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LINGUA DE FOGO
Dito por um ex-correligionário - Tem determinados 

políticos que parecem ter no DNA, o gen da política 
velha e ultrapassada. Da mentira, da compra do voto, 
de vencer a qualquer preço. É vero!

Por e-mail - Na Terra da Uva, começou a política. 
O candidato das portas abertas continua na cornitude, 
junto com o mancebo. É memo!

Dito um cidadão que estava em um comício - 
Candidato que dizia que era asfalto sonrisal, agora diz 
que é fenomenal. Quando ele mente?

Na Terra do Tumati, pingaiada e fruta ácida dizem 
que não votam em incompetentes. Tá dado o recado!

Dito por um comerciante – Tem carros adesivados 
que fi cam o dia inteiro estacionado no mesmo lugar, 
será que não têm nada que fazer, se não atrapalhar 
quem está trabalhando e precisa estacionar, além de 
tudo atrapalha o comércio. É pra pensar!

Quem será o médico que não recebe. Paga ele 
lalauuzinho veiaquinho! E eu também!

Gordinho da Saveiro da Terra da 7ª Colheitadeira, 
foi coisar com a cumadinha, mas esqueceu de por 
gasolina. Se não fosse o resgate, a coisa fi caria Durão!

Essa é do Joio - O restolho das pragas do Egito é 
muito competente, tanto quanto o seu senhor. A cidade 
tinha 3 hospitais funcionando, hoje não tem nenhum. É 
com certeza a pior dupla que já passou por aqui. E ainda 
mentem em comícios por ai! Será que o povo acredita?

Pingaiada faz vale pra investir no amor. Comprou 
fl ores e deu um tapa no visual, pra ver se acasala com a 
Naná. Vai que é tua...

Dito por uma professora – Agora estão pondo 
as crianças pra cantar na frente da prefeitura. Acho 
que deveriam, sim, é respeitá-las. Não tem esportes, 
cortaram horários de creches, no hospital ninguém é 

atendido. A quem eles querem enganar? Nossos fi lhos 
não merecem o descaso das autoridades incompetentes 
e sim todo respeito.

Na Terra do Café tem um luluzinho veiaquinho que 
sumiu e ainda é presidente. Como pode pedir votos se 
não paga as contas? Paga eu luluzinho Florido!

Cavalo preto e Touro bandido juntos na política até 
que a morte os separe.

Cumadi vai em comércio do centro da cidade pra 
bater na outra. O pau cumeu. Mas a cornitude continua!

Tem um candidato que em seu discurso no eleitoral 
diz: vamos garantir a saúde do povo, nem que seja na 
justiça! Ou o cara ta tirando sarro ou é mal preparado 
mesmo.

Tem uns luluzinhos que estão defendendo 
a candidatura de um cidadão, mas durante suas 
legislações não apresentaram nenhum Projeto de 
Lei que benefi ciasse a população. Será que têm 
credibilidade? São os luluzinhos sem projetos. Os 
desprojetados!

Dito por um cidadão revoltado - Alguém que deixa 
postes no meio do campo durante todo o seu mandato, 
não terminou nenhuma obra, nunca investiu na cidade, 
não sai nem pra tomar um cafezinho na padaria. Agora 
desembernou pra apoiar uma candidatura, mentindo 
descaradamente nas rádios. O nariz tá crescendo!

Projeto de psicultura? Cadê o projeto? É Durão!
Caminhão tomba na estrada de Faxinalzinho mais 

um acidente patrocinado pela incompetência. É roça!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 05/09 a 11/09

Projeto de Temer para a Reforma da 
Previdência está pronto

O texto está pronto, só falta o presidente Michel Temer decidir 
a hora de mandar para o Congresso. O governo propõe idade 
mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, 
tanto de servidores públicos quanto os da iniciativa privada. A 
nova regra valeria para os trabalhadores com menos de 50 anos.  
Quem tem mais de 50 permaneceria na regra atual. Apenas teria 
que pagar um pedágio proporcional ao tempo que falta para a 
aposentadoria.  Mulheres e professores teriam um tratamento 
diferenciado. Para eles, a idade de transição não seria de 50 
anos, mas de 45 anos de idade. O tempo de contribuição só 
teria peso para o valor do benefício. O ministro da Casa Civil, 
que não viajou para a China a pedido de Temer, explica que o 
ponto de partida é convencer a todos da urgência dessa reforma. 
O défi cit da Previdência é crescente e deve chegar a R$ 200 
bilhões em 2017. “No primeiro sistema previdenciário de 1934 
do governo do presidente Vargas, a idade mínima era 65 anos 
e lá a expectativa de vida era 37 anos. Hoje nós queremos os 
mesmos 65 com uma expectativa de vida de 78 anos”, declarou 
o ministro. Para o governo, são duas as medidas urgentes: além 
da Previdência, o teto para os gastos públicos que já está na 
Câmara. “São medidas saneadoras. O Estado Brasileiro, sob 
o ponto de vista fi nanceiro, das fi nanças públicas, está doente. 
Ele tem que ser curado”, analisa Padilha. Com a ressaca do 
impeachment, restaram alguns cacos para juntar. E o governo 
sabe que só decola se tiver uma base aliada consistente. É 
que essas duas propostas para conter os rombos nas contas 
públicas são emendas constitucionais, que exigem três quintos 
dos votos, em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado.

Temer paga multa de R$ 80 mil à Justiça 
Eleitoral 

O presidente Michel Temer quitou a multa eleitoral de 80.037, 
75 reais que foi condenado a pagar por ter doado dinheiro 
a candidatos acima do limite legal nas eleições de 2014. O 
presidente pagou a multa com recursos próprios, segundo 
o advogado Gustavo Bonini Guedes. A representação do 
Ministério Público Eleitoral contra Temer foi extinta e arquivada 
na semana passada pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral de São 
Paulo, Adriano Marcos Laroca. Em 2014, Temer doou 100.000 
reais a campanhas eleitorais – sendo que havia declarado à 
Receita Federal rendimentos de 839.924, 46 reais em 2013. 
A contribuição superou o patamar de 10% estabelecido pela 
legislação. Temer reconheceu der doado dinheiro além do 
permitido. Ele ultrapassou o limite em 16.007, 55 reais e foi 
condenado a pagar o equivalente a cinco vezes esse valor. O 
presidente entregou o comprovante de pagamento da guia de 
recolhimento da União no dia 12 de agosto. O pagamento da 
multa extinguiu o processo na Justiça Eleitoral, mas não afeta 
uma consequência da condenação: Temer está inscrito como 
inelegível no sistema do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP). A questão, porém, só deverá ser apreciada por um 
juiz se o presidente vier a se candidatar novamente, no momento 
do registro de candidatura. “Isso é uma pena acessória que 
vai ser discutida num eventual registro de candidatura”, disse 
a VEJA o defensor do presidente. “A orientação do Tribunal 
Superior Eleitoral é que valores pequenos, como o dele, que 
não representem abuso de poder econômico, não atraiam a 
inelegibilidade”.

Safra 2015/16 deve fi car em 35,6 milhões de toneladas
O Paraná está encerrando a safra 2015/16 com expectativa 

de produção de 35,6 milhões de toneladas de grãos, cerca de 
6% inferior à do ano passado (2014/15), quando alcançou 38 
milhões de toneladas e teve clima com menos adversidades. 
Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da 
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, que divulgou 
o levantamento, o resultado fi nal só será conhecido após a 
colheita de trigo, que vai até novembro, e o desempenho da 
safra ainda está sujeito às alterações do clima.  As duas últimas 
grandes lavouras do ciclo anual de grãos que estão em campo 
são o milho da segunda safra e o trigo. Mas os indicativos já 
apontam uma consolidação da projeção que está sendo feita, 
diz o diretor do Deral, Francisco Carlos Simioni.  Ele explica 
que o Paraná teve safra menor neste ano em decorrência do 
clima, com um dos invernos mais rigorosos dos últimos 20 anos, 
que reduziu a produtividade das lavouras. Além de sucessivas 
geadas, o Paraná enfrentou excesso de chuvas no verão do 
ano passado e seca na sequência.  A expectativa agora é que a 
comercialização da produção da segunda safra de milho e dos 
cereais de inverno, liderada pelo trigo, corresponda aos anseios 
dos produtores e que os preços hoje praticados não sofram queda 

abrupta devido a uma melhor oferta sazonal, considerando que 
a produção brasileira atende apenas 40% das necessidades 
de consumo. A produção de trigo deverá entrar em uma fase 
de disputa com a da Argentina e dos Estados Unidos, que são 
os principais fornecedores do Brasil e tiveram boa produção 
este ano.  “O produtor investiu em tecnologia e agora é hora de 
colher e vender. O fator clima e preço neste fi nal de ciclo são 
determinantes para ele consolidar o planejamento e fechar o 
ciclo de produção e comercialização da safra 2015-2016 com 
margens menores devido à queda dos preços das commodities, 
mas sem sobressaltos”, disse. Segundo Simioni, as lavouras de 
inverno são recomendadas pela pesquisa e a assistência técnica 
para que ocorra rotação de culturas, diminuindo a incidência de 
pragas e doenças e também para baixar custos.   Para o milho, 
a situação se inverte, com tendência de os preços se manterem 
fi rmes em função da menor oferta no Estado e em todo o País 
e por ser esse um período de entressafra. Com isso os riscos 
de queda acentuada dos preços é menor, comparativamente 
ao trigo. A expectativa para a colheita de trigo é de uma safra 
cheia, que pode atingir um volume de 3,3 milhões de toneladas, 
quase igual à anterior, que chegou a 3,28 milhões de toneladas.

