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- Fazemos exames toxicológicos para
novas habilitações e renovações das
categorias, C,D, E
- Realizamos a coleta do exame que
passa a ser obrigatório
- Realizamos atendimento com agenda e
horários flexíveis

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones:
(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)
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LINGUA DE FOGO
O Povo Pergunta – Quem é contratada como Chefe de
Seção de Cadastramento e está trabalhando como motorista
de outra funcionária, não é desvio de função? Não, é um
Rodo Anel de função!
Dito por alguém que fotografou e pergunta - Dizem que
tem um Azuzão pra substituir o Laranjão véio e acabado.
Será que vão entregar na véspera das eleições? Será que
pode? Onde ele tá escondido? O povo não é mais tão besta
assim. Vamos ver! Será que o azuzão levanta?
Na Terra da 8ª Colheitadeira cheﬁnho ta rico, já não
pode nem tirar sarro, que ele tira do grupo do zap zap. Dá
nada não, ta acabando a mamata!
Dito por um cidadão - Como pode alguém passar
com carro de som quase em frente ao Fórum da cidade, e
ninguém faz nada. Com a palavra...
Cumadi Mãe Diná toma um Aécio e perde a hora da
reunião. Não credito!
Quem é o luluzinho que deve 12 promissórias de Milão?
Azedou o café! O duro é que tem outro que deve duzentão.
Ta proliferando os veiaquinhos das Terra do Café. Paga as
contas e depois se candidatem. Fichas sujas! Cuidado!
Em uma roda de amigos, alguém disse que alguns
candidatos a vereador pela primeira vez, estavam

até

fazendo curso de oratória, quando o valete perguntou: será
que já bateu o desespero, pois já estão até rezando? Chupa
que é de uva .... com choco-late
Tem candidato a vereador que concorre á reeleição,
que quando estava no poder não fez nada pelo povo e fazia
vistas grossas à péssima administração que o seu prefeito
fez, não inaugurando sequer uma obra em seu mandato.
Agora que está na oposição, criou até um blog para fazer
críticas á administração atual, postando fotos de sucatas,
estradas ruins e bueiros por fazer, se esquecendo que no
passado, estes e outros problemas também existiam, só que
em maiores proporções. Criticar é fácil, ainda mais, vindo de
quem já teve oportunidade de fazer e não fez. Vai lustrar

PARA REFLETIR
"Os melhores momentos da vida são com arco
íris: aparecem quando você menos espera."
Autor desconhecido

essa cara, nem que azede.
Dito por um radialista - Tem candidato prometendo
reformar o hospital, que o atual diz que ia reformar e não
reformou, mas que está reformando e que o candidato do tal
vai reformar. Não é muita reforma pra uma dupla só? Será
que tem secretário de saúde? Não é mais fácil reformar a
administração!
Dito por um cidadão da poliça – Candidato a prefeito foi
em uma casa em um Jardim, como a família era grande, disse
que vai pagar uma multa do carro de R$ 1.300,00 e garantiu
serviço pra ela na barrosa. Contra a lei e desesperado!
Tem funcionário público da Terra do Boi que briga, puxa
o saco no zap zap, mais tem razão, vai pescar na terça e
volta só no domingo, por conta da Barroza. Jaja seca a teta
ai acaba o combustível, a cachaça e as mordomias.
Dito por um cidadão que conhece: John Dalton,

NASA aprova missão para Marte em 2018

InSight, a missão que vai estudar o interior de Marte, foi oﬁcialmente
aprovada pela NASA e recebeu uma data de lançamento para 5 de maio de
2018. O projeto espacial estava previsto para ser oﬁcialmente iniciado em março
de 2016, mas foi adiado por conta de um vazamento no sistema a vácuo no
instrumento principal da missão. Agora, InSight tem previsão de chegada no
Planeta Vermelho para 26 de novembro. A missão tem como objetivo descobrir
como planetas rochosos, como Marte e a Terra, são formados e evoluem. Segundo
um relatório da InSight, o planeta vermelho foi escolhido porque "ele esta menos
ativo geologicamente do que a Terra", então "deve guardar um histórico mais
completo de suas estruturas".

Madrugada do "Sete de Setembro" foi gelada
Pato Branco teve sensação térmica de 0ºC e amanheceu com
geada. Em todo Estado a temperatura ﬁcou baixa

um dos maiores cientistas de todos os tempos era da
crença Quacres; Einstein era Agnóstico; Ghandi era
Hinduísta; Madre Tereza de Calcutá era Cristã Católica;
Chico Xavier era Espírita; Martin Luther King era Cristão
Protestante; os índios que povoaram o Brasil antes
de nós acreditavam em Tupã, e tantos outros grandes
homens de religiões e credos diferentes têm o direito e o
livre arbítrio de escolher no que e em quem acreditar. Só
os ignorantes julgam os outros pela religiosidade, mas
do que isso, são os grandes responsáveis pela maioria
das guerras entre os homens. Cuidado com os fanáticos,
eles estão dentro de todas as religiões, inclusive a sua.
Ás vezes usam politicamente! Pura ignorância! Cuidado
com os incompetentes e ignorantes, pois na maioria das

No Vale do Ivaí, em alguns locais, como no Posto da Polícia Rodoviária
do Porto Ubá, em Lidianópolis, a temperatura ﬁcou na casa dos dois graus
positivos, no Paraná houve geada. Segundo o Portal G1, Pato Branco, no sudoeste
do Paraná, amanheceu com geada na quarta-feira, 7 de setembro, dia da
Independência do Brasil. Os termômetros marcaram 1,9º no início da manhã, e
a sensação térmica foi de 0ºC. As baixas temperaturas predominaram em todo
o estado. A mínima foi registrada em General Carneiro, na região sul, 0,8ºC. Em
Guarapuava, na região central, os termômetros marcaram 1,8ºC, Palmas, que
também ﬁca no sul, teve mínima de 3ºC. Já a mínima em Curitiba foi de 5,3º,
com sensação térmica de 2ºC. Em Morretes, no litoral, a mínima foi de 13ºC.

vezes trazem desconforto e coisas ruins. Inteligente!

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

(43) 9933-4422
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EDUCAÇÃO - IDEB

Brasil não cumpre metas dos
ensinos fundamental e médio e o próprio
governo federal admitiu que o
resultado é trágico
O Brasil não conseguiu cumprir as metas de aprendizado
para os estudantes do Ensino Médio e da segunda etapa do
Fundamental. A primeira metade do Ensino Fundamental vem
melhorando além do esperado. Do 1º ao 5º ano, as notas
saltaram de 3,8 em 2005 para 5,5 em 2015. A meta era 5,2.
Mas, na segunda etapa do Ensino Fundamental, o desempenho
dos alunos da rede pública não atinge a meta desde 2013. E
o que estava mais ou menos vai piorando quando os alunos
chegam ao Ensino Médio. Neste ponto a avaliação inclui
escolas particulares e, mesmo assim, o resultado é trágico termo usado pelo próprio governo. O Ensino Médio empacou
nos 3,7 há quatro anos. A meta de 2015 era de 4,3. “Chegou
ao fundo do poço, e matemática é um desastre nacional.
Precisamos, portanto, repensar o currículo do Ensino Médio”,
avalia o diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Ramos. Tudo
isso é parâmetro do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, o Ideb, que avalia o desempenho escolar em português
e matemática, considerando reprovações e abandono dos
estudos. Mesmo onde a meta é atingida, há deﬁciências nas
duas matérias. Dois estados (Rio de Janeiro e Amapá) e o
Distrito Federal não atingiram a meta da primeira etapa do
Ensino Fundamental. Na segunda etapa, apenas cinco estados
alcançaram a meta (Goiás, Ceará, Mato Grosso, Amazonas e
Pernambuco). No Ensino Médio, apenas dois estados atingiram
a meta (Pernambuco e Amazonas). O ministro da Educação
prometeu pedir urgência ao Congresso para votar a reforma
do Ensino Médio. “O presidente da República poderá até editar
uma medida provisória pra atender a urgência da necessidade
das modiﬁcações na educação de nível médio no Brasil”, disse
Mendonça Filho. No estado do Paraná, apesar do resultado
ainda fraco, o governo divulgou nota dizendo que a qualidade
da educação na rede estadual de ensino está superior aos anos
anteriores. Na rede pública estadual, o índice passou de 3,4 no
ensino médio para 3,6. Nos anos ﬁnais no ensino fundamental,
subiu de 4,1 para 4,3 e avançou de 5,8 para 6,1 nos anos iniciais.
O Ideb de 4,3 para os anos ﬁnais do fundamental é o melhor
índice já alcançado pelas instituições públicas do Estado. Já
o ensino médio nas instituições públicas passou da 8ª para a
5ª posição, contribuindo de maneira signiﬁcativa para que o
Estado tenha alcançado a 6ª posição na classiﬁcação geral.
Somada a participação das escolas particulares, o índice geral
atingiu 6,2 nos anos iniciais do fundamental, 4,6 nos ﬁnais e,
no ensino médio, 3,9. Com essa evolução, o Paraná ocupa a
4ª posição nos anos iniciais, a 6ª nos ﬁnais e a 6ª colocação
também no médio, levando-se em conta as redes, pública e
particular. A secretária de Estado da Educação, professora Ana
Seres, credita a melhora de desempenho aos primeiros frutos
do Programa Meta – Minha Escola Tem Ação, carro-chefe da
área pedagógica. O programa tem como objetivos elevar os
índices educacionais, reduzindo o abandono e a reprovação
por meio de uma boa gestão escolar.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 12/09 a 18/09
Farmácia Nova
9985-1000

Observatório Social entrega Cartas Compromisso a candidatos
Na segunda feira, 05/09/2016, o Observatório Social de
Faxinal, promoveu a apresentação e entrega da carta de
compromisso, aos candidatos a prefeito e vices das eleições
municipais 2016, onde compareceram os candidatos da chapa
do partido PRB, Emerson Machado, e da chapa do partido PPS,
Moacir Pomini, foram entregues convites antecipados a todos
os três candidatos.
No dia 06/09/2016 terça feira, a presidente da chapa do
partido PMDB, Ylson A. Cantagalo, retirou a mesma com um

membro do Observatório Social, e justiﬁcou a ausência. Bom
para o Observatório e a comunidade de Faxinal que todos
os candidatos tenham em mãos a carta de compromisso e
que assinem a mesma e entreguem no próximo evento, dia
15/09/2016, acompanhem com transmissão ao vivo desta
página do Facebook as 20:00 hs https://www.facebook.com/
ObservatorioSocialdeFaxinal/# . Também será apresentada
e entregue a carta de compromisso a todos os candidatos a
vereador na segunda feira, 12/09/2016.

