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- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
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- Realizamos a coleta do exame que 
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LINGUA DE FOGO
Segundo o fi lósofo Leitão, apaixonado: Um homem 

sozinho nem pra levar chifre serve; O que se leva dessa vida 
é a vida que se leva: Se for pra viver humilhado, mil vezes a 
vida que levo. Viiixxee!

Dito por um cidadão revoltado em resposta a outro 
cidadão – Todo povo tem o governo que merece! Mas eu 
não mereço este governo que ai está, talvez você, mas eu 
não. 

Na Terra da Uva, cumadi disse que o cumpadi, merece 
o que carrega no couro cabeludo, pois não comparece mais. 
Cornitude consentida!

Eu que pensei que estava ruim não quero nem ver o 
que vem pela frente. Nada ta tão ruim que não possa piorar.  
Fuja Loko!

Na Terra da Madeira, embriagado abre o coração e diz 
que corta dos dois lados, gosta da madeira e da jandira, 
especialmente lizinha. HHuuiiii!

De um cidadão esclarecido: ganhou quem comprou 
melhor e barato, perdeu que vendeu. Depois não reclamem!

Na Terra do Café a morena do farol de milha, disse que 
a loira da buzanfa grande, não é páreo pra ela. Tamo ai pra 
tirar a prova!

Dito em uma conversa de buteco: Inauguração de 
obra com foguetório, transporte novo pra população com 
foguetório, uso de horários de veículo de imprensa particular. 
Se isso não for favorecimento? O que é? Com a palavra... 

Na Terra do Boi a cumadinha diz que a cornitude dá até 
voto. Compra o meu!

Dito por um cidadão revoltado – Usa a rádio pra chamar 
o outro de andarilho, mas não paga suas contas. Que 
vergonha. Pague o patrãozinho, nós não devemos nada a 
ninguém, já o lalau...

Perguntado por um cidadão – Se você perde a 
esperança, qual é o caminho? Depende do que você fez no 
domingo!

Dito por cidadão – Agora quero ver a turma de pijama 
com o rabo entre as pernas. Bem feito pra eles!

De um cidadão revoltado com as urnas: Vou me vou me 
embora, vou me embora, eu aqui volto mais não, vou morar 
no...e virar... Faça isso não! Aqui ainda é bom!

A cumadi disse pro marido - viu perdeu a eleição; o 
marido diz – não, eu ganhei, pois estava do lado certo, as 
conseqüências virão e espero que daqui algum tempo você 
responda o mesmo. Boa sorte pra todos. Que Deus nos 
ajude!

Cidadão indignado: Espero que não ressuscitem 
hospitais velhos, encham a prefeitura de parentes e mais 
algumas cositas que não posso falar aqui. Se isto não 
acontecer, já fi carei um pouco contente.  

Funcionário liga para o patrão japonês e diz que não 
pode ir trabalhar, pois estava indisposto, com muita dor de 
cabeça e dor no corpo. O patrão japonês disse ao empregado, 
que estava precisando muito dele e não ia dispensá-lo. 
Olhe, quando isso acontece comigo, diz o japonês, vou até 
a minha casa, procuro minha esposa e peço pra ela fazer 
sexo comigo. Isto me faz sentir melhor e posso trabalhar. 
Tente isto. Algumas horas depois, o funcionário liga e diz: 
patrão, fi z o que o senhor mandou e me sinto ótimo. Já estou 
indo trabalhar. Bonita a sua casa, patrão...

Agora que acabou a política, a Língua volta a sua 
normalidade. Os cornutos(as), as cumadinhas, os 
valetis, os lulus e lalauzinhos veiaquinhos (aqueles 
que ganharam favor pagar o patrãozinho), as jandiras, 
lizinhas ou não, enfi m aqueles que escorregam no dia 
a dia, que voltem com força. Estamos esperando. Aqui 
também é a tribuna do povo! 
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 03/10 a 09/10

