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LINGUA DE FOGO
Dito por um cidadão - Dê um tiro, mas não ameace 

ninguém. Só os covardes fazem isso. Não é coisa de 
homem!

Uma parente de candidato que mete o pau na 
religião de um candidato, usando isso politicamente, 
mas ela professa a mesma fé. Será que Deus a perdoa? 
Que feio!

Onde será que anda a Tochona? Será que ta 
entochando?

A motorista será que ela já voltou ao trabalho ou está 
cadastrando? Será que ninguém vai tomar providências?

Reizinho da carne bebe todas em churrasco e 
depois quer dar uma de machão com pequenininho. 
Não agüentou e pediu reforço pra 3 grandões. Vamo pra 
pingaiada senão a cumadinha pega a estrada.

Dito por um cidadão - Quem risca ou manda riscar 
o carro dos outros é o pior dos covardes. Dê um tapa 
na cara, mas não faça ou mande fazer tal aberração. 
Isso não é coisa de homem! Só mesmo pessoas mal 
intencionadas ou de baixo intelecto fazem coisas desse 
tipo. 

Comprador de boi se diz o garanhão, pega todas, 
mas pega a novinha da Terra da Uva e deu DNA na 
cabeça. Não chupa que é azeda!

Quem é o ladrão de cadeiras?
Candidato a vereador da Terra do Tumati está mais 

uma vez mentindo, mas primeiro ele deveria pagar 
suas contas e limpar o nome pra depois se candidatar 
novamente. Além de veiaco é mentiroso! 

Tem candidata a vereadora do Vale do Ivaí diz que 
vai trabalhar a favor do povo, mas não paga nem o que 
deve na praça. Isso é exemplo? Chupa que é de uva!

Quem será o prefeito Pokémon? Era o mais difícil de 
achar. Agora ta fácil! 

Tem um cara que me disse que ia tirar os ladrões de 
uma prefeitura e o prefeito algemado. Parece que não 
vai mais! Porque será? Mas cuidado, duas aranhas na 
mesma teia, uma hora uma devora a outra.

Na Terra da Uva a cornitude ta bombando mais que 
as eleições. A cumadinha diz ser braba e inteligente, mas 
está com a cabeça enfeitada e não reage porque não 
quer perder o valeti. Oh coitada! É chifre temperado no 
vinho!

Dito por um credor - A turma do samba ta 
desesperada! Será que o samba desambou, atravessou 
o ritmo? Primeiro pague o que deve depois se candidate 
a reeleição. Vixxiii! O home ta brabo!

De um amigo verdadeiro - Quem não tem coragem 
de enfrentar a verdade e joga os amigos no fogo, só 
pode ser covarde. É vero!

Dito por vários cidadãos - Parece que o silêncio 
e a Lei, imperam na Terra do Tumati. Parabéns ao 
jornalzinho!

Dito por um ex-funcionário – Será que a dama negra 
já está preparando o vaso de bambu mais uma vez, 
especialmente para os funcionários do outro lado? Fuja 
Loko!

Enquanto o discurso deveria ser unir o povo. Tem 
gente querendo dividir o povo! Até na saúde!

Da entidade – Tem que traçar a amiga, pra a não 
traçar a inimiga. Sábio!

De um funcionário de um material de construção: 
estamos sem remédio algum no posto, principalmente 
os contínuos. O povo não tem vez com esse governo!

  PARA REFLETIR
"O que mais preocupa não é o grito dos violentos, dos 
corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem-ética. O 

que mais preocupa é o silêncio dos bons."

Martin Luther King
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
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Aprovado projeto que padroniza a coleta, 
transporte e armazenamento de biópsias no 

Paraná
A coleta, transporte e armazenamento de biópsias em frascos 

sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
por clínicas, hospitais, laboratórios e outros serviços em saúde 
deverá ser proibido no Paraná. Os deputados aprovaram, na 
sessão plenária da terça-feira, 13 de setembro, na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), um projeto do deputado Guto Silva 
(PSD) que padroniza embalagens e processos e determina o 
uso de formol tamponado. Durante os debates da proposta, 
Guto Silva explicou que pela falta de legislação e fi scalização 
a rede de saúde pública não dispõe hoje de frascos adequados 
para encaminhar as biópsias, reutilizando todo o tipo de 
embalagem, o que é totalmente inadequado ao transporte de 
uma peça cirúrgica, e também não há nenhum tipo de garantia 
da qualidade da amostra. Na justifi cativa do projeto de nº 
213/2016, que passou em primeiro turno com 44 votos favoráveis 
e nenhum contrário, foram anexadas fotos que revelam o uso 
de embalagens de detergentes, potes de sorvete, margarina, 
vidros de café solúvel, sacolas de mercado, frascos de soro, 
entre outros, para o envio de material para exames. “A falta 
de frascos adequados obriga os hospitais a reutilizarem todo 
tipo de embalagem. Sem mencionar as tampas sem vedação 
adequada, adaptadas com o uso de esparadrapo ou a falta de 
rastreabilidade do formol, pelo frasco não possuir rótulo com 
lote ou qualquer certeza de que o líquido em que a peça está 
imersa realmente é o formol adequado”, alerta no projeto.

Cunha abandonado faz ameaças
O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) disse a 

amigos que pode “derrubar o governo” se contar tudo o que sabe. 
Em conversas reservadas, Cunha afi rmou que foi “abandonado” 
pelo Palácio do Planalto e ameaça dar o troco. “Quem com 
ferro fere, com ferro será ferido”, costuma dizer ele. Há cerca 
de duas semanas, Cunha chamou aliados da Câmara para uma 
reunião em sua casa. Queria saber os deputados que, apesar 
de ajudados por ele, iriam traí-lo. Pela lista apresentada, 90 
dos mais de cem que Cunha se gabava de manter ao seu lado 
votariam pela cassação. Um dos participantes do encontro deu o 
seguinte recado aos colegas traidores: “Preparem os capacetes 
porque vai chover canivete.” Cunha é conhecido por fazer dossiês 
contra adversários com riqueza de detalhes. Nos últimos dias, 
ele teria feito chegar ao Planalto que está disposto a envolver o 
secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), Moreira Franco, em irregularidades na Caixa Econômica 
Federal. Moreira é amigo do presidente Michel Temer e sogro do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ao menos três 
discípulos quiseram saber de Cunha, às vésperas da votação 
sobre seu destino, se ele se lembrava de todas as articulações 
promovidas para ajudar colegas e prejudicar rivais. Na conversa 
houve referência à PEC da Bengala, a emenda constitucional 
que tirou das mãos da então presidente Dilma Rousseff, no ano 
passado, o poder de indicar cinco ministros para o Supremo 
Tribunal Federal (STF). A sondagem sobre a viabilidade da PEC 
chegou a ser discutida em um jantar na residência ofi cial da 
Câmara. O peemedebista teria dito: “Recordo de todos os que 
estavam lá, do cardápio e até do vinho que tomaram”, exibindo 
a boa memória que promete agora usar contra quem o traiu.

O que acontece com Eduardo Cunha após cassação?
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) teve o mandato cassado pela 

Câmara dos Deputados - com 450 votos a favor, dez contra 
e nove abstenções - na noite de segunda-feira (12). Ele era 
acusado de quebra de decoro parlamentar ao negar a existência 
de contas bancárias na Suíça na CPI da Petrobras. Cunha já 
estava afastado da presidência da Casa desde maio, mas o que 
acontece agora que ele foi efetivamente cassado? A BBC Brasil 
conversou com juristas para entender o futuro do ex-deputado. 
Como deixa de ser parlamentar, Cunha perde o foro privilegiado 
atrelado ao cargo. Assim, as duas ações penais a que respondia 
no Supremo Tribunal Federal devem ser encaminhadas para a 
primeira instância - primeiro "degrau" da Justiça. Segundo os 
entrevistados, é provável que pelo menos um dos processos 
seja enviado ao juiz federal Sérgio Moro, que concentra as 
ações relativas à operação Lava Jato na Justiça Federal do 
Paraná. Cunha também é alvo de seis inquéritos, um pedido de 
abertura de investigação, uma ação de improbidade e de uma 
ação cautelar com pedido de prisão. Diferentes tribunais do país 
podem receber os procedimentos contra o agora ex-deputado, 
se assim for decidido pelo Supremo Tribunal Federal. As duas 
ações criminais contra Cunha estão ligadas ao esquema de 
desvios na Petrobras. Em uma delas, o peemedebista é acusado 
de receber ao menos US$ 5 milhões em propina do contrato 
da petroleira com um estaleiro. Nesse processo, ele responde 

pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
Como a prefeita de Rio Bonito (RJ), Solange Almeida, também 
é ré no mesmo processo, a ação deve seguir para o Tribunal 
Regional da 4ª Região (TRF-4). A Justiça Federal no Paraná 
pode receber a segunda ação penal em que Cunha é réu por 
ter contas não declaradas no exterior e, provavelmente, a ação 
cautelar com o pedido de sua prisão. Nesse processo, em que é 
acusado de recebimento e movimentação de propina em contas 
secretas na Suíça, o ex-deputado foi denunciado por prática de 
corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e declaração 
falsa em documento eleitoral. Ele nega ter contas em seu nome 
no exterior. Além de poder ser julgado em Curitiba e no Rio de 
Janeiro, Cunha poderá ter de responder em outros tribunais a 
eventuais denúncias que surgirem das seis investigações das 
quais é alvo. Isso porque o destino desses seis inquéritos contra 
Cunha pode ser variado. Dois deles podem ir para a Justiça 
Federal do Rio. Um apura se ele recebeu propina para liberar 
recursos do FI-FGTS para o Porto Maravilha. O outro investiga a 
participação do ex-deputado em fraudes em Furnas. Outros três 
devem fi car com a Justiça Federal em Brasília. O procurador-
geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF a inclusão de 
Eduardo Cunha no principal inquérito da Lava Jato. Como outros 
parlamentares com foro privilegiado estão sendo investigados, 
esse inquérito deve permanecer na mais alta corte do país.

Astrônomos testemunharam raro renascimento estelar pela primeira vez 
No coração da nebulosa Stingray, a 2.700 anos-luz da 

Terra, fi ca uma pequena e antiga estrela conhecida como SAO 
244567. Os astrônomos têm observado ela por décadas, e agora 
eles podem confi rmar que testemunharam um fato incrível: o 
renascimento de uma estrela, algo que nunca foi visto antes. 
Entre 1971 e 2002, a temperatura da superfície da SAO 244566 
aumentou muito: de 20.000°C para 60.000°C. Ao mesmo 
tempo, a estrela contraiu. Ela tinha quatro vezes o tamanho de 
nosso Sol e fi cou com apenas um terço do diâmetro de nosso 
astro-rei. Agora, observações feitas no telescópio espacial 
Hubble revelaram que a estrela começou a esfriar e a expandir 
novamente — nos últimos anos, a sua superfície estava com 
uma temperatura de 50.000°C. Mas o que está acontecendo, de 
fato? Nicole Reindl, um astrônomo da Universidade de Leicester 
que tem estudado a SAO 244567 por anos, acredita que nós 
vimos o antes e depois de um “helium fl ash”, um fenômeno 
astronômico que acredita-se que ocorre com gigantes vermelhas 

de pouca massa. Essencialmente, como o hidrogênio no núcleo 
das estrelas é esgotado, o hélio desperdiçado é deixado de 
lado, aumentando a temperatura e a densidade do núcleo 
até que ele se torne quente o sufi ciente para o hélio queimar. 
Então, com tudo isso você terá o fl ash — um período intenso e 
curto de fusão de hélio que faz com que a estrela se expanda e 
brilhe consideravelmente. “A liberação da energia nuclear pela 
força do fl ash que já estava numa estrela compacta começa a 
expandir novamente em dimensões gigantes — é o cenário de 
renascimento”, explicou Reindl em um comunicado. Esta não é 
a primeira vez que astrônomos estudaram estrelas deste tipo. 
No entanto, é a primeira oportunidade que nós testemunhamos 
as fases de aquecimento e refrigeração da transformação. O 
processo de evolução estelar tipicamente leva de milhões a 
bilhões de anos. Ver uma estrela se desenvolver em questão de 
décadas nos lembra do dinamismo de nossos vizinhos cósmicos 
— e o quão pouco entendemos as forças que os moldam.

CCJ aprova proposta de reforma política com fi m de coligações
Está pronta para ser analisada pelo plenário do Senado 

uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com 
as coligações partidárias nas eleições proporcionais e institui 
a cláusula de barreira para os partidos políticos. O texto foi 
aprovado no dia 13 de setembro, Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Casa e segue para o plenário, onde ainda 
não há previsão de votação. A PEC também reforça a fi delidade 
partidária ao estabelecer que políticos eleitos já no pleito deste 
ano perderão os mandatos caso se desfi liem de seus partidos, 
bem como suplentes ou vices perdem a possibilidade de atuar 
como substitutos se também mudarem de legenda. A proposta 
também reforça a necessidade de os partidos serem fi éis aos 
programas que apresentarem nas eleições. A mudança em 
relação a esses programas constitui ressalva para que os eleitos 
possam trocar de agremiação sem perder o mandato. Além disso, 
prevê a possibilidade de eles se unirem em federações, no caso 
dos partidos com afi nidade ideológica, que terão atribuições 
regimentais nas casas legislativas como se fossem legenda única. 

As federações poderiam ser desfeitas nas convenções partidárias 
e não teriam efeitos para contagem de votos nas eleições como 
no caso das coligações partidárias.  A PEC também estabelece 
uma cláusula de barreira que divide os partidos políticos em dois 
tipos: os com funcionamento parlamentar e os com representação 
no Congresso Nacional. Os primeiros serão os que obtiverem no 
mínimo 2% dos votos nas eleições gerais de 2018 e 3% nas de 
2022. Tais siglas poderão ter acesso a fundo partidário e tempo 
de rádio e televisão, estrutura funcional própria no Congresso e 
direito de propor ao Supremo Tribunal Federal (STF) ações de 
controle de constitucionalidade. Os partidos com representação 
no Congresso, mas que não superarem a barreira do número 
mínimo de votos terão o mandato de seus eleitos garantidos, 
embora percam o acesso aos benefícios. Os políticos fi liados a 
eles também terão o direito de mudar de legenda sem perder o 
mandato. No entanto, os deputados e vereadores que fi zerem 
a mudança não contarão no novo partido para fi ns de cálculo 
do tempo de televisão e do Fundo Partidário.
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
foi acionada com informações que no portão do Colégio havia um 
grupo de pessoas fazendo uso de drogas e bebidas alcoólicas e ainda 
gritando e perturbando os alunos. "Deslocado ao endereço, ao avistar a 
viatura dois indivíduos correram e quatro foram abordados, estes foram 
identifi cados como sendo dois de 19 anos, um de 21 anos e outro de 
27 anos, todos fazendo uso de bebida alcoólica em frente ao portão do 
Colégio e promovendo perturbação do sossego e também atrapalhando 
as aulas. Eles foram advertidos e foi elaborado o boletim de ocorrências", 
informou a PM. Segundo informações, os autuados foram: Edivaldo 
Carneiro Martins; Guilherme Henrique (Cabeção); Jhon Lenon e Wagner 
Figueiredo. Nenhum deles estava portando drogas e todos negaram que 
estivessem cometendo qualquer tipo de perturbação no local. 

Confusão no pátio de posto em Faxinal 
No dia 14 de setembro, de 2016, no fi nal tarde, a PM foi acionada por 

causa de uma confusão no Pátio do Posto Amigão, que fi ca na Avenida 
Eugênio Bastiani. Segundo os Policiais de plantão, um jovem de 24 
anos, informou que estava no referido posto quando chegou um homem 
e tentou agredi-lo com um objeto, mas errou e acertou seu veículo. Com 
base nas informações, a viatura foi em buscas do agressor, momento em 
que foi procurada por outro homem de 41 anos, o qual informou que era 
o outro envolvido na vias de fato. Ele disse que o desentendimento se 
deu por motivo de uma infração de trânsito e que na verdade ele é que 
foi agredido com um bastão. Ele sofreu lesões na cabeça; os envolvidos 
foram orientados e todas as providências foram tomadas. Ressaltamos 
que a confusão não tem nada a ver com o Posto. 

GM localiza motocicleta furtada e identifi ca autor 
Segundo o delegado, dr. Antônio Silvio Cardoso, que cuida do caso, 

no dia 15 de setembro, de 2016, às 15h00mim, foi feita uma denúncia 
anônima, a equipe da Guarda Municipal, sobre o local onde estaria uma 
motocicleta Honda/ CG 125 Fan, furtada em 07 de setembro, de 2016, e 
quem seriam os autores do furto, ou seja, dois rapazes. Ao fazer diligências 
na Estrada do Palmeirinha, os agentes da Guarda Municipal, localizaram um 
dos acusados, que é Richard Augusto Fernandes Guimarães. "Perguntado 
sobre a denúncia, o mesmo confi rmou os fatos e levou a Guarda até o 
endereço onde a motocicleta foi encontrada. Em seguida, encaminhamos 
à 53ª Delegacia de Faxinal", informou a Polícia Militar, que deu apoio na 
ocorrência. Na manhã de sexta-feira, dia 16 de setembro, o Delegado 
estava ouvindo a vítima para apurar como exatamente os fatos ocorreram. 
Como o furto foi em data anterior, o acusado teve que ser liberado para 
responder o crime em liberdade. A Polícia apura se ele não é autor de 
outros furtos na cidade e região.