ELEIÇÕES - Estatuto do PTB muda e candidatos estão liberados
Na sessão administrativa de quinta-feira, 8 de setembro, os
ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram pedido
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para que a legenda
possa fazer um ajuste, em seus estatutos, no prazo de ﬁliação
partidária. A Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165) reduziu
de um ano para seis meses antes do pleito o prazo de ﬁliação
partidária, para que um postulante a candidato possa concorrer
em uma eleição. É justamente essa a adequação que o partido
pretende fazer. Relator da solicitação do PTB, o ministro
Gilmar Mendes disse que o artigo 20 da Lei nº 9.096/95 (Lei
dos Partidos Políticos) estabelece que é facultado ao partido
político ﬁxar em seu estatuto prazos de ﬁliação partidária
superiores aos especiﬁcados na lei, com vistas à candidatura
a cargos eletivos. Enquanto o parágrafo único do citado artigo
deﬁne que os prazos de ﬁliação partidária ﬁxados no estatuto do
partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem
ser alterados no ano da eleição. “Com base na compreensão
sistemática dessas regras, bem como no Direito Constitucional
e elegibilidade, a Lei dos Partidos Políticos veda que, no ano
das eleições, o estatuto seja alterado para aumentar o prazo de
ﬁliação partidária ﬁxado em lei, não proibindo a redução quando

a modiﬁcação simplesmente busca a compatibilização à novel
legislação eleitoral, editada e promulgada em conformidade com
o artigo 16 da Constituição Federal [que trata da anterioridade
de um ano da lei que altera o processo eleitoral]”, ressaltou o
relator. Para o ministro Gilmar Mendes, a eventual negação
do pedido do PTB poderia causar sérios prejuízos ao partido,
pois os candidatos da legenda, que pleitearam o registro de
candidatura nas eleições de 2016, respeitando o prazo legal
de ﬁliação partidária de seis meses, estariam inviabilizados de
concorrer, em razão da norma estatutária de um ano atualmente
em vigor. “É importante essa decisão, porque nós temos notícias
de que há vários registros de candidatura sendo impugnados
justamente em razão deste prazo”, informou a ministra Luciana
Lóssio, ao votar acompanhando o voto do relator. A decisão foi
unânime. No Paraná, o estatuto do PTB promovia um impasse.
Em Jardim Alegre, por exemplo, o vereador "Guina", candidato
a reeleição, aparecia como inapto, mas com mudança, ele já
aparece no site do Divulga Candi, do TSE, apto para a disputa.
O mesmo acorria com o candidato a prefeito Natal Casavechia,
de Cruzmaltina e com o vice-prefeito Aparecido Buzato e alguns
vereadores de Lidianópolis.

Advogado investigado na Lava Jato integra ação contra Dilma no STF
Investigado pela Operação Lava Jato por suspeita de
recebimento de propina no esquema da Petrobras, o advogado
Tiago Cedraz é um dos setes advogados que aparecem como
responsáveis pelo texto do mandado de segurança impetrado
no Supremo Tribunal Federal (STF) por partidos que apoiaram
o impeachment de Dilma Rousseff no Congresso (PSDB,
DEM, PMDB e Solidariedade). O advogado aﬁrmou por meio
de sua assessoria, que apenas encaminhou uma procuração
ao PSDB, 'responsável pela coordenação' do documento e
negou ter participado da produção do mandado. Após ter sido
procurada pela reportagem, a assessoria cogitou 'retirar o
nome do advogado' dos autos. Os partidos pedem que o STF
suspenda a habilitação de Dilma para o exercício de função
pública, direito que havia sido concedido pelo plenário no
Senado em votação na quarta-feira (31) na mesma sessão
do julgamento do impeachment que decidiu pela perda do
mandato da então presidente afastada. O texto do mandado
de 17 páginas em que Tiago Cedraz consta como subscritor foi
distribuído à imprensa pela assessoria de imprensa do PSDB
na tarde desta sexta-feira (2). Em site do partido Solidariedade
na internet, Tiago aparece como 'secretário de Assunto de
Jurídico'. Ele também foi defensor, no STF, do deputado federal
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (SD-SP), principal
nome do Solidariedade. Tiago é ﬁlho do ministro do TCU
(Tribunal de Contas da União) Aroldo Cedraz. O advogado foi
acusado em delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa,
da UTC Engenharia, em desdobramento da Operação Lava
Jato como parte de acordo de colaboração fechado com a
PGR (Procuradoria-Geral da República). O delator disse que
fazia pagamentos a Tiago 'em razão de o mesmo apresentar

ao declarante informações privilegiadas, por antecipadas,
notadamente registros da área técnica do TCU', o Tribunal
de Contas da União. Além do depoimento, Pessoa entregou
à PGR uma tabela que aponta pagamentos totais de R$ 2,2
milhões a Tiago, parte dos quais teria sido entregue em espécie.
A tabela registra repasses de R$ 50 mil entre 2012 e 2014 e
uma parcela de R$ 1 milhão em fevereiro de 2014. Os valores
aparecem ao lado da inscrição 'Thiago/Luciano'. De acordo com
o depoimento do delator, Luciano é uma referência ao primo de
Tiago, Luciano Araújo, que ocupava o cargo de tesoureiro do
partido Solidariedade, comandado pelo deputado federal Paulo
Pereira da Silva (SD), o Paulinho da Força. Pessoa também
forneceu uma relação de registros de 51 entradas de Tiago em
prédios da empresa entre 2012 e 2014 e outras 80 de Luciano
entre 2013 e 2014.Tiago Cedraz é investigado no inquérito que
tramita no STF tendo como outros investigados os senadores
Edison Lobão (PMDB-MA), o presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), o senador Romero Jucá (PMDB-RR) e o
ministro do TCU Raimundo Carreiro. O inquérito apura supostas
irregularidades na licitação da usina nuclear de Angra 3 e também
se Carreiro foi o destinatário de recursos captados por Tiago
do empreiteiro Ricardo Pessoa. Em depoimento, Pessoa disse
que Tiago havia lhe aﬁrmado 'que tinha contato com Raimundo
Carreiro e por meio dele iria resolver o julgamento acerca das
impropriedades ditas como existentes no contrato de Angra 3'.
Carreiro, na época, era relator de um processo que tramitava
no TCU sobre irregularidades na usina nuclear.
Em diversas manifestações ao longo dos meses, tanto
Tiago Cedraz quanto Raimundo Carreiro negaram quaisquer
irregularidades.
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O C O R R Ê N C I A S

Bandidos invadem fazenda e praticam roubo

Em Rio Branco do Ivaí, no Bairro Vale Azul, próximo a Fazenda

levados diversos produtos, entres eles, várias peças de jóias em ouro

Em Faxinal, foi registrado um assalto, na segunda-feira, dia 05 de

Cachoeira, um agricultor procurou a Polícia para registrar um furto, na

que estavam em uma pasta e certa quantia em dinheiro. A vítima

setembro, de 2016, às 19 horas, na Fazenda Takahashi, Bairro Papuã.

tarde de 07 de Setembro. Ele relatou que saiu e ao voltar para casa

disse que fechou a referida relojoaria por volta das 18h00min do dia

As vítimas foram os proprietários, Shitsu Takahashi, 91 anos e Hiroko

deparou com a janela dos fundos arrombada. O interior da residência

05 setembro, abrindo no dia seguinte, 06 de setembro; por tanto, o

Nakayama Takahashi, de 87 anos. Ambos relataram que estavam

foi todo revirado, certamente em busca de objetos, mas inicialmente

crime foi praticado durante a noite, possivelmente na madrugada.

na sede da propriedade quando perceberam que dois indivíduos

não sentiu falta de nada; já da garagem, foi levada uma bateria e

entraram na sala de e anunciaram o roubo. Eles disseram que queriam

o som do carro. Em seu boletim, a PM informou que há suspeitos.

