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LINGUA DE FOGO
Dito por uma das indicadas - Tem um candidato 

fanfarrão que prometeu secretária de educação para: 
R; L; ou S e ainda disse que os professores poderão 
escolher a secretária. Com 4 secretárias pagas por 
nós, a educação será um sucesso! È roça!

Dito por um cidadão revoltado – Como pode uma 
pessoa ir do lado do cara que soltou foguetes quando 
o pai dele morreu? 

Em recente comício na Terra da Uva, valete deixou 
seu carro estacionado perto da multidão, e quando foi 
buscá-lo, notou que a lataria estava toda riscada. De 
imediato, acusou a oposição, pois como seu carro 
estava com adesivo do candidato a prefeito, achou 
que seria uma retaliação dos adversários políticos. 
Mas, numa efi ciente investigação do correspondente 
local do Língua de Fogo, descobriu-se que tal ato 
desesperado não teve motivação política, mas sim 
passional, pois os riscos na lataria foram feitos com 
objetos contundentes: um par de chifres. Se a moda 
pega!

O povo quer saber - Quem é o candidato da 
gratifi cação? Tira o dinheiro do funcionário concursado 
pra dar pra cumadi fantasma. Fora da lei!

Na Terra do Café o povo pergunta: de onde ta 
saindo tanto dinheiro pra campanha?

De uma cidadã do local - teve até polícia em 
comício, também eles não respeitam nada. Acham que 
são os donos da cidade. Imagine se ganharem vão 
soltar foguetes dentro de nossas casas. Fuja Loko!

Tem um funcionário da boca grande que recebe da 
barrosa, mas só anda em campanha pra tche da vida. 
Buena bão sabor uva! 

Quem é o candidato que não pagou as rodas e 
que também não pagou os 600 reais de roupas da 
cumadinha? Pague as contas veiaquinho, depois se 
candidate! 

O povo quer saber: Será que o luluzinho já pagou 
as 12 promissórias? Com café! 

O povo quer saber: Porque tem bezerros mochos 
que estão mamando na Barroza? Amargou!

Candidato a prefeito, num comício realizado num 
distrito, contrata dois ônibus da Terra do Tumati para 
realizar o transporte de eleitores até esta localidade. 
Até ai tudo bem, nas acontece que os ônibus já vieram 
lotados da Terra do Tumati, com pessoas contratadas 
para sacudir bandeiras e fazer volume no comício. 
Pensa que está enganando quem? Vixxii! 

Dito num buteco - Na Terra do Café a política ta 
feia, é um pior do que o outro. Que coisa!

Moça que trabalha com a mente, mas anda 
sempre embonecada, agora ta enfeitando a cabeça de 
um valeti, casado com a cumadinha amiga. O povo diz 
que é chifre com sabor de uva! Agora até chifre tem 
sabor?

Dito num buteco – Antigamente dizia-se que 
a união faz a força. Agora dizem que aumenta a 
quadrilha. O loko meu!

Dito por um desportista - Tem gente que já 
prometeu a secretaria de esportes pra 4 que eu 
conheço. Vai faltar atletas, mas funcionários...
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feia, é um pior do que o outro. Que coisa!

VENDE-SE SÍTIO DE 12,1 HECTARE 
                             COM DUAS CASAS, TRÊS REPRESAS. LOCALIZADO A 2,5      

                                        KM DE FAXINAL NA ESTRADA PARA VÍSTA ALEGRE.

                                                                IMAGEM DO SATÉLITE DE 2014, AS 

                                                                          ESTUFAS NÃO EXISTEM MAIS

CONTATOS: 

JUVENCIO - TELEFONES: (43) 9955-3925 OU 

GRALHA AZUL MATERIAIS PARA CONSTRUCÃO – (43) 3461-3558

soltar foguetes dentro de nossas casas. Fuja Loko!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 26/09 a 02/10

Governo assina MP com mudanças no 
ensino médio

O governo assinou uma medida provisória com mudanças 
para o ensino médio, como o aumento da carga horária e o 
fi m da obrigatoriedade da educação física e das aulas de arte. 
Hoje são treze matérias obrigatórias no ensino médio. A reforma 
no ensino médio está em debate desde 2010, assim como a 
crise na educação. Mas a gota d'água foi o resultado do Ideb, 
que não só confi rmou a estagnação do ensino médio, como a 
piora dos alunos em matemática. Daí a urgência da reforma 
do ensino médio. “Um milhão e setecentos mil jovens hoje que 
nem trabalham nem estudam; ou a gente adapta esse ensino 
médio ao que acontece, aconteceu no mundo todo, ou a gente 
vai fi car cada vez mais distante de nos tornarmos um país 
digno, decente e equilibrado socialmente e educacionalmente”, 
declarou o ministro da Educação, Mendonça Filho. O eixo da 
reforma será uma base curricular comum para todo o país. 
Metade com o conteúdo obrigatório. Matemática, português e 
inglês, já estão determinados na medida provisória. Pelo texto, 
arte e educação física são obrigatórias apenas na educação 
infantil e no ensino fundamental. Espanhol, hoje obrigatório no 
ensino médio, também passaria a ser optativo, mas o Ministério 
da Educação garantiu que tudo isso ainda será decidido com os 
governos estaduais. A outra metade do conteúdo será de livre 
escolha do aluno: linguagens: matemática; ciências da natureza; 
ciências humanas; ou então, ensino técnico profi ssionalizante. 
A carga horária também deverá aumentar de 800 para 1.400 
horas anuais, mas o ensino integral será adotado aos poucos. 
O presidente Michel Temer garantiu que não faltará recurso 
para o novo ensino médio. A presidente do movimento Todos 
Pela Educação esperava uma reforma mais profunda, mas 
reconhece que a educação não pode mais esperar. “Esse 
caminho da MP não é o melhor caminho, mas dá para fazer 
dessa situação uma situação melhor, se os estados, a partir 
dessa implementação, também fi zerem o seu trabalho de debate 
interno com os professores, com as suas redes”, avalia Priscila 
Cruz. Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna, disse que esse 
é só um primeiro passo. “Nós perdemos 50% dos jovens durante 
o ensino médio e parte da razão, uma grande parte é a falta 
de engajamento. Se você tem uma escola que lhe dá opções 
de escolha, e de fato boa qualidade no preparo, esse jovem 
fi ca. Todo plano começa com um bom primeiro passo. Eu acho 
que o desafi o maior é a questão da execução”, afi rma Viviane.

Saques do PIS/Pasep aumentam 69,9% em 
todo o país

Mais de 1 milhão de benefi ciários PIS/Pasep sacaram os 
valores disponíveis em suas contas entre novembro de 2015 
a agosto de 2016. O número, divulgado no dia 19/09, é 69,9% 
maior que no mesmo período dos anos anteriores, novembro 
de 2014 a agosto de 2015, e é resultado de campanha de 
divulgação do Tesouro Nacional para retirada do benefício. O 
PIS é o Programa de Integração Social e o Pasep é o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público. De acordo com 
o Ministério da Fazenda, entre novembro de 2015 a agosto de 
2016, o estado de São Paulo concentrou o maior número de 
saques (322.734), seguido por Minas Gerais (109.025), Rio de 
Janeiro (107.043), Rio Grande do Sul (84.544), Paraná (60.124) 
e Bahia (43.826). O maior aumento foi verifi cado nas retiradas 
feitas por benefi ciários com 70 anos ou mais, que passaram 
de 6 mil para mais de 265 mil.

Primavera começa com previsão de pancadas de chuva 
A primavera começou às 11h21 de quinta-feira, 22 de 

setembro. Nesta estação, que vai até 7h44 de 21 de dezembro, 
aumenta a radiação solar no Hemisfério Sul, o que deixa 
a atmosfera mais aquecida. A estação caracteriza-se pelo 
refl orescimento de várias plantas cuja função é dar início à 
reprodução de espécies vegetais. "No Paraná a primavera é 
tipicamente marcada pelo gradativo aumento das temperaturas 
com pancadas de chuvas, que se tornam mais frequentes na 
passagem da tarde para a noite", explica o meteorologista do 
Simepar – Sistema Meteorológico do Paraná, Cezar Duquia. 
No decorrer da estação, aumenta a frequência da formação de 
sistemas convectivos, que são núcleos de nuvens organizados 
ou não. "Muitas vezes esse fenômeno meteorológico dá origem 
a tempestades severas numa área que se estende entre o sul do 
Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo e norte da 
Argentina", observa Duquia. Impulsionada pelo aumento gradual 
das temperaturas, essa condição contribui signifi cativamente 
para que ocorram mais chuvas no Paraná, gerando muitas 
tempestades com raios. Segundo o meteorologista, no primeiro 
mês, as massas de ar frio ainda podem incursionar sobre os 
estados do sul do país, mas devem ser passageiras e de 
intensidade menor em relação às ocorridas no inverno. O 
monitoramento da atmosfera indica que deve cessar a tendência 

de diminuição das temperaturas, condição para o fenômeno 
climático La Niña. "Essa situação deve manter-se mais ou 
menos constante em toda a primavera até o início do próximo 
ano, quando deve voltar o aquecimento da temperatura da 
superfície do mar, segundo simulações que permitem concluir 
pela neutralidade do fenômeno El Niño", afi rma Duquia. No 
entanto, a ocorrência de chuvas deve variar conforme a região, 
devido às diferentes características dos principais sistemas 
meteorológicos causadores de precipitações. No noroeste e 
em parte do norte do Paraná, deve fi car ligeiramente abaixo 
dos totais médios no trimestre outubro/novembro/dezembro. 
Já no leste e em parte do sudeste deve apresentar-se acima 
da normal. A primavera é o momento adequado para que os 
municípios atualizem seus planos de contingência para o verão 
por meio de uma ferramenta on line disponibilizada pela Defesa 
Civil do Governo do Paraná. Medidas preventivas reduzem os 
riscos de impacto das tempestades de raios. Este ano o Simepar 
passou a contar com novas funcionalidades do Sipper – Sistema 
de Previsão Probabilística de Eventos de Raios, que permite 
o monitoramento das descargas atmosféricas nas últimas três 
horas e a previsão para a hora seguinte. Todo o processo é 
visualizado e analisado em tempo real pelos meteorologistas 
em ambiente tecnológico de alto desempenho.