Mudanças no Ensino Médio 
Secretária do MEC fala sobre mudanças 
no ensino médio no Brasil e afi rma que 

educação física será obrigatória na primeira 
metade do curso

Na terça-feira, 27 de setembro, o Ministério da Educação 
explicou que no novo ensino médio, a Educação Física só 
vai ser obrigatória na primeira metade do curso. Na outra, 
o estudante só vai fazer se a disciplina estiver dentro da 
especialização que ele escolher. O Ministério da Educação diz 
que no primeiro um ano e meio de curso, os conteúdos básicos 
vão continuar os mesmos. Educação Física está dentro de 
Linguagens, junto com Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 
e no caso o inglês e arte. Biologia, Física e Química dentro 
de Ciências da Natureza e História, Geografi a, Filosofi a e 
Sociologia dentro de Ciências Humanas e Matemática. Na 
segunda metade do ensino médio, o estudante vai escolher 
uma dessas áreas para se especializar ou optar pelo Ensino 
Técnico profi ssionalizante. O texto publicado pelo governo 
na semana passada traz, apenas, Língua Portuguesa, 
Matemática e Inglês como obrigatórios no novo Ensino Médio. 
Os conteúdos obrigatórios que não foram citados na medida 
provisória estarão na base curricular comum, que já estava 
prevista na lei de diretrizes e bases da Educação, mas só 
agora, vinte anos depois, vai sair do papel. A previsão é de 
que essa nova base de conteúdos para a elaboração dos 
currículos esteja pronta no primeiro semestre do ano que 
vem. Depois disso, as escolas ainda terão dois anos para 
implementar as mudanças. Antes de defi nir, o MEC vai ouvir 
as sugestões dos professores, especialistas e gestores em 
educação a partir do mês que vem.

Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann se 
tornam réus        

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) recebeu no dia, 27 de setembro, denúncia 
apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) 
contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) e seu marido, o 
ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, pelos crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão do colegiado, 
os dois passam à condição de réus nas investigações da 
Operação Lava Jato. Em maio, o casal foi denunciado ao 
Supremo sob a acusação de ter recebido R$ 1 milhão para a 
campanha da senadora em 2010. De acordo com depoimentos 
de delatores na Lava Jato, o valor é oriundo de recursos 
desviados de contratos da Petrobras. Ambos foram citados 
nas delações do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor 
de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. Os 
ministros seguiram o voto do relator, ministro Teori Zavascki. 
Para o ministro, a denúncia descreveu a conduta individual 
dos acusados e indicou que Paulo Bernardo solicitou o 
pagamento ao ex-diretor, que determinou a Youssef a entrega 
dos recursos, por meio de uma pessoa interposta. Ao contrário 
do que sustentou as defesas, Zavascki afi rmou que não houve 
contradições nos depoimentos dos delatores. 

Terminou em 30 de setembro o prazo para o ITR
Acabou na sexta-feira, 30 de setembro, o prazo para enviar 

a declaração do Imposto Territorial Rural (ITR). Até segunda-
feira (26), a Receita Federal recebeu cerca de 4,4 milhões de 
declarações. Em 2015, a Receita recebeu 5,38 milhões de 
declarações dentro do prazo legal. A multa por atraso na entrega 
da declaração é de 1% ao mês calendário ou fração sobre o 
imposto devido, não podendo seu valor ser inferior a R$ 50.  
Segundo a Receita, está obrigado a apresentar a declaração do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente 
ao exercício 2016 aquele que seja na data da apresentação, em 
relação ao imóvel a ser declarado, exceto o imune ou isento: - a 
pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária; - um dos 
condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a 
mais de um contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão 
judicial ou em função de doação recebida em comum; - um dos 
compossuidores, quando mais de uma pessoa for possuidora 
do imóvel rural. Tem também a obrigação de entregar a DITR 
a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2016 e 
a data da efetiva apresentação, perdeu:  - a posse do imóvel 
rural, pela imissão prévia do expropriante, em processo de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, inclusive para fi ns de reforma agrária;  - o 
direito de propriedade pela transferência ou incorporação do 
imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em decorrência de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, inclusive para fi ns de reforma agrária; ou - a 
posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação 
ao Poder Público, inclusive às suas autarquias e fundações, ou 
às instituições de educação e de assistência social imunes do 
imposto.  Ainda segundo a Receita, está obrigado também a 
apresentar a declaração referente ao exercício de 2016 o titular 
do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel rural 
imune ou isento para o qual houve alteração nas informações 
cadastrais. Pagamento - O vencimento da 1ª quota ou quota 
única do imposto é 30 de setembro de 2016 e não há acréscimos 
se o pagamento ocorrer até essa data. Sobre as demais quotas 
há incidência de juros Selic calculados a partir de outubro 
até a data do pagamento. O pagamento do imposto pode ser 
parcelado em até quatro quotas, mensais, iguais e sucessivas, 
desde que cada quota não seja inferior a R$ 50.