Ladrões praticaram furto, no dia 05 de Setembro, de 2016, na

o dinheiro e conseguiram roubar aproximadamente R$1.600,00 reais

"A família tem suspeitas que possivelmente os ﬁlhos de um homem

cidade de Borrazópolis. Segundo o Osmar Balbino Alves, o Tu, que

em notas diversas. Da pessoa de Hiroko, também foi levado RG, CPF

conhecido, poderiam ser os autores, pois os mesmos foram vistos

reside na Piauí, numeral 569, ladrões entraram durante a madrugada

e um cartão de convênio médico. Segundo Shitsu os dois estavam

próximo ao sítio de manhã. Conversando com o pai dos acusados, o

no quintal da casa onde reside e furtaram, de um cômodo que ﬁca

com armas tipo revolver e ainda reviraram cômodos da casa. O casal

mesmo relatou ser possível o envolvimento de seus ﬁlhos, que inclusive

separado, nos fundos, uma motosserra Stihl modelo Ms 660. Quem

japonês não soube precisar a característica dos bandidos. A equipe

estariam praticando esses delitos na companhia de um homem e que

tiver informações, pode entrar em contato com o 190, delegacia

realizou buscas, mas ninguém foi preso.

naquele momento estavam em local incerto. A Polícia Militar voltou

mais próxima.

Bradesco de Borrazópolis é alvo de quadrilheiros

para o Destacamento e depois foi avisada que foi encontrado o som

Ladrões furtam a motosserra do Tu

Polícia recupera Gol furtado

As policias, Civil e Militar, constataram que foram furtados do Posto

do carro jogado dentro de um Rio", informaram os policiais. A vítima

Orientada pelo trabalho do investigador Fernando Serpe, a Polícia

Avançado do Bradesco de Borrazópolis, os cassetes, compartimentos

também voltou manter contato e disse que foram levados diversos

Militar, soldados, Gomes e Eduardo, foram até Rua Vital Brasil, nº 644,

de Caixas Eletrônicos, encontrados na zona rural do município. Eles

perfumes do Boticário.

onde recuperaram um veículo Gol bege com placas BGH-6433, que

foram localizados após a Polícia Militar, comandada pelo sargento

Mais furtos no Vale Azul em Rio Branco do Ivaí

havia sido furtado de Guilherme Augusto dos Santos, entre os dias 29

Gilmar Soares, ser acionada por um agricultor. Era por volta das

No dia 07 de Setembro, de 2016, houve um furto no Bairro Vale

e 30 de Agosto, de 2016, em Faxinal. Após o delito, a Civil deu início

19h00min horas, do feriado de Sete de Setembro, quando o solicitante

Azul, onde uma casa foi arrombada; e no dia 09 de Setembro, dois

a várias diligências, logrando êxito em localizar o carro estacionado e

informou que na Rodovia PR-272, a cerca de um quilômetro (1,3

dias depois, ladrões voltaram a agir na mesma localidade, mas desta

coberto com um cobertor, no interior do quintal de uma residência na

km) do trevo de acesso a Rodovia do Milho, sentido Novo Itacolomi,

vez em uma propriedade vizinha a primeira. A vítima informou que no

Vital Brasil. Como a placa estava trocada por ACQ-9120 de Marilândia

estavam peças que aparentavam serem partes de um caixa eletrônico.

ﬁnal da manhã, porcos de seu sítio foram atingidos por disparos de

do Sul, foi feito consulta no sistema da Polícia, e constatado que a

Ao chegar ao local, os fatos ﬁcaram comprovados, pois eram quatro

arma de fogo, sendo um deles abatido e furtado e dois que ﬁcaram

mesma era fria. "Recebemos informações de que na casa onde o

cassetes que são pequenas caixas de material plástico na cor cinza.

feridos. O agricultor disse ainda que avistou uma pessoa conhecida

Gol foi encontrado, reside a pessoa de Sidnei de Jesus Franco e sua

Os cassetes ﬁcam dentro do cofre do Caixa Eletrônico e são também

pulando de um trator e correndo atrás dos animais, mas que não

convivente K. D. M., e que ambos estariam oferecendo tal veículo

conhecidos como compartimento de dinheiro. Havia ainda quatro

sobe informar o nome do acusado. O caso está sendo investigado.

a diversas pessoas. Foram realizadas diversas diligências a ﬁm de

cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) juntas aos objetos abandonados.

Polícia apreende motocicleta com motor furtado

encontrar a pessoa de Sidnei, porem sem êxito. Diante dos fatos, a

Um funcionário do Posto Avançado do Bradesco de Borrazópolis alertou

Uma denúncia levou a Polícia Militar a apreender uma motocicleta

equipe recolheu o referido veículo que foi encaminhando até o pátio

a Polícia que as peças tinham sido furtadas do único caixa existente

com motor supostamente furtado. A ocorrência foi registrada no dia

da 53ª DRP de Faxinal, a ﬁm de que fossem tomadas as providências

no local. A gerência do Banco, em Faxinal, aﬁrmou que não sabe

09 de Setembro, de 2016, às 16 horas, na Av. Padre Gualter Farias

cabíveis e elaborados os documentos pertinentes quanto aos fatos",

exatamente como os bandidos praticaram o crime. Um especialista no

Negrão. "Foi feito uma denúncia anônima diretamente ao DPM de

informou o Boletim da Polícia Militar. Uma pessoa manteve contato,

assunto revelou que há programas que conseguem invadir o sistema

Cruzmaltina sobre uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, vermelha,

dizendo apenas que era da defesa de Sidnei e disse que ele e a

do caixa e abrir o cofre, permitindo que os compartimentos sejam

que estaria com a numeração do motor suprimida e ainda, segundo

esposa negam que tenham qualquer envolvimento com o furto ou

furtados e que em Borrazópolis, aparentemente, foi isto que ocorreu.

a mesma denúncia, este motor seria produto de furto. Diante das

que sabiam que o Gol era furtado. A Delegacia revelou que Sidnei

Todo material foi entregue na 53ª Delegacia Regional de Faxinal,

informações, foi realizado patrulhamento co o intuito de averiguar a

tem passagem por acusação de tráﬁco.

para as devidas providências. O montante exato ainda seria apurado,

veracidade dos fatos, sendo que a viatura logrou êxito em localizar

mas fala-se em cerca de 65 mil reais. Outra desconﬁança, é que os

a referida motocicleta, sendo constatado que a numeração do motor

Um veículo Fiat Estrada com placas AWD -7737, de Faxinal

bandidos tenham agindo em plena luz do dia enquanto acontecia o

estava raspada. Uma pessoa de nome William B. S., se identiﬁcou

capotou e caiu dentro de uma vala, próximo ao trevo da Coamo entre

Desﬁle de Sete de Setembro. Uma investigação minuciosa vai tentar

como sendo o proprietário da moto e disse que foi adquirida de

Borrazópolis e Cruzmaltina na tarde de sexta-feira, dia 09 de Setembro,

identiﬁcar os quadrilheiros.

um conhecido, chamado Lucas Barros, com o qual ele não tinha

de 2016. Segundo informações de uma mulher que ocupava o veículo,

mais contato", relatou o boletim da PM. William negou que tivesse

ela, o motorista e uma jovem, saíram de Faxinal para resolver um

conhecimento que o motor fosse furtado ou que tenha cometido

problema em Borrazópolis e quando voltavam o acidente aconteceu.

qualquer irregularidade.

Eles não relataram exatamente qual foi a causa, apenas que o veículo

Furto de moto em Cruzmaltina
Em Cruzmaltina, no dia 07 de Setembro, às 23:55 horas, na Rua
São Vicente de Paula, um homem disse que estacionou uma motocicleta
Honda CG 125 Fan, de cor preta, em frente ao endereço, por volta das

Investe contra polícia e acaba preso em boate

Veículo de Faxinal capota próximo a Borrazópolis

saiu da pista e caiu no buraco. Um detalhe que chamou atenção, é

21h00min, e às 23h50min percebeu que havia sido furtada. Foram

Uma equipe da PM foi acionada pela gerente de uma Boate, a

efetuados patrulhamentos junto com a equipe da Guarda Municipal,

qual informou que um indivíduo de 20 anos estava causando dano

não havendo êxito em encontrar a referida motocicleta ou suspeitos.

no local e perturbando o trabalho. A equipe chegou ao local e fez a

Furto de moto em Faxinal

abordagem das pessoas que estavam no local, e a solicitante informou

O Policial Rodoviário Belonci, do Posto de Ubá do Sul, em

que a Fiat Strada bateu justamente na placa que orienta que naquele
local o motorista dirija "Devagar" ou reduza a velocidade.
Veículo de Rio Branco capota próximo a Faxinal

Em Faxinal, um furto foi comunicado às 23:53 horas, no pátio do

que o autor quebrou duas garrafas de cerveja e alguns frascos de

Lidianópolis, atendeu na tarde de terça-feira, dia 06 de Setembro, de

Posto Trevo. A vítima informou que havia estacionado no pátio do

perfume pertencente à vítima. A equipe deu voz de prisão ao autor que

2016, um acidente na Rodovia PR-272, entre Faxinal e João Vieira,

referido posto, mais precisamente ao lado da lanchonete, uma Honda,

resistiu com socos e chutes e partiu em luta corporal contra a equipe

no local conhecido como Pinheirinho. Uma pessoa de nome Danilo

modelo CG 125 Fan, de cor preta e placa de Faxinal/PR, por volta

de serviço que utilizou de bastão para repelir a injusta agressão, o que

Chabowski Almeida, dirigia um Chevrolet Ágile com placas de Rio

das 19 horas e às 22h20min, percebeu que ela tinha desaparecido. A

causou ao autor escoriações no tórax e costas. O autor no momento

Branco do Ivaí, quando houve a colisão lateral com um Gol de Londrina,

equipe da PM comunicou os destacamentos da região, orientou a vítima,

da abordagem se encontrava com um corte em região do queixo e

condutor João Batista. Depois do abalroamento (colisão lateral), o

fez patrulhamentos nas proximidades, porém nada foi encontrado.

perna direita que segundo a solicitante o mesmo acabou se ferindo

Ágile saiu da pista e capotou. Houve danos materiais, mas Danilo não

quando quebrou as garrafas. A equipe fez uso de algemas, pois o

se feriu gravemente. As causas do acidente não foram informadas.