Moro põe Lula no banco dos réus
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou réu em ação 

penal da Operação Lava Jato aberta na segunda-feira, 19, pelo 
juiz federal Sérgio Moro. O petista é acusado corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro no esquema de cartel e propinas na 
Petrobrás. A denúncia do Ministério Público Federal sustenta 
que ele recebeu R$ 3,7 milhões em benefício próprio - de um 
valor de R$ 87 milhões de corrupção - da empreiteira OAS, entre 
2006 e 2012. É a primeira vez que o ex-presidente vai para o 

banco dos réus, em Curitiba - sede da Lava Jato - acusado de 
se benefi ciar do esquema de corrupção e desvios de recursos 
da Petrobrás, que teria vigora de 2004 e 20014, gerando um 
rombo de R$ 42 bilhões na estatal. Partidos da base aliada - 
PT, PMDB e PP - comandaria diretorias por meio das quais 
desviavam de 1% a 3% em propinas de contratos fechados com 
empreiteiras cartelizadas.

É preciso acabar com exibicionismo da Lava Jato
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 

afi rmou na terça-feira que é preciso acabar com o "exibicionismo" 
da Lava Jato e criticou a exposição de pessoas "sem culpa 
formada". Para Renan, citado em delações relacionadas à 
operação que apura esquema de corrupção envolvendo a 
Petrobras, a Lava Jato precisa separar o "joio do trigo" e não 
pode "nivelar todos sob uma acusação genérica". "A Lava Jato é 
importante, nada vai deter a Lava Jato, mas é muito importante, 
mas precisa acabar com esse exibicionismo, com esse processo 
de exposição das pessoas sem culpa formada", disse a jornalistas, 
citando a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. "É preciso de uma vez por todas fazer denúncias, claro, 
investigar, claro, mas fazer denúnicas que tenham começo, 

meio e fi m, que sejam consistentes, e não fazer denúncia por 
mobilização política", afi rmou.  © REUTERS/Ueslei Marcelino 
Renan, durante sessão do Senado. Para o presidente do Senado 
e do Congresso Nacional, tal exibicionismo retira prestígio do 
Ministério Público e pode forçar o Legislativo a "pensar em 
uma legislação que proteja garantias". A apresentação da 
denúncia contra Lula feita na semana passada à imprensa pelos 
procuradores da força-tarefa da Lava Jato foi alvo de críticas, 
principalmente por parte de aliados e da defesa do ex-presidente, 
que chegou a dizer que os procuradores recorreram a "truques 
de ilusionismo" ao elaborar as acusações contra o ex-presidente. 
"O que preocupa é que a pretexto de investigar alguém promova 
exibicionismo", disse Renan.

Farmácia Santa Maria
9951-9891

O ex-ministro  Mantega teve sua prisão revogada
O juiz Sérgio Moro revogou, na quinta-feira, 22 de setembro, 

a prisão do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, detido mais 
cedo em São Paulo na 34ª fase da Operação Lava Jato. O juiz 
alega que ele deve fi car acompanhando a mulher, que está em 
tratamento de câncer e hoje passava por uma cirurgia e por 
isso Mantega não estava interferindo na coleta de provas. O 
ex-ministro é alvo da 34ª fase da Operação Lava Jato. Ele tinha 
sido preso pela Polícia Federal no Hospital Albert Einstein, em 
São Paulo, onde a mulher está internada. Depois, foi levado para 
sede da Polícia Federal na capital paulista no meio da manhã. 
Guido Mantega é suspeito de pedir dinheiro ao empresário 
Eike Batista para pagar dívidas de campanha política. Foi um 

depoimento de Eike que levou à prisão do ex-ministro. A 34ª fase 
da Lava Jato foi batizada de arquivo X, por causa do nome das 
empresas do grupo empresarial de Eike Batista, que tem como 
marca a letra X. Foram oito pedidos de prisão temporária, mas 
uma das pessoas estava na Espanha. As prisões temporárias, 
por cinco dias, são usadas para a investigação. A nova fase da 
Lava Jato movimentou 180 policiais e 30 agentes da Receita 
Federal, na manhã de quinta-feira. Mantega foi quem mais tempo 
ocupou o cargo de ministro da Fazenda durante a democracia 
no Brasil. Foi o homem forte dos governos de Lula e Dilma. Ele 
nasceu na Itália e tem 67 anos. 



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
por volta das 09:00 hs da manhã e quando retornou, às 23:30, encontrou 
a porta arrombada. A vítima constatou que foi furtado um Aparelho de TV 
de 32" marca Samsung de cor preta e um Notebook marca Philco de cor 
branca. Não foi identifi cado nenhum suspeito.

Candidata a prefeita é assalta em Cruzmaltina
Por volta das 14h30min horas de segunda-feira, 19 de setembro, a 

candidata a prefeita de Cruzmaltina, Marilza Casturina Trizotti, do PMDB, 
que concorre pela coligação “Fé e coragem para mudar”, foi vítima de 
um assalto. Segundo informações da vítima e da vereadora Ivone, que 
estava com ela, o roubo foi no Bar da Nice, que fi ca no Bairro João 
Vieira. “Nós estávamos no Bar da Nice com várias pessoas, quando 
chegou a Mariliza Trizotti com seu veículo. Bastou ela estacionar, logo 
chegaram dois bandidos em um Fiat uno vermelho. Eles desceram do 
carro, invadiram o Bar e deram voz de assalto apenas para a Marilza, 
dizendo que queriam somente o carro dela. Após pegar as chaves, eles 
fugiram sentido Grandes Rios, levando o veículo. Eles estavam com um 
revólver e uma pistola”, disse vereadora Ivone Aparecida de Souza Neca, 
que concorre à reeleição pelo PSD. Logo em seguida a Polícia foi avisada, 
mas os ladrões fugiram. O carro levado é um Prisma modelo LTZ , ano 
2014/2015, cor prata com placas Placas AYT-1051. Também roubaram 
uma bolsa da candidata. “Parece que o crime foi encomendado contra a 
Marilza, porque bastou ela chegar, eles vieram atrás e já deram voz de 
assalto”, fi nalizou Ivone.

Duas situações de furto e uma pessoa detida 
A Polícia Militar de Faxinal registrou duas situações de Furto no dia 

22 de setembro, uma delas às 09 horas da manhã, em uma chácara, 
onde um homem de 63 anos, contou que  saiu da propriedade por volta 
das 20h00min e que ao retornar de manhã, notou que quatro rodas de um 
veículo Fiat/Strada, que estava parado e oito carneiros de cores claras, 
foram furtados. O autor entrou pela cerca dos fundos da chácara, pois a 
mesma estava arrebentada. - A segunda situação de furto foi registrada 
no perímetro urbano, na noite de 22 para 23 de setembro, ligações 
indicavam que um veículo Golf, de cor branca, com duas pessoas, 
estava vendendo entorpecentes no Conjunto Maria Mãe da Unidade. 
Foi abordado o referido veículo, mas nada de ilícito foi encontrado com 
os ocupantes. Porém o carro foi recolhido por estar com débitos junto ao 
DETRAN. Mais tarde, a equipe da PM avistou novamente o passageiro 
do Golf carregando um botijão de gás, momento em que a equipe tentou 
abordá-lo, o mesmo saiu correndo pulando vários muros de residência, 
mas os soldados conseguiram realizar a abordagem, sendo necessário 
utilizar o uso progressivo da força e a utilização de algemas, causando 
pequenos hematomas nos punhos e escoriação na face. Ao ser indagado 
sobre a origem do botijão de gás, o mesmo não soube informar onde 
havia supostamente furtado o referido objeto. Diante dos fatos ele foi 
encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis 
e identifi cado como Sidinei de Jesus Franco, 33 anos. Ele negou que 
tenha cometido crime.

Ladrões furtam duas residências em Borrazópolis 
Duas residências foram alvos de ladrões em Borrazópolis. Uma das 

casas, foi a de Valdecir Matias Maria, o "Vardecão", morador da Vila 
Lourdes, que foi vítima de um furto. Ele contou que durante a madrugada, 
dia 23 de setembro, de 2016, sexta-feira, levaram uma barra circular preta, 
com aro aéreo branco, 72 raias, com amortecedor e sem garupa.  Ele 
disse que ouviu cachorros latindo, e quando o dia amanheceu, percebeu 
que a bicicleta tinha sido furtada. - Quem também denunciou furto, foi o 
Luciano Dranka, morador da Rua Rio de Janeiro. Segundo ele, entraram 
em sua casa e não levaram objetos de valor, mas foi levada sua carteira 
contendo documentos e também a quantia de 460 reais.