Propina a Palocci iria para terreno de sede do Instituto Lula
Alvo principal da 35ª fase da Operação Lava Jato, o 

ex-ministro Antonio Palocci é apontado pelo Ministério Público 
Federal como um dos operadores de propina em prol do Partido 
dos Trabalhadores e de políticos ligados à sigla. Benefi ciário 
recorrente de dinheiro sujo do Setor de Operações Estruturadas 
da Odebrecht, Palocci foi o destinatário de recursos que 
envolviam a compra de um terreno que seria utilizado na 
construção de uma nova sede para o Instituto Lula, conforme 
antecipou VEJA. Os repasses foram registrados na central de 
propina da Odebrecht sob a rubrica “Prédio (IL)”. De acordo com 
investigadores, há indícios de que a compra do terreno em que 
seria instalado o Instituto Lula foi debitada do saldo de propina 
acertado previamente entre Palocci e dirigentes da Odebrecht. 
Uma planilha organizada pela empreiteira indica o repasse de 
mais de 12 milhões de reais anotados na planilha “Programa 
Especial Italiano” (em referência a Palocci), vinculados a “IL” 
(em menção ao Instituto Lula). Entre as provas que incriminam 
tanto Lula quanto o ex-ministro estão relatos de uma reunião 
entre o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o advogado e compadre 
de Lula, Roberto Teixeira, além de documentos encaminhados 
por Marcelo relacionados à compra do terreno. Nos e-mails 

em poder da força-tarefa da Lava Jato, existem mensagens 
sob o título “Prédio Institucional”, “Prédio do Instituto” e uma 
planilha intitulada “Edifi cio.docx”. O cerco contra o ex-presidente 
Lula, réu por duas vezes no escândalo do Petrolão, ganha 
contornos ainda mais contundentes na 35ª fase da Lava Jato. 
É que outra prova em poder dos investigadores diz respeito à 
minuta de contrato do terreno encontrada no sítio usado pelo 
ex-presidente Lula. No documento, o pecuarista José Carlos 
Bumlai, amigo de longa data de Lula, aparecia como adquirente 
e estava representado por Roberto Teixeira. Em depoimento, 
Bumlai disse ter se recusado a aparecer como comprador do 
terreno. Ao fi nal, o Ministério Público diz que a compra se deu 
em favor de pessoas vinculadas à Odebrecht. A fase Omertà 
da Operação Lava Jato escancara ainda o trânsito de Antonio 
Palocci como arrecadador de propinas. O MP diz que os repasses 
de dinheiro sujo ao petista ocorriam “de forma reiterada”, tanto 
em período de campanha eleitoral quanto fora dele. Na proposta 
de delação premiada do ex-marqueteiro petista João Santana, 
Palocci aparece ao lado do também ex-ministro Guido Mantega 
como operador de propinas para a campanha da ex-presidente 
Dilma Rousseff.

 Vereadores esclarecem sobre a correção dos salários 
A Câmara Municipal de Kaloré, informou que, como ocorreu em 

todos os municípios do Brasil, os edis também tinham a obrigação, 
prevista em lei, de corrigir os subsídios dos vereadores, vice, 
secretários e prefeito, antes do pleito eleitoral: "Serão fi xados, 
os salários, pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
Legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta 
Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva 
Lei Orgânica”, diz a Lei. Ainda, segundo a Câmara Municipal, é 
importante esclarecer para a população, que Kaloré tem o menor 
subsidio da região e que nos últimos quatro anos, em nenhum 
momento foi feita a correção, de acordo com a infl ação, o que 
deveria ter sido feito a cada ano. Esclarece ainda, que os atuais 
vereadores não serão benefi ciados pelas alterações, somente a 
próxima legislatura, e que o fato de não promover as correções, 
assegurou uma economia de 400 mil reais. A nota foi publicada, 

para esclarecer informações, que segundo os vereadores, estão 
sendo distorcidas em redes sociais com o intuito de promover 
desgaste político. Outra informação, é que em uma reunião 
realizada em data anterior, após esclarecido que o aumento 
seria apenas a correção, todos os vereadores concordaram 
que a infl ação deveria ser corrigida. Os esclarecimentos foram 
feitos após  a publicação de uma matéria, onde citamos que por 
6 votos a 1, a Câmara Municipal  aprovou o reajuste elevando, 
no caso dos vereadores, dos atuais R$ 2.200,00 para cerca de 
R$ 2.800,00; também foram promovidos reajustes para o vice 
prefeito e para o poder executivo, que passará os quatros anos 
sem receber nenhum valor de reajustado. Não participou da 
sessão,  por força maior e devidamente justifi cada, a  vereadora 
Valéria Giovana Aquaroni, do PDT.Farmácia Magistal
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Menores arrombaram residência em Borrazópolis 