 Presidente Dilma é cassada, mas mantém direitos 
Em sessão histórica, Dilma é cassada por 61 a 20 votos, mas manteve seus direitos políticos 

em uma votação separada 
Os senadores aprovaram o impeachment de Dilma Rousseff 

por 61 votos a 20. Os parlamentares decidiram que a presidente 
cassada cometeu crime de responsabilidade fi scal nas chamadas 
pedaladas, no Plano Safra, e nos decretos que geraram 
gastos sem autorização do Congresso Nacional. Dilma deve 
desocupar o Palácio da Alvorada em até 30 dias, e sua equipe 
de assessores, seguranças e motoristas será reduzida para 
oito servidores. A agora ex-presidente vai ser notifi cada sobre 
o resultado do julgamento por ofi ciais de justiça. Os senadores 
decidiram manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Por 42 votos a 36, ela continua habilitada para exercer 
funções públicas. Mais cedo, sessenta e um parlamentares 
decidiram pelo impeachment da petista. Ela é acusada de 
cometer crimes de responsabilidade fi scal com as pedaladas 
no Plano Safra e os decretos não autorizados pelo Congresso 
Nacional. Dos 13 senadores investigados pela Operação Lava-
jato, dez votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. 

Atualmente, parlamentares de cinco partidos, incluindo PMDB 
e PT, são alvos dos trabalhos da Polícia Federal. Entre os 
políticos nesta condição que votaram a favor da cassação, estão 
o presidente do Senado, Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader 
Barbalho e Fernando Collor. O peemedebista Michel Temer 
vai tomar possa da presidência da República no plenário do 
Senado, às quatro horas da tarde. Ele acompanhou a sessão 
do impeachment no Palácio do Jaburu acompanhado pelos 
ministros Henrique Meirelles, Dyogo Oliveira e Eliseu Padilha. 
A rede de TV americana CNN destacou em seu site na internet 
que Dilma Rousseff foi expulsa da presidência pelos senadores. 
A britânica BBC informou que a petista sofreu o impeachment por 
ter sido considerada culpada por manipular o orçamento federal. 
Já o argentino Clarín avaliou que uma era terminou no Brasil e 
que Dilma foi retirada do poder num processo controverso. A 
publicação também destaca que o governo defi nitivo de Michel 
Temer já começa com um baixo índice de popularidade. 

Gás de cozinha tem aumento médio de 10% em setembro
O GLP, conhecido como gás de cozinha, está mais 

caro desde a quinta-feira, 1° setembro, em todo o país. As 
cinco companhias distribuidoras com maior percentual de 
vendas no Brasil, a Liquigás, Ultragaz, Copagaz, Nacional e 
Supergasbras estipularam um aumento de 10%, em média. 
O reajuste ocorre todo mês de setembro. No Distrito Federal, 
algumas distribuidoras já estão repassando esse aumento.  Em 
Borrazópolis, por exemplo, o empresário Luis Marques Dias, 
proprietário do Supermercado Casa Pereira Rede Plus, informou 
que a distribuidora que representa, a Ultragáz, enviou uma nota, 
por e-mail, justifi cando o aumento e que será de 7%. Por isso 
na região, o gás comercializado entre 58 e 60 reais, deve fi car 
acima dos  65 reais.   Veja um trecho da nota da empresa: "Como 
é de amplo conhecimento, ao longo do último ano, vivenciamos 
no Brasil uma forte pressão infl acionária. Soma-se a este fato 
um cenário logístico e de suprimentos ainda mais desafi ador 
em nosso segmento, que resultou em impactos adicionais 
relevantes em nossos custos operacionais. Além disso, a partir 

de setembro, teremos o aumento das despesas de pessoal, 
decorrente das negociações dos acordos coletivos de trabalho. 
Apesar deste relevante aumento nas despesas correntes, 
ressaltamos elementos importantes que estão no centro de 
nossas atenções: (i) investimentos contínuos e crescentes 
no fortalecimento da nossa marca, e (ii) a manutenção dos 
investimentos em inovação, modernização e qualidade. Assim 
sendo, informamos que os preços de faturamento de GLP para 
sua região (válidos para todas as embalagens) serão reajustados 
em 7,59% a partir de 04/09/2016. Mais uma vez, os ganhos 
de produtividade obtidos pela Ultragaz em seus processos 
permitiram uma recomposição de preços abaixo dos patamares 
da infl ação verifi cada nos últimos doze meses. O aumento 
aplica-se ao seu preço de lista vigente em 01/08/2016 e não 
exclui ou substitui a eventual retirada de descontos comerciais 
que possam estar sendo ou tenham sido aplicados sobre esse 
preço de  lista", diz da Ultragaz, uma das revendedoras.Farmácia do Povo
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
artesanais, instrumentos usados para atrair animais na prática de caça 
comumente de capivaras e pacas. Diante dos fatos, foi dada a voz de 
prisão a um homem de 42 anos e conduzido para a 53ª DRP de Faxinal 
para as devidas providências, e a motocicleta recolhida ao pátio por possuir 
débitos administrativos.

Jovem encontrado morto em Rosário do Ivaí 
O jovem Edymar Chevônica, de 25 anos, que morava no sítio de seu 

sogro, no Bairro Rural conhecido como Pé de Galinha; além de casado, 
o mesmo era pai de um fi lho. Seu corpo foi encontrado, na manhã de dia 
31 de agosto, em uma mangueira, que fi ca próximo a residência e com 
sinais de enforcamento. Logo veio a suspeita de que ele cometeu um 
suicídio. Edymar era irmão da Sissa Chevônica, esposa de Romildo Silva, 
que juntamente com Hélio Silva, apresentam um programa dominical pela 
Rádio Nova Era. A família e amigos, fi caram chocados com o fato. "Ele 
desapareceu por volta das 09 horas da noite do dia 30 de agosto e foi 
encontrado na manhã de quarta-feira, dia 31 de agosto", disse Hélio Silva. 
Segundo a família, a única suspeita que se tem, é que Edymar foi acusado 
de envolvimento com uma menor e que isso teria o angustiado, detalhes 
que serão devidamente apurados pela Polícia. Em seu facebook, às 20 
horas, de 30 de agosto, ou seja, uma hora antes de desapareceu, Edymar 
compartilho uma mensagem do Papa Francisco com o seguinte texto: "Ó 
Maria Santíssima, que em vossa querida Imagem de Aparecida espalhais 
inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer 
ao número dos vossos fi lhos e fi lhas, Consagro-vos o meu coração, para 
que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Acolhei-me debaixo 
de vossa proteção. AMÉM!".

Ladrões furtam carro do centro da cidade de Faxinal
No dia 30 de Agosto, de 2016, Guilherme procurou a Polícia Militar 

de Faxinal, para informar que seu veículo Gol com placas BGH-6433 foi 
furtado. "A vítima informou que sempre deixa seu veículo Gol, de cor bege 
estacionado em frente a sua residência e que o colocou no local na data 
de 29 de agosto, de 2016, sendo por volta das 23h00min, mas ao sair, 
às 07h10min, do dia seguinte, notou que seu veículo não se encontrava 
no local. O carro estava trancado com os documentos em seu interior e 
que possui alarme, mas tem uma trava antifurto que estava desativada", 
informou a PM. Buscas foram feitas, mas o carro não foi encontrado. 

Mais uma vaca é abatida no pasto em Rosário do Ivaí 
A Polícia Militar de Rosário do Ivaí informou que mais uma vaca foi 

abatida no pasto. Um produtor rural, de 60 anos, que mora no Bairro da 
Caneleira, foi quem procurou o Destacamento para registrar o boletim 
de ocorrências. O agricultor disse que na manhã do dia 28 de agosto, 
de 2016, encontrou uma vaca sacrifi cada em sua propriedade rural. Os 
ladrões deixaram apenas a ossada e a barrigada. Ainda segundo a vítima, 
além da vaca, foi subtraído um rolo de arame farpado. 