Ladrões levam onze mil reais de uma residência
Reginaldo Aparecido da Silva, morador do Loteamento Padre Wilson 

de Pierry, contou que trabalha como vendedor de doces para empresa, 
Doces Rural Caseiro e que viajou deixando sua casa sozinha. Ao chegar, 
na noite de 22 de setembro, quinta-feira, notou que os elementos haviam 
arrombado a residência. Os meliantes retiraram telhas e entraram pelo 
forro. Como a chave da sala, estava na porta (lado de dentro), a mesma 
foi aberta para retirada de objetos entre eles, uma TV de 54 polegadas 
de plasma e o Home Theater, o detalhe é que atrás do Home Theater, 
estavam escondidos R$11.700,00 (Onze mil e setecentos reais), dinheiro 
que também foi levado. Antes de fugir, o ladrão fechou a porta da sala, 
por dentro, apagou as luzes e saiu pelo telhado, mas teve o cuidado de 
arrumar as telhas, não deixando vestígios do furto. A Polícia Militar foi 

 Mulher bate na viatura PM em Grandes Rios 
Um policial militar e uma mulher de 46 anos fi zeram o teste do 

bafômetro, após uma batida ocorrida em Grandes Rios. O motivo foi que o 
acidente envolveu uma viatura da PM, no dia 21 de setembro, às 20 horas. 
Para esclarecer o fato, o Destacamento divulgou uma nota informando 
como o fato aconteceu. "A equipe de serviço deslocava-se até o Distrito 
de Ribeirão Bonito pela Av. Das Flores, quando no cruzamento com a Rua 
Vereador Anísio Andrade da Silva, um GM/Corsa Sedan de cor branca, 
tendo como condutora uma mulher de 46 anos, ao sair da referida via, 
colidiu com a viatura da PM, prefi xo 9968, vindo a causar danos (amassado) 
nas portas traseira e dianteira do lado direito. Informado ao comandante 
do DPM, o qual entrou em contato com a 6ª Companhia da Polícia Militar, 
orientou quanto à elaboração da documentação pertinente. A Equipe 
deslocou-se até a cidade de Cruzmaltina, onde a Polícia Rodoviária realizou 
o teste do etilômetro nos policiais militares e ainda na condutora do GM/
Corsa, sendo constatado a quantidade de 0,00 mg/L em todos os testes. 
Diante dos fatos a condutora se comprometeu em pagar o conserto da 
VTR 9968, sendo confeccionado o Boletim de Atendimento de Acidente 
de Trânsito para providências cabíveis ao caso", diz nota da PM.

Bandidos assaltam ônibus e enfrentam a PM 
Durante a noite, a Polícia Militar foi acionada para fechar o cerco e 

tentar prender uma quadrilha na região de Kaloré. Há informações que 
a Rotam chegou a trocar tiros com os bandidos, mas não houve feridos. 
O assalto teria começado na madrugada, na PR-444 entre Arapongas e 
Mandaguari, local em que os assaltantes fi zeram, motorista e passageiros 
de um ônibus de turismo, da empresa Rota, que saiu de Goiânia (GO) e 
que seguia rumo à cidade de Foz do Iguaçu, reféns. A suspeita do roubo 
surgiu porque o coletivo é equipado com rastreador, e a empresa de 
monitoramento informou que o mesmo havia saído da rota e já estava na 
região de Jandaia do Sul. Destacamentos de toda região foram acionados, 
e quando buscas eram feitas na região de Kaloré, a Rotam deparou com 
um veículo Fiat Siena com placas de Maringá em alta velocidade. O 
condutor não obedeceu às ordens de parada e após perseguição, bateu 
contra o barranco, sendo que um dos bandidos teria descido armado e 
houve confronto, resultando no abandono do carro e a princípio, ninguém 
ferido. Um helicóptero do Graer foi acionado para ajudar nas buscas que 
se concentraram, na madrugada, em uma mata que fi ca na zona rural 
de Kaloré. Segundo o Portal Agora, de Mandaguari, a ação toda teria 
ocorrido às 2h e, desde então, os policiais de Mandaguari acionaram 
apoio de outras equipes policiais da região para que auxiliassem no 
cerco aos bandidos. Agentes do Choque Canil de Maringá, Equipe da 
Rotam da região de Vale do Ivaí e Maringá, e alguns Destacamentos da 
6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Ivaiporã, entre eles 
Borrazópolis.

Batida no trevo de João Vieira
A Polícia Militar de Cruzmaltina, o Samu e a Defesa Civil, de Faxinal, 

foram acionados para atender um acidente na Rodovia PR-272, próximo 
ao Distrito de João Vieira, mais precisamente no trevo que dá acesso a 
Grandes Rios. Segundo informações, houve uma colisão, às 16 horas, 
de segunda-feira, 19 de setembro, envolvendo dois veículos, ma Parati 
com placas GWW-8074 de Rosário do Ivaí, conduzida por Daniel Mariano 
Farina, e uma motocicleta Yamaha XTZ com placas AKV – 4701, de 
Curitiba, conduzida por João Crispim Carneiro. Ficou constatado danos 
materiais e ninguém de feriu gravemente, segundo informou o Corpo de 
Bombeiros Comunitários de Faxinal.

Três furtos registrados em Borrazópolis
No dia 23 de setembro, sexta-feira, na PR 466, Sítio Santa Luzia 

Bairro Aviação, a pessoa de Valdirene Aparecida de Morais, 40 anos, 
informou que furtaram 3 carneiros de sua propriedade rural. Disse 
ainda, que foi dormir às 20:00 horas, e no dia seguinte constatou que 
os animais já não estavam na propriedade. Vizinhos não perceberam 
nenhuma movimentação suspeita e a PM realizou patrulhamento no local e 
proximidades, porém nada foi localizado. - No Bairro Laranja Doce, no dia 
24 de setembro, por volta de uma hora da madrugada, no local conhecido 
como Chácaras Unidas, a pessoa de Alfredo Haider Morgenstern, de 41 
anos, relatou ter saído de sua residência, por volta das 14:00 horas, de 
sexta-feira, 23 de setembro, e quando retornou por volta das 01:20 da 
madrugada, encontrou a porta de sua casa arrombada e vários cômodos 
revirados. A vítima constatou que foi furtada uma espingarda de pressão 
marca Rossi. - No dia 23 de setembro, de 2016, no Bairro Vila Verde, o 
Paulo Cesar Simões, de 25 anos, informou que deixou sua residência, 
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acionada, o boletim registrado, mas não se tem pistas do ladrão, pois 
não se sabe exatamente nem mesmo o dia em que o crime foi praticado.

Polícia Militar prende suspeito com arma 
A Polícia Militar, prendeu em Borrazópolis, Alessandro dos Santos 

Souza, 26 anos, o qual é acusado de porte ilegal de arma de fogo. A ação 
da Polícia Militar aconteceu logo após uma denúncia de que havia um 
indivíduo suspeito na cidade, na noite de 22 de setembro, quinta-feira. 
"A equipe de serviço foi informada que um homem estava em atitude 
suspeita nas proximidades do Posto Ivaipetro. Diante da informação, 
realizou um patrulhamento nas imediações, onde obteve informação de 
que o acusado também abordava as pessoas para perguntar sobre a 
rodoviária. Durante as buscas, foi avistado um homem próximo à rotatória 
da Praça da República com as mesmas características informadas, sendo 
que foi dada a voz de abordagem ao mesmo e durante a busca pessoal, 
localizado uma arma tipo garrucha, da marca Rossi calibre .22 e sem 
munição", informou a PM.  Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao 
jovem, que negou qualquer ilegalidade.

Roubo a mercado e facãozada em Faxinal 
Os soldados, Brócoli e Jurandir, com apoio do soldado Eduardo, 

realizaram uma ação efi ciente em Faxinal, no dia 23 de setembro, de 
2016, sexta-feira. Tudo começou quando houve um roubo, às 17 horas, 
contra o Mercado Moeda, que pertence ao Jose Carlos Takeshi Maeda. 
A vítima contou que três meliantes, um deles fazendo menção de estar 
armado, chegaram ao local e praticaram o roubo levando cerca de 
80 reais e dois bonés que estavam em um mostruário. Quando a PM 
chegou para registrar o boletim solicitou da vítima que fossem exibidas 
as gravações do Sistema de Segurança existente no local, onde foi 
possível reconhecer um menor de 14 anos, morador da Rua Cândido 
Portinari, como um dos assaltantes. Imediatamente os Policiais foram até 
o endereço e lá chegando, encontraram os três nos fundos do imóvel. Eles 
já haviam dividido o dinheiro e ainda estavam preparando uma porção 
de maconha, em uma viga de concreto, para fazer o uso da mesma. Os 
três, sendo dois menores de 14 anos e um jovem de nome Pablo Eduardo 
da Silva, 18 anos, receberam voz de prisão. "Ao fazer uma vistoria nas 
dependências da casa, foram localizadas as vestes que foram utilizadas 
no roubo e também um óculos, todos reconhecidos pelas Câmeras de 
Segurança. Havia ainda dois bonés que foram subtraídos do mercado. 
Um dos menores confessou que foi usada uma faca durante o crime e 
pediram aos policiais que os liberasse, caso contrário iriam dizer que 
tinham sido agredidos. Eles foram levados para a Delegacia, sendo que 
Pablo mentiu sua identidade, mas depois foi identifi cado corretamente", 
informou a PM, que recebeu elogios pelo bom trabalho. - Ainda em 
Faxinal, houve uma tentativa de homicídio, no dia 23 de setembro, de 
2016, às 17 horas, na Rua Militino Ribeiro da Silva. Um vendedor de 
cestas básica, de nome José Carlos Pereira, disse que foi agredido por 
Márcio Severino de Godoy, de 29 anos, quando fazia cobrança referente 
à venda. "Durante a cobrança, começaram a discutir, então Marcio foi 
até seu veículo e pegou um facão; já José Carlos, para fugir, entrou em 
seu carro, porém o autor conseguiu desferir um golpe contra o mesmo 
vindo a o atingir no antebraço esquerdo e provocando um ferimento que 
levou 13 pontos", informou o boletim da PM. 