A Polícia Militar já identifi cou suspeitos de terem arrombado a casa 
do comerciante Amaro Lança, que fi ca na Rua Piauí. Eles abandonaram 
uma TV levada do local, em cima de um túmulo, no cemitério da cidade. 
Segundo informações, na noite de terça-feira, dia 27 de setembro, a 
esposa de Amaro, a senhora Dos Anjos, estava internada e não havia 
ninguém na residência; foi o momento que os meliantes aproveitaram 
para arrombar a porta e revirar tudo. Eles levaram cheques de clientes, 
dinheiro, uma TV, uma motosserra e outros objetos. Há informações que 
os adolescentes tentaram trocar uma das folhas de cheque em um posto 
de combustível. Buscas foram feitas por toda cidade, mas eles não foram 
localizados. Os meliantes já são conhecidos da Polícia e da comunidade, 
inclusive autores de um crime grave ocorrido há pouco mais de um ano. 
Outras denúncias já foram feitas contra os menores.

Furto em Cruzmaltina
Em Cruzmaltina, foi registrado um furto no dia 26 de setembro, 

segunda-feira, às 14h30min, na Estrada da Palmerinha, km 04, Bairro 
Palmeirinha. A vítima contou que saiu para ao trabalho no dia 13/09/2016 
e que ao retornar, notou que a janela de sua residência estava arrombada, 
sendo furtado um botijão de gás. Disse ainda estar suspeitando de 
familiares. Diante dos fatos e das informações, a solicitante foi orientada 
e foram tomadas as medidas cabíveis.

Furto em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, na Fazenda Borboleta, na segunda-feira, dia 

26 de setembro, o responsável pelo local, disse que ao conferir o gado, 
notou a falta de uma novilha de aproximadamente 400 kg. Ao andar pelo 
pasto, encontrou rastros e vestígios de sangue e em seguida, as vísceras 
do animal. A Polícia foi avisada e está investigando.

Moradora de Borrazópolis caiu no "Golpe das Panelas"
Uma moradora de Borrazópolis, Dona Izabel da Casa das Noivas, caiu 

em um golpe, o "Golpe das Panelas". Ela contou que assistia a RPC de 
Maringá, e a pessoa da Equipe Pinga Fogo, quando viu reportagens, no 
dia 28 de setembro, de 2016, e constatou que um estelionato noticiado 
pelas redes de TV, era o mesmo que ela havia sofrido em Borrazópolis. 
"Chegaram aqui duas pessoas, um homem e uma mulher, bem vestidos, 
dizendo que eram evangélicos e fi caram duas horas insistindo para que 
eu comprasse um jogo de panelas por pouco mais de mil reais. Acabei 
aceitando e entreguei o cartão para que eles fi zessem a cobrança, mais em 
dez pagamentos; quando saiu os comprovantes, vi que tinham cobrando 
R$ 3.450,00 a vista e em três operações realizadas", disse a moradora. 
Ela ameaçou chamar a Polícia, foi quando eles entregaram outro jogo 
de panelas e saíram rapidamente sem nunca mais dar notícias. Segundo 
informações, o Golpe já é comum em todo Brasil, e apesar das panelas 
serem realmente de qualidade, o crime acontece na hora da cobrança.

Dois furtos em Faxinal
Em Faxinal, a Polícia Militar foi procurada para o registro de dois 

furtos no dia 27 de setembro. O primeiro na Rua 2, Colégio Municipal da 
Vila Nova. A Diretora de um Colégio Municipal,passou a informar que ao 
chegar ao estabelecimento de ensino, percebeu que a porta da cantina 
estava arrombada e havia sido furtado um botijão de gás de 13 kg. 
Nenhum suspeito foi identifi cado. O segundo furto foi na Av. Brasil, onde 
um rapaz de 25 anos, contou que saiu de sua residência, por volta das 
20h00min, para dormir em outra casa, retornando no dia 27 de setembro, 
às 09h30min, quando deparou com a janela arrombada. Foi subtraído, 
do interior da casa, um violão da marca Tagima, e um notebook. Buscas 
foram feitas, mas o arrombador não foi localizado.