Foi desviar de gambá e capotou veículo Fox
Na Rodovia PR 082, de Grandes Rios a Rosário do Ivaí, mais 

precisamente no km 85, houve capotamento de um veículo Fox com 
placas AYZ -1156 de Grandes Rios, conduzido por Sandro Dutra do 
Nascimento Junior, de 22 anos. O acidente foi por volta das 4 horas da 
madrugada de domingo, dia 11 de setembro, de 2016. Segundo o policial 
rodoviário Marcondes, do Posto de Ubá do Sul/ Lidianópolis que atendeu 
a ocorrência, o acidente foi provocado por um gambá. O motorista tentou 
desviar o animal, quando o acidente ocorreu. O referido Gambá morreu, 
mas o condutor sofreu apenas ferimentos leves. O carro fi cou danifi cado.

Homem é acusado de disparar tiros em Cruzmaltina 
A Polícia Militar, com apoio do Destacamento de Borrazópolis, tentou, 

mas não conseguiu prender um homem acusado de disparar um tiro 
de espingarda, na tarde de 16 de setembro, na Av. Antônio Diniz, em 
Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina. Houve uma denúncia relatando que 
o fato teria ocorrido em via pública. Quando a viatura de Borrazópolis 
chegou ao local, os soldados de plantão encontraram o denunciante 
e ele confi rmou os fatos, dizendo que o acusado, que reside em uma 
Fazenda, havia efetuado um disparo em direção ao mesmo, em seguida 
se evadiu conduzindo um veículo Gol, modelo quadrado de cor branca. 
Várias buscas foram feitas, mas o autor não foi encontrado. O caso foi 
registrado e encaminhado para a Polícia Civil, que vai apurar mais detalhes. 

Jovem sofre acidente com motocicleta em Faxinal 
A equipe do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 

Faxinal atendeu uma ocorrência na Rua Ana Neri na manhã de quinta-feira, 

Acidente no Lago
Um acidente impressionante aconteceu em Borrazópolis no início da 

madrugada de 17 de setembro, sábado, na região do Bairro Vila Verde. 
Segundo informações, um veículo Fiat Pálio, de cor prata, descia a Rua 
Vereador Antônio Moreira, que é a primeira rua da Vila Verde, quando na 
esquina, quase enfrente do Bar da Sônia, o condutor não conseguiu fazer 
a curva, sentido lago municipal e passou direto invadindo um explanado 
que fi ca na frente do referido lago, até capotar e cair em uma vala bem 
próxima da residência do senhor João Alves Senes. O Pálio fi cou com o 
rodado para cima e danos de grande monta. A princípio, cinco jovens de 
Kaloré e Borrazópolis, estavam em seu interior, sendo que uma moça de 
nome Taiara Fernanda Lopes, fi cou presa nas ferragens. A ambulância 
do Hospital Municipal socorreu os feridos, sendo que além de Taiara, o 
jovem João Vitor Bordieri, de Kaloré, e também a Carolina Almeida de 
Souza, passaram pela unidade de saúde. Um dos feridos foi transferido 
para Apucarana, mas ninguém corria risco de perder a vida. Os soldados, 
Argenton e Fileti, que estavam de plantão, fi zeram os devidos levantamentos 
para apurar o que ocorreu. Como o condutor não estava no local, não 
foi possível sua identifi cação. As causas do acidente seriam apuradas.

Bandidos roubam moto e furtam celular em Rio Branco do Ivaí 
Em Rio Banco do Ivaí, uma mulher acionou a Polícia Militar para 

registrar um assalto, às 16:30 horas, de 15 de setembro, quinta-feira. 
A vítima disse que seguia para sua residência por uma estrada rural, 
sentido Bairro Rio do Tigre, que é zona rural e faz divisa com Cândido 
de Abreu. Ela estava trafegando em uma motocicleta CG Titan 150 EX 
de cor preta, quando foi abordada por dois indivíduos, um deles armado 
e ambos usando uma motocicleta de cor escura que a mesma não 
conseguiu identifi car corretamente. Eles deram voz de assalto e levaram 
sua Honda CG, saindo para um rumo ignorado. Assim que avisada, a 
Polícia Militar, Destacamento local, passou a fazer diligências pela região, 
mas até a manhã de sexta-feira, dia 16 de setembro, não havia pistas 
dos assaltantes. Ainda em Rio Branco, foi registrado um furto no dia 15 
de setembro. Uma mulher teve seu celular Microsoft Lumia, 630 branco, 
com 2 chip, furtado. A mesma informou que deixou em cima de uma 
cadeira no salão de cabeleireiro Marta Cosméticos, enquanto atendia 
uma cliente, e  o celular sumiu.

Chega ao fi m o mistério da jovem desaparecida em Ivaiporã
Uma denúncia, feita na segunda-feira, dia 12 de setembro, de 2016, 

levou Policiais Civis até uma propriedade rural, que fi ca na região do Cinco 
Encruzo, em Ivaiporã (zona rural), local onde foi encontrado, jogado dentro 
de uma fossa, o corpo da jovem mulher Carina Teixeira, de 29 anos, que 
estava desaparecida desde o dia 25 de agosto, de 2016. Seu ex-marido, 
Miraldo Morais Pedreira, 33 anos, considerado um psicopata será indiciado 
por homicídio duplamente qualifi cado e ocultação de cadáver. Ele havia 
sido preso, no dia 06 de setembro, acusado do crime, mas na cadeia não 
confessou e continuava negando. Toda vez que era indagado sobre, dizia 
que não matou e que não sabia onde o corpo estava. "Com a localização 
da Carina, não resta dúvidas da autoria, porque o cadáver foi enrolado 
em um colchão e jogado dentro de uma fossa ao lado da casa onde 
Miraldo morou com ela. Inclusive foi jogado muito cal e entulho na referida 
fossa, como forma de ocultar o cadáver", disse o delegado Dr. Gustavo 
Dante da Silva. Ele lamentou o ocorrido, mas afi rmou que a localização 
do corpo vai trazer um alento para a família que vivia um drama e sem 
saber o que havia ocorrido. A investigação também apurou que no local 
onde o corpo estava, Miraldo tinha morado com Carine, há dois meses, 
foi quando ela decidiu que a separação seria defi nitiva e foi morar em 
uma chácara com dois fi lhos, uma menina de 09 anos e o fi lho de três 
anos, o qual ela deixou em uma creche de Ivaiporã, com um veículo gol, 
no dia do seu desaparecimento. O carro foi encontrado abandonado em 
Jardim Alegre e o mistério intrigava a Polícia. Miraldo, o acusado, chegou 
a postar uma mensagem no facebook oferecendo 5 mil reais para quem 
desse informações sobre o paradeiro da mulher e criou um forte álibi para 
que as desconfi anças não recaíssem sobre o mesmo. 

Confusão, algazarra e bebedeira em Rosário do Ivaí 
Em Rosário do Ivaí, na terça-feira, 13 de setembro, de 2016, às 22 

horas, na Rua Londrina, próximo ao Colégio Estadual, a Polícia Militar 
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dia 15 de setembro, de 2016. Segundo informações da Polícia Militar, que 
também foi acionada, um veículo Fiat Uno de cor escura, bateu contra 
uma motocicleta Sundown, derrubando o piloto e em seguida fugiu sem 
prestar nenhum tipo de ajuda. A equipe de socorro identifi cou a vítima 
como sendo Alexandro Henrique de Arruda, o qual sofreu ferimentos, mas 
não havia nenhuma suspeita de fratura. O rapaz foi encaminhado para o 
Hospital, enquanto buscas eram feitas para tentar localizar o veículo que 
se evadiu. Todas as providências foram tomadas no local. 

Motociclista fi ca ferido em Mauá da Serra
Segundo informações, um acidente ocorreu na quarta-feira, dia 14 

de setembro, na Rodovia BR-376, mas já no perímetro urbano de Mauá 
da Serra. Houve uma colisão entre dois veículos que são da própria 
cidade, sendo que na batida o condutor da moto caiu e fi cou ferido. Ele foi 
socorrido por uma ambulância da concessionária Rodonorte e levado para 
um Hospital de Apucarana, mas sem risco de perder a vida. Patrulheiros 
da Polícia Rodoviária Federal, disseram que as causas exatas seriam 
apuradas. Segundo informações, o motociclista ferido foi Adilson Vitalino 
de Oliveira, o conhecido Salsicha.  

