discriminação 
no período eleitoral. “Pelo princípio da laicidade, primeiro que 
não se utilize a propaganda eleitoral como forma de ofensa a 
religiões que não são muitas vezes respeitadas aqui no Brasil, 
sobremaneira as de matriz africana. Não se pode tolerar que a 
propaganda eleitoral se utilize de racismo religioso”, ressalta o 
MP, que também alerta que práticas consideradas como racismo 
religioso podem resultar na cassação do registro e do diploma 
dos candidatos, além de ações penais por parte do Ministério 
Público. Além do racismo religioso, o Ministério Público alerta 
para a proibição de propaganda de qualquer natureza dentro 
de templos religiosos, mesmo que por terceiros, em proveito do 
candidato. Não pode pedir voto nas igrejas e templos. “Vedada 
qualquer espécie de propaganda eleitoral positiva e negativa, 
pedido de voto, ainda que simulado; manifestação de apoio ou 
agradecimento público a candidatos e pré-candidatos; e que não 
pode também haver doação direta em dinheiro a propagandas 
e candidaturas por parte das instituições religiosas”, afi rma. 
Durante as eleições municipais, cada município conta com pelo 
menos um promotor com a designação eleitoral para receber 
as denúncias de irregularidades nas campanhas. Para fazer 
a denúncia, os cidadãos devem procurar o Ministério Público 
de seus respectivos estados.

Gilmar Mendes diz que proposta defendida 
por Moro é coisa de 'cretino'

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal 
Federal), afi rmou na terça (23) que integrantes do Ministério 
Público Federal devem "calçar as sandálias da humildade". 
Classifi cou ainda de "cretino" quem criou proposta de combate à 
corrupção defendida pelo juiz Sergio Moro e pelo coordenador da 
Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol. "É aquela 
coisa de delírio. Veja as dez propostas que apresentaram. Uma 
delas diz que prova ilícita feita de boa fé deve ser validada. 
Quem faz uma proposta dessa não conhece nada de sistema, 
é um cretino absoluto. Cretino absoluto. Imagina que amanhã 
eu posso justifi car a tortura porque eu fi z de boa fé", disse o 
ministro. Mendes refere-se ao pacote de projetos de lei entregue 
ao Congresso por integrantes do Ministério Público Federal em 
março com mais de dois milhões de assinaturas de apoio. O 
pacote propõe a adoção de novos instrumentos de investigação 
para combater a corrupção. Um dos principais entusiastas das 
chamadas "dez medidas contra a corrupção" é o procurador 
Deltan Dallagnol. Um dos tópicos do texto fl exibilizaria a utilização 
de provas obtidas ilicitamente, desde que não haja má fé por 
parte do investigador que a colheu. A proposta em questão tem 
apoio de Sergio Moro, responsável pela Lava Jato. O magistrado 
saiu em defesa da medida, por exemplo, quando participou de 
audiência na Câmara, no último dia 4.

Termina em 31 de agosto prazo de saque do abono salarial
Mais de 65 mil trabalhadores do Paraná têm direito ao 

abono salarial ano-base 2014 e ainda não fi zeram o saque do 
benefício. O valor é de um salário-mínimo (R$ 880) e pode ser 
sacado até 31 de agosto. O assunto foi discutido, na manhã 
de segunda-feira, 22 de Agosto, em visita do superintendente 
Regional do Trabalho no Paraná (SRTE/PR), Paulo Kroneis, 
ao secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), 
deputado Artagão Júnior. “Estamos alertando a população 
que tem direito ao benefício para que faça o saque no Banco 
do Brasil ou na Caixa Econômica Federal o quanto antes, pra 
não deixar pra última hora e correr o risco de perder. São mais 
de 65 mil paranaenses que ainda não sacaram. Servidores 

públicos são 6 mil”, explicou Kroneis. O secretário Artagão 
Júnior reforçou. “A Seju está fazendo contato com os servidores 
e a população em geral, numa grande mobilização. Embora já 
tenha sido divulgado pela mídia e por diversos outros canais, 
há muita gente que ainda não sabe. Portanto, é importante 
massifi car a informação”. O benefício, válido para trabalhadores 
que receberam até dois salários mínimos em carteira assinada 
no período de 2014, faz parte do FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador). Participaram da reunião o diretor do Trabalho 
na Seju, Cícero Teixeira, o assessor técnico Élcio Coltro e o 
coordenador-geral da Seju, Elias Thome.

Projeto de violência doméstica segue para sanção 
A criação de diretrizes para a implantação e uso de um 

dispositivo de segurança preventiva, o chamado “botão do 
pânico”, para mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, foi aprovada em redação fi nal na sessão de segunda-
feira (22) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A sessão 
plenária voltou a ser comandada pelo presidente da Casa, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), que nos últimos dez dias 
foi governador interino do Estado, em razão da ausência do 
governador Beto Richa (PSDB) e da vice-governadora Cida 
Borghetti (PP).  O projeto de lei nº 868/2015, da deputada 
Cristina Silvestri (PPS), foi aprovado com as alterações propostas 
por meio de substitutivo geral da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que procurou ajustar o projeto para que não 

confi gurasse vício de iniciativa.  Com a votação fi nal realizada 
o projeto seguirá para a sanção (ou veto) do governador do 
Estado. Pela proposta, o uso do “botão do pânico”, quando 
implantado pelo Executivo, será através ações integradas entre 
o Poder Executivo e o Poder Judiciário na forma de parcerias 
e convênios. Serão selecionadas para o uso do dispositivo 
“as vítimas de violências domésticas já protegidas por medida 
protetiva pelo Poder Judiciário, mediante avaliação específi ca 
e demais precauções legais”. Por fi m, a iniciativa determina 
que o “Poder Executivo regulamentará o uso do Dispositivo de 
Segurança Preventiva – DSP, ‘Botão do Pânico’, adequando 
sua implementação em todo o Estado do Paraná, na medida 
das disponibilidades orçamentárias”.

Apae de Londrina deve restituir R$ 13 mil de convênio com o Estado
O presidente da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae) de Londrina, Antônio Valdemir Zago, 
deverá restituir, de forma solidária com a entidade, R$ 13.000,57 
ao cofre do Estado do Paraná. A sanção foi determinada em 
razão da existência de saldo bancário após a vigência do 
convênio entre a Apae e a Secretaria de Estado da Educação 
(Seed). O valor deverá ser corrigido monetariamente e calculado 
após o trânsito em julgado da decisão, da qual cabem recursos. 
As contas de 2012 do convênio foram julgadas irregulares 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que 
recomendou que ambas as entidades, adotem providências 
para adequação das gestões de transferência voluntária à 
Resolução nº 28/2011 e à Instrução Normativa nº 61/2011 da 
corte. Os recursos, no valor total de R$ 478.290,14, haviam 
sido transferidos para a oferta de educação básica aos alunos 
com necessidades especiais. A Coordenadoria de Fiscalização 

de Transferências e Contratos (Cofi t), antiga DAT, responsável 
pela instrução do processo, opinou pela irregularidade das 
contas e pelo ressarcimento dos recursos remanescentes 
após a vigência do convênio. O Ministério Público de Contas 
(MPC) concordou com a unidade técnica. Ao fundamentar seu 
voto, o relator do processo, conselheiro Fernando Guimarães, 
concordou com a Cofi t e com o MPC. Ele destacou que a falta 
de restituição do saldo fi nal do convênio caracterizou ofensa ao 
artigo 15 da Resolução nº 28/2011 do TCE-PR. Os conselheiros 
aprovaram, por unanimidade, o voto do relator, na sessão de 
27 de julho da Segunda Câmara. Os prazos para recursos 
passaram a contar a partir de 5 de agosto, quando o acórdão nº 
3569/16 – Segunda Câmara foi publicado, na edição 1.416 do 
Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC). O periódico é veiculado 
no portal www.tce.pr.gov.br.