Colisão entre Pálio e Moto
Em Rosário do Ivaí, na Av. Curitiba com a Rua Mato Grosso, uma 

Honda/125 e um automóvel Fiat/Palio, colidiram. Quando a PM chegou, 
os veículos haviam sido retirados do local, e o condutor do Pálio saiu, 
alegando que houve aglomerações e risco de agressão. A PM foi informada 
por populares que o condutor da moto havia ingerido bebida alcoólica no 
Bar do Gasolina. Todas as providências foram tomadas para comprovar 
ou não o fato. 

Ladrões praticaram dois furtos na Vila Rural 
Ladrões agiram na Vila Rural João Sega em Cruzmaltina. Foram dois 

furtos praticados e registrados no dia 30 de setembro, sexta-feira. Em 
um deles, um morador da Quadra 03 lote 09, contou que em uma estufa 
com plantação de tomate, foram furtados 200 metros de fi o elétrico duplo, 

Acidente fatal mata motociclistas em Faxinal
Um acidente gravíssimo foi registrado por volta das 16 horas deste 

sábado, 01 de outubro, entre Faxinal e João Vieira, Distrito de Cruzmaltina, 
mais precisamente na região das Três Vendas, Rodovia PRC 272. Segundo 
informações apuradas pela nossa reportagem, um motociclista de Maringá, 
que pilotava uma  Kawasaki Ninja, ano 2012, com placas de Maringá, 
1.100 cilindradas, voltava do Porto Ubá,  quando uma segunda motocicleta 
Honda CG 125 com placas de Faxinal, que era conduzida por Moacir de 
Araújo, de 40 anos, saiu de uma estrada secundária e houve a colisão. 
Com a batida, os dois condutores morreram. Em breve, mais detalhes.

Homem tenta subornar a Polícia e acaba preso 
A Polícia Militar de Borrazópolis, deu voz de prisão para um homem 

que ofereceu suborno de 3 mil reais para que não fosse relatado em 
um boletim de ocorrências. O fato aconteceu por volta das 2 horas da 
madrugada, de domingo, dia 02 de outubro, na Avenida Rio Grande do Sul, 
região central, quando houve uma briga e um jovem de 19 anos, morador 
de Faxinal, procurou o hospital. Durante atendimento, ele desacatou o 
pessoal da unidade de saúde, em especial o Guarda. Com a chegada da 
PM, o rapaz foi embora, mas voltou logo depois novamente em busca de 
atendimento, até que se evadiu do ambulatório e voltou a fazer ameaças 
dizendo que era integrante do PCC e proferiu novas ameaças veladas aos 
funcionários do Hospital. Com a chegada da equipe de Policiais, houve 
a tentativa de suborno. "Durante o deslocamento para a delegacia, o 
detido ofereceu dinheiro para a equipe que o estava conduzindo, dizendo 
da seguinte forma: Que era para a equipe passar na “biqueira” que ele 
iria pagar três mil. Tais afi rmações foram presenciadas pelos policiais e 
pelo vigilante do hospital, sendo que o autor foi entregue na delegacia 
e todos os fatos foram relatados e as providências cabíveis tomadas", 
informou o boletim da PM.

Casa roubada em Rio Branco
João Maria dos Santos compareceu ao Destacamento da Polícia 

Militar de Rio Branco do Ivaí, e relatou que se ausentou de sua residência, 
localizada na Rua Rio Piquiri, 225, Bairro Paranapã por volta das 19:00 
hs e ao retornar, aproximadamente as 23:00 hs, se deparou com a janela 
do quarto arrombada e sua casa totalmente revirada. Ao averiguar a 
situação, notou que havia sido subtraída, uma quantia de R$ 200,00 
em espécie, uma lanterna grande de cor vermelha e preta e também 
a chave de sua casa. Foi confeccionado o boletim de ocorrência para 
providências cabíveis. 