Residência arrombada em Borrazópolis 
Francisco Chaves, morador da Rua Rio de Janeiro, contou que sua 

fi lha, Marilsa, moradora da Rua Piauí, casa que fi ca de frente para o muro 
da entrada de acesso ao Colégio José de Anchieta, saiu da residência para 
ir a Curitiba, com demais familiares, em busca de tratamento para a fi lha 
dela que está com problemas de saúde, e que no fi nal de semana, 18 de 
setembro, domingo, meliantes aproveitaram que o local estava sozinho, 
para arrombar a porta da sala e revirar toda a casa. Eles furtaram duas 
TVs e outros objetos, que somente quando Marilsa voltar, se saberá 
exatamente quais foram. 

Homem esfaqueado socorrido Rosário do Ivaí
Um homem, com 30 anos, foi socorrido na terça-feira, 20 de setembro, 

de 2016, e encaminhado para o Hospital Santa Casa, às 18 horas. A 
Polícia Militar foi até a unidade de saúde, e pouco depois divulgou apenas 
uma nota, sobre o ocorrido. “Uma vítima, de 30 anos, deu entrada na 
Santa Casa com perfuração por arma branca na região costal, lado 
direito, e posteriormente foi encaminhada para Ivaiporã. Ela relatou 
para a equipe médica que tentou contra sua própria vida. Diante do fato 
a equipe confeccionou o boletim para que seja averiguado o caso, após 
seu atendimento médico”, informou o Boletim da PM.
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Clientes elegem Correios uma das 15 

melhores empresas do Brasil

Os Correios foram eleitos uma das 15 melhores empresas 
do segmento de Serviços em 2016. A pesquisa foi realizada 
pelo instituto MESC - Melhores Empresas em Satisfação do 
Cliente. A coleta de dados ocorreu entre janeiro de 2014 e 
março de 2016. Ao todo, foram ouvidos 18.245 clientes que 
responderam a um questionário composto por 30 afi rmativas 
e duas questões abertas. A metodologia seguida foi do 
Pentagrama da Satisfação do Cliente®, que engloba e amplia 
as principais metodologias para obter o índice de satisfação 
do cliente no mundo, entre elas o NPS (Net Promoter Score), 
o índice ACSI, BCSI e todas as diretivas das ISO 9001, 9004 
e 10002. Confi ança - Em agosto, os Correios também foram 
eleitos, pela 14ª vez consecutiva, a instituição mais confi ável 
do Brasil. O Prêmio Marcas de Confi ança 2016, concedido 
pela revista Seleções, também apontou os Correios como a 
segunda marca mais confi ável dos brasileiros.

Mauro Oriani  de Jardim Alegre perde 
recurso no TRE 

No dia 22 de setembro, aconteceu no Tribunal Regional 
Eleitoral, o Julgamento do recurso do ex-prefeito Mauro Oriani, 
que foi impetrado no TRE, após a comarca de Ivaiporã, indeferir 
sua candidatura, com base em uma denúncia feita no Cartório 
Eleitoral, rezando que o mesmo não poderia estar apto para 
a disputa, porque tinha uma conta reprovada na Câmara 
Municipal. Assim que terminou a votação do referido recurso, o 
Advogado Moisés Pessuti, que atuava como acusador, informou 
que a decisão tinha sido em desfavor do político e unânime, 
por isso, resta apenas Brasília, para que o ex-prefeito ainda 
possa tentar manter sua candidatura. Até então, em Jardim 
Alegre, constava no site do TSE - Tribunal Superior Eleitoral, 
que dos três candidatos a prefeito, apenas um estava com 
a candidatura deferida. Ele é José Roberto Furlan, número 
23, do PPS, que tinha como vice o "Valdir do Tanque", mas 
como houve um erro, e o nome de Valdir não aparecia como 
fi liado, Furlan foi obrigado a fazer a substituição por Márcio 
Sanvesso, também do PPS. No dia 20 de setembro, fomos 
informados que Furlan ainda aparece "deferido com recurso" 
por causa de uma representação feita por um dos adversários 
em Curitiba. Sua assessoria informou que a denúncia é fútil, 
sem sentido e que em breve a palavra recurso, não aparecerá 
mais, porque todos os questionamentos já foram esclarecidos. 
Mauro Oriani, do PR, com o número 22, seu vice Vicente Alves 
de Oliveira, o "Vicente do Ônibus", e Natal de Souza André, 
do DEM, com número 25, vice José de Fátima Anacleto, o 
"Fati", foram barrados. Natal André por estar à frente de uma 
empresa que prestava serviços para o paço municipal, inclusive 
seu julgamento no TRE ocorre nos próximos dias e ele já tem 
o parecer favorável do MP. Todos asseguram que até o dia do 
pleito conseguirão reverter as decisões que os impedem. No 
caso de Oriani, as possibilidades fi caram menores.

Lula torna-se réu na Operação Lava Jato.

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da 
Operação Lava Jato em primeira instância, aceitou na terça-
feira, 20 de setembro, a denúncia oferecida pelo Ministério 
Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e outras sete pessoas. Ele acolheu na íntegra a 
denúncia do MPF, feita na quarta, 14 de setenbro, segundo a 
qual o ex-presidente cometeu crimes de lavagem de dinheiro 
e corrupção passiva. O juiz federal concedeu o prazo de dez 
dias para que os réus tomem conhecimento do processo e 
outros dez dias para que os advogados apresentem defesa 
prévia. A denúncia abrange três contratos da OAS com a 
Petrobras e diz que R$ 3,7 milhões em propinas foram pagas 
a Lula. Veja quem foi denunciado: Luiz Inácio Lula da Silva 
- ex-presidente - corrupção passiva e lavagem de dinheiro.    
Marisa Letícia - mulher de Lula - lavagem de dinheiro.  Léo 
Pinheiro - ex-presidente da OAS - corrupção ativa e lavagem 
de dinheiro.   Paulo Gordilho - arquiteto e ex-executivo da 
OAS - lavagem de dinheiro.   Paulo Okamotto - presidente 
do Instituto Lula - lavagem de dinheiro.  Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros - ex-executivo da OAS - corrupção ativa. 
Fábio Hori Yonamine - ex-presidente da OAS Investimentos 
- lavagem de dinheiro e Roberto Moreira Ferreira - ligado à 
OAS - lavagem de dinheiro.  Sérgio Moro disse, no despacho, 
que analisará quais crimes cabem a cada acusado ao longo 
do processo.  "É durante o trâmite da ação penal que o 
ex-presidente poderá exercer livremente a sua defesa, assim 
como será durante ele que caberá à acusação produzir a prova 
acima de qualquer dúvida razoável de suas alegações caso 
pretenda a condenação", afi rmou o magistrado.  A defesa de 
Lula questionou o despacho de Moro e citou o "histórico de 
perseguição e violação" ao ex-presidente. "Nem mesmo os 
defeitos formais da peça acusatória e a ausência de uma prova 
contra Lula, como amplamente reconhecido pela comunidade 
jurídica, impediu que o referido juiz levasse adiante o que há 
muito havia deixado claro que faria: impor a Lula um crime que 
jamais praticou", disseram os advogados. (FONTE DO G1)

Na segunda-feira, 19 de setembro, os deputados estaduais 
aprovaram na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) cinco dos 
seis projetos de lei do Poder Executivo que promovem um ajuste 
fi scal na administração estadual. Os projetos números 433, 434, 
435, 436 e 437, todos de 2016, foram aprovados em segundo 
turno de votação. Inicialmente as propostas haviam recebidos 
154 emendas. Em plenário, 20 emendas foram aprovadas 
pelos parlamentares e duas retiradas de votação a pedido dos 
próprios autores. Os cinco projetos ainda retornaram em sessão 
extraordinária para análise em terceiro turno. Somente após 
essa última etapa de votação é que as matérias seguem para 
a sanção do Poder Executivo. 

 Assembleia aprova projetos de ajuste fi scal 
do Governo 

TCU propõe bloquear bens de Dilma

Relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) pede 
que ex-integrantes do Conselho de Administração da 
Petrobrás, entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff, sejam 
responsabilizados e tenham os bens bloqueados por perdas na 
compra da Refi naria de Pasadena, no Texas (EUA). É a primeira 
vez que o setor de auditoria da corte propõe tornar indisponível 
o patrimônio dos ex-conselheiros por prejuízos no negócio, 
investigado na Operação Lava Jato. A área técnica do tribunal 
analisa a culpa de Dilma e de outros ex-membros do colegiado 
também nas maiores obras da estatal. O parecer obtido pelo 
Estado foi concluído no último dia 19 e é subscrito pelo chefe 
da Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta do 
TCU no Rio de Janeiro (Secex Estatais), Luiz Sérgio Madeiro 
da Costa. Ele divergiu de auditora que avaliou a transação e, 
dias antes, havia reiterado entendimento do tribunal de isentar o 
conselho, aplicando sanções apenas a ex-dirigentes que tinham 
funções executivas. Desde 2014, ex-diretores da companhia 
têm os bens bloqueados. Dilma era ministra da Casa Civil do 
governo Lula e presidente do Conselho de Administração em 
2006, quando foi aprovada a aquisição dos primeiros 50% 
da refi naria. O secretário pede que os ex-conselheiros sejam 
considerados responsáveis solidários por perdas de ao menos 
US$ 266 milhões (R$ 858,3 milhões). O bloqueio, inicialmente 
por um ano, visa a cobrir eventual ressarcimento à estatal.