Janot se enrola ao explicar suspensão da delação de Léo Pinheiro
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tomou uma 

decisão inédita: suspendeu as negociações de delação com o 
empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, no âmbito da 
Lava Jato. Janot tomou a decisão sob o impacto da capa da 
edição de VEJA que está nas bancas. Na reportagem, VEJA 
informa ao longo de seis páginas que Léo Pinheiro, atendendo a 
um pedido de Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou 
engenheiros da OAS examinar os problemas de infi ltrações que 
o ministro estava tendo em sua casa. Depois disso, recomendou 
uma empresa de Brasília para fazer o conserto e, uma vez 
concluído o serviço, mandou que os engenheiros da OAS 
voltassem à casa do ministro para checar o resultado. Dias Toffoli, 
segundo a delação de Léo Pinheiro, pagou a empresa indicada 
pelo serviço, o que aparentemente mostra que, na transação, 

não houve nenhuma ilicitude. O caso é que ninguém faz uma 
proposta de delação para contar trivialidades. No momento em 
que a delação fosse homologada, o empreiteiro teria então de 
apontar os crimes e as provas. Antes que se chegasse a essa 
etapa decisiva, o procurador Rodrigo Janot resolveu cancelar 
as negociações com a OAS. Sua decisão inédita – porque 
jamais se cancelou uma delação em função de vazamentos de 
qualquer espécie – foi, na realidade, uma resposta às suspeitas 
levantadas pelo ministro Gilmar Mendes. Na segunda-feira, 
Mendes especulou que o vazamento da delação, talvez fosse 
obra dos “próprios investigadores”. Disse Mendes ao jornal Folha 
de S. Paulo: “Não quero fazer imputação, mas os dados indicam 
que a investigação (do vazamento) deve começar pelos próprios 
investigadores. Estão com mais liberdade do que o normal”.



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Josiane Aparecida dos Santos; e diversos outros objetos. O temor é que 
os bandidos utilizem estes cheques para aplicar golpes no comércio. 
Já em relação ao detido, ele não confessou os delitos, mas diante das 
fortes suspeitas, foi levado para a Delegacia de Faxinal, onde as devidas 
providências seriam tomadas.

Jovem ameaça policiais com Colheitadeira 
Um jovem de nome João Vitor Morador, de 21 anos, foi acusado de 

ameaçar policiais com uma colheitadeira na Av. Padre Gualter Farias 
Negrão, na noite de quinta-feira, dia 25 de Agosto. O rapaz nega que 
tenha cometido tal ato, mas os detalhes do que ocorreu foi registrado em 
um Boletim de Ocorrências que é público, feito pela Polícia.  Veja o diz o 
relatório da PM na íntegra: "Durante patrulhamento a equipe deparou-se 
com o rapaz bloqueando a via pública conduzindo uma colheitadeira, 
o mesmo também buzinava de forma ininterrupta. Quando abordado 
e solicitado o condutor para desbloquear a via, o mesmo desacatou o 
policial proferindo ofensas e se recusou a sair do local. Após receber voz 
de abordagem, foi pedido para descer da máquina, o mesmo se recusou, 
e tentou empreender fuga, momento em que o soldado de serviço e um 
guarda municipal se colocaram a frente da colheitadeira, sendo que o 
condutor avançou com a máquina agrícola para cima do militar e guardas 
municipais ameaçando os, que se não saíssem iria atropelar. O condutor 
só desceu da máquina quando seu pai chegou e o convenceu. E devido a 
grande concentração de populares e risco de que os mesmos investissem 
contra o militar de serviço, teve de ser feita a entrega da máquina agrícola 
para o pai do autor, e o condutor foi encaminhado para a delegacia de 
Faxinal para as devidas providencias", informou o Boletim da PM. 

Jovem é detido acusado de receptação de dormentes
No dia 25 de Agosto, de 2016, a Polícia Militar e a Polícia Civil, 

informaram que um jovem de 22 anos, de nome Marcelo Henrique, foi 
detido acusado de receptação. O rapaz negou qualquer envolvimento com 
o crime. Este fato foi registrado na Av. Brasil, fundos do Bar Boiadeiro. 
"A equipe recebeu informações anônimas de que alguns dormentes, que 
seriam de uso exclusivo em trilhos de trem da América Latina Logística, 
estavam nos fundos do Bar. Diante dos fatos, a equipe coletou informações 
que davam conta que o proprietário estaria em uma academia. Foi feito 
contato com o mesmo, o qual acompanhou e franqueou a entrada da 
equipe em seu terreno e realmente foram encontrados dez (10) dormentes 
empilhados ao lado da garagem", informou a PM. Diante dos fatos a 
equipe encaminhou o detido e os objetos para a delegacia de Polícia de 
Faxinal para as devidas providências.

Furto em Faxinal
Em Faxinal, houve o furto foi de uma Hondsa C-100 Biz, levada da 

Avenida Eugênio Bastiane, no dia 23 de agosto. O registro do boletim, 
foi às 22 horas. Uma mulher afi rmou que havia entrado em sua casa, 
por cerca de 20 minutos e ao sair sua motoneta não se encontrava mais 
no local, havia sido furtada. Foram realizadas rondas para localizar a 
referida Biz, mas sem sucesso.

Ladrões levam duas motocicletas em Faxinal
Em Faxinal, duas motocicletas foram furtadas no dia 22 de Agosto, 

de 2016. Um dos casos foi registrado 22:30 horas na Rua Claudemiro 
Gonçalves Moreira com a Avenida Brasil, na frente Farmácia Magistral. 
Um morador contou, que por volta das 19 horas, havia estacionado sua 
motocicleta de marca Honda, modelo CG 125 Fan, de cor preta, placa 
AOO-5504 de Faxinal/PR, na referida Rua Claudemiro Gonçalves, e as  
22 horas, ao sair, o mesmo percebeu o furto. Também ocorreu um furto 
às 13 horas, na Rua São Paulo, 515. Um jovem de 19 anos passou a 
relatar que havia estacionado a sua Honda Biz 100 de cor verde com 
placa DBT-8076 e ao retornar, notou que gatunos haviam levado o veículo 
e deixado no local uma bicicleta de cor branca e bordô toda riscada. Foi 
visto um homem de estatura baixa e polaco, mas ninguém foi preso e a 
moto não foi recuperada.

Mãe detida por receptação em Mauá da Serra
Mariluci Almeida Paranhos da Silva, 44 anos, foi detida acusada de 

receptação, no dia 22 de Agosto, de 2016, na cidade de Mauá da Serra. 
Segundo informações, ela estava pagando de forma parcelada, uma moto 
comprada de um tal de Marcelo, pelo valor de 500 reais, e que estava 
em poder do seu fi lho de 16 anos. O detalhe é que a moto era furtada. 

 Ladrões agem na Serra do Cadeado e em Faxinal
Na noite de quinta-feira, dia 25 de Agosto, de 2016, assaltantes 

agiram na zona rural de Faxinal, e o detalhe que chamou atenção, é 
que eles utilizaram um CrossFox com placas de São Pedro do Ivaí, que 
havia sido roubado durante um assalto a Praça de Pedágio da Serra do 
Cadeado, entre Mauá e Ortigueira, e que havia ocorrido no dia anterior. 
Em Faxinal, a ação foi na Estrada do Barrerinho, a vítima é um morador 
conhecido como Dango, de 61 anos. Segundo informações, ele estava 
trafegando pelo local, com uma caminhoneta S-10, quando foi ultrapassado 
pelo CrossFox ocupado por quatro bandidos. Eles fecharam a S-10 e 
anunciaram o roubo. A vítima tentou fugir, engrenando uma marcha ré, 
mas caiu em um buraco e foi dominado pelos assaltantes, que disseram 
que queriam um veículo para praticar uma fi ta, que na linguagem dos 
criminosos, seria algum delito, possivelmente outro roubo na região. Os 
meliantes não obtiveram sucesso em levar a caminhoneta, porque não 
conseguiram retirar ela do buraco, por isso fugiram levando do senhor 
Dango, apenas um celular e uma motosserra. A Polícia, foi acionada, 
mas os bandidos fugiram. Segundo investigadores da Civil, pouco depois 
fi cou costado que os marginais eram os mesmos que assaltaram, entre 
Ortigueira, e Mauá da Serra, a Praça de Pedágio no dia 24 de Agosto. As 
informações constam no Boletim da PM, de Telêmaco Borba, divulgado 
na quinta-feira, dia 25 de agosto. O chefe do Posto de Pedágio, relatou 
que quatro indivíduos trajando roupas escuras e toucas ninjas, chegaram 
em um veículo gol branco e deram voz de assalto. Da Praça, subtraíram 
dinheiro em espécie. Os indivíduos portavam armas, sendo visualizado 
uma espingarda calibre 12, uma pistola e um revólver e que, um dos 
homens, realizou um disparo em direção a cabine. Informou, ainda, que 
na fuga, subtraíram um Cross Fox branco com placas AID 0226 de São 
Pedro do Ivaí, que pertence a Ana Inês Fernandes Gouveia e Donato 
Rodler, que são moradores de São Pedro. Além do carro, levaram da 
Inês e mais três vítimas, diversos objetos pessoais. Inês disse que 
seguia viagem na companhia de mais três pessoas e que ao chegarem 
no Pedágio, foram surpreendidos por dois elementos encapuzados, 
estes armado com arma de fogo tipo longa e outro com uma pistola, e 
um terceiro elemento que dava cobertura; um deles pedia carteiras e que 
na ação criminosa foram roubados da vítima, Ana, dois casacos de couro 
e tecido, uma bolsa para maquiagem, R$ 80,00 e duas pastas contendo 
documentação do Colégio Estadual do Campo Vicente Machado e um 
pen drive com projetos e fotos. No Crossfox, estava também o Edney 
Bosso e dele foram roubados uma carteira contendo seus documentos 
pessoais, cartões de banco e R$ 43,00. De Silvana Paulino, roubaram 
seu casaco e dois pares de sapatos. A última vítima é José Ribeiro, que 
foi obrigado a entregar seu celular. A Polícia da região está em alerta e 
tenta prender a quadrilha.