Professor cai em ribanceira
Entre Kaloré e Marumbi, aconteceu um acidente impressionante, mas 

sem vítimas. Era por volta das 23 horas, de terça-feira, dia 30 de Agosto, 
quando o professor Dailer dos Santos de Ponte, de 29 anos, de Borrazópolis, 
foi desviar de uma árvore caída na rodovia, mas precisamente na curva 
da Fazenda Santa Rita e capotou. Além do capotamento, o carro desceu 
uma ribanceira de aproximadamente 200 metros, fi cando destruído. Apesar 
dos danos, Dailer saiu ileso. A Polícia Rodoviária de São Pedro do Ivaí foi 
acionada para atender a ocorrência e como o local era de difícil acesso, 
o guincho não conseguiu retirar o veículo, providência que seria tomada 
na manhã de quarta-feira, dia 31 de agosto. 

Roubo de Hilux e situação suspeita com carro forte
No dia 31 de agosto, quarta-feira, a Polícia Militar de Faxinal, recuperou 

uma Hilux roubada na Serra do Chicote, região de Rio Branco do Ivaí com 
Grandes Rios. O camioneta foi encontrada abandonada às 14 horas em 
meio a  uma plantação de eucaliptos em uma estrada rural de Faxinal, 
tratando-se de uma Toyota/ Hilux de cor prata e de placas AIO-7666.  Mais 
tarde se descobriu que o motorista tinha sido feito refém e deixado na 
cidade de Mauá da Serra. Segundo um agente da Polícia Civil, de Faxinal, 
como a vítima mora em Londrina, ele optou por registrar o boletim naquela 
cidade. Há também suspeitas de que enquanto a vítima era mantida 
refém, o veículo foi utilizado para tentativa de alguma ação criminosa no 
Vale do Ivaí, também no dia 31 de agosto, o motorista do carro forte da 
Proforte, acionou a Polícia Militar, informando que um carro suspeito estava 

 Ação de ladrões em Borrazópolis e Cruzmaltina 
Em Cruzmaltina e Borrazópolis, ladrões danifi caram cercas de arame 

liso de duas propriedades; acredita-se que o intuito fosse praticar furto 
de gado, mas ainda não se saber qual o real objetivo dos meliantes. Em 
Cruzmatlina, no dia 01 de setembro, na Rodovia PR 272, em uma Chácara  
do Distrito João Vieira, o proprietário relatou que haviam danifi cado a 
cerca onde fi cam alguns de seus animais, sendo constatado corte dos 
seis arames em três lugares distintos, mas nada foi furtado. Na zona 
rural de Borrazópolis,  na mesma semana, os meliantes agiram no Bairro 
Guararema, no sítio do empresário Luiz Marques Dias. Ele contou que 
cortaram os cinco fi os de arame liso em dois lugares. Foi percebido o 
furto das catracas. O gado não foi furtado. Os dois delitos estão sendo 
investigados e podem ter sido praticados pelos mesmos elementos, pois 
os dois municípios são vizinhos. Quem tiver pistas, deve ligar para o 190 
ou a delegacia de sua cidade.

Caminhão bate em árvore e tomba
Um caminhão carregado com recicláveis tombou na Rodovia, após 

bater contra uma árvore, na PR-445, na região de Tamarana, no trecho 
que liga Mauá da Serra a Londrina. Com o tombamento, a carga fi cou 
espalhada no acostamento da via. No momento do acidente, chovia. As 
causas seriam apuradas. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, 
dia 30 de agosto, de 2016. 

Desobediência a ordem judicial e ameaça 
A equipe da polícia PM foi acionada pela vítima, no Jardim Nossa 

Senhora de Fátima, a qual relatou que possui uma ordem judicial expedida 
pelo Poder Judiciário da Comarca de Faxinal-PR, em desfavor de seu irmão, 
sendo que o mesmo deveria permanecer 400 metros longe da residência 
onde mora com sua genitora ou 200 metros de ponto comercial, sendo que 
na data de 30/08 por volta das 22h50min, o mesmo foi até a residência de 
sua genitora e passou a fazer ameaça de agredir a solicitante/vítima. Diante 
dos fatos a solicitante/vítima acionou a equipe policial que compareceu ao 
local, onde a mesma apresentou a equipe policial uma Medida Protetiva 
de Urgência com validade de 30 dias extraída do processo nº 0001754-
48.2016-8-16.0081, expedido pela Comarca de Faxinal/PR. Diante dos 
fatos  foi dada voz de prisão ao mesmo que foi conduzido até Delegacia 
de Policia para as providências cabíveis.   

Tatuado rouba celular
Em Faxinal, no dia 27 de agosto, às 20 horas, uma mulher disse que 

voltava para casa, pela Rua Oscar Vieira com a Rua Padre Santiago, 
quando um indivíduo de blusa preta, careca e possivelmente com uma 
tatuagem na cabeça, de calça jeans e com uma bicicleta escura, a agarrou 
e disse que estava com uma faca e era para ela entregar seu celular, após 
conseguiu seu intuito, o autor tomou rumo ignorado.

Homem atira na ex-mulher e é preso pela PM
Por volta das 05h30min do dia 1º de Setembro, de 2016, uma ocorrência 

foi fi nalizada pela Polícia Militar. O fato começou a ser registrado no dia 31 
de Agosto, quando uma mulher de 20 anos, acionou a Polícia informando 
que seu ex-marido de nome Lourival Fernandes da Silva, 40 anos, havia 
chegado em sua casa, na Rua Rio Branco, embriagado, o que originou 
uma discussão entre as partes e que o agressor chegou a disparar um 
tiro em direção a mesma, porém não a acertou. Policiais foram ao local, 
constataram o fato e o agressor chegou a ser abordado, porém a arma 
não foi localizada e a vítima optou por não representar. Ao amanhecer do 
dia 1º de setembro, por volta de 08h00min, os PMs retornaram ao local 
para retomar as buscas, devido ao terreno ter muita vegetação, mas 
dessa vez houve êxito em localizar a arma, um revólver 38 contendo 04 
munições intactas e 01 defl agrada. Diante do fato, a viatura foi até a casa 
do Lourival, o qual recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo 
e possivelmente outros crimes que ainda poderão ser imputados. Lourival 
negou que tenha atirado ou que tenha ameaçado a mulher.

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo
A equipe de serviço da Polícia Militar, durante patrulhamento, avistou 

uma motocicleta Honda Bros azul, sendo que o condutor portava um 
estojo de cor azul, que é comumente usado para transporte de armas de 
fogo. Ao ser realizada a abordagem, foi constatado que dentro do estojo 
havia um rifl e da marca CBC calibre .22 e uma pochete de cor preta 
com 30 cartuchos intactos de munição calibre .22 da marca CBC, e um 
cartucho calibre .22 da marca OA e foram encontrados também três “piu” 
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seguindo o mesmo entre Borrazópolis e Ivaiporã. Um vigilante bancário de 
Borrazópolis, também teria percebido a movimentação estranha de uma 
Hilux prata e um gol duas portas. "O motorista do carro forte percebeu que 
era seguido por um veículo, de Borrazópolis até Lidianópolis. Fizemos o 
cerco na região, inclusive, por medida de segurança o carro forte estacionou 
no pátio da 6ª Companhia em Ivaiporã, enquanto o patrulhamento era 
feito, mas nada foi encontrado", informou um dos policiais militares que 
participou da operação. Todos estes detalhes estão sendo investigados 
e a Polícia está em alerta. 

Três com carro de Marilândia fl agrados em Mauá
Na cidade de Mauá da Serra, três pessoas foram detidas acusadas 

de tráfi co de drogas. Elas têm 16, 17 e 45 anos e foram fl agradas às 
18 horas, de quinta-feira, 1º de setembro, de 2016, na Rua Aidi Yano 
com a Rua Antonio Manago. Eles negam veementemente o crime, mas 
segundo a PM, a viatura estava em patrulhamento quando foi avistado o 
veículo Gm/Vectra, placa EEQ-9322 da cidade de Marilândia do Sul, com 
pessoas em atitude suspeita. Foi dada voz abordagem e constatado que 
dentro do veículo estavam três pessoas, sendo o motorista e mais dois 
menores de idade. Durante busca pessoal, nada foi encontrado, porém 
ao fazer a revista dentro do carro, foi localizado, ao lado do banco do 
passageiro dianteiro, um invólucro de plástico e bexiga, contendo vinte e 
duas porções fracionadas de substância entorpecente análoga a cocaína. 
Foi perguntado aos indivíduos de quem seria o dono das substâncias, 
sendo que todos negaram. Sendo assim, foi dada voz de prisão ao maior 
de idade e acionado o conselho tutelar para acompanhar os menores até 
a Delegacia de Polícia Civil. O Vectra fi cou retido no pátio do DETRAN, 
pois o condutor não possuía CNH. O nome do rapaz de maior que foi 
detido, não foi divulgado. 