Pessoa é vítima de assalto e reconhece ladrão
Um homem foi vítima de assalto no dia 13 de Setembro, de 2016, na 

Rua Antônio Garcia da Costa, com a Rua Cândido Portinari, às 20h30min. 
Segundo a PM, o mesmo estava caminhando próximo Auto Posto Brandão 
quando três indivíduos de blusa escura e touca, o abordaram e levaram 
sua carteira com aproximadamente R$100,00, RG, CPF e CNH. A vítima 
conseguiu identifi car um dos autores e informou os Policiais Militares de 
plantão. Foi feito patrulhamento pelas imediações do local, mais não foi 
possível localizar os acusados. O caso foi encaminhado para a Delegacia 
e o crime está sendo investigado.

Polícia recupera objetos furtados na Topázio Joias 
No dia 06 de setembro, de 2016, ladrões arrombaram a Relojoaria 

Topázio de Faxinal. Segundo responsáveis pela empresa, os autores 
arrombaram uma janela de vidro, que fi ca nos fundos para ter acesso ao 
local. Do interior foram levados diversos produtos, entre eles, várias peças 
de jóias em ouro que estavam em uma pasta e certa quantia em dinheiro. 
Em mais um bom trabalho da Polícia Civil, os agentes, comandados pelo 
delegado Antônio Silvio Cardoso, identifi caram, no Sistema de Segurança 
(Filmagens), um dos suspeitos, que seria um rapaz de nome Edvaldo, 
que reside em uma casa que fi ca no Estádio Municipal. Na terça-feira, dia 
13 de Setembro, foi feita uma diligência no local, sendo que o morador 
não foi encontrado, mas no forro da residência, havia dois relógios e uma 
pulseira, ambos novos e ainda na embalagem. Dentro de um veículo 
fusca, havia um DVD e uma corrente de ouro, produtos que são objetos 
do furto. A Polícia Militar, que também participou da busca, divulgou em 
seu relatório que foram localizados diversos produtos de procedência 
duvidosa, entre eles, algumas ferramentas; e que ainda em buscas nas 
proximidades, havia, além dos objetos citados, ferramentas e uma jaqueta 
de cor cinza, idêntica a utilizada pelo autor do furto. Quando os policiais 
voltaram para a Delegacia, o suspeito enviou um advogado para informar 
que ele nega que tenha qualquer envolvimento com crime. Afi rmou ainda 
que desconhece a existência dos objetos em sua casa e disse que vai 
provar sua inocência. 

Acidente de moto mata jovem em Rosário do Ivaí 
André Lemes da Silva, 26 anos, fi lho da Castorina, que reside na 

Vila Rural de Rosário do Ivaí, faleceu vítima de acidente neste domingo, 
dia 11 de Setembro, de 2016, no fi nal da manhã. Segundo Hélio Silva, a 
vítima estava em Rosário do Ivaí, quando pediu para um amigo, de nome 
Gilberto Camargo, 29 anos, o levar até a Vila Rural com uma motocicleta 
Honda/CG 150 Titan, de cor vermelha placa APK-3272. Depois de trafegar 
por cerca de 1,5 km sentido a Vila, por uma estrada, o condutor perdeu o 
equilíbrio e caiu. Gilberto se feriu gravemente e foi socorrido, já o Garupa, 
teve morte instantânea. A Polícia Militar foi acionada, logo em seguida a 
Polícia Civil, para instaurar um inquérito, algo que é de praxe neste tipo 
de ocorrência. A cidade fi cou enlutada com o fato. Durante atendimento da 
ocorrência, a Polícia Militar localizou uma Garrucha, próximo as vítimas, 
arma que foi aprendida. Segundo informações, Gilberto foi internado em 
estado grave no Hospital Bom Jesus, de Ivaiporã.
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 Crime ambiental registrado em 

São João do Ivaí 

No dia 14 de setembro, foi constatado um suposto crime 
ambiental com destruição e dano em fl oresta de preservação 
permanente. Em atendimento a denúncia anônima, que 
informava que na Água do Batista, próximo a Água Rica, as 
margens do Rio São João, estava ocorrendo crime ambiental 
de desmatamento. Chegando ao local, foi constatado que, 
Hudson Alain Vargas Domingues estava fazendo o uso de uma 
motosserra em área de preservação. No local foram cortadas 
8 árvores da espécie eucalipto a uma distância de 6 metros 
da margem do rio. Em alguns locais, os eucaliptos derrubados 
chegaram a ultrapassar para a outra margem do rio. Hudson 
disse ter derrubado as árvores sem ajuda de ninguém, informou 
também que comprou a madeira do Senhor Elídio Kasinski, dono 
do sítio pelo valor de R$ 30 a tonelada. Os policias procuraram 
o dono da propriedade, mas ele não foi localizado. O caso está 
sendo devidamente apurado. 

Lula é apontado como Chefão de esquema 
corrupto 

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou na quarta-
feira, 14 de setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, a mulher dele, Marisa Letícia e mais seis pessoas no 
âmbito da Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol 
afi rmou que, segundo provas do MPF, Lula era o "comandante 
máximo do esquema de corrupção identifi cado na Lava Jato". 
A denúncia abrange três contratos da OAS com a Petrobras 
e diz que R$ 3,7 milhões em propinas foram pagas a Lula. Os 
crimes imputados aos denunciados são corrupção ativa, passiva 
e lavagem de dinheiro. Caberá à Justiça decidir se eles se 
tornarão réus. O MPF pede a indenização de R$ 87,6 milhões, 
que deve ser paga pela OAS e também por Lula, além de R$ 
58,4 milhões, a serem pagos por Léo Pinheiro, ex-presidente 
da OAS, e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo 
da OAS. Segundo o procurador, Lula recebeu propinas de 
forma dissimulada, por meio da reserva e reforma de um 
apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, e do 
custeio do armazenamento de seus bens. Dallagnol afi rmou 
que há 14 conjuntos de evidência contra o ex-presidente, que 
teria sido o "maior benefi ciário do esquema". A denúncia do 
MPF diz que todo o mega esquema envolve o valor de R$ 6,2 
bilhões em propina, gerando à Petrobras um prejuízo estimado 
em R$ 42 bilhões.

Campanha de multivacinação começa no dia 
19 em todo o país

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou na terça-feira 
(13), em Brasília, a Campanha Nacional de Multivacinação 2016. 
O objetivo da campanha é mobilizar os pais ou responsáveis 
a levarem seus fi lhos para atualizar o cartão de vacinação. 
Este ano, a ação será voltada para menores de cinco anos, 
para crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos 
incompletos. Para isso, o Ministério da Saúde enviou 19,2 
milhões de doses extras de 14 vacinas para os postos de saúde 
de todo o país. “Neste ano, estamos incluindo os adolescentes 
porque esse grupo prioritário é um dos apresenta uma maior 
resistência a se vacinar. Além disso, muitos pais acreditam 
que não há necessidade de imunizar os fi lhos nesta faixa 
etária” explicou Ricardo Barros. Segundo o ministro, com a 
campanha serão atualizadas 14 vacinas nesses públicos. “Isso 
servirá para reduzir o número de não vacinados e aumentar 
a cobertura vacinal nas crianças e adolescentes”, completou. 
Ricardo Barros reforçou que é fundamental que toda a população 
alvo compareça aos serviços de saúde levando a caderneta 
de vacinação, para que os profi ssionais de saúde possam 
avaliar se há doses que necessitam ser aplicadas. O dia D da 
mobilização nacional será no sábado, 24 de setembro, mas 
a campanha se inicia na segunda-feira (19) e vai até 30 de 
setembro. Ao todo, foram enviadas às unidades da federação 
26,8 milhões de doses, que serve tanto para a vacinação de 
rotina, no mês de setembro (7,6 milhões), como doses extras 
para a campanha (19,2 milhões). Serão cerca de 36 mil postos 
fi xos de vacinação e 350 mil profi ssionais de saúde envolvidos 
nos 12 dias de mobilização.