Acidente na Descida do Sabino
Um caminhão VW/24.250 com placas IOY-7264, de Maringá, que 

transportava um rolo compactador, passou direto na última curva da famosa 
Descida do Sabino, Rodovia do Milho, em Novo Itacolomi, no trecho que 
liga com Borrazópolis. Segundo informações, com o acidente, o caminhão 
foi parar em uma ribanceira e o maquinário que era transportado, caiu um 
pouco antes. Duas pessoas estavam na cabine, uma delas conseguiu 
sair e a outra fi cou presa nas ferragens, mas consciente.

Casa arrombada é um suspeito preso pela PM
A Polícia Militar de Borrazópolis prendeu um jovem de nome Adriano 

Correia Zamperlini, de 23 anos, em atitude suspeita. Ele estava com 
uma motocicleta placas ANW-9809 e portando dois capacetes. Outro 
detalhe, a moto tem documentação atrasada e Adriano não possui 
carteira de habilitação. Ele é morador de Marilândia, disse que trabalha 
em Apucarana e já tem passagens por furto, ele estava bastante nervoso 
durante a abordagem e ainda tinha dois mandados de prisão revogados. 
Enquanto o jovem era qualifi cado no Destacamento da PM, compareceu 
ao local, o Osmar Salustiano Rodrigues, mais conhecido como Nenê. 
Ele relatou que sua casa foi arrombada e em frente a ela, durante o 
furto, foi percebida uma motocicleta suspeita, com um indivíduo que 
tinha características que batiam com a do jovem que foi preso. Da casa 
do Osmar Salustiano, foram levados: notebook: tablete; mp3; produtos 
alimentícios; quatro folhas de cheque em nome do Osmar e de sua esposa 
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"Em patrulhamento a equipe da PM avistou dois indivíduos em uma 
motocicleta em atitude suspeita, que ao receberem voz de abordagem 
empreenderam fuga, sofrendo uma queda. Em consulta foi constatado 
que a motocicleta Honda Titan 125 KS, de cor prata, placa AKI-6302, era 
produto de furto. O menor disse o veículo foi comprado na Vila Rural. Os  
adolescentes foram encaminhados com o acompanhamento do Conselho 
Tutelar da Cidade de Mauá da Serra e das mães, até a Delegacia de 
Marilândia", informou a PM. 

Polícia recupera motocicletas e bicicletas furtadas 
Em Faxinal, uma operação conjunta da Polícia Militar, com os 

soldados Eduardo, Gomes, Eric e sargento Adami, e da Polícia Civil, com 
o investigador Fernando Serpa Garcia e agente Nisnick de Melo, realizada 
no dia 24 de Agosto, de 2016, resultou na apreensão de dois menores e 
prisão de dois maiores, alguns acusados de furto e outros de receptação 
de motocicletas e bicicletas furtadas. Também foram recuperadas três 
motocicletas e duas bicicletas furtadas na segunda quinzena deste mês 
de agosto. Era por volta das 14 horas, quando os Policiais receberam 
informação que na Rua Santos Dumont, região do Lago Saracura, havia 
dois rapazes em uma motocicleta Honda CG Fan, na cor preta, que 
poderia ser produto de furto. Ao chegar ao endereço, foi constatado que 
o veículo estava com números de identifi cação alterados e chassi pinado, 
mas foi possível constatar que era o mesmo veículo furtado no dia 22 de 
Agosto, de 2016. Após a recuperação desta moto preta, novas diligências 
foram feitas com apoio do investigador Fernando Serpa, da Polícia Civil e 
também do Agente Nisnick, pois havia informações que o autor do furto, 
seria um menor de 14 anos, morador da Vila Velha. No referido bairro 
urbano, o adolescente foi encontrado e ao ser indagado sobre o furto, 
assumiu a autoria dos fatos. Ele também foi perguntado sobre uma Honda 
Biz de cor preta, que foi furtada em data do dia 23 de Agosto 2016. O 
adolescente também confessou este furto, inclusive levou os policiais 
até o veículo, que ele havia pintado de vermelho e retirado um farol, que 
foi repassado para a pessoa de Leonardo Hortelã, 20 anos, que reside 
em uma chácara localizado na Vila Nova. Ainda com o mesmo menor, 
estavam peças de uma Honda Biz verde, a qual também foi furtada por 
ele. Após as constatações, a equipe foi até a casa de Leonardo e ele 
confessou estar em posse dos faróis da Biz. Com ele havia ainda, vários 
motores de motocicletas, todos de veículos baixados do Detran. "Novas 
diligencias foram feitas, como base em informações que fomos colhendo 
com as prisões, inclusive logramos êxito em recuperar uma bicicleta que 
foi furtada em data do dia 18 de agosto da frente de uma loja Infantil, a 
qual se encontrava em posse de um adolescente de 17 anos. Foi detido 
ainda o Valmir Alves da Silva Junior, 37 anos, este com uma segunda 
bicicleta furtada pelo menor de 14 anos. Tudo foi entregue na delegacia 
e os acusados devidamente autuados pelos supostos crimes cometidos", 
informou a PM. Os dois maiores negaram qualquer envolvimento com os 
furtos, sendo que Leonardo fi cou detido e Valmir Alves pagou fi ança e foi 
liberado para responder a acusação em liberdade. Com esta operação, 
o sargento Adami, e o delegado Dr. Antônio Silvio Cardoso, acreditam 
que os furtos que estavam sendo praticados vão diminuir e inclusive 
outros delitos podem ser identifi cados com a investigação, que continua 
apurando mais detalhes.

Recuperados quadros de bicicletas furtadas 
Em uma chácara, que fi ca nos Fundos do novo Jardim Bela Vista, em 

meio a uma roça de milho recém colhida, havia dois quadros de bicicletas 
enrolados em duas blusas e uma calça de cor escura. Todas as demais 
peças foram levadas. Logo se identifi cou que pertencia a duas bicicletas 
furtadas na Vila Roma, do Amilton Caselatto e sua esposa Lurdes Prado 
Caselatto, moradores da Rua Paulo Rocha Wiedemann, no Bairro Vila 
Roma. Dias antes eles procuraram as polícias, Militar e Civil para registrar 
um boletim de ocorrências. Segundo o casal, durante à noite, ladrão ou 
ladrões, pularam o muro da residência e já dentro do quintal, furtaram 
duas bicicletas que estava em uma varanda da casa e pertencem as seus 
fi lhos, Augusto e Rafael Caselatto. Somente quando o dia amanheceu é 
que o delito foi percebido. Após localizados os quadros, como a Polícia 
não comparecer no local, a vítima recolheu as partes localizadas e levou 
para sua residência, sem nenhuma esperança de que os ladrões sejam 
identifi cados. 
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Colégio de Borrazópolis receberá 100 mil reais 