A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4.ª 
Região (TRF4) manteve na quinta-feira (22) por 13 votos a um, 
o arquivamento da representação contra o juiz federal Sérgio 
Moro interposta por 16 advogados, no mês de abril. De acordo 
com a revista Exame, os advogados pediam a instauração 
de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Moro e 
seu afastamento cautelar da jurisdição até a conclusão da 
investigação. Segundo os advogados, Moro, titular da 13.ª 
Vara Federal de Curitiba, teria cometido "ilegalidades ao deixar 
de preservar o sigilo das gravações e divulgar comunicações 
telefônicas de autoridades com privilégio de foro" - no caso, a 
então presidente Dilma Rousseff que caiu no grampo da Polícia 
Federal que monitorava o antecessor dela, Luiz Inácio Lula da 
Silva. Eles também questionavam a realização de interceptações 
"sem autorização judicial". No entanto, segundo o relator do 
processo, desembargador federal Rômulo Pizzolatti, "não há 
indícios de prática de infração disciplinar por parte de Moro".

Tribunal protege Moro após pedido de 
afastamento
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COLUNA SOCIALCOLUNA SOCIAL

 Priscilla Rossatti  de níver em Cruzmaltinha. 
Parabéns!!! 

Silvana Sadzinski de níver em Faxinal. Parabéns!!! Elisa Gerber de níver em Mauá da Serra. 
Parabéns!!! 

Gabriela de Menezes de níver em Faxinal. 
Parabéns!!! 

FAMÍLIAS CURTINDO O FERRA BODE 
EM FAXINAL
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739
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COLIGAÇÃO MUDANÇA JÁ - POR UM FAXINAL MAIS 
HONESTO E HUMANO
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Turini alerta para o descaso do Governo com as 
universidades

Por falta de recursos, Unespar também pode 
suspender ati vidades no fi m do mês

É mais uma universidade estadual que corre risco 
de paralisar aulas, ações acadêmicas e serviços à 

comunidade, destaca deputado Tercilio Turini
A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) pode suspender 

as ati vidades leti vas e todos os contratos no fi nal de setembro, 
por falta de recursos para pagamento das despesas de custeio. O 
alerta consta de documento entregue por dirigentes à Comissão 
de Ciência, Tecnologia e Ensino da Assembleia Legislati va do 
Paraná, presidida pelo deputado estadual Tercilio Turini. “É mais 
uma universidade estadual que corre risco de paralisar aulas, 
ações acadêmicas e prestação de serviços à comunidade. O 
governo do Estado não dá a mínima importância às universidades 
e promove o desmanche de insti tuições que são um dos maiores 
patrimônios do Paraná, pelo que fazem no ensino superior, na 
saúde, na ciência e tecnologia e no desenvolvimento regional”, 
afi rmou Turini. Na semana passada, dirigentes das universidades 
estaduais do Centro Oeste (Unicentro) e de Maringá (UEM) 
também esti veram na Assembleia, igualmente alertando sobre 
problemas fi nanceiros e a possibilidade de suspender ati vidades. 
“Fizemos emendas conjuntas de vários deputados para corrigir 
o orçamento das universidades, e não adiantou. Apresentamos 
projeto para as insti tuições terem autonomia na substi tuição 
de servidores que se aposentam, e a proposta foi derrotada 
na Assembleia. Quem perde é a comunidade, que deixa de ter 
serviços e atendimentos”, ressaltou o deputado. Liderada pela 
diretora geral do Campus Curiti ba II, Pierangela Nota Simões, a 
comissão da Unespar aponta no documento que a universidade 
vive o momento mais críti co desde que foi criada, em 2013, pelo 
governador Beto Richa. O orçamento solicitado para este ano foi 
de R$ 16,6 milhões, que acabou reduzido pela metade com R$ 
8,9 milhões liberados pelo governo estadual. Como a verba só 
paga o custeio até o fi nal de setembro, a suspensão de ati vidades 
já foi aprovada pelo Conselho de Administração e Finanças da 
insti tuição. Os pedidos de suplementação não foram atendidos 
pela Secretaria de Fazenda do Estado, relatam os dirigentes. 
No documento, citam ainda a necessidade de contratação de 
docentes e agentes universitários, ampliação e melhorias de 
salas de aula, laboratórios e bibliotecas, aquisição de material 
bibliográfi co, criação de salas de videoconferência e recursos para 
Restaurante Universitário e moradia estudanti l. A Unespar tem 
12 mil alunos em 67 cursos de graduação e quatro de mestrados, 
que estudam nas unidades de Apucarana, Campo Mourão, 
Curiti ba, Paranaguá, Paranavaí, União da Vitória e Academia 
Militar do Guatupê. O deputado Tercilio Turini informou que a 
Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai agendar 
reunião em outubro com a reitoria da Unespar e Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para discuti r a crise e tentar 
buscar uma solução. Também parti ciparam do encontro de hoje 
os deputados Péricles de Mello e Ademir Bier.

 Fundação do primeiro Rotary Club de Borrazópolis 
Em outubro acontecerá a posse do primeiro Rotary Club, da cidade de 

Borrazópolis, que nasceu com o apoio do Rotary de Jandaia, que inclusive já 
tem 63 anos de existência. O primeiro presidente da instituição em Borrazópolis 
já foi escolhido e é o cirurgião dentista Dr. Celso Yoshiaki Miyamoto. A foto 
dos rotarianos de Jandaia e Borrazópolis, foi feita durante a festa da Apae, 
de Borrazópolis, no dia 18 de setembro, de 2016. Os membros estavam 
participando do evento e também foram os responsáveis por preparar a 
"Leitoa na Brasa", coordenados pelo José Jorge Maioli, que já foi presidente 
do Rotary, de Jandaia. "É muito importante a formação do primeiro Rotary da 

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.

cidade de Borrazópolis. Faz três meses que estamos trabalhando em sua formação e agora está faltando apenas a chegada da 
carta constitutiva do Rotary Internacional, que está vindo dos Estados Unidos, e que será entregue aqui no dia 08 de Outubro 
ofi cializando sua formação", disse Maioli. "É maior prazer fundar o Rotary em Borrazópolis, está sendo um grande aprendizado 
de vida, de humildade e de solidariedade. Foram chamadas várias pessoas, e ele nasce com 20 membro que se identifi caram 
com o Rotary e por isso vamos dar continuidade neste trabalho", disse Celso Miyamoto. O Rotary International é a associação 
de Rotary Clubs do Mundo Inteiro. Trata-se de uma organização de líderes de negócios e profi ssionais, que prestam serviços 
humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profi ssões, através da Prova Quádrupla e ajudam a estabelecer 
a paz e a boa vontade no mundo. Rotary Club é defi nido como um clube de serviços à comunidade local e mundial sem fi ns 
lucrativos, fi lantrópico e social. Os rotarianos são sócios de seus respectivos Rotary Clubs, os quais, por sua vez, são membros 
do Rotary International. A Prova Quádrupla foi criada em 1932, pelo rotariano Herbert J. Taylor, que também foi Presidente do 
Rotary International. As quatro perguntas foram utilizadas como fi losofi a de trabalho pela Companhia do autor, que na época 
enfrentava uma grave crise. Os funcionários foram incentivados a utilizar o questionário em suas vidas profi ssionais e pessoais. A 
adoção desta postura levou a Empresa a sair de uma situação pré-falimentar. A mesma Prova Quádrupla foi adotada pelo Rotary 
International em 1943, é amplamente divulgada pelos Rotary Clubes no mundo, e tem como objetivo desenvolver e manter altos 
padrões de ética nas relações humanas. A Prova Quádrupla, Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos: 1. É a VERDADE? 
; 2. É JUSTO para todos os interessados?; 3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?; e 4. Será BENÉFICO para 
todos os interessados?.