Deputado sai de avião após ser chamado de 
golpista

O senador Magno Malta (PR-ES) teve que ser retirado 
na segunda-feira (12) do avião em que estava, após discutir 
com passageiros que o chamavam de golpista. O incidente 
aconteceu no aeroporto Tancredo Neves, em Minas. Para 
conter o entrevero, a Polícia Federal foi acionada pelo piloto. 
Segundo relato do próprio senador, ele e duas passageiras foram 
levados para a sala da PF. Nas redes sociais, Malta disse que 
foi chamado de golpistas por ter votado pelo impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff. Magno Malta disse que o piloto 
sugeriu que ele deixasse o avião por uma questão de segurança. 
Visivelmente irritado com o protesto, o senador chamou de 
"sacanagem" o protesto e disse também que seus críticos 
estavam contrariados por não ter mais teta para mamar. Um 
grupo de viúvos de Lula e Dilma fi cou gritando 'golpista, disse 
o senador, para afastar os rumores de que teria sido detido 
pela PF. "Esses petistas é que têm que ter medo da Polícia 
Federal. Esses perdulários, bandidos que assaltaram o Brasil." 

Foi divulgado, na quinta-feira, dia 08 de setembro, em 
Brasília, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), índice este que mede a qualidade da educação das 
escolas de todo o Brasil. Rosário do Ivaí, está comemorando, 
pois foi alcançada a nota de 5.8, quando a meta estabelecida 
era de 5.4. Desta forma, o objetivo estabelecido foi superado.  A 
secretária de Educação Maria Aparecida Fernandes parabeniza 
os professores e alunos pelo empenho, dedicação e considera 
que este é apenas um dos efeitos do trabalho realizado na 
Educação do município que vem se destacando nos últimos anos.

O município de Rosário do Ivaí supera meta 
no IDEB

 Edevaldo Pereira faz avaliação da 
Paraolimpíada 

Edevaldo Pereira terminou em 7º lugar no 
lançamento de dardo nas Paraolimpíadas do 

Rio de Janeiro

O atleta paralímpico Edevaldo Pereira da Silva, que 
reside em Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina, foi um dos 
competidores que representou o Vale do Ivaí e todo Paraná nas 
Paraolimpíadas do Rio de Janeiro (2016). "Foi algo importante 
para meu crescimento como atleta, terminei como o 7º melhor 
competidor paralímpico do mundo na minha categoria e tenho 
certeza que em uma próxima participação, vamos conseguir 
trazer a tão sonhada medalha", disse Edevaldo, que competiu 
no lançamento de dardo, classe F44. Segundo informações, 
apesar de não conseguir medalha, ele alcançou a melhor 
marca pessoal da carreira com 53m74, superando a anterior, 
que era de 53m20. "Eu estava treinando em Londrina, quando 
fui convocado e viajei para São Paulo, o técnico da seleção 
brasileira, tentou aplicar na minha modalidade, novas técnicas, 
e isso me atrapalhou nas primeiras participações, quando eu 
voltei a jogar como havia treinado e apreendido, melhorei meu 
resultado", afi rmou Edevaldo. Ele não descarta a possibilidade 
de, nas próximas competições, disputar outras modalidades 
dentro do atletismo. Edevaldo também fi cou emocionado com 
o carinho de Cruzmaltina e principalmente com os moradores 
do Distrito de Dinizópolis, que o receberam com uma carreta 
e muita festa. Falou ainda da importância de seus familiares 
e alguns amigos, terem alugado uma van para irem ao Rio de 
Janeiro, assistir de perto sua participação nas Paraolimpíadas. 
Ele prometeu continuar se dedicando cada vez mais e retribuindo 
o carinho de todos e o apoio dos patrocinadores que têm 
acreditado em seu trabalho.
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Elizabeth e Solange Cordioli, de níver’s em Faxinal. 
Parabéns!!! 

Dona Maria Beraldo, sogra do Basílio completou 
90 anos de idade. Parabéns!!

O casal amigo, Durão e Cris, de Faxinal

Felipe Maquete, funcionário da Casa Alves, 
de niver em Faxinal. Na foto com os amigos, 
Julio Cezar Rezende (o Polêmico) e Katarino. 

Parabéns!!!

Dona Basília chega aos 99 anos em Borrazopolis. Parabéns!!

Roger Hoshino de niver em Mauá da 
Serra. Parabéns!! Michela Bernal de aniver em Faxinal. Parabéns!!

FLASHES DO FERRA BODE
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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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Dirigentes alertam Turini para situação caóti ca 
na UEM

Diretores de centros de estudos da universidade de 
Maringá visitaram deputados estudais para expor 

difi culdades pela falta de repasses

Membros do Conselho de Administração da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) esti veram na Assembleia Legislati va 
do Paraná na terça-feira (13) para expor aos deputados estaduais 
os problemas enfrentados pela insti tuição. As difi culdades 
fi nanceiras afetam serviços prestados à população de toda 
região de Maringá, impedem a conclusão de obras e prejudicam 
ati vidades acadêmicas. “A situação na UEM é caóti ca, assim como 
nas demais universidades estaduais do Paraná. O governo não 
repassa os recursos previstos no orçamento das insti tuições, que 
fi cam sem dinheiro para custeio e manutenção. Com isso, se 
vêm obrigadas a reduzir o atendimento à comunidade. Na UEM 
ainda existe a questão das obras inacabadas, muitas delas há 
anos paralisadas”, diz o deputado Tercilio Turini, presidente da 
Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Assembleia 
Legislati va. Os representantes da UEM conversaram com Tercilio 
Turini e com outros deputados estaduais, buscando apoio para 
interceder junto ao governo do Estado para obter liberação de 
recursos orçamentários. Outra reivindicação das universidades 
estaduais é a reposição de servidores (professores e técnicos 
administrati vos) nas vagas abertas por aposentadoria ou de 
pessoas que saíram das insti tuições por outros moti vos. Turini 
informa que a Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
vai realizar uma audiência pública com representantes das 
universidades estaduais, em novembro, para defi nir prioridades 
a serem incluídas no orçamento do governo do Estado de 2017. 
Visitaram a Assembleia os diretores dos centros de Ciências 
Exatas, Vanderly Janeiro, de Ciências da Saúde, Roberto Cuman, 
de Ciências Biológicas, Kathia Mourão, de Tecnologia, Leandro 
Vanalli, e de Ciências Agrárias, Adriana Aparecida Pinto.

Ivaiporã é bicampeão do Javi´s
Pela 11ª vez na história, o município de Ivaiporã conquistou o título geral dos 

Jogos Abertos do Vale do Ivaí (Javi´s). Impulsionada por 3 medalhas de Ouro no 
último dia de competição, a delegação ivaiporãense somou 144 pontos e faturou 
a 29ª edição do maior evento esportivo e cultural da região, repetindo o feito de 
2014 quando também foi cidade sede. Manoel Ribas fi cou com o vice-campeonato 
ao atingir 52 pontos e São Pedro do Ivaí completou o pódio na 3ª colocação com 
50 pontos. Ao longo dos 8 dias de competição, a delegação bicampeã abocanhou 
medalha de Ouro no atletismo masculino regular e especial; basquete masculino; 
futebol suíço; malha; tênis de mesa feminino; vôlei masculino e feminino; vôlei 

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.

de praia feminino e xadrez masculino.  É o 2º título ivaiporãense na gestão do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Adail Rother 
Júnior. “Estou muito contente porque resgatamos o esporte de Ivaiporã durante nosso mandato, e parabenizo o professor Jaime 
Sacco que está fazendo um grande trabalho. Ivaiporã tem hoje uma boa estrutura esportiva, por isso, o resultado acontece”, 
enalteceu o Prefeito. O chefe do Escritório Regional 12, Leonardo Arruda, agradeceu o apoio do município sede para as ações 
do Governo do Estado e projetou a 30ª edição do Javi´s, que será em Faxinal em 2017. “Agradeço o apoio de Ivaiporã a mais 
uma competição regional promovida pelo Governo do Estado, e acredito que no próximo ano em Faxinal será ainda melhor”, 
opinou. O diretor de Esportes, Jaime Sacco reforçou o apoio da administração municipal para que o resultado acontecesse, e 
homenageou o ex-governador Orlando Pessuti com uma medalha de ouro durante na última cerimônia de premiação. Outras 
equipes que levaram medalha de ouro nos Javi´s foram Grandes Rios no atletismo feminino; Borrazópolis na bocha; Faxinal no 
futsal feminino; Manoel Ribas no tênis de mesa masculino, futsal masculino e handebol feminino; Jandaia do Sul no handebol 
masculino; Lidianópolis no truco; e São João do Ivaí no vôlei de praia masculino.