Além do Colégio José de Anchieta, de 
Borrazópolis, mais de 20 outras Escolas da 

região foram benefi ciadas 

O Colégio Estadual José de Anchieta, de Borrazópolis, foi 
contemplado no Programa Escola 1000, e receberá até 100 
mil para executar reformas e reparos na estrutura do prédio 
do estabelecimento. Além do José de Anchieta, pelo menos 
mais 20 Escolas do Núcleo, de Apucarana, também foram 
benefi ciadas. No caso de Borrazópolis, a Diretora, professora: 
Marli Hack enviou uma nota com o edital para divulgação de uma 
audiência pública que a instituição terá que fazer como forma 
de defi nir as propriedades para uso dos recursos. A audiência 
foi marcada para o dia 26 de Agosto, de 2016, às 12 horas nas 
dependências do próprio colégio. Toda comunidade está sendo 
convida. No dia 18 de Agosto, o secretário da Justiça, Trabalho 
e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, confi rmou na 
Secretaria de Educação, o lançamento do Programa Escola 
1000. A iniciativa possibilitará que 1000 escolas estaduais 
do Paraná - das 2.100 existentes - tenham a oportunidade 
de realizar diversas melhorias em sua estrutura física. “O 
governador Beto Richa autorizou a aplicação de R$ 100 milhões 
para obras nas estruturas das escolas. A destinação deste 
vultoso valor é uma demonstração de respeito e valorização 
à educação do Estado”, disse Artagão Júnior. Cada unidade 
receberá R$ 100 mil. REGIÃO - Da região, estão contemplados: 
Ivaiporã: C.E Antonio Diniz Pereira, C.E Barbosa Ferraz, C.E 
José de Mattos Leão, C.E Nilo Peçanha, Bento Mossurunga, 
C. E do Campo Santa Barbara, C.E Idalia Rocha e CEEBJA, 
C.E Barão do Cerro Azul. Novo Itacolomi: C. E Tomé de Souza. 
Reserva: E.E do Campo João Lúcio, E.E Campinas Belas e C.E 
do Campo Teófi la Nassar Jangada. São João do Ivaí: C.E Arthur 
de Azevedo. Na foto, Artagão Júnior aparece com a Secretária 
da Educação: Ana Seres Comin, alem de outras instituições.

 Promotor de Faxinal faz recomendação aos partidos
O Ministério Público está fazendo uma recomendação para que nos três municípios da comarca: 

Borrazópolis, Cruzmaltina e Faxinal, não ocorra a famosa "Chuva de Santinhos
Com o objetivo de impedir a poluição nas ruas, em véspera de eleição, o que 

também é um crime eleitoral, o Ministério Público de Faxinal, representado pelo Promotor 
Dr. Kelsen Ceriaco de Campos, fez uma recomendação para que os candidatos ou 
coligações dos três municípios da Comarca, Borrazópolis, Cruzmaltina e Faxinal, não 
promovam a chamada chuva de santinhos ou outros materiais de campanha, nas 
vésperas das eleições, de 2016, atitude que já é reprovada pelo eleitor e que causa 
danos ao meio ambiente. "Considerando que tal prática, além de ser vedada por lei (lei 
número 9.504/97 art. 39) causa poluição ambiental, na medida em que toneladas de 
resíduos são lançados nas vias públicas, colocando em risco toda população, vez ser 
esta época de ano propícia a chuvas, podendo parte deste material entupir as galerias 
da rede pluvial, ou mesmo serem lançadas em nossos mananciais", diz trecho da 
recomendação do Promotor. Caso alguma coligação ou candidatos, descumpram o que 
está recomendado, poderão sofrer ações judiciais para uma futura responsabilização. 
"Na hipótese de descumprimento, o Ministério Público Eleitoral buscará identifi car o 

Preso acusado de apanhar espécie de Fauna

A Polícia Militar Ambiental, Pelotão de Apucarana, recebeu 
uma denúncia no dia 25 de Agosto, de 2016, e fez uma prisão 
pelo crime de "apanhar espécie da fauna". Em seu relatório, os 
policiais divulgaram detalhes da ação: "Em atendimento a uma 
denúncia que pássaros eram mantidos em cativeiro na Rua 
Capanema, no Bairro Vila Regina, município de Apucarana, 
fomos até o local e falamos com o morador Dimo Aparecido. O 
mesmo franqueou a entrada da equipe policial para realizar a 
fi scalização, sendo que foi constatado 41 aves silvestres sem 
a devida autorização ambiental. O responsável ainda informou 
aos policiais, que faz a captura em sua própria residência e 
que após os animais serem domesticados, faz a venda. Diante 
do exposto foi elaborado TC em seu desfavor. As aves, após 
avaliadas por biólogo competente foram reinseridas em seu 
habitat natural", informou o Boletim da Polícia Ambiental. 
Segundo informações, é a segunda vez que Dimo é acusado 
do mesmo crime.

responsável a fi m de responsabilizá-lo administrativamente e criminalmente, sujeitando as sanções previstas na legislação de 
regência", fi naliza o documento. Em outras comarcas do Vale do Ivaí, a mesma recomendação está sendo proposta. Na foto, 
a juíza Vivian e o promotor Kelsen da Comarca de Faxinal.

 Mãe diz que foi obrigada a dizer que matou o fi lho
Bebê recém-nascido foi morto com golpes de faca em Mauá da Serra. A acusada, sua própria mãe, 

mudou a versão e disse que foi o marido que o matou 
Em Mauá da Serra, um fato chocante foi registrado na Rua Luis Franciscon, 

633, no início da madrugada de segunda-feira, 22 de agosto de 2016. Uma criança 
recém-nascida foi morta com golpes de faca, perfurações que a princípio teriam 
sido provocadas pela própria mãe. Segundo a Polícia Militar, quem acionou o 
190, foi o amásio da acusada. Ele informou que sua companheira estava grávida 
de aproximadamente nove meses e teria praticado um provável infanticídio. 
Quando os soldados de plantão entraram na residência, foi encontrado o bebê 
de bruços com várias perfurações pelo corpo causadas por faca. De imediato foi 
acionada a equipe do Posto médico de Mauá da Serra, sendo que o enfermeiro 
de plantão verifi cou o óbito da criança. A acusada, disse que sentiu dores e 
se auto-esfaqueou para retirar o recém nascido. Mas na Delegacia, a mulher 

identifi cada por Edioceia Foquim de Menezes, de 33 anos, mudou a versão. Ela disse que foi obrigada a assumir o crime. 
Revelou também que durante sua gestação, era obrigada, pelo amásio, a se prostituir. No início da madrugada, quando o bebê 
nasceu, antes da data prevista, pediu ajuda para o companheiro e que ele pegou a faca e praticou o ato: "Quando eu achava 
que ele iria cortar o cordão umbilical com a faca, o mesmo acertou a nunca do meu fi lho e também as costas; depois me obrigou 
a assumir o crime, caso contrário me mataria", disse a mulher.  A nova versão, que é mais horripilante do que a primeira, está 
sendo investigado. No momento em que a PM chegou ao local, foi feito o isolamento e acionada a Polícia Civil que instaurou 
um inquérito para apurar o que realmente ocorreu. O IML de Apucarana, também esteve em Mauá da Serra para recolher o 
corpo. Acreditava-se na possibilidade da mãe ter agido sob a infl uência do estado puerperal, que é o instante, após o parto, que 
pode desencadear numa súbita queda nos níveis hormonais e alterações bioquímicas no sistema nervoso central. A disfunção 
promove em algumas pessoas, estímulos psíquicos com subsequente alteração emocional. 