Briga com faca resulta em três feridos em Rosário 
A Polícia de Rosário do Ivaí não divulgou muitos detalhes, apenas um 

boletim de ocorrência, informando que na Avenida Curitiba, aconteceu, 
às 17 horas, de terça-feira, 27 de setembro, uma confusão envolvendo 
uma mulher de 32 anos, seu fi lho de 14, contra uma moça de nome 
Lucimara Pereira de Assis, de 28 anos. Testemunhas informaram que a 
pessoa de 32 anos e seu fi lho partiram para cima de Luciamara, após 
uma "bate boca", a qual, para se defender, utilizou uma faca de serra de 
aproximadamente 10 cm de lâmina, ocasionando um corte perfurante na 
cabeça, face esquerdo e no tórax da vítima e no seu fi lho de 14 anos, um 
corte no braço direito. Luciamara também se feriu na perna esquerda. Com 
a chegada da PM, a suposta autora foi encontrada e antes de ser levada 
para a Delegacia de Grandes Rios, foi encaminhada para o Hospital Santa 
Casa para fazer os curativos. Já a mulher de 32 anos, fi cou internada no 
Hospital Santa Casa devido aos ferimentos mais graves e seu fi lho foi 
liberado depois de ser medicado. Uma testemunha disse que a vítima de 
32 anos, é conhecida como “Néia” e que os motivos seriam passionais.

Polícia realizou "Bate grade" no presídio de Faxinal 
A Polícia Civil, sempre preocupada com as condições do presídio, no 

intuito de evitar fugas e preservar a integridade da comunidade, realizou 
no dia 27 de setembro, de 2016,  por determinação do delegado titular da 
53ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Faxinal, Antônio Sílvio Cardoso,  
uma operação de revista no interior da carceragem. O chamado Bate 
grade contou com o auxílio dos policiais civis da 17ª SDP/Apucarana, que 
durante as revistas localizaram diversos itens escondidos em diversos 
pontos da carceragem, não sendo possível identifi car os responsáveis 
dos objetos apreendidos. Foram localizados fi os elétricos, carregadores 
de telefones celulares, facas artesanais e cinco aparelhos de telefones 
celulares. O delegado Antônio Sílvio, ressalta que foi feita uma varredura 
na estrutura do prédio, também com intuito de evitar possíveis fugas. 
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utilizados em sua bomba de água para irrigação. O segundo morador 
reside na Quadra 03 lote 10, João Lourenço Pratezi. O mesmo informou 
que cuida de uma estufa com plantação de verduras e que às 14 horas do 
dia anterior, ele saiu voltando na manhã seguinte, sendo apurado o furto 
de um fi ltro,  de uma polegada e meia, do sistema de irrigação. Foram 
tomadas as medidas cabíveis, mas ninguém foi preso.

Carreta tomba na Pedreirinha
Por volta das 11 horas da manhã, de terça-feira, dia 27 de setembro, 

uma carreta Scania, com placas NTQ-9750 de Maringá, conduzida por 
Raphael dos Santos Pitarelli, tombou na Rodovia, próximo a Borrazópolis, 
mais precisamente na curva da Pedreirinha, próximo a entrada da Fazenda 
Araguaia saída para Cruzmaltina. Segundo informações dos patrulheiros 
rodoviários, Belonci e Neuradir, o motorista perdeu a direção ao tentar 
fazer a curva, carregado com 40 toneladas de soja. Houve o tombamento 
provocando danos, e apesar dos estragos, o condutor saiu ileso. 

Homem é morto a tiros na cidade de Faxinal
A Polícia Militar foi acionada para atender um homicídio em Faxinal, 

mais precisamente na Rua Santos Dumont, na Vila Velha, um Bairro 
Urbano. A pessoa morta foi Ademir Vieira da Cruz, o "Nenê", de 39 anos. 
O crime aconteceu às 15:50 horas, de sexta-feira, dia 30 de setembro, de 
2016. "Fomos informados que dois indivíduos, em motocicleta Honda CG 
150 de cor vermelha, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra 
a pessoa de Ademir e depois fugiram tomando rumo ignorado. No local, 
fomos informados por terceiros, que um dos indivíduos era branco e tinha 
aparência asiática, o segundo seria magro e alto de cor morena. A vitima 
foi encaminhada até o Hospital São Luis, por seus familiares, mas não 
resistiu", informou o Boletim da PM. Há informações que alguém teria 
chamado "Nenê", na frente da casa, e quando ele saiu, foi surpreendido 
pelos ocupantes da moto. A Polícia Civil informou que já tem suspeitos. 
Inicialmente chegou-se a cogitar que o crime poderia ter cunho político, 
mas ainda durante a noite, a hipótese foi praticamente descartada.