Acidente em Dinizópolis
Houve um acidente no início da noite de sexta-feira, 02 de Setembro, 

de 2016, na Rodovia PR-272 entre Dinizópolis, que é Distrito de Cruzmaltina 
e o trevo de Borrazópolis. Segundo informações, a Conselheira Tutelar 
de Borrazópolis: Eliane Franciele Ocagna, de 36 anos, dirigia uma Parati 
Trackfi eld, com placas AOI-5002, e 500 metros antes de chegar a localidade 
de Dinizópois, deparou com um caminhão Mercedes Benz com placas de 
Campina da Lagoa, mas que era dirigido por Icler Franco, de 58 anos, 
morador de Londrina. Ambos os condutores relataram que havia uma 
mulher, com características de andarilho, caminhando na pista de rolamento. 
“Ao que tudo indica, a mulher andava em cima da pista de rolamento, 
momento em que o condutor do caminhão, que seguia sentido Londrina, 
puxou para a pista contrária para evitar o atropelamento e assustou Eliane, 
que por sua vez, puxou o volante para a direita, saindo no acostamento 
e não conseguiu voltar”, disse o policial Marcondes, do Posto Rodoviário 
do Porto Ubá. Com o caminhão, nada ocorreu, mas a Parati capotou por 
vários metros, fi cando destruída. Por sorte, a condutora e uma passageira 
de nome Patrícia, saíram ilesas. Apenas a Daise de Jesus Pereira, de 25 
anos, que é funcionária da prefeitura, se feriu, mas levemente. Segundo 
informações, as mulheres seguiam para a faculdade em Ivaiporã. A Defesa 
Civil, de Faxinal, também esteve no local do acidente, mas foi dispensada. 
Todas as providências foram tomadas, e a mulher que caminhava na pista, 
continuou sua caminhada não sendo identifi cada.

Preso de Rio Branco do Ivaí morre em Apucarana 
Um preso de nome Douglas Alan Bonfati, de 24 anos, morreu vítima de 

enforcamento no presídio da cidade de Apucarana. Segundo informações 
das polícias, Civil e Militar, ele foi encontrado pendurado a um fi o de energia 
elétrica. O IML - Instituto Médico Legal, e os investigadores, tomaram 
todas as providências para fazer os devidos levantamentos e constatar o 
que realmente aconteceu. Ao que tudo indica e segundo relatos de outros 
presos, o rapaz realmente cometeu o ato extremo. Douglas tinha sido preso 
no dia 16 de Julho, de 2016, após um crime em Rio Branco do Ivaí, onde 
era acusado de furtar o veículo da pessoa de Carlos Henrique dos Santos 
Fernandes, o qual informou que seu carro, um gol placa BPA-6388 teria 
sido levado do estacionamento da Igreja Católica. Ao fazer patrulhamento, 
um morador informou que o carro havia passado sentido Grandes Rios. 
Os policiais saíram em patrulhamento e conseguiram efetuar a prisão de 
Douglas que também era apontado como autor de dois homicídios em 
Apucarana, e Augusto Sérgio Ribeiro dos Santos, com passagens por 
uso de drogas. 
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Carros tirados do crime incrementam polícia 

do Paraná

No noroeste do Paraná, a Polícia Civil recebeu dois carros 
de luxo, uma Mitsubishi Outlander e uma BMW 328i. Mas nada 
de gastos. Os carros foram apreendidos durante investigações, 
retirados de criminosos, e seriam leiloados ‘a preço de banana’. 
Assim, os delegados de Loanda, Alysson Tinoco, e de Santa 
Isabel do Ivaí, Dimitri Tostes Monteiro, decidiram requerer os 
veículos na Justiça para o trabalho policial. A Outlander era 
usada pelo chefe de uma quadrilha de assaltos a bancos, 
que inclusive efetuou um dos roubos em Querência do Norte. 
Avaliada em R$ 62 mil, como teve o número do chassi riscado 
pelos criminosos, seria vendida por entre R$ 18 mil e R$ 30 mil 
no leilão. Já a BMW era usada por um trafi cante de drogas de 
Santa Isabel do Ivaí. Como era de 2008, já valia cerca de R$ 
40 mil e iria a leilão pela metade do preço. O delegado Alysson 
Tinoco destaca que os veículos vão auxiliar na estrutura das 
delegacias, aumentando a frota usada para atendimento às 
vítimas e transporte de policiais. Outro ponto importante é a 
economia para os cofres públicos, já que o Estado não gastou 
para adquirir os veículos. “Quando a gente tira um carro do 
crime, está economizando que uma viatura seja comprada 
para cá”, apontou. “Tem uma mensagem também. A BMW, 
por exemplo, que antes o bandido ostentava, agora está com 
a polícia, em prol da comunidade”, acrescenta o delegado de 
Loanda. A BMW está sendo usada pela Polícia Civil de Santa 
Isabel do Ivaí e a Outlander pela de Loanda.

País chega a 206 milhões de habitantes, 
aponta IBGE

A população brasileira chegou aos 206 milhões de 
habitantes. A estimativa foi divulgada, na terça-feira, dia 30 
de agosto, de 2016, pelo IBGE, com base nas informações 
dos 5.570 municípios do País, referentes até o último dia 
30 de julho. Segundo o instituto, número representa uma 
alta de 0,80 por cento, em comparação ao apresentado no 
último levantamento, feito no ano passado.  Ainda segundo 
o levantamento atualizado, a cidade de São Paulo é a mais 
populosa do Brasil, com 12 milhões de habitantes. A cidade 
do Rio de Janeiro vem em seguida, com seis milhões e meio, 
seguida de Brasília e Salvador – cada uma com mais de dois 
milhões e novecentos mil moradores.  Um total de 17 municípios 
tem população superior a um milhão de pessoas, totalizando 
45,1 milhões de residentes ou quase um quarto do total dos 
brasileiros.  Em termos estaduais, São Paulo totaliza mais de 
44,7 milhões de habitantes, sendo o mais populoso do País. 
Em contrapartida, Roraima tem a menor concentração: um 
pouco mais de 514 mil residentes.

Justiça do Paraná condena sete por desvio 
de dinheiro público

A Justiça do Paraná condenou sete pessoas por desvio de 
dinheiro público num contrato de manutenção dos carros do 
governo do estado. Entre eles, o empresário Luiz Abi Antoun, que 
é um primo distante do governador do Paraná, Beto Richa, do 
PSDB. Antoun foi condenado a 13 anos de prisão por falsidade 
ideológica, formação de organização criminosa e fraude em 
licitação. E deve pagar multa de R$ 193 mil. O juiz entendeu 
que o empresário era o dono da ofi cina, que estava em nome 
de outra pessoa e foi contratada pelo governo do estado com 
valores superfaturados.  A defesa de Luiz Abi Antoun não 
quis se manifestar. O governo do Paraná declarou que não é 
parte no processo e que não houve pagamento para a ofi cina 
mecânica porque o contrato foi cancelado.

Abertura dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí 
2016 

Foi realizada, em Ivaiporã, na noite de 02 de Setembro, 
de 2016, a abertura do JAVIs (Jogos Abertos do Vale do Ivaí). 
O evento contou com a presença de: secretários municipais 
de esportes; atletas de 22 municípios; vereadores; vice-
prefeitos; prefeitos Celso Antônio, de Lidianópolis, Manoel 
Salvador, de Arapuã, e Carlos Gil, de Ivaiporã; do deputado 
federal Alex Canziani; além chefes de escritórios regionais e 
outras autoridades. A abertura começou com a entrada dos 
alunos da Escola de Soldados da 6ª Companhia Independente 
da Polícia Militar, de Ivaiporã, comanda pelo Major Laércio 
Sagati; em seguida foi a vez das delegações que vieram, cada 
uma, representando o seu município: 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. A atleta Fabiana Vieira, que 
desde 2012 vem colecionando títulos com medalhas de ouro 
nos Javis, Copa Paraná Centro e Javis Areia, foi escolhida para 
carregar a tocha e acender a Pira Olímpica; já Valdemir de Paula 
Barbosa, o Miro, jogador de xadrez, tricampeão dos Javis por 
Ivaiporã, campeão nos Jogo Abertos de Manoel Ribas e dono de 
outras conquistas importantes, fez o juramento, representando 
os atletas. Durante o Javis, serão disputadas as seguintes 
modalidades: 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. O deputado federal Alex 
Canziani, em seu discurso, disse que mesmo com toda crise 
e com toda difi culdade que o Brasil enfrenta, Carlos Gil, tem 
feito um grande trabalho em Ivaiporã no esporte e em outros 
setores, e que estes investimentos são importantíssimos para 
o futuro dos jovens e entretenimento de toda comunidade.