Quadrilha especializada em roubo de cargas que agia na região de Londrina e 
possivelmente no Vale do Ivaí, é presa 

 Dez pessoas foram presas, suspeitas de integrarem uma quadrilha 
especializada no roubo e furto de cargas e a empresas. As prisões 
ocorreram na quarta-feira, 24 de agosto, durante a Operação Carga 
Pesada, defl agrada em Londrina e região. “Muitos dos criminosos já 
possuem passagem pela polícia, envolvimento com o tráfi co. Mas os 
crimes mais específi cos são roubo e furto de caminhonete, escavadeiras, 
Bobcat e caminhões. Além de realizar o furto, eles muitas vezes 
extorquiam os proprietários para darem certa quantia em dinheiro e assim reaverem o bem”, contou o delegado chefe da 10ª 
Subdivisão Policial de Londrina (SDP), Sebastião Ramos dos Santos Neto. Foram sete presos em Londrina, um em Rolândia, 
um em Arapongas e um em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. A ação coordenada pela 10ª SDP contou com integrantes de outras 
unidades policiais, totalizando 27 agentes. Das dez pessoas presas, quatro delas possuem grau de parentesco e moravam no 
Jardim Leonor, bairro de Londrina, que servia como o QG da quadrilha.  Além de terem como alvo veículos de transporte de 
carga, os criminosos também agiam em transportadoras e empresas. Entre os carregamentos roubados e furtados estariam 
celulares, televisores, autopeças e outros bens. Os produtos eram comercializados na região de Londrina.  “Eles possuíam 
contatos a nível nacional. São pessoas de forte ligação no crime e de longa data. Já estiveram presos. Mas desta feita foi 
realizado um trabalho para comprovar principalmente associação criminosa, que está bem caracterizada nesta investigação”, 
acrescentou o delegado.  De acordo com a polícia, há informações da participação da quadrilha em crimes em outros estados 
e, com as prisões efetuadas, novas diligências serão realizadas. Os criminosos serão autuados por associação criminosa, furto 
qualifi cado, receptação criminosa, extorsão e estão à disposição da Justiça.
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COLUNA SOCIALCOLUNA SOCIAL

CASAIS
APAIXONADOS

Níver da Jenifer Beatriz, de Rosário do Ivaí. Parabéns!! O casal, Salvador e Marlene Moia, com as lidas gêmeas, Daniele e Daiane

Família Lisboa do meu amigo Amado, o popular Baiano do Banco, reunida no Sitio Ouro Verde no Papuã As primas, Angelita, de Faxinal e Renata, de Borró, de niver’s. Parabéns!!
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

Luiz Henrique de niver em Borró. 
Parabéns!! 

Níver da Geovanna Cardoso de 
Borró. Parabéns!! 

CONTRATANTE: 25.699.062/0001-64/CNPJ JORNAL: 09.337.994/0001-80/TIRAGEM: 1000 EXEMPLARES/R$ 750,00 POR EDIÇÃO
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Pacote do governo é tentati va de resolver 
problemas do governador

A bancada independente na Assembleia Legislati va do 
Paraná vai votar contra o pacote de medidas do governo do 
Estado. Em reunião com a parti cipação de 14 deputados, todos 
decidiram que não aceitam a criação de novos tributos (taxas), 
venda de patrimônio público como imóveis e ações da Copel e 
da Sanepar e outras propostas que consideram prejudiciais ao 
Estado, ao setor produti vo e à população. “O pacote quer resolver 
os problemas do governador Beto Richa e não os do Estado. 
Medidas anteriores já não corrigiram os erros do atual governo, 
que agora apresenta nova tentati va de salvar o governador às 
custas do desmonte do Estado, da prorrogação de dívidas para 
futuras gestões e de mais tributação. Até onde esse governo 
quer chegar?” – questi ona o Deputado. Tercilio Turini informa 
que foi aprovado requerimento em plenário na sessão do dia 
23, para convocação de audiência pública com representantes 
da sociedade organizada, na terça-feira (dia 30), às 9 horas, no 
Plenarinho da Assembleia. “A sociedade deve analisar e decidir 
sobre o impacto desse pacotaço. Os deputados precisam seguir 
a vontade da população”, ressalta. Além de Turini, parti ciparam 
da reunião os deputados estaduais Ademir Bier, Adelino Ribeiro, 
Chico Brasileiro, Claudio Palozi, Edson Praczik, Evandro Araújo, 
Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Marcio Pacheco, Marcio Pauliki, 
Nelson Meurer, Ney Leprevost e Rasca Rodrigues.

 Polícia prende acusados de porte ilegal de armas
Denúncias de que aposentados estavam sendo vítimas de roubo em Rosário do Ivaí, resultou na 

prisão de pessoas por porte ilegal de armas e munições
A Polícia Militar de Rosário do Ivaí fez uma operação efi ciente na região da 

Estrada da Canoa e identifi cou três pessoas, sendo duas detidas por porte ilegal 
de armas e munições. O que se investiga, são crimes de assaltos e extorsões 
contra aposentados que residem no município. Em nota, a 6ª Companhia da 
Polícia Militar, informou que foram presos, Ugo Graciano, de 19 anos, por porte 
de arma, e Nilton de Almeida do Prado, de 23 anos, que era o dono da casa 

onde armas estavam. Ainda foi detido o conhecido Russo, o qual foi liberado por falta de provas, mas segundo a PM, há várias 
denúncias de que ele estaria praticando tráfi co de drogas, o qual nega e diz que é inocente. O boletim de ocorrências informou 
que existiam diversas informações de que pessoas da Terceira Idade, aposentados, estavam sofrendo abordagens por parte de 
alguns meliantes, mas muitos não registraram o crime, temendo represálias. “Em patrulhamento foi abordado um dos detidos 
(Ugo), e indagado a respeito da situação, inclusive sobre uma arma que ele usava; o mesmo revelou que ela seria do seu tio 
Nilton e que inclusive estava na residência. Em seguida, entrou na casa e buscou a ama para entregar aos policiais. Diante 
do nervosismo do rapaz, a PM entrou na residência e encontrou outra espingarda, com diversos artefatos para preparação de 
cartuchos. Havia também em uma residência anexa, onde foi apreendida mais uma espingarda de calibre 32, cartuchos do mesmo 
calibre, e mais artefatos para confecções de munições, espoleta, chumbo e bucha”, informou a PM. Quando os policiais faziam 
as buscas, chegou o Russo, que também recebeu voz de prisão. Os detidos negaram qualquer crime, mas fi caram detidos pelo 
porte ilegal de arma e serão investigados.

INJUSTIÇA - Um ano após a morte do "Nelson da Saúde - Borrazópolis 
Faz um ano que o agente de saúde "Nelson" de Borrazópolis foi morto, e todos os cruéis e covardes 

assassinos já estão soltos. Justifi cativa:  ERAM MENORES
Quando alguém morre é quase unanimidade o pensamento de pessoas que 

costumam dizer: "daqui há uma semana, todos já o terão esquecido"... Engana-se 
quem pensa assim; digo isso porque os verdadeiros amigos e a família fi ca marcada 
para o resto de uma geração; e  situações cruéis como o "Caso Nélson", de 
Borrazópolis, esquecer seria algo impossível... foi o que comentamos ao lembrar um 
ano da morte do agente de saúde Nelson dos Passos Freitas, 64 anos, encontrado 
morto no dia 08 de agosto, de 2015 e após ser brutalmente assassinado por três 
menores. Tudo isso parece ser o máximo deste acontecimento, mas ainda tem 

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.

mais: menos de um ano do crime, todos os réus confessos foram soltos, inclusive o adolescente que a polícia o acusou de ser 
o mentor, agora com mais de 18 anos, vive uma vida normal e usa o Facebook para exibir fotos do seu novo visual: musculoso, 
aparentemente feliz e cheio de prazeres para curtir. Os outros dois menores, a exemplo do primeiro, também já estão em liberdade, 
e andam pelas ruas como se fossem meninos inocentes ou incapazes de matar uma barata.  E veja bem, um  deles procurou o 
Colégio José de Anchieta, para fazer matrícula, o que é positivo, educação é o caminho, mas surgiu outro drama: se ele realmente 
estudar na referida escola, a irmã do homem que eles mataram sufocado e com pauladas, que é professora na instituição, terá 
que ministrar aulas para o marmanjão que não apenas matou uma pessoa, mas arrancou um pedaço do seu coração. Um irmão 
de Nélson, também é professor de Educação Física no mesmo colégio (Professora Isabel e Professor Flávio). Isso é de revoltar, 
e a nossa reportagem poderia fi car calada, porque tudo já passou a cidade quase não se lembra, mas o nosso compromisso 
com a verdade e justiça nos faz ter a coragem de dizer que esta baderna já passou dos limites. O Conselho Tutelar segue sua 
cartilha e tem que cumprir o seu papel de mais proteger do que ressocializar, até porque, o Estado dá poucos caminhos para 
oferecer um castigo que eduque. Lamento dizer, mas quando um menor chega na delegacia é assim: Ele cospe e zomba da cara 
de quem o prendeu, o Policial Militar faz zelo para não complicar sua vida profi ssional;  o delegado o guarda a sete chaves por 
um tempo mais curto possível, porque se algo acontecer com o menor assassino na cadeia, é quase certeza que sua carreira vai 
terminar antes da aposentadoria. Por fi m, vem o poder judiciário, que muitas vezes imputa penas brandas para quem merecia 
apodrecer na cadeia, até porque, até chegar nele, o Juiz, tudo já foi falho e os nobres magistrados sabem que no presídio o 
mostro pequeno, se tornará grande e incorrigível.  Enfi m, a falha maior está no poder público que corrompe com o dinheiro que 
deveria investir em educação, saúde, oportunidade de emprego e mais caminhos para reeducar. A sociedade também peca, 
muitas vezes pela ignorância do pouco que apreendeu.  Não quero ser pessimista, mas vou ter que concordar com aquela velha 
e célebre frase: "Quem Perde É Quem Morre", inclusive virou letra de música de um grupo musical (Ouça). Lamentável para a 
sociedade de bem que tem um problema e não sabe como resolver.