 Apae agradece a todos que participaram da Festa 
A Presidente e a Diretora da Escola da Apae, de Borrazópolis agradecem a todos que participaram 

da " 3ª Leitoa na Brasa", realizada com sucesso
Foi realizada a Festa da 3ª Leitoa na Brasa em Borrazópolis, um evento 

organizado, já no seu terceiro ano pela APAE e que ocorreu no domingo, dia 18 
de setembro, de 2016, no Salão Paroquial. Foram comercializados 640 convites 
individuais, a 35 reais cada um, venda limitada, porque apesar do Salão ter um 
grande espaço, não havia condições de receber mais colaboradores devidamente 
acomodados para o almoço especial. Durante o evento, a Igreja Católica aproveitou 
para realizar o leilão de gado de alguns animais que a Paróquia havia recebido 
como doações. A presidente Teresa Aparecida Domingues Pereira, e a diretora da 

Escola da Apae, Irani Aparecida Fitz, agradeceram a todos que colaboraram, que participaram, aos funcionários que se dedicaram, 
enfi m, a cada pessoa que de forma direta ou indireta ajudou para que a festa fosse realizada com sucesso. Agradecimentos 
especiais ainda ao Rotary Club de Jandaia, cujos membros, coordenados pelo José Jorge Maioli foram os responsáveis por 
preparar a Leitoa na Brasa. Neste ano de 2016, já houve a participação do Rotary Club de Borrazópolis, recém fundado e que 
terá sua diretoria empossada no dia 08 de outubro, sendo o primeiro presidente, Celso Yoshiaki Miyamoto. A Apae agradece ainda 
os patrocinadores: Cafeeira Borrazópolis; Agro 100; Sotrimil; Doces Rural Caseiro; Polako Auto Peças; Bella Casa; Agroquímica; 
Mim Fertilizantes; Tomokazu E Harue; Newtok Móveis Planejados; Ipanema Construtora; Criativa Modas; Pereira Material de 
Construção; Supermercado Ximiti; Alceu e Margareth; Vassoler; Móveis Apucarana; Gráfi ca; Amarildo Vieira; Farmácia Santa Rita; 
Laboratório S. Sebastião; Supermercado Gustavo; Farmácia Drogamais ( Mário André); Celso e Luciana; Sicredi; Cresol; Banco 
doo Brasil; Ivaipetro; Cocari; Ana Paula; Laboratório de Análises e Clínica Sta. Maria; Mayandra Madeiras; Betinho Fazenda; Dr. 
Vagner; Supermercado Casa Pereira; Móveis Cardoso; Posto do Fabinho; Bayer; Parente Imóveis; Aminoagro; Posto do Zequinha; 
Relojoaria Suíça; Vera Calçados; Coamo; Kimura Academia; Imobiliária Borrazópolis; Neguinho Seguros; Abegail Samara; Valdar; 
Farmácia Drogavale Willian; Juarez Gralak Pereira; Cunha Carlos Transporte e Marcos e Luiz Carlos Michelin.

MPF não pediu prisão preventiva de Lula
O Ministério Público Federal não pediu a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva ao denunciá-lo, na semana passada, por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro no caso que envolve o tríplex do Guarujá (SP). A informação consta em despacho 
do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que tornou Lula réu na terça-feira. 
Desde a apresentação da denúncia pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato, havia 
suspense sobre um eventual pedido de prisão de Lula. Os procuradores da República 
e o próprio juiz Sérgio Moro se recusaram, seguidas vezes, a comentar sobre as ações 
cautelares no processo. A VEJA, Moro afi rmou em palestra nos Estados Unidos, que não 

comentaria a questão ao ser abordado com a indagação que mais costuma ouvir nas ruas: quando vai prender Lula?. “Vou fi car 
devendo essas respostas”, disse, rindo, antes de encerrar a entrevista. “Cut, cut, cut (Corta, corta, corta)”, brincou, em inglês. 
Mas, no despacho de terça, Moro revelou o mistério.  “Quanto ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público 
Estadual de São Paulo, não houve renovação do pedido perante este juízo pelo Ministério Público Federal, motivo pelo qual o 
tenho prejudicado, dispensando exame.”



e a
As três virtudes

Os dias se mostravam difíceis para Jaqueline, desde algum 
tempo. As tormentas no lar se faziam longas e, agora, traziam 
agravantes. O marido sempre ausente, alheio aos problemas que 
surgiam na intimidade familiar. A educação do fi lho se mostrava 
desafi adora, exigindo cuidados e atenção. Não bastasse isso, 
iniciavam-se difi culdades fi nanceiras que se alastravam. Estava 
aturdida e sem saber como agir. Parecia que perdia todas as 
esperanças e a coragem que a caracterizava. Andava cabisbaixa, 
com a sensação de estar prestes a cair no choro, desesperar-se. 
Foi nesse estado de ânimo que quase tropeçou na rua com um 
velho conhecido. Amigo da família, ele acompanhava a trajetória 
de Jaqueline, e ela tinha por ele grande carinho, considerando-o 
um pai. Rapidamente ele percebeu em seus olhos o drama que 
buscava esconder. Tentando oferecer-lhe ajuda, de alguma forma, 
a convidou para um café ali próximo e, quem sabe, uma conversa. 

A intimidade permitiu que, em pouco tempo, ela relatasse toda a 
história que lhe causava tantos tormentos.  O amigo, experienciado 
pela vida, e tomado de compaixão pela situação de pessoa tão 
querida, amorosamente lhe propôs:

- Jaqueline, vejo que há três ferramentas que lhe são 
fundamentais: a paciência, a humildade e a fé.

- Como assim? - Indagou-lhe sem compreender. 
- A paciência será sua primeira auxiliar. Haverá dias em 

que parecerá que tudo conspira contra você. Alguns embates 
apresentar-se-ão quase insuportáveis. Mas tudo isso passa. Nada 
dura para sempre. Nessas horas, quando não há o que fazer, 
arme-se de paciência. Ela será sua sustentação para suportar 
pessoas difíceis, situações constrangedoras, momentos críticos. 
Em outros momentos, será necessário ter humildade. Será ela 
quem lhe permitirá retirar aprendizado das situações mais difíceis. 
A humildade a ajudará a compreender que ninguém está isento de 
sofrer injustiças. No entanto, o que chamamos de injustiça hoje, 
é nada mais do que o ressarcimento de um passado não muito 
feliz, de outras vidas. A humildade lhe dirá que tudo o que nos 
acontece está enquadrado nas nossas necessidades de resgate 
e aprendizado. E, por terceira companheira inseparável, tenha 
sempre com você a fé. Ela lhe servirá para aqueles momentos 
em que não conseguir entender o porquê de certas difi culdades e 
problemas que lhe baterão à porta. Quando estiver se questionando 
se merece ou qual a razão de passar por determinadas situações, a 
fé lhe dirá para colocar a sua vida nas mãos de Deus, entendendo 
que Ele sempre ampara e sustenta Seus fi lhos. Assim, minha fi lha, 
com paciência, humildade e fé, você conseguirá superar esses dias 
difíceis.

Amparada pelo carinho e as sábias palavras do amigo, 
Jaqueline

retornou ao lar, mais forte e confi ante. A partir dali, buscou 
agasalhar em sua alma as três virtudes enumeradas. E foi 
descobrindo, a pouco e pouco, que os maiores problemas da vida 
são possíveis de serem superados, com paciência, humildade e fé. 
Pensemos nisso.

Redação Momento Espírita
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HORÓSCOPO
                           Áries
                  O Sol ingressa no signo oposto ao 
                               seu, Libra, e esta posição astrológica 
determina uma mudança de energia que incentiva os 
seus desejos a ir em busca do parceiro ideal. Você está 
bastante ansioso e impaciente para conseguir satisfazer 
os seus desejos, porém este impulso que às vezes é quase 
incontrolável pode ser nocivo se não for adequadamente 
canalizado, resultando em ações arriscadas capazes 
de promover confrontos que terminam em confl itos. 
À medida que a semana avança e Marte ingressa em 
Capricórnio, as suas iniciativas precisam se voltar 
principalmente para o campo profissional. Para 
conseguir alcançar as suas metas você precisa se abrir 
mais ao dialogo e às negociações.

                       

                  
                               seu, Libra, e esta posição astrológica 

                          Peixes
                   As confi gurações astrológicas dessa 
                    semana salientam alguns aspectos já 
presentes há algum tempo, que causam confusão em 
sua mente e agitam as suas emoções. Você parece 
estar nadando em águas turvas, onde não consegue 
enxergar com clareza o seu destino fi nal. Procure não 
descarregar sobre os outros as suas frustrações, mas 
avance em direção a seus objetivos. A realização de 
seus sonhos depende de sua tenacidade! Talvez tenha 
chegado o momento de fazer algumas correções na 
abordagem que você está dando aos seus planos. Neste 
caso, aconselhe-se com seus parceiros ou familiares 
para obter maior clareza em suas escolhas.

                         

                   
                    semana salientam alguns aspectos já 

                          Touro
                   Você tem a cabeça repleta de planos 
                     e sente urgência de colocá-los em prática. 
Porém, sem um planejamento adequado você não 
chegará a lugar nenhum. Numerosos imprevistos 
poderão atrapalhar sua caminhada e as situações 
inesperadas irão requerer muita paciência de sua parte. 
Então pratique esta que é uma qualidade tão inerente 
ao seu signo! Vênus, seu planeta regente, ingressa em 
Escorpião, signo oposto ao seu e estimula o lado mais 
possessivo de seu temperamento, o que pode fazer 
eclodir um sentimento de ciúmes guardado e reprimido. 
Procure esclarecer qualquer tipo de dúvida com seus 
colegas e parceiros para não agir de forma imprudente. 
A melhor solução é sempre o dialogo.

                       

                   
                     e sente urgência de colocá-los em prática. 

                         Gêmeos
               Mercúrio, seu planeta regente, retomou 

                   a marcha direta e avança no signo de Virgem, 
proporcionando ótimas energias que o ajudarão a pôr 
ordem em sua vida, seja nas ideias que nas ações. Pense 
que um bom planejamento é a chave para o sucesso de 
suas iniciativas, portanto não desperdice este momento 
tão favorável em escolhas sem rumo. Termine as tarefas 
atrasadas, resolva as pendências e revitalize seus 
contatos, mesmo aqueles que não haviam dado certo 
no passado. Você está numa maré bem mais favorável 
e conseguirá alcançar as suas metas. Procure chegar ao 
equilíbrio entre as emoções e a razão porque somente 
assim saberá o rumo que deve seguir.