Mais uma moto furtada em Faxinal
Em Faxinal, ladrões furtaram uma motocicleta na noite de terça-

autor se encontrava muito alterado, no momento da condução para a

feira, dia 06 de Setembro, de uma Rua, cujo nome não foi divulgado

Delegacia o mesmo disse que havia utilizado crak. O autor e a vitima

As equipes, da Defesa Civil de Faxinal, e SAMU, foram acionadas

pela PM. A vítima disse que estacionou sua motocicleta, Honda CBX

foram encaminhados até a 53ª DRP para os devidos procedimentos.

para atender um acidente de trânsito, no dia 06 de Setembro, de 2016,

250 Twister, de cor vermelha, em frente sua residência, por volta das

Ladrões arrombam relojoaria Topázio em Faxinal

terça-feira, próximo ao trevo de acesso principal a Cidade. Segundo

Acidente próximo ao trevo principal de Faxinal

21h30min, sendo que pouco depois, ao sair novamente, notou que o

Ladrões arrombaram a Relojoaria Topázio de Faxinal, o crime

o Agente Clóvis Maia, do Bombeiros Comunitário, a batida foi entre

veículo tinha sido furtado. A equipe realizou diversas buscas porém

foi percebido na terça-feira, dia 06 de Setembro, de 2016. Segundo

uma Kombi e um Parati. Apesar dos danos, não houve feridos graves.

não localizou a motocicleta. A placa também não foi divulgada.

responsáveis pela empresa, os autores arrombaram uma janela de

Uma criança e uma mulher foram levadas para o Hospital, onde

vidro que ﬁca nos fundos, para ter acesso ao local. Do interior foram

ﬁcaram em observação. As causas da batida não foram divulgadas.

Furto em sítio na zona rural de Rio Branco do Ivaí
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Comício nos jardins, Santa Helena, Los
Angeles e Bela Vista

Moacir Pomini e Sérgia, com a presença maciça pessoas,
na sua grande maioria famílias, dos conjuntos, Santa Helena,
Los Angeles e Bela Vista, e os vereadores da chapa #Mudança
Jà – Por Um Faxinal Mais Honesto e Humano, ﬁzeram, não
um comício, mas uma reunião, onde até mesmo os cidadãos
do local puderam emitir suas opiniões, seguindo de forma
democrática e ordeira, os preceitos democráticos.

Escolas da região Vale do Ivaí no IDEB"

Apucarana, Rio Branco, Ivaiporã e Borrazópolis
com as melhores notas nas séries iniciais.
Califórnia, Marilândia, Jardim Alegre e Godoy
Moreira não atingiram a meta

Matéria publicada pelo Jornal Tribuna do Norte, edição de
09 de setembro, de 2016, destaca as notas do IDEB - Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica, conseguidos por
escolas da região Vale do Ivaí (26 municípios) mais a cidade
de Arapongas. Apucarana; Rio Branco do Ivaí, Borrazópolis
e Ivaiporã, estão entre os municípios que conseguiram as
melhores notas nos anos iniciais (Do 1º ao 5º ano). No caso de
Apucarana, a nota foi 7, a melhor da região e a terceira melhor
entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Rio Branco do
Ivaí conseguiu nota 6,8, Arapongas 6,5, além de Borrazópolis
e Ivaiporã, que ﬁcaram com nota 6,4. Entre as cidades que
não atingiram a meta nos anos iniciais estão: Califórnia com
pontuação 6; um décimo a menos do que o estabelecido
pelo MEC. Marilândia do Sul, que tinha meta de 5,7, para
este ano e registrou média de 5,3; e Jardim Alegre, com 5,2,
também ﬁcou apenas um décimo da meta. Ainda segundo o
jornal: Godoy Moreira, que tinha meta de 5,2, conseguiu nota
5,0. Em todo Paraná, a média chegou a 6.1. Constava na
informação anterior, que Cruzmaltina e Ariranha do Ivaí, não
tiveram notas divulgadas, porque as duas cidades tiveram
problemas com a prova Brasil, nos anos iniciais. Segundo a
Secretária de Educação, de Cruzmaltina, a Claudineia Medrado
de Castro, não é exatamente um problema, o que aconteceu
é que o MEC só aplica a prova se houver mais de 20 alunos
no quinto ano, como Cruzmaltina tinha apenas 18, ﬁcou fora
da pesquisa. A Secretária ressaltou quem na última prova
realizada, Cruzmaltina já tinha conseguido a meta de 2019,
e que com certeza, poderia avançar ainda mais, se a prova
tivesse sido aplicada. Esse também seria a mesma situação
de Ariranha do Ivaí.

Reforma trabalhista vai formalizar jornada
de 12 horas, diz ministro

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, informou
em reunião no dia 08 de setembro, com sindicalistas, que
a reforma trabalhista deve ser encaminhada ao Congresso
Nacional até o ﬁm deste ano. Entre as medidas em pauta, está
a proposta que formalizará jornadas diárias de até 12 horas.
Atualmente, contratos de trabalho com jornadas superiores
a oito horas diárias são frequentemente questionados pela
Justiça do Trabalho, que ainda não reconhece formalmente a
jornada mais longa. O documento deve contemplar também
a criação de dois novos modelos de contrato. A pasta avalia
considerar o tipo que inclui horas trabalhadas e produtividade,
além do modelo que já vigora atualmente, baseado na jornada
de trabalho. O objetivo das medidas é aumentar a segurança
jurídica de contratos que não estão estipulados pela legislação
trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Ronaldo Nogueira ressaltou que não haverá retirada de direitos
trabalhistas. “Não há hipótese de mexermos no FGTS [Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço], no 13º [salário], de fatiar as
férias e a jornada semanal. Esses direitos serão consolidados.
Temos um número imenso de trabalhadores que precisam ser
alcançados pelas políticas públicas do Ministério do Trabalho”,
disse Nogueira, em reunião da Executiva Nacional da Central
dos Sindicatos Brasileiros (CSB). Em agosto, o ministro já
havia anunciado que o governo mandará uma proposta de
atualização da legislação trabalhista ao Congresso. Na ocasião,
Ronaldo Nogueira garantiu que os direitos dos trabalhadores
serão mantidos. Ele disse que “o trabalhador não será traído
pelo ministro do Trabalho". Para Nogueira, a reforma vai criar
oportunidades de ocupação com renda e consolidar os direitos.

Novas regras

Proibição de uso de radiograﬁa para
comprovar realização de procedimentos e
exigência instalação de escritório pessoal para
empresas de telefonia, são aprovados

A proibição do uso de exames de radiograﬁa para comprovar
a realização de procedimentos médicos, conforme projeto
de lei nº 168/2015, do deputado Anibelli Neto (PMDB), e a
exigência para que as empresas prestadoras de serviços de
telefonia – ﬁxa e móvel – e de TV por assinatura, mantenham
escritórios para atendimento pessoal, disposto no projeto de
lei nº 808/2015, do deputado Marcio Pacheco (PPL), foram
aprovadas em redação ﬁnal, última etapa de votações na
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), e seguem agora para
a sanção ou veto do Poder Executivo. A proposta de Anibelli
Neto determina que os procedimentos de radiograﬁa podem
ser solicitados, exclusivamente, por indicação técnica para a
comprovação de um problema de saúde e não para certiﬁcar se
um procedimento médico foi realizado ou não com relação ao
paciente, para servir de justiﬁcativa para que a operadora realize
o pagamento ao proﬁssional. Já o projeto de lei de Pacheco
altera a Lei nº 17.663/2013, que determina o atendimento
presencial para os prestadores de serviço de TV por assinatura.
Com a mudança, as empresas de telefonia também deverão
possuir um escritório físico para o atendimento aos clientes e
manter um representante para receber notiﬁcações dos órgãos
de defesa do consumidor. O atendimento presencial deverá
ser realizado em municípios com mais de 100 mil habitantes.

Decreto estabelece o Zoneamento
Ecológico no Litoral

Cunha pode ser preso em uma semana, diz
jornal

Cassação do peemedebista será votada na segunda-feira
(12) na Câmara. A prisão de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) pode
sair em uma semana, segundo publicou a coluna do jornalista
Lauro Jardim, no domingo (11), no jornal O Globo. A publicação
diz que essa é a expectativa no entorno do ex-presidente da
Câmara. Mas para isso acontecer, o peemedebista precisa ser
cassado primeiro. A votação da cassação de Cunha acontece
na segunda-feira (12), em Brasília. Uma enquete realizada na
capital federal, também do jornal carioca, aponta que haverá
votos suﬁcientes para a cassação.

O governador Beto Richa assinou na segunda-feira, 5 de
setembro, o decreto que estabelece o Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE) do Litoral. O zoneamento indica as áreas
passíveis de empreendimentos e atividade urbana e assegura
que 85% de toda a região sejam preservados. Richa disse que
o ZEE é um marco para os futuros projetos de desenvolvimento
do Litoral e a garantia, às futuras gerações, de que a natureza
será devidamente cuidada no Estado. “Hoje estamos provando
que é possível, sim, conciliar desenvolvimento econômico com
inclusão social com a preservação do ambiente em que vivemos.
Garantindo tranquilidade aos gestores do Litoral, porque
esse zoneamento delimita áreas para o empreendedorismo e
preserva cerca de 85% da área do Litoral”, aﬁrmou. O governador
destaca que o ZEE servirá de subsídio para a atualização
dos planos diretores de municípios do Litoral. A área coberta
pelo ZEE, de 6,3 mil quilômetros quadrados, abrange sete
municípios: Morretes; Antonina; Paranaguá; Guaraqueçaba;
Pontal do Paraná; Guaratuba; e Matinhos.
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COLUNA SOCIAL

Maria Luiza Costa de niver em Faxinal. Parabéns!!