 Conquista do Polo da Unopar 
Rosário do Ivaí 

UNOPAR - Polo de Rosário do Ivaí em noite de 
Formatura. A instituição se transformou em 

uma referência pela qualidade do ensino e por 
proporcionar a realização de sonhos 

Recebemos algumas imagens de uma noite de Formatura 
que aconteceu no dia 28 de Agosto, de 2016, em Rosário do 
Ivaí com alunos da Unopar EAD - Ensino a Distância do Polo de 
Rosário do Ivaí. O evento foi especial e a cada ano vai fi cando 
mais evidente a qualidade do ensino oferecido pelo ensino EAD 
no referido Polo, proporcionado sempre, aos alunos o mesmo 
diploma de cursos presenciais e também o mesmo aprendizado 
ou até mais, dependendo de cada formando. Para marcar este 
momento de vitória, os responsáveis pela Unopar Rosário do 
Ivaí divulgaram uma nota. 

"Valeu à pena? Sim, valeram a pena os dias de angústia, 
de cansaço, de tédio e exaustão. Valeram a pena todos os 
passos pelo caminho traçado. Cada momento vivido nessa louca 
correria em busca de um objetivo em comum, valeu a pena. 
E agora que não mais irão de mãos dadas e juntos continuar 
a jornada de suas vidas? E agora que deixam, para também 
seguirem seus caminhos, os companheiros de longa data? E 
agora que a estrada se estende ao longe até se perder de vista? 
Caminhemos. Navegar é preciso. Não podemos esquecer que, 
embora a alegria do presente exista, o futuro reserva outras a 
mais. Se antes a força do conjunto amparava as quedas, hoje 
estão preparados para aguentar as tramas da vida. Deixar para 
trás momentos plenos de união e companheirismo é doloroso, 
mas não podemos nos estagnar no tempo. É necessário 
seguir em frente, buscar nossos objetivos com muito esmero 
e dedicação, para encontrar o novo. A amizade de tantos anos 
fi ca, assim como o respeito e as boas lembranças jamais serão 
esquecidas. O tempo não para e precisamos dar continuidade 
à vida. O momento da formatura não é somente uma festa em 
homenagem a primeira de muitas conquistas, mas também 
marca um rito de passagem, quando a criança toma consciência 
do que é o estar no mundo e se prepara para a interação com 
ele. Este é um dia especial para todos nós, pela alegria desta 
etapa concluída com êxito, da perspectiva para o caminho 
vindouro. Não chegaram ainda ao fi m, pois a jornada é longa, 
mas temos a certeza de que o caminho futuro reserva gratas 
surpresas". É o que diz a nota e os votos dispensados pela 
Coordenadora, Diretor, Patronesse e demais Tutores.
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COLUNA SOCIALCOLUNA SOCIAL

Casais Apaixonados

O futuro se faz com a conscientização das diferenças. Semana Nacional da Pessoa com Defi ciência 
Intelectual e Múltipla, de 21/08/2016 a 28/08/2016.

Rosangela, com as fi lhas, Bruna, Brenda e a amiga Maria Tainara Farias, de níver em Borrazópolis. Parabéns!!

Amigas tomando umas no Bar do Hipólito em Faxinal

Os amigos Toco e Tolstoi
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739
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COLIGAÇÃO MUDANÇA JÁ - POR UM FAXINAL MAIS 
HONESTO E HUMANO
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Turini debate e é contra Pacotaço do Governo
Deputados estaduais e representantes de entidades 

empresariais, de trabalhadores e de outros segmentos da 
sociedade organizada parti ciparam na terça-feira (dia 30) de 
audiência pública para debater o pacotaço enviado à Assembleia 
Legislati va pelo governo do Estado. As bancadas independentes 
e de oposição já se posicionaram contra, por entenderem que 
as medidas são prejudicais ao setor produti vo e à população, 
além de colocarem em risco o patrimônio público do Paraná. O 
pacote cria novos tributos (taxas), propõe a venda de imóveis 
e de ações da Copel e da Sanepar, autoriza parcelamento de 
dívidas com impacto em futuros governos e amplia poderes do 
Executi vo ao reti rar a necessidade de autorização legislati va para 
importantes decisões. “É um desmonte do Estado, uma tentati va 
de fazer dinheiro para corrigir erros de uma gestão equivocada. 
Resolve os problemas governador Beto Richa e afunda ainda 
mais o Estado”, diz o deputado Tercilio Turini.

PROFESSORES X BETO RICHA 
Em dia de paralisação da categoria, governo anuncia concurso público e posse de concursados

A nota é da APP-Sindicato e diz que na manhã de terça-feira, 30 de agosto, 
a direção estadual da APP-Sindicato se reuniu com o secretário chefe da Casa 
Civil, Valdir Rossoni, e a secretária de Educação, Ana Seres. Enquanto os(as) 
educadores(as) faziam um grande ato nas ruas de Curitiba, além das mobilizações 
pelo Estado, a APP cobrava do governo a pauta da educação. Rossoni se 
comprometeu com a realização de concurso público para agentes educacionais 
I e II, além do chamamento de 330 professores(as) que estão aguardando vagas 
do concurso de 2013. O edital do novo concurso será disponibilizado pela Seed. 

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.

Cerca de 8.300 funcionários(as) agentes I recebem salários abaixo do piso mínimo regional. São R$ 117,00 a menos em cada 
vencimento. A lei estadual estabelece que nenhum servidor público receba abaixo do estabelecido no salário mínimo regional 
e foi isto que a direção da APP-Sindicato também cobrou do governo, além do reajuste do auxílio transporte para estes(as) 
trabalhadores(as) que sequer cobre o valor gasto com o descolamento de casa até o trabalho.Os(as) representantes do governo 
assumiram o compromisso de debater estes temas e a implantação das progressões e promoções neste ano, na próxima reunião 
do Comitê de Política Salarial do governo. Segundo o governo, a falta do dia 29 de abril não deve ser retirada, de acordo com 
o secretário. No entanto, um projeto de lei que tramita na Alep visa abonar a falta desta data. A direção do sindicato ressaltou 
que isso vai afetar o cumprimento dos 200 dias letivos, por isso a importância da retirada da falta e reposição de conteúdos. Já 
em relação a paralisação o dia 30 de agosto, a posição do secretário chefe da Casa Civil e da secretária de Educação é que a 
falta não seja lançada e que haja a reposição das aulas.  Itens como a dobra de padrão, reconhecimento de direitos dos PSS, 
novo concurso público para professores(as), entre outros itens da pauta salarial, também foram debatidos na reunião e serão 
retomados em um próximo debate. O governo volta a alegar difi culdades fi nanceiras para implementação de diversos itens da 
pauta e a direção do sindicato discordou desta justifi cativa. No próximo dia 14 de setembro, às 17h, a APP deve participar de uma 
reunião com integrantes da Secretaria da Fazenda para debater as fi nanças públicas do Estado e as saídas para os impasses.

Governo renova contrato de gestão com Paranacidade 
Na segunda-feira, 29 de agosto, o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 

Humanos, deputado Artagão Júnior, participou da solenidade de renovação do contrato 
de gestão do Governo do Estado com o Serviço Social Autônomo Paranacidade. 
De janeiro de 2011 até agosto de 2016, o governo investiu mais de R$ 2,26 bilhões 
em 3.298 ações executadas em municípios de todas as regiões do Estado. O 
Paranacidade, que completou 20 anos em julho, é responsável pela gestão dos projetos 
apresentados pelos municípios e faz o acompanhamento das obras, garantindo que 
elas sejam entregues no tempo previsto. É também responsável pelo gerenciamento 

do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano (FDU). A renovação, por mais cinco anos, do contrato de gestão foi assinado 
pelo governador, pelo superintendente do Paranacidade e secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, e 
pelo diretor-geral da pasta, João Carlos Ortega. O documento disciplina as relações de cooperação entre o Governo do Estado e 
o órgão para a execução das ações previstas em planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento urbano, 
regional e institucional nos municípios.