Acidentes em Cruzmaltina
Em Cruzmaltina houve dois acidentes, um deles no perímetro urbano, 

às 15 horas de domingo, dia 02 de outubro, na Av Pe Gualter Farias 
Negrão. Um dos condutores, afi rmou ter se envolvido em um acidente 
de trânsito e que dirigia um veículo: I/Chevrolet/Agile, a colisão foi com 
um Gol, conduzido por outro homem. No local, fi cou constatado que 
não houve feridos, somente danos materiais. Ainda em Cruzmaltina, o 
condutor da Van da Folha de Londrina, que faz a entrega do Jornal na 
Região, bateu o veículo contra uma capivara, próximo a Primavera em 
Cruzmaltina. Houve apenas danos.

Candidato procura a Polícia em Rio Branco do Ivaí 
Um candidato, a uma das nove vagas de vereador, de Rio Branco do 

Ivaí, procurou a Polícia no dia 27 de setembro, para registrar um boletim 
de ocorrências, que consta como endereço, um Sítio que fi ca no barro 
rural do Cafezinho. "Compareceu no Destacamento, o solicitante, que 
diz ser candidato a vereador, informando que estaria sendo ameaçado 
por um político por telefone. Afi rmou ainda que tem uma gravação  do 
acusado, falando que depois das eleições, o mesmo iria a sua procura", 
informou o boletim a PM. Foi confeccionado o boletim e encaminhado o 
caso a Delegacia de Grandes Rios.

Furto a residência
Em Faxinal, uma mulher de nome Angelina, procurou a Polícia, no 

dia 29 de setembro, para informar que na Rua São Lourenço, nº 676, 
no Jardim Santa Helena, houve um furto. Contou que ao chegar em sua 
residência, percebeu que a casa havia sido furtada, disse ainda, que saiu 
por volta das 08h00min para trabalhar e retornou às 17h50min, quando 
percebeu que sua janela da cozinha havia sido aberta e sua casa foi toda 
revirada. A vítima sentiu falta de gêneros alimentícios como, bolacha, 
achocolatado e leite condensado.

Embriagues e apologia ao crime
Embriaguez ao volante, na noite de 01 de outubro, na Rua São Paulo, 

no Distrito de Ribeirão Bonito, Um rapaz pilotando uma moto Sundown/
Maxx 125, em alta velocidade pela via, veio a atropelar um homem que 
perambulava pela avenida Rio Branco. A vítima foi socorrida e o condutor 
autuado pelo odor de bebida alcoólica. Ainda no Ribeirão Bonito, em uma 
quadra esportiva, havia aglomeração, no local foi detido um rapaz com 
um boné feito com desenhos de folha de maconha. Ele foi acusado de 
apologia ao crime. 
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Morreu na manhã de 2ª 
feira, 26 de setembro, aos 
71 anos, a cantora Carmem 
Silva, conhecida como 'Pérola 
Negra'. De acordo com o 
Hospital Presidente, em 
São Paulo, onde ela estava 
internada, a morte aconteceu 
em decorrência de uma 
parada cardíaca provocada 
por tromboembolia. Mineira 

Morreu em São Paulo a cantora 
Carmen Silva

RESULTADO ELEIÇÕES 2016 NO 
                                   PARANÁ

da cidade Veríssimo, Carmem Silva iniciou a carreira na 
música no fi nal da década de 60, após vencer o concurso 
Um Cantor por um Milhão, um Milhão por uma Canção, na 
TV Record. Com a visibilidade, ela foi convidada para gravar 
seu primeiro compacto que inclui a música Adeus Solidão, 
versão de Newton Miranda para Picking up pebbles, de Custis. 
No auge da carreira, ela lançou sucessos como: Espinho na 
Cama; Meu Velho Pai; Fofurinha; e Amor com Amor se Paga. 
No entanto, na década de 90 a carreira de Carmem entrou em 
declínio e ela enfrentou crises de depressão. Em uma visita 
aos Estados Unidos para visitar sua fi lha, ela converteu-se à 
religião evangélica e 2001 iniciou a carreira gospel. A 'Pérola 
Negra' lançou três álbuns gospel, mas 2004 decidiu deixar a 
carreira de lado para cuidar de assuntos pessoais após não 
renovar contrato com a gravadora.

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, 

STF autoriza apuração sobre delação que 
cita Temer e Aécio Neves

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.