 Concentração de Coroinhas em Cruzmaltina 
Encontro Anual dos coroinhas e acólitos foi 

realizado com sucesso na cidade de Cruzmaltina

No domingo, dia 21 de Agosto, de 2016, aconteceu em 
Cruzmaltina o Encontro Anual dos Coroinhas e Acólitos da 
Diocese de Apucarana, Decanato Centro Sul, que tem como 
coordenador o Padre Paulo, de Borrazópolis. Dezenas de 
crianças e jovens de municípios como: Faxinal; Grandes 
Rios; Cruzmaltina; e Borrazópolis, participaram. Inclusive foi 
realizada uma saudável e importante competição, a cidade de 
Borrazópolis levou o maior número de coroinhas e acólitos, cerca 
de, 45 pessoas, e também maior quantidade de alimentos, que 
cada grupo tinha a missão de arrecadar em sua cidade, para 
doar aos seminaristas da Diocese. Pela dedicação, coroinhas 
e coordenadores foram premiados com um troféu. O encontro 
começou por volta das 08hrs com atividades, às 10:30 Santa 
Missa e encerramento às 17 horas. Houve brincadeiras, lanche, 
almoço, gincana e muita orientação para melhor formação dos 
participantes.

Encontro do Território Vale do Ivaí em Borrazópolis
No dia 23 de Agosto, de 2016, foi realizado na Câmara Municipal 

de Vereadores, em Borrazópolis, mais um encontro do Território Vale 
do Ivaí. Estiveram reunidos, os membros das Câmaras Temáticas, 
secretários municipais e outros representantes vindos dos 28 municípios 
que compõem o Território. O objetivo do Encontro é sempre apresentar 
informações e projetos que busquem o desenvolvimento da região 
como um todo. Em Borrazópolis foi discutido a questão da capacitação dos membros de associações da sociedade civil não 
governamental, com o objetivo de preparar estas entidades para que busquem recursos e convênios junto aos governos, Estadual 
e Federal. Segundo Lúcia Socoloski, da Emater Ivaiporã, coordenadora do Grupo Gestor e Lúcia Maia Buzato, de Lidianópolis, 
secretária do Território, é muito importante que o poder público, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, participem e colaborem 
para fortalecer os municípios da região. Em Borrazópolis, quem organizou a reunião foi o jovem Valdinei Ocane, da Secretaria 
de Agricultura, e Jéssica Pereira, da Associação de Agricultores, ambos, membros do Grupo Gestor local. O próximo encontro, 
será na cidade de São Pedro do Ivaí. 



e a
A mãe de mil fi lhos

Maria Inês não teve fi lhos. Maria Inês é enfermeira de uma 
UTI neonatal há vinte e quatro anos. Ela é mãe de uma forma 
toda especial pois, por suas mãos, por seus cuidados, já passou 
mais de um milhar de crianças. O vídeo preparado por uma 
agência de publicidade para homenageá-la ultrapassou cinco 
milhões de visualizações e o número continua subindo. Nele, a 
técnica de enfermagem narra, com detalhes, o trabalho delicado 
e gratifi cante que faz, cuidando dos bebês como se fossem seus 
fi lhos. 

"O bebê prematuro é um bebê que fi ca muito tempo internado 
no hospital, e a gente acaba criando um vínculo muito grande 
com o bebê e com a família". – Diz ela. "Eu me lembro, um por 
um daqueles bebês." - Afi rma com segurança, folhando um álbum 
recheado de fotografi as dela junto com seus fi lhos temporários, 
e dizendo o nome de cada um. Alguns deles, ela chegou a 
acompanhar durante as cirurgias delicadíssimas às quais se 
submeteram, permanecendo ao seu lado nesses momentos 
críticos do início de suas existências. Folhando a coleção de 
fotos e memórias ela se pergunta: "Como foi a primeira noite 
deles em casa? Como foi a infância deles? Será que é médico, 
engenheiro, professor? A gente sente saudade deles..."

A agência fez uma grande surpresa para Maria Inês: na 
cobertura de um prédio, projetou diversas fotos em tamanho 
gigante. Fotos dela com seus inúmeros fi lhos. Algumas fotos de 
seu álbum. E quando ela menos esperava, através de um portão 
começaram a entrar diversas pessoas, vindo em sua direção. 
Vinham para abraçá-la. E cada uma foi se apresentando. Ela 
foi reconhecendo, um a um, muitos daqueles que cuidou com 
tanto amor em seus primeiros segundos de vida, na UTI neonatal 
do hospital. Um momento de extrema beleza e emoção. Um 
momento que simboliza o mundo novo, o mundo que irá celebrar 
muito mais o nascimento do que a morte, a criação do que a 
destruição.

Quando aprendermos a dar mais valor a enfermeiras do 
que a pop stars ou falsas celebridades que, muitas vezes, 
sem mérito algum, ganham a atenção e o respeito de muitos, 
demonstraremos que estamos começando a amadurecer 
como humanidade. Por enquanto, ainda estamos na infância, 
ou numa pré-adolescência sofrida, de confl itos, de revoltas, de 
guerras tolas e sem sentido. Por enquanto, buscamos sair deste 
lamaçal que nós mesmos criamos, através de tantos séculos 
de comportamentos individualistas e materialistas. Histórias 
como a dessa enfermeira nos emocionam, nos envolvem, pois 
mostram uma nova relação da profi ssão com o ganho material. 
Exemplos como esse são muitos. São os que já estão crescidos 
e vêm estender as mãos à maioria cambaleante, oferecendo 
mais uma oportunidade. Aproveitemos as chances que a vida 
nos dá. Aprendamos com as almas nobres. Não desperdicemos 
uma existência em buscas inúteis e estéreis como fi zemos de 
outras vezes. O amor é o convite mais suave e mais poderoso 
que recebemos diariamente. Aceitemo-lo. Entreguemo-nos a ele.
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HORÓSCOPO
                           Áries
               Você está enfrentando um momento 

                   desafi ador e precisa se esforçar para poder 
ir adiante com seus projetos pessoais. No entanto, a 
energia que seu planeta regente sugere é estimulante 
para você que não desdenha desafi os, e proporcionará a 
determinação necessária para a superação de eventuais 
obstáculos. De qualquer maneira não sobrecarregue 
seus recursos físicos e mentais com demasiadas tarefas. 
A conjunção de seu regente com o planeta Saturno pede 
cautela, especialmente ao praticar esportes, para não 
sofrer quedas e contusões que podem ter consequências 
desagradáveis. Procure controlar a sua impaciência, 
especialmente nos primeiros dias da semana.

                          Peixes
                 As confi gurações astrológicas desta 
                         semana aumentam a sua ansiedade e 
podem ser causa de mal-estares de difícil diagnostico. 
Por essa razão você estará sentindo estafa no fi nal 
de seu dia. Melhor descansar bastante para poder 
controlar os altos e baixos emocionais que podem 
prejudicar não somente os seus relacionamentos, mas 
também o campo profi ssional. Na vida privada, evite 
descarregar sobre o seu parceiro o seu mau humor. 
Se conseguir canalizar a sua energia nas atividades 
corriqueiras, mantendo uma rotina equilibrada, sairá 
desse período de turbulência com sucesso e alcançará 
fi nalmente suas metas.

                          Touro
              Com seu regente em trânsito no signo de 

                        Virgem seu cotidiano não poderia ser mais 

agradável, pois Vênus, o pequeno benéfi co, proporciona 

bons êxitos no âmbito profi ssional onde a colaboração 

dos colegas lhe será de auxilio. Com boa disponibilidade 

de sua parte, o trabalho em equipe será bem sucedido. 