10º BPM passará a usar fuzis para combater 
crimes no Vale do Ivaí 

Objetivo é inibir quadrilhas que atacam caixas eletrônicos, 
diz comandante da PM. Policiais são preparados para agir com 
armamento especial na sede e em todos os destacamentos. A 
Polícia Militar de Apucarana e do Vale do Ivaí aguarda a chegada 
de 16 fuzis adquiridos com parte das novas estratégias que a 
corporação passa a adotar para o combate contra explosões 
de caixas eletrônicos e assaltos a bancos na região. Além do 
armamento convencional – que inclui o uso de espingardas 
calibre, .12, CT 30 e metralhadoras calibre .40 – os policiais 
militares passarão a utilizar fuzis nas ocorrências. De acordo com 
o tenente. Coronel José Francisco Cardoso, a arma tem poder de 
alcance de até quatrocentos metros. Além de Apucarana, todos 
os destacamentos de abrangência do 10 batalhão contarão 
com o novo armamento. Todos os policiais da irão passar por 
treinamento para manusear as armas. “Nossa preocupação 
é mostrar que a Polícia Militar está preparada para deixar a 
população numa situação de tranquilidade. Vamos equipar 
todos os destacamentos com os fuzis para que possamos fazer 
a prisão de infratores”, afi rma Cardoso. Segundo o coronel, 
a adoção do fuzil foi feita devido a presença do armamento 
em grande parte das ações que envolvem explosões em 
caixas eletrônicos e assalto a bancos.”Os bandidos têm usado 
esse tipo de armamento nessas ocorrências. O fuzil é um 
armamento de guerra que infelizmente nós passamos a usar 
mais corriqueiramente porque os contraventores estão usando. 
Temos que combatê-los com um poderio de fogo, no mínimo, 
igual”, explica. Outra preocupação da PM é o treinamento 
com os policiais, “O objetivo é que haja um enfrentamento 
mais seguro para o nosso policial, mas a instrução do nosso 
efetivo também é muito importante para que não coloquemos 
em risco nenhuma pessoa, a não ser os infratores”, fi naliza o 
coronel José Francisco Cardoso.

 Cabo Tavares foi promovido a Sargento da PM 
Segundo informações do Comando da Polícia Militar, 6ª Companhia da PM, de 

Ivaiporã, o até então, cabo Tavares, ou Josias Alves Tavares, foi promovido para a 
função de Sargento. A promoção é um mérito do Policial, e foi comemorada pelos 
verdadeiros amigos, companheiros de trabalho e familiares, pois estamos falando 
de um competente Policial, que durante sua carreira tem se pautado pela dedicação, 
competência e compromisso com a segurança dos municípios onde já atuou. Tavares 
sempre faz além daquilo que é sua obrigação e ainda é uma pessoa muito educada 
e gentil com os cidadãos que o procuram e também com a imprensa. Os votos são, 

de que ele possa continuar prosperando e que muitas vitórias sejam conquistadas nos próximos anos. Josias é fi lho do  senhor 
Mário Alves Tavares, de Apucarana, que infelizmente se foi para junto de Deus, mas dê lá está assistindo mais este momento 
importante para toda família.

 Quem não sacou o Pis tem mais uma chance 
O prazo para os trabalhadores retirarem o benefício do Abono Salarial do exercício 

2015/2016 foi ampliado para o dia 31 de dezembro de 2016. O primeiro prazo havia 
vencido em 30 de junho, e havia sido prorrogado pelo governo federal para terminar 
dia 31 de agosto. São quase um milhão de trabalhadores que ainda não sacaram o 
benefício de um salário-mínimo a que têm direito. “Fizemos uma intensa campanha 
na mídia e junto às entidades laborais e patronais e, até esta data, foram pelo menos 
200 mil trabalhadores que sacaram o abono, após o prazo fi nal de 30 de junho. Tenho 
certeza que vamos alcançar uma boa fatia desses um milhão de trabalhadores que 
ainda não sacaram com a ampliação do prazo para o fi nal do ano”, ressaltou.



e a
Amor com liberdade

Quando duas pessoas se unem pelo matrimônio não formam 
um todo único. Embora cada um aceite o outro, nenhum deles tem 
o direito de exigir ou impor seus interesses e os seus conteúdos. 
A união conjugal é espontânea e nenhum dos elementos do par 
estará totalmente liberado como antes da união. Cada um deverá 
à outra parte atenção e respeito, o que motivará a nobreza de dar 
satisfação dos seus atos, tanto quanto a participação nas realizações 
individuais. Tudo isso sem que ninguém se sinta forçado, coagido ou 
constrangido a qualquer atitude.

Anne Morrow era tímida e delicada como uma borboleta. Filha do 
embaixador do México, conheceu um jovem aventureiro em visita à 
fronteira do Sul, a serviço do Departamento de Estado dos Estados 
Unidos. O jovem viajava para promover a aviação. Por onde quer 
que passasse, atraía o olhar e a atenção de toda a gente. Ninguém 
esquecia que ele havia ganho quarenta mil dólares por ter sido o 
primeiro homem a atravessar o Atlântico pelo ar. O valente piloto 
e a tímida princesa se apaixonaram perdidamente. Quando Anne 
passou a se chamar Sra. Charles Lindbergh, não foi ofuscada pela 
sombra do marido. O amor que os uniria nos quarenta e sete anos 
seguintes foi um amor sólido, maduro, posto à prova em meio a 
triunfos e tragédias. Nunca o casal conseguiu gozar a tranquilidade 
do anonimato. Lindbergh era notícia, onde quer que fosse. Era um 
herói nacional, sempre em evidência. Ela, entretanto, em vez de se 
ressentir, se sobressaiu como uma das autoras mais conhecidas 
dos Estados Unidos, uma mulher extremamente respeitada por seus 
próprios méritos. A receita de sucesso de sua carreira ela descreve 
da seguinte maneira: "O amor profundo é a grande força libertadora 
e o sentimento mais comum que liberta... O ideal é que o homem e 
a mulher apaixonados deem liberdade um ao outro para que ambos 
conheçam mundos novos e diferentes. Eu não fui exceção à regra. 
O simples fato de sentir-me amada foi inacreditável e modifi cou 
meu mundo, meus sentimentos em relação à vida e a mim mesma. 
Adquiri confi ança, força e praticamente um novo caráter. O homem 
com quem eu ia me casar acreditava em mim e no que eu era capaz 
de fazer e, por conseguinte, descobri que podia fazer mais do que 
imaginava."

Estamos falando do amor de um marido, um amor forte o 
bastante para transmitir confi ança e, ao mesmo tempo, generoso 
para ceder. Sempre próximo para abraçar e, ao mesmo tempo, solto 
para se deixar enlevar. Com sufi ciente magnetismo para prender e, 
ao mesmo tempo, magnânimo a ponto de dar asas... para permitir o 
voo da esposa. Nunca teve crises de ciúme quando alguém aplaudia 
o talento dela e admirava a sua competência. O homem seguro de 
si guardou a rede de caçar borboletas para que a sua borboleta 
pudesse bater asas e voar.

Ser homem ou mulher, nas engrenagens da reencarnação, 
são posições escolhidas ou sugeridas no mundo dos invisíveis, a 
fi m de que o Espírito possa desempenhar-se bem no conjunto dos 
seus compromissos do progresso. Um não é mais importante do 
que o outro e ambos são convocados pelas leis do infi nito para o 
avanço moral, o crescimento intelectual, enfi m, o desenvolvimento 
de todas as virtudes potenciais do íntimo. A união deve propiciar o 
entrelaçamento das mãos, apoiando-se um ao outro na empresa 
conjugal, para que proliferem as bênçãos de harmonia e ternura que 
cada um dos consorciados merece viver.
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HORÓSCOPO
                           Áries
                  Você poderá sentir certa urgência 

                            para iniciar algo novo, pois Urano 

forma um aspecto com seu regente, Marte, que se 

encontra no signo de Virgem. Novas oportunidades 

podem surgir de uma hora para outra e você precisará 

ser criativo para poder aproveitar o início desse novo 

ciclo e implementar seus projetos pessoais. No entanto, 

não se esqueça de agir com prudência para que seus 

planos sejam realistas e bem embasados, caso contrário 

poderá não ser bem sucedido. Pense muito antes de se 

lançar em novas aventuras. Ao praticar esportes seja 

prudente para não sofrer acidentes.

                          Peixes
                 Os piscianos que possuem o Sol a 9 
                       graus do signo estarão iniciando um novo 
ciclo de vida a partir do eclipse solar que aconteceu no 
signo de Virgem. Chegou a hora de fazer uma revisão 
completa em seus planos pessoais para efetuar eventuais 
correções de rumo que o levarão ao seu destino. Você 
precisa sair da sua zona de conforto para buscar novas 
abordagens e superar as difi culdades provocadas 
pelas decepções do passado. A autoconfiança é 
imprescindível para ir adiante e realizar seus sonhos! 
Apague de sua mente as palavras resignação e fracasso 
e pense positivo, que o céu o ajudará a encontrar o 
sucesso merecido!