Eduardo Mansour de niver em Faxinal. Parabéns!!

Amabille Becalhi de niver em Borró. Parabéns!!

Lorena Adame de niver em Faxinal.
Parabéns!!

O Jornal Só Negócios visando colaborar com a Justiça Eleitoral, mostra as áreas onde é proibido pela Justiça serem usado
os carros de som na política.
Os círculos delimitam esses espaços onde os carros de som não podem circular com o som ligado. Colabore com a Justiça:
grave e denuncie.
Diga não a poluição sonora!
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

COLIGAÇÃO MUDANÇA JÁ - POR UM FAXINAL MAIS
HONESTO E HUMANO
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Patrulha no Campo

Arapuã, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã, Cândido de Abreu, Manoel Ribas e Ortigueira estão entre os
municípios beneﬁciados pelos Governo do Estado com a compra de Patrulhas Rurais
O Governo do Paraná investiu R$ 24 milhões na compra de 90 conjuntos de
máquinas que farão os serviços de adequação de estradas rurais em 50 municípios
atendidos pelo Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial: Renda
e Cidadania (Pró-Rural). O programa atende municípios de áreas carentes do
Estado, com ﬁnanciamento do Banco Mundial, e visa reduzir as desigualdades
regionais do Paraná. As máquinas estão na Companhia de Desenvolvimento
Agropecuário do Paraná (Codapar) em Curitiba. Cada patrulha inclui equipamentos
como escavadeira, trator de esteira, rolo compactador, motoniveladora, caminhão

A solução será a “paciﬁcação” fora do tribunal, prenuncia um
dos ministros, que não teve a identidade divulgada. Os ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) declararam a coluna Painel
da Folha de S. Paulo, que não dará em nada os recursos tanto
para anular o julgamento quanto para impedir o fatiamento do
impeachment. A solução será a “paciﬁcação” fora do tribunal,
prenuncia um deles, que não teve a identidade divulgada. Ao
que tudo indica até mesmo o presidente do Senado, Renan
Calheiros, não gostou do fato do colega, o senador Romero
Jucá ter assinado, como presidente do PMDB, o pedido contra
o fatiamento da votação do impeachment. Dos 19 senadores
da sigla, 12 votaram a favor de Dilma Rousseff.

Lula chama Renan como sua testemunha

comboio, carreta para transporte do maquinário e quatro caminhões basculantes. Após a assinatura do termo de cessão entre
governo estadual e consórcios intermunicipais as máquinas serão encaminhadas ao campo. As obras de adequação das estradas
rurais serão elaboradas para se integrarem com as técnicas de conservação de solos e água nas propriedades. A meta é adequar
um total de 30 quilômetros de estradas rurais por ano, por consórcio. Foram constituídos oito consórcios para atender os municípios,
de forma permanente, uma vez que as máquinas são de propriedade do Governo do Estado. Conforme acordo de empréstimo
ﬁrmado com o Banco Mundial, o programa Pró-Rural vai atender os municípios da área Central do Estado e do Vale do Ribeira.
Após a formalização dos convênios com oito consórcios deverão ser deﬁnidos com a comunidade os trechos de estradas a serem
trabalhadas, com referendo dos Conselhos Municipais. Também deverão ser feitas audiências públicas com os proprietários de
áreas lindeiras da estrada para aprovação do projeto, em conformidade com o ﬂuxo estabelecido no Manual Operativo do PróRural. Entre os consórcios que foram selecionados pelo Pró-Rural estão: Conder - para atender os municípios de Fernandes
Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. - Caminhos
do Tibagi - para Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tamarana, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania e Palmeira. - Vale
do Rio Jordão - para Guarapuava, Pinhão e Reserva do Iguaçu. Cid Centro - para Cândido de Abreu, Laranjal, Manoel Ribas,
Mato Rico, Palmital, Pitanga e Turvo. - Codenop - para Congonhinhas, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Ribeirão do Pinhal,
Santa Amélia, Santo Antonio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Sapopema e Santa Cecília do Pavão. - Codren - para Santana
do Itararé, Siqueira Campos, Wenceslau Braz e São José da Boa Vista. – G5 - para Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora e
Ribeirão Claro. – Vale do Ivaí - para Arapuã, Ariranha do Ivaí e Ivaiporã.

Governo sanciona lei que muda deﬁnição de crime de responsabilidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva arrolou o
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), como
sua testemunha de defesa em ação penal que responde em
Brasília, por obstrução de Justiça. O rol de 13 testemunhas,
com deputados e outros senadores, consta da defesa de Lula
no processo aberto pela 10ª Vara da Justiça Federal. Lula é
acusado de participar de uma trama para comprar o silêncio do
ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró,
que fechou acordo de delação premiada. Também são réus,
o ex-senador Delcídio Amaral e outros cinco acusados pelo
Ministério Público por tentativa de obstruir a Operação Lava Jato:
o advogado Edson de Siqueira Ribeiro Filho, o ex-assessor de
Delcídio Diogo Ferreira Rodrigues, o banqueiro André Santos
Esteves, o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula,
e o ﬁlho de Bumlai, Maurício. A petição é subscrita por sete
advogados - Roberto Teixeira, Cristiano Zanin Martins, José
Roberto Batochio, Juarez Cirino dos Santos, Rodrigo Azevedo
Ferrão, Érica do Amaral Matos e William Albuquerque S. Faria.
No documento, a defesa de Lula sustenta que a acusação de
obstrução de Justiça é uma 'projeção psíquica de hipóteses
idiossincráticas verdadeiramente delirantes, existentes
exclusivamente na imaginação punitiva dos agentes da
persecução penal, cujo completo divórcio dos fatos concretos e
da prova já arrecadada será demonstrado na instrução criminal'.
Os advogados do ex-presidente pedem que 'o despacho que
recebeu a denúncia nuliﬁcado porque houve cerceamento de
defesa e não observação ao Princípio da Isonomia quando
este Juízo indeferiu o pedido para apresentação de resposta
preliminar antes de apreciação da denúncia; inexiste qualquer
fundamentação na decisão de recepção infringida a norma
constitucional entabulada no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal'.

Dois dias após o afastamento deﬁnitivo da ex-presidente Dilma Rousseff, o
presidente interino Rodrigo Maia, que substitui Michel Temer, sancionou uma lei
que altera a deﬁnição de crime de responsabilidade. A mudança foi publicada no
Diário Oﬁcial da União. Agora, o Executivo poderá abrir crédito suplementar sem
autorização do Congresso - justamente a 'manobra ﬁscal' que derrubou Dilma.
Segundo informações da Agência Senado, o texto autoriza o governo a reforçar,
por decreto, até 20% do valor de uma despesa (subtítulo, no jargão orçamentário)
prevista no orçamento de 2016, mediante o cancelamento de 20% do valor de outra
despesa. Atualmente, o remanejamento entre subtítulos é restrito a 10% do valor da despesa cancelada, de acordo com a lei
orçamentária (Lei 13.266/2016). O governo alega que a mudança torna a gestão orçamentária mais ﬂexível, podendo priorizar
com recursos ações mais adiantadas. Poderá haver, inclusive, o remanejamento de despesas com o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) – trecho que havia sido excluído na apreciação do projeto na Comissão Mista de Orçamento (CMO).
Outra mudança na lei orçamentária aprovada é a possibilidade de o governo cancelar recursos incluídos por emendas coletivas
do Congresso Nacional, exceto as de execução obrigatória previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e direcionar
os recursos para outras áreas de seu interesse. Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o projeto foi aprovado na forma de
substitutivo do deputado Covatti Filho (PP-RS), em junho. O relatório acolhido na CMO também modiﬁca a lei orçamentária para
ampliar o número de cargos e funções comissionadas que poderão ser providos este ano pela Justiça Eleitoral. A Lei 13.150/2015
criou 6.412 cargos e funções nos tribunais regionais eleitorais do País. O PLN 3 viabiliza a contratação de metade (3.206) este
ano. O orçamento em vigor só traz autorização para provimento de 161 cargos. O aumento do número de admissões representa
um impacto de R$ 70,8 milhões nos gastos com pessoal da Justiça Eleitoral em 2016. O valor é bem superior aos R$ 2,1 milhões
reservados na lei para os 161 cargos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reivindica os cargos, alega que o custo derivado
das contratações já está contemplado no orçamento de pessoal da corte e não implicará aumento de gastos.