                       

               Mercúrio, seu planeta regente, retomou 

                   a marcha direta e avança no signo de Virgem, 

                         Câncer
                              Alguns de seus projetos não estão 
                        dando certo, mas você não deve desistir 
deles, somente adiá-los. Eleja as prioridades e guarde 
numa gaveta os menos urgentes. Evite se deixar 
infl uenciar pelas opiniões alheias e mantenha-se 
fi rme em seus propósitos. Aproveite esta semana 
para reavaliar seus planos, corrija suas atitudes e 
abordagens sempre que for necessário. Reaja com 
calma e sobriedade mesmo diante dos imprevistos 
e conseguirá superar os obstáculos eventuais. No 
ambiente familiar, os confl itos existentes se resolverão 
com um bom dialogo, portanto, seja disponível para 
eventuais esclarecimentos, mesmo que isso lhe custe 
muito caro emotivamente.

                       

                           
                        dando certo, mas você não deve desistir 

                         Leão
                                 Com as confi gurações astrológicas 
                   desta semana favoráveis ao seu signo 
solar, você deve se sentir muito bem em sua própria 
pele e esbanjar bom-humor e otimismo. Com o Sol, 
seu regente, alinhado com o planeta Júpiter, ocorrerão 
muitas ocasiões de regozijo e alegria, convites para 
festas, passeios e reuniões sociais. Aproveite! Use esta 
energia para irradiar sua positividade ao seu redor, não 
somente no ambiente familiar, mas também no campo 
profi ssional e, consequentemente, atrairá as simpatias 
de colegas e chefes. Contudo, não se torne arrogante, 
mas use sua energia positiva e harmoniosa para 
infl uenciar favoravelmente as pessoas de seu convívio. 
Podem ocorrer viagens de lazer ou profi ssionais.

                       

                                 
                   desta semana favoráveis ao seu signo 

                           Virgem
               O Sol saiu de seu signo, mas deixou uma 

                   energia renovada que você poderá usar 
para começar a dar um novo impulso aos seus projetos 
pessoais. Você está no caminho certo e deve avançar 
rumo aos seus objetivos. Porém, será necessário refazer 
os seus planos, examinando-os minuciosamente se isso 
for necessário. Desse jeito poderá fazer as correções 
necessárias para superar eventuais obstáculos. Às vezes 
uma abordagem diferente pode lhe abrir o caminho 
para alcançar melhores resultados. Trilhando novos 
caminhos poderá chegar mais rapidamente ao seu 
destino e ainda descobrirá novos companheiros de 
viagem que lhe serão úteis em sua caminhada.

                       

               O Sol saiu de seu signo, mas deixou uma 

                   energia renovada que você poderá usar 

                           Libra
                   Agora que o Sol ingressou em seu 

                        signo e veio renovar as suas energias, 
deve reunir a coragem necessária para ir adiante com 
seus planos mais ambiciosos. Exponha seus projetos 
sem demora aos seus colaboradores para conseguir o 
apoio do qual necessita. Use sua aura positiva e seu 
poder de atração para conseguir aquilo que deseja. 
Você pode conseguir tudo o que você quiser, portanto, 
tire da gaveta os seus sonhos! É possível que em seu 
caminho surja uma nova paixão, agora que seu regente, 
Vênus, ingressou no signo de Escorpião. Portanto, se 
é isso que você deseja, abra os olhos e não perca essa 
oportunidade de viver uma historia de amor!

                       

                   
                        signo e veio renovar as suas energias, 

                        Escorpião
                        Com o ingresso de Vênus em seu signo, 

                seu carisma pessoal estará no auge e o 
ajudará a atrair para si tudo aquilo que você deseja. 
Esse poder de atração pode ser usado no campo 
profi ssional para implementar algum plano, podendo 
ser útil para um trabalho em equipe que certamente 
será bem sucedido. Todos aqueles que estão ao seu 
redor se sentirão dispostos a colaborar, porém você 
não deve forçar as situações com arrogância, mas usar 
o seu poder de persuasão com fi rmeza e determinação. 
No âmbito pessoal, pode usar essas energias positivas 
seja para fortalecer um relacionamento morno seja para 
se abandonar a uma nova paixão.

                       

                        Com o ingresso de Vênus em seu signo, 

                seu carisma pessoal estará no auge e o 

                       Sagitário
                   As confi gurações astrológicas dessa 

                     semana salientam a necessidade de 

você organizar com determinação as suas iniciativas 

para poder levar adiante os seus planos pessoais. As 

energias estão mudando para melhor e você poderá 

inclusive tirar das gavetas aqueles seus projetos 

adiados. Aproveite este momento para verifi car as 

suas prioridades e comece a agir. Caso fi que inativo 

perderá ótimas oportunidades para ir adiante com seus 

projetos pessoais. Procure também resolver as suas 

pendências pessoais no ambiente familiar. Se houver 

algum confl ito antigo, poderá resolvê-lo.

                       

                   
                     semana salientam a necessidade de 

                       Capricórnio
                  As confi gurações astrológicas desta 

                      semana anunciam momentos decisivos 

para você resolver pendências e alcançar seus objetivos. 

Por esta razão você não deve parar sua caminhada. 

Aproveite para examinar cuidadosamente seus planos 

e efetivar eventuais correções de percurso. Você tem 

dentro de si todos os recursos necessários para obter o 

sucesso merecido. É chegado o momento de colher os 

frutos de seus esforços pessoais. Porém, não se esqueça 

de agir com diplomacia, procurando costurar acordos e 

parcerias para poder trabalhar em equipe, assim obterá 

certamente os melhores resultados.

                       

                  
                      semana anunciam momentos decisivos 

                          Aquário
                      Você não sabe como direcionar 
                        adequadamente os inúmeros projetos 
que ocupam a sua mente e precisa de tranquilidade para 
eleger as prioridades e se dedicar a elas. Do contrario, 
irá desperdiçar esse momento favorável e não concluirá 
nada de positivo. Seu signo é benefi ciado pela ação 
benévola do Sol e de Júpiter, o maior planeta benéfi co. 
Por esta razão podem aparecer inúmeras propostas 
profi ssionais, que você deve examinar cuidadosamente 
para fazer as escolhas mais apropriadas. Por outro lado, 
não dispense o auxílio de colegas e parceiros com os 
quais obterá melhores resultados de suas iniciativas. 
Deste modo poderá conseguir momentos de descanso 
e de lazer.

                         

                     
                        adequadamente os inúmeros projetos 
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Eike Batista sugere a Lava-Jato devassa no BNDES
O Arquivo X de Eike Batista é um curioso baú de histórias que oscilam entre 

o fulgor e a indolência do capitalismo de laços consolidado na era Lula-Dilma. 
Quando entrou no gabinete do ministro da Fazenda, Guido Mantega, na quinta-
feira 1º de novembro de 2012, Eike era um homem de negócios com ativos de US$ 
12,7 bilhões, na avaliação da época feita pela agência Bloomberg. Às vésperas de 
completar 56 anos, perdera a liderança nas listagens sobre os mais ricos do Brasil, 
e suas empresas submergiam em perdas, mas insistia em manter estrutura de 
serviços de mordomias ao custo de US$ 7 milhões ao mês debitados no caixa da 
holding. O ministro pediu-lhe o equivalente a US$ 2,5 milhões para cobrir despesas 
de campanha do Partido dos Trabalhadores, contou ao Ministério Público Federal, 
em maio passado, num depoimento que seguiu o roteiro de uma colaboração 
espontânea — ele foi aos procuradores e pediu para falar: “O ministro de Estado me 
pediu, que você faz? Eu tenho 40 bilhões investidos no país, como é que você faz?”. 
Aceitou. Seu advogado tentou socorrer-lhe, esclarecendo que no mundo X aquele 
dinheiro “não era um valor signifi cativo”. Foi uma fugaz lembrança da época em 
que Eike Batista mantinha 100 garrafas de champanhe no escritório. O empresário 
interrompeu: “Hoje, para mim, é muito dinheiro”. Ele se esmerava em gestos de 
retribuição ao governo. Dois anos antes, na terça-feira 17 de agosto de 2010, foi a 
São Paulo participar de um leilão benefi cente promovido pelo cabeleireiro da então 
primeira-dama, Marisa Letícia. Arrematou a cena noturna ao pagar US$ 250 mil (R$ 
500 mil, na época) por um terno usado de Lula. E se comprometeu a dobrar o valor 
da coleta fi lantrópica. Quarenta e oito horas depois, estava no Palácio do Planalto, 
conversando com Lula sobre uma reserva maranhense “de 10 a 15 trilhões de pés 
cúbicos” de gás natural, equivalentes a “quase a metade das reservas confi rmadas 
de gás da Bolívia”. Eufóricos, assessores do governo e teóricos do PT exaltavam 
Eike como “fi gura emblemática” de uma “camada de empresários dispostos a seguir 
as orientações do governo”. Dilma Rousseff, àquela altura, contava 11 pontos de 
vantagem sobre adversários nas pesquisas, e porta-vozes de Lula escreviam: “É 
talhada, por sua biografi a, para levar adiante um projeto nacional pluriclassista.” Em 
2012, no gabinete do ministro da Fazenda, o dono do mundo X tentava dissimular 
o óbvio: o abalo sistêmico em seu universo de negócios. Planejara perfurar três de 
dezenas de poços de petróleo, decidira aumentar em 67% e ainda queria dobrar 
a atividade de perfuração. Os resultados eram modestos e o investimento elevado 
(US$ 700 milhões). Eike precisava do governo Dilma tanto quanto o PT precisava 
dele para pagar contas atrasadas com o publicitário João Santana, que trabalhara 
nas campanhas de Dilma em 2010 e do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 
eleito na semana anterior à reunião com Mantega. O problema do empresário eram 
as porteiras fechadas da Petrobras, que lhe recusava novos negócios, e do BNDES, 
que julgava ter ultrapassado o limite prudencial de empréstimos ao grupo X. Havia 
um agravante: o governo também já havia atravessado a fronteira da prudência, 
com repasses do Tesouro ao banco público, correspondentes a mais da metade do 
crédito dado pelo BNDES ao grupo de empresas eleitas como “campeãs nacionais”. 
Esses socorros do governo ao banco estatal infl aram o endividamento público. Eram 
as “pedaladas”. Para Eike Batista faltaram tempo, meios e aliados, apesar das 
múltiplas doações de dinheiro (houve ano em que chegou a distribuir US$ 7 milhões 
em benemerências políticas). Punido “pelo mercado”, como costuma repetir, nunca 
deixa de lembrar suas diferenças com os competidores que julga terem sido mais 
privilegiados pelo poder. Na mesa do Ministério Público Federal, em Curitiba, Eike 
deixou algo além do seu testemunho espontâneo sobre um ministro da Fazenda 
coletando dinheiro para o partido do governo. Sugeriu que fosse feita uma extensão 
das investigações sobre os negócios do BNDES na era Lula-Dilma: “Eu entreguei 
todo o meu patrimônio como garantia”, disse, “olhem para os outros que não deram 
seus avais pessoais, que aí está a grande sacanagem”. Como se abrisse uma fresta 
no seu Arquivo X, arrematou em tom de apelo aos procuradores: “Vocês que estão 
passando o Brasil a limpo, por favor, essa é uma área crítica. Porque é fácil né. Você 
bota o que quiser (como garantia ao crédito do BNDES). Uma fazenda que não vale 
nada, o cara avalia por um trilhão de dólares. É fácil, né.” 