                          Touro
                Seu planeta regente, Vênus, inicia o s

                    eu trânsito celeste no signo de Libra do 

qual é regente. Essa confi guração favorece também o 

seu signo benefi ciando parcerias, facilitando contratos e 

promovendo proveitosas reuniões profi ssionais, sociais 

e profi ssionais. Apesar de alguns atrasos e obstáculos, 

que devem ser tratados com paciência, seus planos 

pessoais retomam o rumo, devagar, mas fi rmemente. Por 

essa razão você pode aproveitar também para investir 

em algum projeto que você havia engavetado. Explore 

novos caminhos para encontrar soluções criativas e 

saia da zona de conforto!

                         Gêmeos
                 Com a retrogradação de Mercúrio, que 

                     retorna no signo de Virgem onde aconteceu 
o Eclipse Solar do dia 01/09, você deverá revisar os seus 
planos profi ssionais procurando trilhar novos caminhos. 
Talvez você deva explorar os talentos escondidos e 
inexplorados! Faca uma avaliação racional e descobrirá 
ótimas oportunidades. Mercúrio se junta novamente 
a Júpiter proporcionando ótimas oportunidades, seja 
no campo profi ssional que pessoal. Pode ocorrer uma 
viagem profi ssional, mas que também será muito 
proveitosa em outros campos, pois lhe abrirá novas 
portas. Por que não começa a economizar para realizar 
seus sonhos?

                         Câncer
                             Após o eclipse solar do dia 01/09 a 

                               Lua avança no signo de Libra indicando 

a necessidade de rever os hábitos da vida diária, seja 

no cotidiano seja no ambiente de trabalho. Talvez, 

se você implementar novas formas de abordagem, 

conseguirá solucionar e superar os mesmos velhos 

obstáculos que teimam em atrapalhar a sua vida. 

Confi gurações positivas nas próximas semanas irão 

ajudá-lo a solucionar questões fi nanceiras que o estão 

preocupando. Mais para o fi nal da semana aparece 

uma ocasião para uma viagem profi ssional capaz de 

lhe abrir novos caminhos. Então não se deixe abater 

pelo desanimo e olhe para o futuro com mais otimismo.

                         Leão
                             O eclipse solar pode não ser muito 

                       favorável aos leoninos que devem se 
preocupar principalmente com a sua saúde nos próximos 
meses. Você pode começar desde já a modifi car os 
seus hábitos alimentares implementando uma dieta 
mais saudável, sem esquecer-se da atividade física. 
Lembre-se que a beleza deve vir de dentro para fora! Por 
outro lado, no campo profi ssional precisará se esforçar 
bastante para poder colher alguns resultados positivos. 
Seu empenho será fundamental para levá-lo aos seus 
objetivos. Os relacionamentos pessoais precisam de 
mais atenção de sua parte: prepare uma surpresa para 
seu parceiro amado!

                           Virgem
                  O eclipse solar desta semana aconteceu 

                     em seu signo e pode ser um divisor de 

água no sentindo de fazer com que você deixe para trás 

defi nitivamente algo do passado e abra caminhos para 

algo novo. Esse "algo" pode ter a ver com o campo 

pessoal, o afetivo e o amoroso, poderá ser também 

no campo profi ssional, onde novas oportunidades se 

abrirão para você. Porém, esse eclipse poderá resultar 

numa crise pessoal que irá detonar um relacionamento 

mal-resolvido. Colocar um ponto fi nal em algo que lhe 

faz mal será salutar no longo prazo. Pense nisso. Cuide 

de sua saúde física também, iniciando um novo programa 

alimentar mais rico em fi bras e com alimentos orgânicos.

                           Libra
                  Vênus, seu regente, ingressou no seu 

                    signo prometendo produzir um período 

de bons resultados para todas as suas iniciativas. No 

campo profi ssional as parcerias e sociedades serão 

muito benefi ciadas assim como todos os acontecimentos 

sociais, festas e eventos culturais. Você poderá receber 

os frutos de seu empenho pessoal que será reconhecido 

pelos colegas e chefes. No campo afetivo e amoroso você 

poderá iniciar um novo relacionamento ou esquentar 

o relacionamento atual que está um pouco morno. 

Aproveite também para fazer algum tratamento de 

beleza que terá ótimos resultados! Na saúde, procure 

evitar os doces!

                        Escorpião
                                As confi gurações astrológicas da 
                  semana apresentam alguns desafi os para 
o escorpiniano, pois seus regentes, Marte e Plutão, se 
encontram em aspectos difíceis. Marte, co-regente 
do signo, está em conjunção com Saturno no signo 
de Sagitário, indicando que você poderá precisar 
tomar medidas drásticas nos assuntos econômicos 
e financeiros. Talvez seja bom você começar a 
modifi car seus investimentos, procurando recuperar 
a estabilidade. Por outro lado, poderá concluir bons 
acordos profi ssionais, dependendo de seu empenho. Sua 
acuidade pode ajudá-lo a encontrar nichos de mercado 
para implementar seus projetos pessoais. Saturno pede 
prudência e pés de chumbo!

                       Sagitário
                  Sua luta não acabou ainda e se você 
                            quer avançar com seus projetos pessoais 
não pode esmorecer nem diante dos novos obstáculos 
que surgem em sua vida. Saturno e Marte em macha 
direta, ambos em seu signo, estarão por algumas semanas 
ainda em aspecto tenso infl uenciando suas iniciativas. 
Você deverá se empenhar ainda mais, com afi nco e 
determinação, se quiser chegar aonde deseja! Talvez 
seja melhor revisar o seu orçamento doméstico, revendo 
despesas e planejando melhor os seus investimentos. 
Assuntos relativos a imóveis serão benefi ciados. Cuide 
de sua saúde para erradicar de uma vez por todas algum 
habito nocivo, iniciando uma rotina alimentar e física 
mais saudável com alimentos orgânicos e naturais.

                       Capricórnio
                   Você está se empenhando bastante 
                          para obter os resultados que você deseja, 
porém nem sempre obtém os resultados desejados. 
Nesse período que está sob a infl uência do eclipse solar 
de Virgem, você deve começar a implementar algumas 
mudanças na sua forma de abordar os desafi os se quiser 
ser bem sucedido. De fato, sob essas confi gurações 
astrológicas, você conseguirá abrir os olhos para 
corrigir erros de abordagem que você fez no passado 
e terá possibilidade de corrigi-los. Não esqueça sua 
prudência natural na abordagem dos novos desafi os. 
O momento é agora! Corrija, retifi que e conclua! Esse 
é o recado do céu para o capricorniano.

                          Aquário
                  A semana do aquariano transcorre de 
                   maneira amena e natural, sem grandes 
altos e baixos. Porém seu regente, Urano, está em 
bom aspecto com Marte, indicando ser esse um bom 
período para tomar novas iniciativas e dar asas à 
sua criatividade. Na realidade, você poderá receber 
convites que o colocarão em evidência e que poderão 
surpreendê-lo. Você estará se sentindo mais carismático 
e atrairá para você simpatias de colegas e parceiros. 
No âmbito afetivo poderá surgir um convite que o 
surpreendera! Esteja aberto a novos relacionamentos 
amorosos que irão preencher o vazio que às vezes você 
sente dentro de você.
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beleza que terá ótimos resultados! Na saúde, procure 

evitar os doces!

                       

                  
                    signo prometendo produzir um período 

                        Escorpião
                                As confi gurações astrológicas da 
                  semana apresentam alguns desafi os para 
o escorpiniano, pois seus regentes, Marte e Plutão, se 
encontram em aspectos difíceis. Marte, co-regente 
do signo, está em conjunção com Saturno no signo 
de Sagitário, indicando que você poderá precisar 
tomar medidas drásticas nos assuntos econômicos 
e financeiros. Talvez seja bom você começar a 
modifi car seus investimentos, procurando recuperar 
a estabilidade. Por outro lado, poderá concluir bons 
acordos profi ssionais, dependendo de seu empenho. Sua 
acuidade pode ajudá-lo a encontrar nichos de mercado 
para implementar seus projetos pessoais. Saturno pede 
prudência e pés de chumbo!

                       

                                
                  semana apresentam alguns desafi os para 

                       Sagitário
                  Sua luta não acabou ainda e se você 
                            quer avançar com seus projetos pessoais 
não pode esmorecer nem diante dos novos obstáculos 
que surgem em sua vida. Saturno e Marte em macha 
direta, ambos em seu signo, estarão por algumas semanas 
ainda em aspecto tenso infl uenciando suas iniciativas. 
Você deverá se empenhar ainda mais, com afi nco e 
determinação, se quiser chegar aonde deseja! Talvez 
seja melhor revisar o seu orçamento doméstico, revendo 
despesas e planejando melhor os seus investimentos. 
Assuntos relativos a imóveis serão benefi ciados. Cuide 
de sua saúde para erradicar de uma vez por todas algum 
habito nocivo, iniciando uma rotina alimentar e física 
mais saudável com alimentos orgânicos e naturais.