Temer conﬁrma Grace Mendonça como nova advogada-geral da União
O Palácio do Planalto conﬁrmou na manhã de sexta-feira a escolha de Grace
Maria Fernandes Mendonça para assumir ao cargo de Advogada-Geral da União
(AGU). Grace substituirá o advogado Fábio Medina Osório, que foi demitido do posto
nesta sexta-feira. Ela é a primeira a mulher a ser nomeada para o alto escalão do
governo Temer. Segundo fontes do Planalto, o presidente esteve pessoalmente com
Grace nesta manhã em seu gabinete e falou com Osório apenas por telefone. Na
nota enviada à imprensa, o presidente agradeceu “os relevantes serviços prestados
pelo competente advogado”. Grace Mendonça é funcionária de carreira da AGU e
responsável pelo acompanhamento das ações no Supremo Tribunal Federal (STF). O governo não conta mais com a AGU como
ministério, mas vai enviar uma PEC ao Congresso para garantir que o Advogado-Geral da União tenha as mesmas prerrogativas
de ministro.
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HORÓSCOPO

coluna

e spÍrit a
Escalando o céu

Era uma viagem de férias, mas o pai a desejara transformar
em uma viagem de cultura. Por isso, os países que seriam

visitados e os locais foram devidamente selecionados. Levava
a esposa e os ﬁlhos a museus, salas de arte, bibliotecas,
universidades a ﬁm de que vissem, ao vivo, a história do homem
em pinturas, livros, arquitetura. Velhos castelos foram visitados,
conservados uns, somente ruínas outros. E o pai se esmerava
em apontar detalhes, que assinalavam o esforço do homem
para defender a sua casa, as suas terras de outros homens. Ali,
o castelo feudal fora erguido em ponto estratégico, permitindo
que das torres de vigia se pudesse ver muito ao longe o eventual
inimigo que desejasse chegar por via ﬂuvial. Em outra instância,
a imponente construção de pedras fora erguida exatamente em
local próximo a uma imensa pedreira, facilitando a aquisição da
matéria prima. Entre as ruínas do que fora um castelo imenso,
erguido bem no alto, dominando a paisagem, o destaque
para a pequenina porta de madeira, quase oculta entre as
folhagens: a porta da traição. Ela fora deixada aberta para que
os inimigos adentrassem e tomassem o que era considerado
local inacessível. E assim transcorria a viagem, cheia de cores,
de vivacidade, história e apontamentos. Mas depois de terem
visitado antigas igrejas de extraordinária arquitetura e riqueza
sem par, um dos meninos voltou-se para o pai e fez a pergunta:
- Pai, por que as igrejas têm torres tão altas?
O pai parou um momento. Ele lera muito para ser o guia
cultural
naquelas férias. Esmerara-se em aprender sobre
arquitetura, pintura, história. Mas não se lembrava de nada ter
lido a respeito. Recordou-se com rapidez da visita à igreja de
Saint-Michel, no monte de mesmo nome, na Normandia. Ali, a
estátua do arcanjo São Miguel culmina na torre de trinta e dois

Áries

Touro

Nesta semana seu regente Marte forma

Com o ingresso de seu regente, Vênus,

Seu regente está em retrogradação

um aspecto com Urano, ambos em signo de

no signo de Libra do qual também é regente,

e por causa disso você tem mais diﬁculdade

fogo. Este aspecto costuma promover um aumento da você também será beneﬁciado, podendo concluir de focalizar com clareza os seus objetivos. Esclareça
adrenalina e pode incitar os arianos a iniciarem novos ótimos acordos, fechar bons negócios e até aumentar seus alvos e se organize para não se perder nos inúmeros
projetos pessoais. Porém, o ariano não deve esquecer as parcerias proﬁssionais. Este momento é ideal para
a prudência em suas ações para não se lançar em fazer esclarecimentos seja no âmbito familiar que no
iniciativas sem embasamento que serão destinadas ao proﬁssional. Procure observar as coisas com um olhar
fracasso. Além disso, aqueles que praticam esportes mais otimista se quiser alcançar os seus objetivos. O
estarão mais expostos a acidentes com ferimentos e momento é ideal para implementar novas ideias que
estriamentos musculares. Por outro lado, você sentirá um estão em sua cabeça, mas que você estava adiando

Câncer

Leão

torres, com certeza, serão inigualáveis em altura porque os
versos viajarão pelas antenas do pensamento até o Pai amoroso
e bom de toda a Humanidade.
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

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

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

Virgem

Esta será a ultima semana em que o Sol,

Você pode se sentir confuso e sem rumo,
especialmente se possui o Sol no segundo

se concentre principalmente no âmbito proﬁssional salientando e focalizando especialmente os pequenos
onde suas energias serão muito solicitadas. Os laços
problemas do cotidiano. Seu carisma pessoal o ajudará
sociais serão fortalecidos pelos bons aspectos lunares.
a superar os pequenos obstáculos que teimam em se
As reuniões sociais podem ajudá-lo a relaxar e a
esquecer um pouco os compromissos proﬁssionais e interpor entre você e seus objetivos. Você precisará ter

decanato do signo. Com Netuno em oposição ao seu
signo, e possível que você se sinta estranho e almeje
se alienar dos problemas que a vida lhe apresenta.
Não desespere! Aproveite para reﬂetir sobre as suas

verdadeiras ambições e perceba o que é realmente
as preocupações provocadas pela situação econômica jogo de cintura para não se apegar a pequenas coisas de importante para você. Use essa energia especial como
atual. Mantenha uma atmosfera proﬁssional criativa e menor importância. Focalize somente seus objetivos e fonte de inspiração a ﬁm de encontrar soluções criativas
aceite a colaboração de seus colegas: obterá melhores deixe a água ﬂuir sob a ponte sem intervir. Em muitos para contornar os obstáculos. Verá que as ideias lhe
resultados trabalhando em equipe. Procure encontrar casos a "não ação" ainda é a melhor solução. Relaxe aparecerão como num toque de mágica! Basta conﬁar
no seu guia interior e encontrará a direção certa para
a paz interior com atividades de lazer em contato com
no ﬁnal do seu dia com atividades físicas leves o
chegar ao seu destino. Cuide de sua alimentação evitando
a natureza e faça meditação para acalmar sua mente e
caminhadas ao ar livre.
alimentos condimentados.
ouvir a voz do coração.

Libra

Escorpião

algumas erguidas em locais altos, privilegiados e com suas
torres escalando o céu. E estava pronto para abrir a boca e falar
da arquitetura, da inﬂuência dos estilos, quando o ﬁlho menor,
falou:

o Criador. Assim, utilizemos nossa mente e coração para erguer
torres que atravessem os céus pelos poemas da oração. Essas

crescimento. E, sobretudo, não deixe que a opinião

seu regente, transita no signo de Virgem,

Os novos relacionamentos conseguidos

ensinou que o templo devia ser o do coração e o altar o da
consciência de cada um para o diálogo com o Pai de todos nós,
justo é perceber que o homem sempre buscou esse contato com

que você ainda precisa enfrentar como desaﬁos de

A Lua inicia a semana no signo

em encontros recentes começarão a dar

as épocas, no intuito de ter um local para falar com Deus. Um
abrigo, um refúgio para dialogar com a Divindade. E se Jesus

concluindo nada! Considere os pequenos obstáculos

de Capricórnio permitindo que você

Você está iniciando um período repleto

dos estilos dessa ou daquela época, são locais de oração.
Templos que o homem ergueu, através dos tempos, em todas

você assume mais do que pode cumprir, acabará não

se apresentar diante de você. No âmbito íntimo você esforçar para sair da zona de conforto nada de bom planos e se posicione ﬁrmemente, especialmente nas
reuniões proﬁssionais, diante de colegas e parceiros.
poderá ser surpreendido com um convite inesperado. irá lhe acontecer.

de ótimas oportunidades que lhe oferecerá

- Ora, é simples: as igrejas têm torres pontudas para levar

compromissos que você assume ao longo do dia. Se

aumento da energia vital que o tornará apto a encontrar diante das diﬁculdades econômicas atuais. Então, dos outros inﬂuencie as suas escolhas. Seja ﬁrme em
soluções criativas para superar qualquer obstáculo que respire fundo e saia da inércia, pois se você não se seus propósitos e alcançará suas metas! Defenda seus

metros. Rapidamente ainda rememorou outras igrejas visitadas,

mais depressa as orações das pessoas até Deus. É como torre
de transmissão de rádio.
Resposta simples de alguém que lembrou que os templos
visitados, muito antes da riqueza arquitetônica, dos arabescos,

Gêmeos

Sagitário
Em certos momentos parece que

os problemas estão apenas aumentando
momentos de regozijo e alegria. Você estará sendo ótimos resultados especialmente se você apresentar e por isso nem sempre você consegue manter o seu
recompensado pelo seu empenho pessoal e colherá um espírito conciliador diante de opiniões contrárias proverbial otimismo. Porém, mesmo que devagar,
às suas. No âmbito proﬁssional você será bem sucedido
o sucesso em seus empreendimentos. Seu espírito de
trabalhando em equipe: manifeste um espírito mais as coisas começam a andar e você pode ﬁnalmente
iniciativa será importante especialmente se você trabalha
colaborativo. Como resultado de uma atitude positiva desbloquear alguns projetos pessoais. Acordos e
em equipe. Seus colegas e parceiros virão até você
obterá a colaboração de seus parceiros. Dentro do parcerias que necessitem de decisões da justiça serão
pedindo apoio e conselhos. Não se esqueça de cuidar
âmbito familiar também precisará usar de muita bem sucedidos. Também poderá solucionar a venda de
também de seus relacionamentos pessoais, dedicando paciência e bom senso para resolver conﬂitos antigos
algum imóvel e isso o ajudará a solucionar as pendências
parte de seu tempo aos seus entes queridos. O céu que poderão vir à tona por causa de mágoas longamente
ﬁnanceiras. Mantenha uma alimentação saudável e faça
dessa semana é ideal para resolver conﬂitos e encontrar ignoradas. Aproveite para fazer uma limpeza profunda
exercícios físicos. Você pode ter problemas de pressão
acordos que satisfaçam ambas as partes envolvidas. e perdoe. Uma energia positiva é a melhor solução para
arterial. Cuide-se.
alcançar a paz interior.
Saiba aproveitar este momento feliz!