 Declaração de Rafael Greca sobre pobre viralizou 
O candidato que lidera as pesquisas em Curitiba, disse que nunca cuidou dos 

pobres e quando carregou um em seu carro, quase vomitou 
O Site UOL também destacou o fato ocorrido no 

Paraná, onde o candidato à prefeitura de Curitiba, 
Rafael Greca (PMN), fez um pedido oficial de 
desculpas na tarde de sexta-feira, 23 de setembro, 
por causa de um declaração polêmica feita durante 
uma sabatina realizada por alunos e professores da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-
PR). No evento, Greca fez uma declaração polêmica 
sobre a população de baixa renda, que viralizou nas 
redes sociais. Na sabatina, o candidato, que lidera as 
pesquisas de intenção de voto na capital paranaense, 
ressalta que ‘nunca cuidou dos pobres’. “Eu não sou 
São Francisco de Assis. A primeira vez que eu coloquei 
um pobre dentro do meu carro, eu vomitei por causa 
do cheiro”, disse Greca. Um dia depois, o candidato 

divulgou uma nota ofi cial sobre as declarações: "Peço 
perdão pelas minhas palavras. Não tive a capacidade 
de explicar a difi culdade que vivi ao tentar realizar o 
trabalho de resgate social na minha juventude. Mais 
uma vez, descontextualizam o que falo para tentar 
enganar as pessoas. Ontem, durante a Sabatina na 
PUC, ao exaltar o difícil trabalho dos educadores 
sociais e das irmãs de caridade, comentei sobre o 
quão difícil é essa missão. Com sinceridade disse que 
não tenho a capacidade desses profi ssionais para o 
resgate, mas que acima de tudo, admiro, respeito, 
faço e farei o possível e impossível para mudar o 
quadro de abandono nas ruas. Peço que me perdoem 
pela falta de clareza do discurso. Não me interpretem 
mal", disse ele.

STF autoriza apuração sobre delação que cita Temer e Aécio Neves
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), autorizou apuração dos fatos narrados 
na delação premiada do ex-presidente da Transpetro 
Sérgio Machado, um dos delatores da Operação Lava 
Jato, que cita o atual presidente da república, Michel 
Temer. Machado diz em depoimento, ter conversado 
com Temer na Base Aérea de Brasília, em setembro 
de 2012. Na ocasião, segundo Machado, o então 
vice-presidnete pediu recursos para a campanha de 
Gabriel Chalita, então candidato à Prefeitura de São 
Paulo. De acordo com o portal G1, o objetivo também 
é fi nalmente apurar a existência de um suposto acordo 
envolvendo parlamentares para barrar a operação. 
Além disso, na colaboração, Machado admitiu ter 
repassado propina a 28 políticos, que hoje integram 
oito partidos: PMDB, PT, PP, PC DO B, DEM, PSDB, 
PDT e PSB. Segundo a delação de Machado, só para o 
PMDB, que teria apadrinhado a nomeação de Machado 
para a presidência da Transpetro, ele teria arrecadado 
R$ 100 milhões, segundo depoimento prestado ao 
Ministério Público. Nas conversas, os políticos falam 

com Machado sobre como viabilizar um acordo para 
paralisar a Lava Jato. Renan Calheiros sugere, em 
uma das conversas, alterar a lei de delação premiada, 
acordos de leniência e execução provisória da pena. 
Em nota enviada nesta sexta, a defesa do senador 
Romero Jucá afi rmou que "delações premiadas 
irresponsáveis acabam comprometendo pessoas que 
não tem nada a ver com as investigações". Sérgio 
Machado também relatou uma suposta articulação, 
ocorrida em 1998, para eleger uma bancada de, 
pelo menos, 50 deputados federais para viabilizar 
a candidatura do senador e presidente nacional do 
PSDB, Aécio Neves (MG), para a presidência da 
Câmara no ano de 2000. À época, Aécio era deputado 
federal e tentava a reeleição. De acordo com o 
ex-dirigente da Transpetro, Aécio embolsou sozinho 
R$ 1 milhão dos R$ 7 milhões que foram arrecadados 
pelo esquema durante o governo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, Machado 
era líder do PSDB no Senado.

Corrida eleitoral em SP tem triplo empate técnico
Faltando menos de duas semanas para eleições 

municipais, Datafolha mostra triplo empate técnico 
em São Paulo. O candidato do PSDB à prefeitura de 
São Paulo, João Doria, aparece agora com 25% das 
intenções de votos. Celso Russomano (PRB), que 
liderava até então, está com 22%. Já Marta Suplicy 
(PMDB) aparece com 20% das intenções de voto. A 
margem de erro da sondagem, contratada pelo jornal 
Folha de S. Paulo e pela TV Globo, é de três pontos 
percentuais para mais ou para menos. O instituto 
ouviu 1.260 pessoas, nesta quarta-feira (21). Doria, 
que começou a corrida eleitoral na terceira posição, 
subiu 20 pontos percentuais nas intenções de voto 
em um mês de campanha. Vale lembrar que ele é 

o candidato com mais tempo de exposição na TV e 
mais dinheiro em caixa para a campanha. Já o prefeito 
Fernando Haddad, que tenta a reeleição, está com 10% 
das intenções de voto. Luiza Erundina (PSOL) caiu 
para 5%. Já o Major Olímpio (SD) fi cou com 2%, Levy 
Fidelix (PRTB), 1%, e Ricardo Young (Rede) e João 
Bico (PSDC) não atingiram 1%. Henrique Áreas (PCO) 
e Altino (PSTU) não foram citados. Votos brancos ou 
nulos somaram 11%, e 4% dos eleitores não opinaram. 
No segundo turno, o empate técnico entre os três 
primeiros colocados persiste. Russomanno fi caria com 
44% contra 38% de Doria e 40% se contra os 41% 
de Marta. Se a disputa fosse entre Doria e Marta, o 
tucano teria 41% e a senadora 42%.
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Garçons cobram dívida trabalhista de Russomanno

O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal tem ao menos cinco 

processos trabalhistas contra o Bar e Restaurante do Alemão de Brasília, que foi de 

propriedade do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRB, Celso Russomanno. 

Os funcionários cobram dívidas trabalhistas em causas que ainda estão em 

andamento. As ações foram propostas a partir de agosto deste ano, mês em que 

o bar fechou. Entretanto, três dos cinco processos ainda não tiveram nem sequer 

a primeira audiência de conciliação porque os ofi ciais de Justiça não conseguem 

localizar representantes legais do estabelecimento: os requerimentos voltam com 

a informação de que o requerido, o bar, “mudou-se”, segundo os despachos do 

processo. A difi culdade na localização dos representantes do bar que pertencia 

ao candidato já fez com que em um dos processos, da 15.ª Vara do Trabalho de 

Brasília, o juiz Aldrey Choucair Vaz notifi casse os requeridos por meio de edital 

público. O despacho é do dia 1.º deste mês. Os valores das ações não são de acesso 

público no TRT. Entre os assuntos dos processos, entretanto, é possível saber o teor 

das reclamações: atraso no pagamento de verbas rescisórias, adicional de horas 

extras, aviso prévio, entre outros. Em entrevista, Na quinta-feira, 22, A Rádio 

Bandeirantes, Russomanno afi rmou que pagou todos os funcionários do bar, que foi 

despejado após acumular dívidas. Ao Estado, o garçom Gledis Nei, um dos autores 

das ações contra o bar, disse que até gorjetas deixaram de ser pagas. “Eu trabalhei 

lá durante seis anos. Praticamente morava lá dentro e até agora não recebi nada 

de rescisão. Me devem até gorjeta”, disse o funcionário.  “Esses que entraram na 

Justiça do Trabalho não quiseram esperar o pagamento. Se eles quiserem que eu 

pague, eles retiram a ação e eu pago sem problema nenhum”, disse o candidato.
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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