Lula aumentou seu patrimônio em 360% 
O patrimônio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou 360%, em valores 

nominais, depois do fi m de seu segundo mandato como presidente da República, em 2010, 
com a renda obtida com sua empresa de palestras, a L.I.L.S. As informações, segundo a edição 
desta sexta-feira do jornal Folha de S. Paulo, foram prestadas pelo petista nas declarações de 
Imposto de Renda que integram a denúncia apresentada contra ele, no âmbito da Operação 
Lava Jato. De acordo com o documento, Lula tinha patrimônio de 1,9 milhão de reais até 
31 de dezembro de 2010. Em 2015, o valor total de seus bens era de aproximadamente 8,8 
milhões de reais – aumento de 6,9 milhões de reais. A evolução patrimonial teve lastro em 

renda obtida com a L.I.L.S., empresa de palestras de Lula, criada depois que ele encerrou seus dois mandatos na Presidência.
Não é sábio responder a esse tipo de crítica, diz Moro
Denunciado, Lula se faz de vítima. E nada explica sobre acusações
O ex-presidente disse aos investigadores que cobrava “exatamente 200.000 dólares, nem mais e nem menos” por todas as 

palestras. O preço era o mesmo do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.
Entre 2011 e 2015, a L.I.L.S. distribuiu lucros e dividendos de 8,5 milhões de reais para Lula. Nesse mesmo período, o 

ex-presidente deu cerca de setenta palestras no Brasil e no exterior, conforme ele mesmo disse as autoridades da Policia Federal. 
A maior transferência de valor para Lula ocorreu em 2014, no total de 5,6 milhões de reais. Naquele mesmo ano, em novembro, 
foi defl agrada a fase mais ostensiva da Operação Lava Jato.

De acordo com a PF, a empresa de palestras de Lula recebeu 21 milhões de reais entre 2011 e 2015. Desse total, 9,9 milhões 
de reais foram pagos por empreiteiras investigadas na Lava Jato.

À Folha, o advogado de Lula, o Cristiano Zanin Martins, afi rmou que as atividades da L.I.L.S. são “absolutamente lícitas, 
lastreadas em palestras devidamente documentadas e de conhecimento geral”.

Unicentro pode interromper serviços de saúde à população
Profi ssionais da saúde da Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro), 

com sede em Guarapuva, se reuniram na segunda-feira (12) com o presidente da 
Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Assembleia Legislativa, 
deputado Tercilio Turini (PPS). Eles pediram ajuda para evitar o fechamento de 
serviços de saúde da Unicentro, o que acarretará em grande prejuízo à população. 

Desde junho, os pacientes recebidos pela universidade na Clínica de Fisioterapia, no Laboratório de Análises Clínicas e na 
Farmácia Escola sofrem com a redução do atendimento em mais da metade. Os profi ssionais que trabalham em plantões não 
recebem mais pela atividade. Em maio o governo do Estado publicou o decreto 4189, que interfere na rotina das universidades 
estaduais, determinando que a renovação de contratos em regime especial e autorização de atividades de plantão docente, 
necessárias ao atendimento da comunidade externa, devem ter autorização do Executivo. “Já reduzimos em mais da metade e 
os serviços podem ser interrompidos totalmente se o governo não autorizar a continuidade da realização dos plantões docentes. 
Só na Clínica de Fisioterapia eram realizados 600 atendimentos/mês, no Laboratório de Análises Clínicas cerca de 400 pacientes/
mês, além do serviço de orientação a cerca de 500 pacientes crônicos na Farmácia Escola por mês. Pacientes têm o tratamento 
interrompido por falta dos profi ssionais em atividades de plantão”, comenta o professor do Departamento de Farmácia, Marcos 
Auler. “Sem nunca ter ido à Guarapuava e sem conhecer o trabalho desenvolvido pela Unicentro, o secretário da Fazenda do 
Estado (Mauro Ricardo) faz cortes em serviços essenciais. Atividades que a comunidade universitária lutou para implantar, que 
são importantes para a formação dos alunos e para a população que precisa de atendimento. Serviços que agora correm o risco 
de fechar. O secretário não tem ideia do que é realizado. As universidades não podem ser tratadas dessa forma”, comentou 
Tercilio Turini. Também participaram da reunião o diretor de pós-graduação, Emerson Carraro, e o diretor do Setor de Ciências 
de Saúde/Guarapuava e professor do curso de Fisioterapia, Mario César da Silva Pereira.

InSight, a missão que vai estudar o interior de Marte, foi 
ofi cialmente aprovada pela NASA e recebeu uma data de 
lançamento para 5 de maio de 2018. O projeto espacial estava 
previsto para ser ofi cialmente 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".

NASA aprova missão para Marte em 2018



e a
Quando tudo parece contra nós

Qual seria o destino de toda aquela gente? As ofi cinas do campo 
de Auschwitz haviam sido fechadas. Também o barracão trinta e um, 
com suas quase quinhentas crianças. O que se haveria de esperar 
agora? Falava-se de uma seleção que os temidos ofi ciais da SS 
realizariam. Dita estava cansada. A esperança parecia fugir de sua 
alma adolescente como areia fi na entre dedos entreabertos. Seu pai 
morrera, vítima dos trabalhos forçados, de fome e de enfermidade. 
Nenhum medicamento lhe fora providenciado, quando a febre 
começara a devorá-lo e a pneumonia lhe destroçara os pulmões. Ela 
nem pudera estar perto dele para assistir seus últimos momentos. Seu 
corpo fora se juntar ao de tantos outros, que morriam, diariamente, no 
campo de extermínio. Sua mãe parecia um farrapo humano, com os 
ossos rasgando a pele, tal a magreza. Piolhos, pulgas, mau cheiro, 
fome, muita fome. Ela não aguentava mais.

- Vamos rezar. – Convidou Margit, a amiga.
- Rezar? Para quem? - Explodiu Dita. 
Para quem mais poderia ser senão para Deus?
A raiva tomou conta de Dita. Há muito tempo tudo aquilo estava 

guardado dentro dela. Como um vulcão, ela expeliu a lava da sua 
amargura.

- Centenas de milhares de judeus rezam a Deus, desde 1939. Ele 
não escutou ninguém.

- Talvez não tenhamos rezado o sufi ciente, forte o bastante para 
que ele nos escute.

A amiga procurava os últimos fi apos de esperança, dentro de si, 
buscando apoio na companheira.

- Ora, Margit. Deus sabe de tudo o que fazemos e não sabe que 
estão matando milhares de inocentes? Não sabe que outros milhares 
são mantidos como prisioneiros e tratados piores do que cães? Acha 
mesmo que Ele não sabe?/

Embora a revolta que extravasava, Dita demonstrava que tinha 
certeza absoluta daquele Deus, cuja existência os pais lhe haviam 
ensinado. Ele era onipresente. Onipotente. Por que não tomava uma 
atitude? Por que não fazia nada? Acaso os judeus não eram Seus 
fi lhos?

- Não sei, foi a resposta de Margit. Sei que não se deve questionar 
Deus. Podemos ir para o inferno.

- Não seja ingênua, Margit. Já estamos no inferno.
Ante as dores superlativas que nos visitam, por vezes, a 

desesperança nos abraça. É que quando chega a madrugada, e 
as difi culdades do dia anterior voltam a nos assaltar, parece-nos 
que já não existe energia para fardo tão pesado. É o momento do 
desespero. A oração parece perder sua força e seu poder. Deus 
nos parece alguém distante e insensível. Alguém que talvez passeie 
pelos jardins do Éden, esquecido dos que padecem. Jesus, na 
agonia da cruz, ante as dores que O dilaceravam, legou-nos o mais 
extraordinário ensino. Enquanto se debatiam os condenados, ao 
Seu lado, Ele orava ao Pai: "Senhor, concede o Teu perdão. Eles 
não sabem o que fazem". Preocupava-se com os Seus irmãos. E, 
sentindo se aproximar o momento da morte, rogou: "Senhor, em Tuas 
mãos entrego meu Espírito". Nenhuma revolta. Nenhum desespero. 
Fortaleza na prece. Aprendamos com o Modelo e Guia, porque, nesta 
Terra de tanta intranquilidade, tudo se fi nda. Só o Espírito é eterno, 
indestrutível. Pensemos nisso.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs
www.centroespiritafaxinal.com.br

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
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HORÓSCOPO
                           Áries
                Com Urano em trânsito em seu signo 

                         e formando uma oposição a Vênus em Libra 

você terá tendência a questionar os seus relacionamentos 

afetivos que estarão sujeitos a rompimentos. Uma 

inquietação crescente que inicia já nas primeiras horas 

do domingo, acaba resultando em irritação que se não 

for controlada, cresce até resultar num confl ito. Por 

essa razão não tenha expectativas que não possam 

ser preenchidas rapidamente e seja paciente em seus 

relacionamentos pessoais. No seu caso será necessária 

uma paciência redobrada para alcançar o que deseja! 