Capricórnio

Aquário

Peixes

Você está mais perto do que pensa de

Você está diante de novos desaﬁos,

Você pode estar se sentindo ansioso

seus objetivos e não deve esmorecer
agora, apesar de perceber que alguns obstáculos já
superados estão voltando a atravancar o seu caminho.
Fique tranquilo! As conﬁgurações astrológicas desta
semana lhe serão favoráveis, especialmente agora
que Saturno já iniciou a marcha direta. Assuntos que
dependem de decisões judiciárias poderão se solucionar
positivamente. No âmbito proﬁssional poderá alcançar
um acordo ou uma parceria, e ainda assinar um contrato
ambicionado há algum tempo. Continue ﬁrme em
seus propósitos, porém avance devagar sem tomar
decisões arriscadas. Mude a abordagem costumeira
usando a criatividade.

porém as conﬁgurações astrológicas

por causa dos desejos insatisfeitos que
continuam a perturbar sua tranquilidade. Porém, alguns
aspectos astrológicos desta semana poderão ajudá-lo
a recuperar os seus sonhos esquecidos nas gavetas.
Recupere o seu natural otimismo e siga adiante em
direção aos seus objetivos. Aproveite a semana para
concluir acordos, fechar parcerias, fazer novos projetos!
O céu irá ajudá-lo a superar os eventuais obstáculos e a
conseguir o sucesso em suas iniciativas. Esteja pronto
para receber as bênçãos que o céu está preparando
para você como recompensa de seu empenho e de
sua fé! Cuide de sua saúde: evite alimentos muitos
condimentados.

dessa semana estarão facilitando a sua vida e,
consequentemente, conseguirá encontrar a solução
para cada assunto, com bastante facilidade. Procure
trabalhar em equipe, mesmo usando suas qualidades de
liderança, e compartilhe suas ideias com seus colegas
para conseguir a sua colaboração. Com uma atitude
mais receptiva, irá se enriquecendo com as sugestões
dos colaboradores e superará com sucesso os eventuais
obstáculos. Vênus em bom aspecto ao seu signo lhe
oferecerá inclusive a oportunidade de encontrar um
parceiro afetivo! Abra os olhos!
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EDITAL
VERA INACIO DE ALMEIDA FERRARI, Oﬁcial do
Registro de Imóveis de Grandes Rios-PR, segundo as
atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso II, §§ 2º e 3º,
da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004,
pelo presente Edital, NOTIFICA: EDSON LEANDRO
PEREIRA e ISABEL FERNANDES PEREIRA, atuais
proprietários do imóvel objeto da matricula n. 4.870, do
Registro de Imóveis de Grandes Rios - PR, com uma área
de 3.276.196,00 metros quadrados, formada pelos lotes 9,
10, 11, 12 e 13 localizados na Gleba Lunardelli, no Município
e Comarca de Grandes Rios-PR e pelos lotes n. 31, 32, 33,
34, 35 e 6, localizados na Gleba Lunardelli, no município
de Rio Branco do Ivaí e Comarca de Grandes Rios-PR, sito
na PR 535, Km 8 a 10, Município de Rio Branco do Ivaí,
Comarca de Grandes Rios-PR, de que foi apresentado em
data de 02/05/2016, o requerimento e demais documentos
para a averbação do georreferenciamento na matricula do
imóvel objeto da matricula n. 588, do Registro de Imóveis de
Grandes Rios - PR, constituído pelo lote de terras sob o n.
37 a 46, com área total de 3.635.566,00 metros quadrados,
situados na Fazenda Ribeirão Bonito, no Município de
Grandes Rios - PR, de propriedade de ANTONIO DIONISIO
CICERI e MILTON IZIDORIO DE ASSIS, sito na PR 535,
KM 10 A 14, Rio Branco do Ivaí, Comarca de Grandes
Rios-PR, tendo indicado os imóveis mencionados acima
como confrontantes. Em conformidade com a legislação
pertinente, notiﬁco-os para que apresentem, caso haja
interesse, manifestação por escrito em quinze (15) dias,
contados da primeira publicação deste Edital a este
Registro de Imóveis, localizado na Avenida Jose Monteiro

TEXTÍCULOS LIBRES
Alguns perﬁs de pessoas execráveis

Não é a política que faz o candidato virar ladrão.
É o seu voto que faz o ladrão virar político.
“Nós estamos diariamente correndo o perigo de nos depararmos com pessoas execráveis, àquelas que
vivem à margem e são nocivas à sociedade”
Nos dias de hoje nós devemos tomar cuidado com quem nos relacionamos, pois muitas vezes nos decepcionamos com o
ser humano. Existem todos os tipos de vigaristas permeando a sociedade e dela tirando proveito em detrimento da conﬁança
alcançada, pois o ser humano, verdadeiramente humano, acredita em todos, até prova em contrário. No entanto, devemos
tomar cuidado com os vagabundos à espreita, apenas esperando uma oportunidade para dar o golpe. Alguns são descobertos
e desmascarados rapidamente, mas outros se especializam e sobrevivem aos golpes por muito tempo. Alguns exemplos de
execráveis: - Políticos ﬁcha suja - aqueles que usam a política como meio de enganar e dar o golpe, fala muito, pouco
fazem e mesmo depois de ter roubado, ainda querem ser candidatos. Investem e dão empregos em outros lugares e dizem
que gostam do município onde vivem. Prometem empregos pra todo mundo e compra o voto dos coitados e daqueles que são
facilmente cooptáveis. Falam mal do adversário e depois através de acordos escusos, feitos nos porões podres da corrupção
se aliam. Enriquecem muitas vezes, depois de ocuparem cargos públicos em algumas administrações, roubam dinheiro que
deveria ir pra saúde, educação, segurança, esportes e bem estar social. Esses são bem numerosos e a culpa não é deles, é
nossa que não votamos direito, “dinheiro de trouxa, festa de malandro”. - Os estelionatários da fé - são aqueles que
usam a boa índole dos ignorantes, usam o nome de Deus em vão e o de Jesus como moeda de troca. São com certeza, a ralé
espiritual, os verdadeiros anticristo, só querem o seu dinheiro; - O bom moço - aquele que se ﬁnge de bom moço, tem bom
papo, se veste bem, fala ﬂuentemente, abre conta em todos os bancos, paga tudo pra todos, mas sempre dá o golpe ﬁnal; Falso empresário bom - aqueles que chegam em um município pequeno, abrem uma empresa, contas em todos os bancos,
ganham conﬁança, podem agir em dois ou mais. Fazem conluios com as prefeituras e ajudam a roubar o dinheiro do cidadão
honesto e trabalhador. Vivem uma vida de aparências, para continuar dando o golpe. Esses estão aos nossos olhos, para eles,
só a cadeia, pois são execráveis e da pior espécie; o que serve também para os casos anteriores. Pode ser que essas pessoas
execráveis pensem estar levando vantagens aos nossos olhos, pode ser, porém no plano espiritual, que é o que vale de verdade,
onde as contas são computadas de forma justa e certeira, ai eles cairão e pagarão vintém por vintém ao longo de muitos e
tenebrosos séculos de exclusão e sofrimentos, onde a dor é permanente e a expiação é fruto de seu merecimento. Porém, nós
não podemos nos curvar diante desses criminosos, devemos sim, enfrentá-los, denunciá-los á justiça, tirá-los do nosso meio
e enviá-los para a cadeia, onde os marginais devem realmente estar. Têm muitos deles por ai, basta querer enxergar. - TMJ

de Noronha, 596, centro, em Grandes Rios-PR, com horário
de funcionamento das 8h30m as 17h00m, de segunda
à sexta-feira. Cientiﬁco-os que a não apresentação da
manifestação no prazo estipulado, conforme § 4º, inciso II,
do mencionado art. 213 da Lei 6.015/73, presumir-se-ão
suas anuências com relação ao que foi requerido. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Grandes Rios, aos
oito dias do mês de setembro de dois mil.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - TORREFAÇÃO torna
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença
de Operação para TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ,
instalada na AVENIDA DAS FLORES, 555, GRANDES
RIOS-PARANÁ.