No âmbito familiar os bons momentos serão fruto de 

seu bem-estar interior que o ensinará a desfrutar as 

pequenas coisas que a vida diária lhe proporciona. 

Lembre-se que o equilíbrio entre dar e receber não é 

uma conta matemática, mas um sentimento espontâneo 

e sem interesses, vindo do coração.

                         Gêmeos
                 Quando seu regente Mercúrio inicia a 

              retrogradação, você, geminiano, precisará 
redobrar seus esforços pessoais se deseja alcançar 
os seus objetivos. Alias, nesta semana seria melhor 
você começar a revisar os seus planos, mudando 
de abordagem e procurando novas estratégias caso 
encontre pela frente algum obstáculo. O momento 
atual é desafi ador, porém você tem dentro de você 
todos os recursos necessários para chegar aonde deseja. 
Cuide de sua saúde, pois estará sujeito a mal-estares. 
Seus relacionamentos pessoais estão precisando de 
uma avaliação: para encontrar a solução dos confl itos 
aproveite as energias do fi nal da semana.

                         Câncer
                             A Lua inicia a semana em seu signo, 

                              aumentando ainda mais as características 

emocionais que regem os natos de Câncer. Os assuntos 

familiares estarão na ordem do dia e servirão para 

fortalecer os relacionamentos, inclusive aqueles 

estremecidos. Porém a solução dos confl itos dependerá 

de sua disponibilidade, portanto não guarde rancor e 

afaste de seu coração as mágoas causadas no passado 

para poder obter a tranquilidade mental e emocional. 

O eclipse solar anular do dia 01/09 indica um aumento 

de sua suscetibilidade que pode indispô-lo com chefes 

ou outras fi guras de autoridade, portanto redobre sua 

paciência também no campo profi ssional.

                         Leão
                             O Sol deixou um rastro de energias 
                          positivas no seu signo e os leoninos 
que se sentem revigorados podem desfrutar de ótimos 
resultados especialmente no âmbito profi ssional. Os 
processos positivos construídos em dinâmica de grupo 
lhe proporcionam bons êxitos e permitem que você 
colha os frutos de seu empenho pessoal. No entanto, o 
eclipse solar anular que acontece nesta semana indica 
que você poderá sofrer uma decepção com uma pessoa 
próxima de você. Não dê demasiada importância a 
eventuais atitudes negativas manifestadas por ciúme 
por algumas pessoas conhecidas. Sua aura pessoal e 
sua positividade irão afastar a negatividade!

                           Virgem
                  O Sol avança em seu signo onde se 
                          encontram também os benéfi cos Júpiter 
e Vênus. Essa mudança de energia lhe será muito útil 
para ir adiante com seus projetos pessoais, pois produz 
bom humor e otimismo em relação ao seu futuro! 
Finalmente você se sente mais esperançoso e poderá 
afastar eventuais duvidas que o impeçam de implementar 
os seus sonhos. O Eclipse Solar desta semana acontece 
em seu signo, podendo infl uenciar os natos do primeiro 
e do segundo decanato que poderão aproveitar para 
implementar uma nova dieta alimentar ou iniciar uma 
atividade esportiva. Avalie novamente suas iniciativas 
e refaça seus planos: seu regente, Mercúrio, inicia uma 
retrogradação!

                           Libra
                     Você está enfrentando inúmeros  
                         desafi os, porém nunca como nesse 
momento precisa se arriscar, sendo mais ousado se 
desejar alcançar os seus objetivos. Seja proativo e não 
espere que as coisas caiam do céu! Ficar em cima do 
muro não o ajudará em nada e se você não ousar perderá 
uma ótima ocasião para chegar mais perto de sua meta. 
Peça conselhos aos seus colaboradores e parceiros e 
enriqueça seus planos com novas idéias que podem 
enriquecer a implementação de novas iniciativas. Se 
houver algum confl ito em família, é chegado o momento 
dei esclarecê-lo, nem que seja para colocar um ponto 
fi nal. Em sua vida pessoal os assuntos afetivos e 
amorosos podem lhe proporcionar algumas surpresas.

                        Escorpião
                          Você deve estar se sentindo fortalecido 

              interiormente e irradia esta força ao seu 
redor, fortalecendo os seus relacionamentos pessoais 
e profi ssionais. Essa atitude mais positiva diante dos 
desafi os faz com que as pessoas ao seu redor venham 
lhe pedir conselhos e ajuda. Por essa razão evite fazer 
julgamentos, afaste os rancores do passado e estenda 
a sua mão àqueles que necessitam dessa sua energia. 
Você acumula muitas coisas boas nesse momento: 
aproveite esta energia positiva para se livrar do estresse 
do dia a dia com atividades de lazer que proporcionem 
equilíbrio mental e físico. O contato com a natureza 
lhe fará muito bem.

                       Sagitário
                  Agora você pode começar a colher 
                            os frutos de seu empenho pessoal, pois 
com a marcha direta de Saturno, em seu signo, seus 
planos pessoais poderão fi nalmente se realizar. Esta será 
uma semana muito importante para você avançar ainda 
mais rumo aos seus objetivos, e mesmo se as coisas 
não avançarem tão rapidamente quanto você deseja, 
conseguirá certamente bons resultados. Lembre-se 
de que se você pode sempre mudar a sua abordagem 
se surgirem novas difi culdades: afi nal, o aprendizado 
deverá servir para alguma coisa! Permaneça fi rme e 
aguce a sua percepção. Se você for capaz de fazer 
modifi cações em suas atitudes, descobrirá soluções 
para todas as difi culdades!

                       Capricórnio
                 Você está recebendo ótimas energias 
                e percebe que está tomando as decisões 
mais acertadas para cada situação. Embora você esteja 
cheio de determinação, não tenha pressa em alcançar os 
seus objetivos. Tire proveito da sua situação atual para 
realizar com êxito as tarefas necessárias para superar os 
obstáculos que teimam em atrapalhar a sua caminhada. 
Afi nal, você obterá resultados positivos especialmente 
se souber compartilhar as suas idéias com colegas e 
parceiros que se sentirão honrados em colaborar com 
você! Em equipe você será imbatível. Dedique algumas 
horas do dia para atividades de lazer que o ajudem a 
relaxar para não chegar estressado no fi nal do dia.

                          Aquário
                  Após a passagem do Sol em oposição, 
                   pode aparecer um enfraquecimento de 
suas energias e isso põe em risco a sua saúde. Talvez 
você precise tirar o pé do acelerador e delegar algumas 
das tarefas que você teima em executar. Mesmo que a 
sua efi ciência proverbial possa parecer imprescindível 
para resolver os problemas mais prementes, procure 
trabalhar em equipe e confi e em seus colaboradores 
e colegas. Permita-se uma trégua para cuidar de si 
próprio! Recupere o equilíbrio emocional e mental 
priorizando sua vida intima e os relacionamentos 
familiares, que muitas vezes são deixados em segundo 
plano. As situações mais difíceis que ainda persistem 
estarão sendo superadas em breve.
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                       Capricórnio
                 Você está recebendo ótimas energias 
                e percebe que está tomando as decisões 
mais acertadas para cada situação. Embora você esteja 
cheio de determinação, não tenha pressa em alcançar os 
seus objetivos. Tire proveito da sua situação atual para 
realizar com êxito as tarefas necessárias para superar os 
obstáculos que teimam em atrapalhar a sua caminhada. 
Afi nal, você obterá resultados positivos especialmente 
se souber compartilhar as suas idéias com colegas e 
parceiros que se sentirão honrados em colaborar com 
você! Em equipe você será imbatível. Dedique algumas 
horas do dia para atividades de lazer que o ajudem a 
relaxar para não chegar estressado no fi nal do dia.

                       

                 
                e percebe que está tomando as decisões 

                          Aquário
                  Após a passagem do Sol em oposição, 
                   pode aparecer um enfraquecimento de 
suas energias e isso põe em risco a sua saúde. Talvez 
você precise tirar o pé do acelerador e delegar algumas 
das tarefas que você teima em executar. Mesmo que a 
sua efi ciência proverbial possa parecer imprescindível 
para resolver os problemas mais prementes, procure 
trabalhar em equipe e confi e em seus colaboradores 
e colegas. Permita-se uma trégua para cuidar de si 
próprio! Recupere o equilíbrio emocional e mental 
priorizando sua vida intima e os relacionamentos 
familiares, que muitas vezes são deixados em segundo 
plano. As situações mais difíceis que ainda persistem 
estarão sendo superadas em breve.