Saiba discernir quais coisas são realmente importantes 

para você e escolha as prioridades.

                       

                
                         e formando uma oposição a Vênus em Libra 

                          Peixes
                    Você deve se manter ancorado ao 
                           chão se quiser realizar os seus sonhos! 
Porém, caro pisciano, não sonhe alto demais para 
não sofrer com as eventuais decepções que a vida 
lhe prepara. Enquanto Saturno estiver em quadratura 
a Netuno, seu regente, em trânsito em seu signo, 
muitas confusões virão atrapalhar o seu dia a dia, 
promovendo inúmeras frustrações. Não desista de ir 
adiante rumo aos seus objetivos, mas não se lamente 
pelo leite derramado! Vá em frente renovando a sua 
fé e alcançará o que deseja. Invista nas práticas da 
meditação e nos passeios em contato com a natureza 
para renovar as suas energias.

                         

                   
                           chão se quiser realizar os seus sonhos! 

                          Touro
                   A Lua inicia a semana no signo de 

                     Touro e forma ótimos aspectos com 
Netuno, estimulando o seu lado mais romântico e 
sonhador. Por que não perseguir seus sonhos e realizá-
los? Os primeiros dias da semana lhe proporcionam 
ótimos infl uxos celestes para concluir boas parcerias 
que serão favoráveis, seja no campo profi ssional que 
afetivo. Talvez você consiga inclusive um bom resultado 
fi nanceiro. Se você tiver alguma dúvida sobre a solução 
de um problema aproveite as confi gurações favoráveis 
dos meados da semana para pensar numa opção mais 
criativa. Não se envolva em muitos projetos ao mesmo 
tempo para não se sobrecarregar de tarefas.

                       

                   
                     Touro e forma ótimos aspectos com 

                         Gêmeos
                   Enquanto seu regente Mercúrio se 

                      encontra em retrogradação, você deve 
redobrar a sua atenção ao enviar emails ou a publicar 
posts nas redes sociais, pois os mal-entendidos estarão 
em sua ordem do dia. Somente no fi nal da semana 
Mercúrio voltará à marcha direta, facilitando a sua 
vida! As difi culdades que você enfrenta há algum 
tempo e que parecem atrapalhar a sua caminhada, 
estarão se dissipando aos poucos, especialmente se você 
conseguir superar a angustia emocional que não lhe 
deixa enxergar claramente os seus objetivos pessoais. 
Não se esqueça de manter o foco nos seus objetivos e 
não se deixe distrair pelas emoções.

                       

                  
                      encontra em retrogradação, você deve 

                         Câncer
                                   Os primeiros dias da semana sofrem 

                          a infl uência do Eclipse lunar e por essa 
razão você se sentirá mais emotivo e até um pouco 
mal-humorado. Não fi que demasiadamente preocupado 
fi xando sua atenção em acontecimentos do passado 
que não deram certo. Olhe para frente com otimismo e 
encontrará dentro de você a forca para superar qualquer 
obstáculo que a vida lhe apresenta. Analisando a 
situação com tranquilidade você conseguirá encontrar 
certamente alguma solução criativa e se sentirá mais 
sereno. Convites para reuniões sociais o ajudarão 
a relaxar e a afastar da cabeça o pessimismo; curta 
mais o momento.

                       

                                   
                          a infl uência do Eclipse lunar e por essa 

                         Leão
                                 A confi guração astrológica atual 

                        favorece de maneira especial os leoninos 
que parecem estar se sentindo mais sólidos do que 
nunca, ao mesmo tempo em que avançam na direção 
de seus objetivos. Com o ingresso do Sol em Libra você 
estará mais voltado para os assuntos sociais e para as 
parcerias, sejam elas profi ssionais que sociais e afetivas. 
A conjunção do Astro Rei com Júpiter produz uma 
sensação de otimismo e euforia e proporciona ótimas 
oportunidades de negócios. Podem ocorrer também 
viagens internacionais, de lazer ou profi ssionais. Saiba 
aproveitar esse bom momento pessoal sem ostentação.

                       

                                 A confi guração astrológica atual 

                        favorece de maneira especial os leoninos 

                           Virgem
               O Sol sairá de seu signo nesta semana, 

                       mas a renovação energética que ele lhe 

proporcionou permanecerá lhe trazendo uma sensação 

de bem-estar e otimismo. Procure expandir o seu ponto 

de vista ousando trilhar novos caminhos e alcançará 

com mais facilidade os novos objetivos. Em algumas 

situações deverá passar por cima dos detalhes para 

enxergar mais longe, no horizonte, para chegar mais 

perto do arco-íris. Siga sua intuição e ouça mais a voz 

do seu coração do que aquela da razão. Mercúrio está 

retrogrado até o fi nal da semana, promovendo erros 

de julgamento.

                       

               
                       mas a renovação energética que ele lhe 

                           Libra
                   O Sol ingressa em seu signo nesta 

                         semana e virá a renovar as suas energias. 

Como consequência tudo à sua volta parecerá lhe sorrir, 

facilitando o seu caminho rumo aos seus objetivos. 

Seu carisma se espalha ao seu redor, atraindo ótimas 

parcerias e também galanteios e elogios. Com a 

conjunção do Sol com Júpiter, que já se encontra em seu 

signo, você colherá ótimas oportunidades profi ssionais 

que darão um bom impulso em sua carreira. Podem 

surgir convites para festas e reuniões sociais e também 

para viagens internacionais. Lembre-se de compartilhar 

este seu bom momento com colegas e parceiros.

                       

                   
                         semana e virá a renovar as suas energias. 

                        Escorpião
                            Você é muito determinado e sabe lutar 
                   por aquilo que deseja. Porém, nem sempre 
consegue ir adiante com seus projetos pessoais 
porque não sabe compartilhar adequadamente as suas 
conquistas pessoais. Agindo mais generosamente 
receberá ainda mais do Cosmo que o abençoará 
com resultados ainda melhores. Suas habilidades 
organizacionais serão mais do que necessários no 
ambiente profi ssional e produzirão um efeito positivo 
ao seu redor. Invista também na consolidação dos 
relacionamentos pessoais: sua família irá perceber o 
seu esforço e o agradecerá por isso. Os relacionamentos 
íntimos se tornarão mais fi rmes se prestar mais atenção 
às necessidades do seu parceiro.

                       

                            
                   por aquilo que deseja. Porém, nem sempre 

                       Sagitário
                   As situações difíceis que você tem 
                     encontrado em sua vida estão em sua 
fase mais branda, mas estarão presentes por algum 
tempo ainda. Não desista de sua luta! Você conseguirá 
alcançar os seus objetivos se permanecer fi rme em 
seus propósitos. Procure diminuir as suas expectativas, 
satisfazendo-se com as pequenas conquistas que 
consegue alcançar passo a passo. Desse jeito estará 
avançando cada vez mais, mantendo os pés bem 
plantados no chão. O trânsito de Saturno em seu signo 
pode ser demasiadamente difícil, pois impede que 
você voe alto demais, arriscando-se inutilmente. Nesta 
semana receberá um convite para um acontecimento 
social.

                       

                   
                     encontrado em sua vida estão em sua 

                       Capricórnio
                Você se sente muito empolgado diante 

                    de novos desafi os e está prestes a se lançar 

em novos empreendimentos. Seu entusiasmo contagia 

todos ao seu redor e seu trabalho em equipe está indo 

de vento em popa. No entanto, novos obstáculos podem 

aparecer de uma hora para outra e você não deve baixar 

a guarda se quiser alcançar seus objetivos. Embora 

tenha essa tentação, não encare muitos projetos ao 

mesmo tempo. Você não vai dar conta de tudo e pode 

se sobrecarregar inutilmente. Embase seus projetos 

com fi rmeza e cautela, mas tenha sufi ciente jogo de 

cintura para mudar de rumo sempre que for necessário.

                       

                
                    de novos desafi os e está prestes a se lançar 

                          Aquário
                   Você parece ter alguma difi culdade 

                        em se concentrar nas tarefas corriqueiras 

pois muitas vezes não sente motivação sufi ciente para 

continuar a sua luta. No entanto, você poderá desfrutar 

de pequenos êxitos se você souber se contentar com 

as pequenas coisas do cotidiano. As confi gurações 

astrológicas dessa semana podem ser úteis para estreitar 

novos laços sociais, iniciar novos relacionamentos 

pessoais, íntimos ou profi ssionais. Reagia sempre com 

calma e sobriedade diante dos desafi os que a vida lhe 

apresenta e use sua melhor qualidade, a intuição, para 

encontrar soluções criativas para cada um.