Lava-Jato abre mais uma investigação sobre mulher de Eduardo Cunha
O Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba abriu mais
uma investigação sobre pagamentos feitos no Brasil para Cláudia
Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Os procuradores da Lava-Jato
suspeitam que contas administradas por ela no país, e não
apenas no exterior, podem ter recebido recursos originários de
propina referente a contratos da Petrobras. Cláudia contratou
o advogado Marlus Arns, que tem vários clientes investigados
na Lava-Jato em Curitiba, para acompanhar a investigação. A
análise dos dados bancários da mulher de Cunha é o ponto de
partida da apuração. Responsável pelo caso, o procurador federal
Diogo Castor informou não haver ainda parecer conclusivo
sobre a origem dos recursos que abasteceram contas de
Cláudia. Relatório produzido pela Receita Federal sobre as
movimentações ﬁnanceiras já apontava “expressivos valores
de gastos com cartões de crédito de emissão no Brasil” pela
investigada, sem que houvesse lastro suﬁciente para pagar as

faturas, especialmente em 2014 e 2015. A Receita veriﬁcou que
nestes dois anos pelo menos R$ 471,8 mil circularam em sua
conta bancária, valor abaixo do que ela declarou ter recebido de
pessoas físicas no período (R$ 715 mil), segundo declarações
retiﬁcadoras. No ano passado, Cláudia corrigiu dados na Receita,
incluindo bens não declarados antes e outros pagamentos.
Em depoimento, o contador Paulo Lamenza disse ter feito as
alterações — que exigiram multa de R$ 100,5 mil — a pedido de
Cunha. Em abril, Cláudia foi perguntada sobre um repasse de
R$ 591,2 mil da Libra Terminal, que opera um terminal no porto
de Santos (SP), área de inﬂuência do PMDB e do presidente
Michel Temer. Na ocasião, disse que “não se recordava a razão
do pagamento”. Tanto a Libra quanto a defesa de Cláudia
informaram que preferem não se manifestar sobre as razões
do pagamento. Cláudia acrescentou que “nunca recebeu nem
em conta de pessoa física nem em conta de empresa de que
é sócia recurso oriundo de contrato da Petrobras”.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

AGU demitido diz que Governo quer abafar a
Lava Jato
Demitido por telefone pelo presidente Michel Temer, o advogado-geral da União,
Fábio Medina Osório, resolveu quebrar o protocolo. Em vez de anunciar a saída
com elogios a quem ﬁca e sumir do mapa, ele decidiu pôr a boca no trombone. Em
entrevista a VEJA no mesmo dia da demissão, Medina disse que sai do posto porque o
governo não quer fazer avançar as investigações da Lava-Jato que envolvam aliados.
Diz: “O governo quer abafar a Lava-¬Jato”. Medina entrou em rota de colisão com
seu padrinho, o poderoso ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Gaúchos, os dois se
conhecem do Rio Grande do Sul, onde Medina foi promotor de Justiça, especializado
em leis de combate à corrupção, e Padilha fez sua carreira política. Medina conta
que a divergência começou há cerca de três meses, quando pediu às empreiteiras
do petrolão que ressarcissem o Erário pelo dinheiro desviado da Petrobras. Depois
disso, Medina solicitou acesso aos inquéritos que ﬁsgaram aliados graúdos do governo.
Seu objetivo era mover ações de improbidade administrativa contra eles. A Polícia
Federal enviou-lhe uma lista com o nome de catorze congressistas e ex-congressistas.
São oito do PP (Arthur Lira, Benedito Lira, Dudu da Fonte, João Alberto Piz¬zolatti
Junior, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria, Nelson Meurer e Roberto Teixeira),
três do PT (Gleisi Hoff-mann, Vander Loubet e Cândido Vaccarezza) e três do PMDB
(Renan Calheiros, presidente do Congresso, Valdir Raupp e Aníbal Gomes). Com a lista
em mãos, Medina pediu ao Supremo Tribunal Federal para conhecer os inquéritos.
Recebida a autorização, a Advocacia-¬Geral da União precisava copiar os inquéritos
em um HD. Passou um tempo, e nada. Medina conta que Padilha estava evitando
que os inquéritos chegassem à AGU, e a secretária encarregada da cópia, Grace
Fernandes Mendonça, justiﬁcou a demora dizendo que não conseguia encontrar um HD
externo, aparelho que custa em média 200 reais. “Me parece que o ministro Padilha
fez uma intervenção junto a Grace Mendonça, que, de algum modo, compactuou
com essa manobra de impedir o acesso ao material da Lava-Jato”, conta Medina. O
ex-advogado-geral diz que teve uma discussão com o ministro Padilha na quintafeira, na qual foi avisado da demissão. No dia seguinte, recebeu um telefonema
protocolar do presidente Temer. Grace Mendonça, assessora do HD, vai suceder a ele.
O ministro Padilha, que se limitou a divulgar um tuíte agradecendo o trabalho de
Medina, manteve distância da polêmica e não deu entrevistas. Exibindo mensagens
em seu celular trocadas com o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da forçatarefa da Lava-Jato, e com o juiz Sergio Moro, Medina aﬁrma que a sua demissão
tem signiﬁcado maior — o de que o combate à corrupção não está nas prioridades
do governo Temer. “Se não houver compromisso com o combate à corrupção, esse
governo vai derreter”, aﬁrma ele. Ainda assim, Medina faz questão de dizer que
nada conhece que desabone a conduta do presidente.
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E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp
Avenida Brasil, 1295, sl 01
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UNOPAR EAD - Se você quer estudar, procure
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(43) 3461-2222 e
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LOCAÇÃO

VENDA

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

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

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

- Casa Alvenaria Conj. Pedro Gonçalves

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

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

mensais

cozinha, wc social, lavanderia coberta.

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

Terreno 264m². Valor R$150.000,00.

Rua São Lourenço 143, R$ 470,00 Jose Maria Bueno R$ 80.000,00

CASAS BORRAZÓPOLIS

Alvenaria

Resid.Cassarotti:

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

pela

CAIXA

ECONÔMICA.

Bahia 335, R$ 650,00 mensais.

coberta. Construção Nova/Forro PVC.

6) Casa Alvenaria três quartos, Rua 7) Casa Alvenaria, Rua Alberto

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA.

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

Nova/Laje.

mecanizado

e

Financia-se

pela

CAIXA

ECONÔMICA. Valor a Combinar.

possibilidade de mecanizar mais 04alq.

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

17alq de pastagem e 06alq de reserva

social e garagem coberta. Construção

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,

Nova/Forro PVC. Financia-se pela CAIXA

barracão de 120m, mangueira, área toda

100.000,00

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

quartos, sala, coz.,wc social e garagem

localização. Valor: R$140.000,00.
07

500,00 mensais (cinco disponíveis)

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 02

wc social e garagem coberta. Construção

alq.

Rua Marta Bueno de Camargo R$ Cavalheiro de Meira 422 R$

R$110.000,00.

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

140.000,00

4) Casa Alvenaria dois quartos, 5) Terreno 150m² Rua Eurides

Valor

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

30

527, R$ 500,00 mensais.

coberta. Construção Nova/Laje. Financia-

Azul frente para a PR-272. Possui casa

-Sítio

Rua Presbitero Joaquim L. Melo 4) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$

02

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

3) Terreno 600m², Rua São Paulo,

3) Casa Alvenaria dois quartos, centro R$ 120.000,00

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
-Casa

da serra – Pr, R$ 45.000,00

mensais.

Imóveis em vários bairros da cidade,

Valor R$100.000,00.

IMÓVEL RURAL

VENDA

R$110.000,00.

ECONÔMICA. Valor a Combinar.

LOCAÇÃO

cercada com cerca paraguaia e a 04km de

CASAS FAXINAL

Faxinal.Consulte Valor.

CASAS FAXINAL

- Casa Alvenaria – Centro – 03 quartos,

Imóveis em vários bairros da cidade,

sala, cozinha, wc social, lavanderia e

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

garagem coberta. Portão eletrônico e

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

cerca elétrica. Valor Mensal R$650,00.

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

-Casa

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

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

Consulte Valor.

social, lavanderia, cerca elétrica, portão

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

eletrônico

02 quartos, sala, cozinha e wcsocial.

Mensal R$590,00.

Terreno(ótima localização) 8x16 128m².

-Casa Alvenaria Jardim Pedro G. da Luz:

Financia-se Valor: R$95.000,00.

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

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

sala, coz., wc social. Lavanderia, garagem

02 quartos, sala, cozinha e wc social.

coberta e wc externo. Terreno 11x24

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

264m². Valor R$700,00.

Alvenaria

e

–

garagem

Jardim

Nutrimil:

coberta.

Valor

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

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC,
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe.
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis;
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas (Economia), Geograﬁa - Licenciatura, História
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura,
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais,
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros
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Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

Antonio Garcia da Costa 550, R$ Bartels 204, centro R$ 200.000,00
550,00 mensais

8) Casa Madeira 200m², terreno

7) Casa Alvenaria dois quartos, de 600,00m², Rua Mato Grosso,
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ R$ 120.000,00
360,00 mensais

9) Casa Alvenaria, Rua Dos

8) Casa Alvenaria, dois quartos, Dominicanos

268,

centro

R$

Rua Wilson Figueiredo Fortes 100, 200.000,00
Vale Verde R$ 550,00 mensais

10) Casa Alvenaria Rua Piaui 30,

9) Casa Alvenaria, três quartos, R$ 130.000,00
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 11) Casa Alvenaria 115m², terreno
mensais (duas disponíveis)

157m², situada a Rua Jose Maria

10) Casa Alvenaria, dois quartos, Bueno 574, centro, R$ 210.000,00
Rua Irineu Pique 96, Residencial (duas casas disponíveis)
do Lago, R$ 450,00 mensais

12)

Casa

Alvenaria

127m²,

11) Casa Alvenaria, dois quartos, terreno 420,00m², Rua Presbítero
Rua João Scheller, Jd Nutrimil R$ Joaquim
600,00 mensais

L.

Melo

262,

R$

150.000,00

12) Casa Alvenaria, dois quartos, 13) Casa Alvenaria, Rua 14 de
Residencial do lago, R$ 450,00 dezembro 542, R$ 600.000,00
mensais

14) Casa Alvenaria 70m² terreno

13) Casa Alvenaria, quatro quartos, 245m²,

Rua

Rua Ismael Pinto Siqueira 1426, R$ Terezio,

86,

880,00 mensais
14) Apartamento,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

95.000,00
tres

quartos, 15) Casa Alvenaria 206,00m²

Ediﬁcio San Marino, Rua dos terreno

450,00m²

e

barracão

dominicanos 661, R$ 1.100,00 75,00m² Rua São Paulo 1236,
mensais (incluso o condomínio)

Centro R$ 560,000