                         

                  
                   pode aparecer um enfraquecimento de 

HORÓSCOPOHORÓSCOPO
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Gleisi diz que senadores não tem moral 
para julgar 

 Na quinta-feira, 25 de Julho, no Senado, foi aberto o 
julgamento que vai decidir se Dilma será defi nitivamente 
afastada ou se voltará a governar o país. O presidente do 
Supremo Tribunal Federal abriu o julgamento com um apelo 
aos senadores, que fazem o papel de juízes no processo de 
impeachment. O apelo não evitou confrontos no plenário. Aliados 
da presidente afastada, Dilma Rousseff, reclamaram de um 
jantar do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, 
com o presidente em exercício, Michel Temer, na quarta-feira 
(24), que teria o objetivo de acertar a conclusão do julgamento 
um dia antes. Houve outros desentendimentos e que viraram 
bate-boca quando a senadora Gleisi se exaltou e atacou: “Qual 
moral é a moral deste Senado para para julgar a presidente, 
qual é a moral que têm os senadores aqui para dizer que ela 
é culpada, para cassar, quero saber. Qual é a moral que vocês 
têm? A metade aqui não”. Ronaldo Caiado, respondeu chamando 
Gleisi de ladra de aposentados. Os ânimos continuaram 
exaltados, mesmo com a sessão suspensa. Só depois de cinco 
horas do início da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski 
chamou para depor a primeira testemunha, o procurador do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio 
Marcelo de Oliveira. Testemunha de acusação, o procurador 
foi quem denunciou as pedaladas fi scais, consideradas pelo 
TCU empréstimos ilegais de bancos públicos ao governo. O 
advogado de Dilma tentou cancelar o depoimento de Júlio 
Marcelo, alegando que ele havia se manifestado por uma rede 
social a favor de um protesto contra a presidente afastada. 
Acusação negada pelo procurador. Lewandowski manteve o 
depoimento, mas decidiu que Júlio Marcelo falaria apenas na 
condição de informante, não de testemunha. O procurador 
disse que mantinha o compromisso de falar a verdade. Assim a 
sessão continuou com outras polêmicas, até terminar o primeiro 
dia de Julgamento.

Turini é contra pacote de medidas do governo
 Pacote de medidas do governo é prejudicial ao Estado 

O pacote de medidas do governo do Estado é prejudicial ao 
Paraná porque cria mais taxas para o setor produtivo, afeta o 
patrimônio público com venda de imóveis e de ações da Copel 
e da Sanepar, autoriza parcelamento de dívidas com impacto 
em futuros governos e amplia poderes do Executivo ao retirar 
a necessidade de autorização legislativa para importantes 
decisões. É a opinião do deputado estadual Tercilio Turini sobre 
o projeto de lei que trata de 19 temas, sem relações entre si. “O 
único objetivo do governo é arrecadar. Onde está o dinheiro dos 
aumentos do IPVA, ICMS e do ParanáPrevidência? O correto 
seria a Assembleia devolver ao governo um projeto como esse, 
porque é um desrespeito ao Legislativo enviar uma proposta com 
tanto impacto para tramitar em regime de urgência”, afi rma Turini. 
“Se o pacote for aprovado, quem vai fi scalizar as iniciativas do 
governo? Aliás, esse governo já cometeu vários equívocos em 

situações anteriores”, ressalta. “Depois de tudo que aconteceu 
no ano passado, com violência contra servidores, isolamento 
da Assembleia e pressão na base governista, ainda querem 
aprovar medidas como essas? O secretário de Fazenda, Mauro 
Ricardo, falou que estava tudo ótimo, tinha superávit. Agora 
apresenta medidas para vender imóveis e ações de empresas 
estratégicas, alegando que o governo não tem como pagar 
reposição de infl ação aos servidores em janeiro do ano que 
vem. Algo está muito errado”, analisa o deputado. Ele diz ainda 
que Copel e Sanepar foram construídas com investimento da 
população paranaense e são companhias de interesse social. “É 
um absurdo reduzir a participação do Estado nas empresas. Um 
patrimônio de décadas de trabalho, inclusive quando José Richa 
foi governador, agora colocado em risco pelo fi lho, o governador 
Beto Richa. Não dá pra aceitar”, declara Tercilio Turini.

Corrente articula Lula no comando do PT
Integrantes da corrente majoritária do PT, Construindo um 

Novo Brasil (CNB), articulam a condução do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ao comando do partido. Reunida em São 
Paulo na terça-feira, 23, a Executiva Nacional da legenda decidiu 
adiar de dezembro deste ano para março de 2017 o Encontro 
Nacional Extraordinário, no qual deve ser discutida a abreviação 
do mandato da atual direção da sigla. A manobra, encabeçada 
pela CNB, abre caminho para a chamada “solução Lula” na 
presidência do partido, hoje comandado por Rui Falcão. A ideia 
é ganhar tempo para viabilizar a proposta, barrar o avanço das 
correntes de esquerda que se uniram no movimento Muda PT 
– que inclui ainda parte expressiva da bancada no Congresso 
Nacional – e evitar um racha na legenda. Segundo dirigentes 
petistas, Lula está ciente da articulação, mas ainda não disse 
se aceitaria a indicação. Não é a primeira vez que o nome do 
líder máximo do PT surge como alternativa para presidir a sigla. 
Nas outras vezes, ele havia recusado. Agora, avaliam petistas, 
a situação é diferente. Acossado pela Operação Lava Jato, 
que apura esquema de corrupção na Petrobrás, Lula poderia 
exercer a direção partidária independentemente de decisões da 
Justiça e teria também uma agenda sólida de repactuação do 
PT e estrutura material para viajar pelo País se preparando para 

uma possível candidatura à Presidência da República em 2018. 
A reunião desta terça-feira foi marcada por cobranças. Falcão 
pediu explicações ao secretário de Formação, Carlos Árabe, da 
Mensagem, sobre questionamentos feitos na imprensa, e líderes 
da CNB insinuaram que o objetivo real das críticas da esquerda 
é preparar o desembarque do partido. A Mensagem negou e 
disse que o objetivo da corrente é ganhar o controle do partido. 
O Muda PT distribuiu um texto, depois da reunião, defendendo 
a manutenção da data do encontro. Líderes da esquerda petista 
admitem que a “solução Lula” os deixaria na defensiva.

Dilma - A Executiva Nacional do PT negou ainda apoio à 
proposta da presidente afastada Dilma Rousseff de um plebiscito 
para realização de novas eleições presidenciais. Dilma fez a 
sugestão na Carta aos Senadores lançada na semana passada. 
A Mensagem apresentou uma emenda que reproduzia o texto 
de Dilma, mas obteve apenas dois votos entre 15 integrantes 
da Executiva que participaram da reunião. Indagado sobre a 
divergência entre partido e a presidente afastada sobre o tema, 
Falcão desconversou. “A questão está posta por ela. Ela se dispõe, 
voltando à Presidência, a propor a convocação de um plebiscito. 
Cabe ao Senado, por maioria simples, convocar um plebiscito”, 
disse ele, que já se manifestou contra a proposta de Dilma.

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

Janot diz que MPF desconhece citação a Toffoli
A justiça é realmente cega!

O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chefe do 
Ministério Público Federal, negou no dia 23, que os procuradores 
do órgão tenham recebido delação citando o ministro do 
Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. “Reafi rmo que não houve 
nas negociações ou pretensas negociações de colaboração 
com essa empreiteira nenhuma referência, nenhum anexo, 
nenhum fato enviado ao Ministério Público que envolvesse 
essa alta autoridade judiciária”, disse Janot durante sessão 

do Conselho Nacional do Ministério Público. “Posso afi rmar 
peremptoriamente que esse fato não foi trazido ao conhecimento 
do Ministério Público. Esse pretenso anexo jamais ingressou 
em qualquer dependência do Ministério Público, portanto, de 
vazamento não se trata. Ou se trata de um fato que o jornal ou 
meio de comunicação houve por bem publicar ou se trata de 
um fato que alguém vendeu como verdadeiro”, acrescentou o 
procurador-geral.



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