                         

                  
                        em se concentrar nas tarefas corriqueiras 
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Espaço do Leitor
Brazilian Elections 2016: The Challenge Goes On 

The Brazil’s Elections for mayors/mayorness, councilmen/ councilwomen are coming sooner. In nowadays there are many 
problems inside the politicians and the political systems. 
In that context, the most part of the Brazilian people seems not ready to choose their regional candidates. Many political 
problems have happened since 2014 until the beginning of 2016, such as the political corruptions involving the Presidential 
fi eld. That has been promoting an economical challenge, as well as the unemployment among the many people. Like a 
continental nation, the Brazil’s people need to overcome their diffi culties and choose other way to rethink what that big nation 
should follow with their political identity. 
The process of “Impeachment” is other challenge for which the Congress of Senators must solve at sooner, before the 
regional Elections’s day. Independently of Brazilian Congress’s results, which seem to be without solution between the “In 
dubio pro reo” and “In dubio pro societate”, the electors will must choose their new regional politicians. In addition to that, 
the Brazilian democracy has been subject of analysis by the Federal Supreme Court and by its citizens. But it is important to 
mention that democracy canoot interaction with the politicians robbers, corruptions in different fi elds and a weakest political 
system. 
In other hand, the Brazilian citizens need to rethink their way for practicing the political thinking in present days of XXI century. 
Unfortunately a lot of the political thinking has been used along the Brazilian social History as a “tool” for controlling the 
society thinking. Everything shows that Brazilian people have been submitted under many powerful ideas along their History, 
such as the Colonialism, Imperial period, Coronelism, Dictatorialism and especially in democracy way, which has begun 1985 
until nowadays. 
Thus the ethics is the unique way for combating every paradigm of corruptions in many areas. The people and new 
governments must fi ght together to get that conscious way for a best Brazilian society: a big challenge! - Prof. Campos 
Berovich (Faxinal – PR – Brasil). 

Eleições Brasileiras 2016: O Desafi o Continua (Trad. do Texto Inglês) 
As Eleições do Brasil para prefeitos e vereadores estão se aproximando. Nos dias atuais, há muitos problemas nos sistemas 
políticos e com os políticos.  
Nesse contexto, a maior parte da população brasileira não parece preparada para escolher os seus candidatos regionais. 
Muitos problemas políticos têm ocorrido desde 2014 até o início de 2016, tais como as corrupções políticas, as quais 
envolveram a área presidencial. Isso promoveu um desafi o econômico, tal como o desemprego entre muitas pessoas. Como 
uma nação de dimensão continental, o povo do Brasil precisa superar suas difi culdades e escolher outra forma de repensar 
o que essa nação grande deve seguir quanto à política. 
A proposta de “Impeachment” é outro desafi o, o qual o Congresso e Senadores devem solucionar brevemente, antes do 
dia das Eleições regionais. Independentemente dos resultados do Congresso brasileiro, o qual parece sem solução entre 
o “in dubio pro reo” e “in dubio pro societate”, os eleitores deverão eleger os seus políticos novos regionais. Além disso, a 
democracia brasileira tem sido objeto de análise pelo Tribunal Superior Federal e pelos cidadãos. Contudo, é importante 
mencionar que a democracia não pode interagir com políticos ladrões, corrupções em áreas diferentes e um sistema político 
fraco. 
Por outro lado, os brasileiros precisam repensar o seu modo de praticar o seu pensamento político, em pleno século XXI. 
Infelizmente, muito pensamento político tem sido usado, durante a História do Brasil, como “ferramenta” de controle social 
de massa. Tudo mostra que o povo brasileiro tem sido submetido a um poderio enorme de ideias políticas, tais como: o 
colonialismo, imperialismo, coronelismo, ditadura (período de “chumbo”) e, especialmente, à democracia que teve início em 
1985 até os dias atuais.  
Assim, a ética é a única maneira de combater todos os modelos de corrupção em muitas áreas. As pessoas e os governantes 
eleitos devem lutar 
juntos a fi m de conseguir essa forma consciente para uma sociedade brasileira melhor: um desafi o enorme!  

Por Prof. Campos Berovich – Faxinal – PR.

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

EDITAL
VERA INACIO DE ALMEIDA FERRARI, Ofi cial 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, notifi co-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 
de Noronha, 596, centro, em Grandes Rios-PR, com horário 
de funcionamento das 8h30m as 17h00m, de segunda 
à sexta-feira. Cientifi co-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.

COMUNICADO  - Prefeitura de Rosário do Ivaí 
convoca benefi ciários 

A Secretaria Municipal de Saúde de Rosário do 
Ivaí convoca todos os benefi ciários de Programa Bolsa 
Família e todas as crianças, adolescentes e jovens para 
comparecerem nos dias 23 e 24 de setembro, início 
08h:30min às 16h:30min no Centro Municipal de Saúde para 
o mutirão de pesagem para o bolsa família e Campanha de 
Multivacinação com atualização das carteirinhas de vacina 
(todos devem levar a carteira de vacinação). Observação: 
a pesagem é uma das condicionalidade do Programa Bolsa 
Família e o descumprimento, gera bloqueio dos benefícios 
e consequentemente o cancelamento.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

      

       2016

STF abre inquérito para investigar deputado Marco 
Feliciano

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin autorizou na quinta-

feira (15) abertura de inquérito para investigar o deputado Marco Feliciano (PSC-SP), 

acusado pela jornalista Patrícia Lélis de tentar estuprá-la. Fachin decidiu acolher 

parecer da PGR (Procuradoria-Geral da República) para instaurar a apuração. 

Na condição de deputado, ele tem foro privilegiado e, por isso, o procedimento só 

pode tramitar no Supremo. No dia 19, a Polícia Civil de São Paulo enviou ao STF 

a queixa prestada por Patrícia em uma delegacia paulista. O então presidente 

da corte, Ricardo Lewandowski, compartilhou o documento com a PGR. Patrícia 

também acusou o chefe de gabinete do deputado de tê-la ameaçado com uma 

arma e a mantido em cárcere privado. A Polícia Civil de São Paulo, porém, indiciou 

a jornalista por extorsão e falsa comunicação de crime. Segundo o delegado do 

3º DP (Campos Elíseos, em São Paulo), Luís Roberto Hellmeister, a jovem não foi 

forçada a gravar vídeos em que aparece negando as acusações contra o deputado. 

Hellmeister afi rma ter ouvido o então namorado da jovem, Rodrigo Simonsen, 

em depoimento. De acordo com o delegado, Rodrigo disse que fi cou com Patrícia 

durante três noites no hotel no centro de São Paulo onde ela afi rma ter sido mantida 

refém e que não viu Bauer em sua estada. A jornalista é suspeita ainda, diz o 

delegado, de extorquir dinheiro do assessor do deputado para inocentá-lo. Bauer 

admitiu em depoimento ter entregado R$ 20 mil para Emerson Biazon, ligado a 

Lélis, para entregar à jovem, que saberia do acordo. Caso os procuradores concluam 

que houve tentativa de estupro, Feliciano pode ser denunciado. Caso contrário, o 

inquérito é arquivado, ainda que eles descubram que Patrícia mentiu, já que ela 

não tem prerrogativa de foro.
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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, R$ 
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 300m², Rua 
Jose Maria Bueno R$ 80.000,00 
3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00 
4) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00 
5) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00 
6) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00 
7) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00 
8) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
9) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 
200.000,00  
10) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 
R$ 130.000,00 
11) Casa Alvenaria 115m², terreno 
157m², situada a Rua Jose Maria 
Bueno 574, centro, R$ 210.000,00 
(duas casas disponíveis)  
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 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 10x20,5 e 10x30 área Central: Rua 

Ismael P. Siqueira, esquina com Rua José 

Martins Vieira. Consulte Valor.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal. 

Consulte Valor.

- 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 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.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel 

com contrato de locação ativo). 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.

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 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.

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02 

quartos, sala, coz. wc social, lavanderia 

e garagem coberta p/ 01 carro. Valor 

R$650,00.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01suíte), sala, 

coz., wc social, lavanderia, churrasqueira, 

portão eletrônico e garagem coberta p/ 01 

carro. Valor R$1.240,00.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

TERRENOS MAUÁ

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL
CASAS MAUÁ DA SERRA

LOCAÇÃO
IMÓVEL COM. FAXINAL