                       

                  
                            quer avançar com seus projetos pessoais 

                       Capricórnio
                   Você está se empenhando bastante 
                          para obter os resultados que você deseja, 
porém nem sempre obtém os resultados desejados. 
Nesse período que está sob a infl uência do eclipse solar 
de Virgem, você deve começar a implementar algumas 
mudanças na sua forma de abordar os desafi os se quiser 
ser bem sucedido. De fato, sob essas confi gurações 
astrológicas, você conseguirá abrir os olhos para 
corrigir erros de abordagem que você fez no passado 
e terá possibilidade de corrigi-los. Não esqueça sua 
prudência natural na abordagem dos novos desafi os. 
O momento é agora! Corrija, retifi que e conclua! Esse 
é o recado do céu para o capricorniano.

                       

                   
                          para obter os resultados que você deseja, 

                          Aquário
                  A semana do aquariano transcorre de 
                   maneira amena e natural, sem grandes 
altos e baixos. Porém seu regente, Urano, está em 
bom aspecto com Marte, indicando ser esse um bom 
período para tomar novas iniciativas e dar asas à 
sua criatividade. Na realidade, você poderá receber 
convites que o colocarão em evidência e que poderão 
surpreendê-lo. Você estará se sentindo mais carismático 
e atrairá para você simpatias de colegas e parceiros. 
No âmbito afetivo poderá surgir um convite que o 
surpreendera! Esteja aberto a novos relacionamentos 
amorosos que irão preencher o vazio que às vezes você 
sente dentro de você.

                         

                  
                   maneira amena e natural, sem grandes 

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

Espaço do Leitor
Eleições Regionais: O Desafi o Continua

As eleições para prefeito e vereadores se aproximam. Nesse período, as aproximações dos candidatos com a população 
se intensifi cam consideravelmente. Por outro lado, é necessário que tais candidatos tenham propostas claras e objetivas e 
por escrito. Não basta mencionar, numa propaganda, que fará projeto para a melhoria da Educação, Saúde e Segurança. 
Isso é muito vago. As perguntas que deveriam ser feitas aos candidatos são: Qual é o sue Pré-projeto, “hic et nunc”( “aqui 
e agora”!), para essas três áreas públicas? Quais são os problemas que a Vossa Senhoria identifi cou nessas áreas? Em 
quando meses a Vossa Senhoria pretende colocar em prática esses Pré-projetos? É preciso que os eleitores diferenciem 
“requerimentos” de Pré-projetos. Aqueles servem simplesmente para requisitar um trabalho, o qual já está legalmente 
contextualizado dentro da Prefeitura (exs.: reformar as ruas, “tampar buraco” e, o se vê muito, colocar nome em ruas!). 
Isso é bom, mas não é Projeto Político Substancial, inteligente; aquele que colabora, ipso facto, em sentido substancial e 
sociológico para a população em geral. Para Maquiavel, “Os fi ns justifi cam os meios”. Isso fi ca claro que muitos candidatos 
a cargos políticos tentam usar propostas falaciosas (“meios”) a fi m de justifi car o seu trabalho improdutivo (“fi ns”) depois de 
eleitos. Na ignorância, muita gente “letrada” demonizou(za) Maquiavel! Na verdade, ele tenta alertar os eleitores incautos. O 
fi lósofo alemão Heidegger dizia que “Nós próprios somos as entidades a serem analisadas.” É importante que os cidadãos 
(“Nós próprios...”) analisem com atenção as suas próprias atitudes e as dos candidatos, considerando a ética e moral 
sociais. Nesse sentido, a “troca de favores”, “negociações sobre o voto”, etc, etc, etc, tudo isso desfavorece o eleitor 
e, sem dúvida, o candidato(a). Os dois se colocam dentro de uma estirpe corrupta e do “voto coronelista de cabresto” 
atualizado. É nesse sentido que John Dewey diz que “Somente pensamos quando confrontados com um problema.” Dewey 
alerta a todos para um desafi o contínuo quanto aos problemas políticos e sociais, nos quais os cidadãos estão inseridos. 
A corrupção atual já deu muitos problemas para pensar; é necessário estar atento para que, numa ação sem refl exão, 
surjam mais difi culdades. Portanto, é imprescindível que cada cidadão que vota exija, educadamente, os Pré-projetos dos 
candidatos(as). Além disso, é preciso estar atento ao histórico deles, isto é, a formação, o nome no contexto dos Tribunais 
Legais Sociais (Polícias Municipal, Estadual e Federal), etc, etc, etc. Com tudo isso em mãos, a DEMOCRACIA começará 
a ter sentido signifi cativo. Do contrário, tudo não passará de embromação e falácia. Agora o desafi o é contido, CIDADÃO! 

Prof. Campos Berovich (Faxinal – PR – Brasil). 

Alguns questionamentos antes de votar.
Pense bem: Moramos em uma cidade pequena, logo, conhecemos todos os candidatos a prefeito e vereadores. 

Pergunte-se: O candidato que você escolheu – Qual é a sua profi ssão? Ele a exerce com competência? Qual é sua religião? 
Ele participa com sua família dos ritos da sua igreja ou templo religioso ou só freqüenta antes das eleições? Como ele cuida 
dos seus negócios pessoais e se ele cumpre sua palavra? Como ele é na sociedade? Ele participa das ações sociais de 
nossa comunidade, ajudando as entidades nas necessidades do dia a dia, ou só durante as eleições? Se você fosse um 
empresário de sucesso, com uma empresa que tem grande faturamento, você confi aria a administração da sua empresa a 
esse candidato?  Pense bem! Na cabine de votação, só estarão você, a urna e sua consciência. Então se você não confi a 
em seu candidato para administrar seus bens pessoais, como irá confi ar ao bens públicos?

Cidadão faxinalense

"Cidadãos faxinalenses, nesta Eleição, analisem os 
Pré-projetos e histórico de cada candidato em todos os 
contextos legais - 'dura lex, sed lex'. Muita refl exão e 
sucessos a todos." -Prof. Campos Berovich - Faxinal.

Governo Federal propõe mínimo de R$ 945,80 em 2017
O governo federal propôs que o salário mínimo, que serve de 

referência para mais de 48 milhões de pessoas no Brasil, suba 
dos atuais R$ 880 para R$ 945,80 a partir de janeiro de 2017, 
com pagamento em fevereiro do próximo ano. O percentual 
de correção do salário mínimo, pela proposta, será de 7,47%. 
Se confi rmado, esse índice deverá cobrir apenas a infl ação 
do período, ou seja, não haverá aumento real do mínimo. A 

maior do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem, além 
do ingresso de receitas de concessões e permissões, segundo 
afi rmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao detalhar 
os números da proposta. O governo informou que a proposta 
já contempla o teto para gastos público e prevê que os gastos 
com Saúde cresçam abaixo da infl ação.

informação consta na proposta de orçamento federal para 2017 
encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional na quarta-
feira, 31 de agosto, último dia do prazo legal para o envio do 
documento. Na LDO, a proposta era de que o salário mínimo 
fosse para R$ 946 no próximo ano. A proposta de orçamento 
de 2017 não prevê alta de impostos. Para não precisar elevar 
tributos, o governo conta principalmente com o crescimento 
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Rua Santos Dumond - 483
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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 (cinco 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 Wilson Figueiredo Fortes 100, 
Vale Verde R$ 550,00 mensais 
9) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (duas disponíveis) 
10) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Irineu Pique 96, Residencial 
do Lago, R$ 450,00 mensais 
11) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua João Scheller, Jd Nutrimil R$ 
600,00 mensais 
12) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais
13) Casa Alvenaria, quatro quartos, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426, 
880,00 mensais
14) Apartamento, tres quartos, 
Edifi cio San Marino, Rua dos 
dominicanos 661, R$ 1.100,00 
mensais (incluso o condomínio)

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 área de 300m², Rua 
Jose Maria Bueno R$ 80.000,00
4) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
5) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
6) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
7) Casa Alvenaria, Av Brasil, 
com a Rua 14 de Dezembro, R$- 
550.000.00
8) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
9) Casa Alvenaria 60m², Rua 
Presbítero Joaquim L. Mello 644, 
Residencial Casavechia, R$ 
125.000,00  
10) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 
R$ 130.000,00
11) Casa Alvenaria, terreno 450m² 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426 
centro, R$ 490.000,00
12) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
13) Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
14) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
95.000,00  
15) Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 
Centro R$ 560,000

LOCAÇÃO

Terezio, 86, Vale Verde R$ 

15) Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 

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

2) Terreno área de 354m², Jardim 

3) Terreno área de 300m², Rua 

4) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

5) Terreno 600m² Rua Yani de 

6) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

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

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

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

10) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 

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

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

13) Casa Alvenaria, Rua 14 de 

14) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 

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

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