As Universidades Estaduais de Maringá e de Londrina estão 
na 36ª e 40ª colocação no ranking das melhores universidades 
latino-americanas, de acordo com o ranking divulgado pela 
revista The Times Higher Educacion (Inglaterra), responsável 
pelo World University Ranking. Entre as universidades brasileiras, 
a UEL ocupa a 19ª colocação e a UEM a 20ª. As duas estão entre 
as 5 melhores estaduais do Brasil no ranking. O levantamento 
avalia as principais universidades mundiais e da América Latina, 
com base nas informações coletadas diretamente nas instituições 
e nas bases de dados das principais revistas científi cas do 
mundo. Na América Latina, a UEL atingiu a maior pontuação 
no quesito ensino, com 50,1 pontos, numa faixa de 0 a 100. 
Nos outros quesitos, obteve 32,7 em investimento privado, 31,6 
em pesquisa, 24,9 em internacionalização e 17,0 em citação. 
A UEM atingiu a pontuação 43,5 no quesito pesquisa (na faixa 
de 0 a 100), o melhor indicador. Em seguida, pela ordem, 
obteve 33,3 no investimento privado, 32,2 no ensino, 20,9 na 
internacionalização e 11,8 na citação.

UEM e UEL entre as melhores universidades 
da América Latina
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COLUNA SOCIALCOLUNA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - PR.

FONEFAX: (43) 3467-1000 / 3467-1347 E-mail: riobrancodoivai@hotmail.com

Senhor (a) Contribuinte (s)
O Departamento de Tributação do Município de Rio 

Branco do Ivaí comunica aos contribuintes que estão com seus 
tributos atrasados ou em dívida ativa, a comparecer junto 
ao departamento de Tributação para fazer a negociação da 
divida, ressaltamos que o não comparecimento, implicará no 
ajuizamento de ação executiva.

Com os recursos do IPTU, a Prefeitura investe na melhoria e 
conservação da cidade, em serviços como os da saúde, educação, 
assistência social, segurança pública, esporte e lazer e obras, 
que produzem benefícios para as pessoas.

Luiz e Marina Guirado, Teia e Sandra, em visita a Maria Mantovani 
em Faxinal

As irmãs Oleinik, Marlene, Tuta, Leila e Angelita, reunidas em Faxinal

 Gabriel Del Grande, de níver em Borró. Parabéns!! 

Silvana Pires, de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Ana Clara de niver em Borró. Parabéns!! 
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

2016

Chopp da Fábrica 1 no amigo Junior 
Aranha em Faxinal, o melhor 

da região. 
O Só Negócios aprova e recomenda!!

Dona Arlete do Correio, comemora seus 93 anos, na foto, ladeada pelas 
amigas, Maria Mantovani, Maria da Padaria e a nora Neila. Parabéns!!!
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 Processo Seletivo Simplifi cado da Educação 

Estado abre inscrições para processo seletivo a profi ssionais da educação
Já estão disponíveis os editais para inscrição no Processo Seletivo 

Simplifi cado (PSS) destinados a compor o cadastro de reserva para professor, 
pedagogo, tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, assistente 
administrativo e auxiliar de serviços gerais. Esses profi ssionais atuarão nas 
escolas da rede estadual de ensino, no ano que vem. As inscrições começam 
no dia 3 de outubro, às 8 horas, e terminam no dia 18 (terça-feira) às 18 horas. 
Não há taxa de inscrição. O guia de inscrição com todas as informações 
referentes aos cadastros está disponível através do endereço www.educacao.
pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=127. As inscrições podem ser feitas para até dois municípios do mesmo 
Núcleo Regional de Educação (NRE). Em cada município podem ser efetuadas até três inscrições, desde que haja mais de uma 
função disponível para o município pretendido. Para o NRE de Curitiba, o candidato poderá se inscrever em até dois setores, e 
em até três funções diferentes em cada setor.   PSS – Processo Seletivo Simplifi cado é destinado a selecionar profi ssionais aptos 
a atuar nos estabelecimentos de ensino da Secretaria de Estado da Educação em substituição aos afastamentos defi nitivos e 
temporários que ocorrem durante o ano.

Benefi ciários do Bolsa Família teriam doado 
R$ 16 milhões a campanhas

Em cruzamento de dados feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram 
detectadas doações para campanhas eleitorais, de quase R$ 16 milhões feita por 
pessoas que recebem o Bolsa Família. Essas informações serão repassadas pelo 
presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, ao ministro do Desenvolvimento Social, 
Osmar Terra. A intenção do cruzamento é investigar indícios de irregularidades em 
doações feitas aos candidatos. No caso dos benefi ciários do Bolsa Família, o objetivo 
é verifi car se eles possuem renda para doar. As informações são de Isabel Braga 
n’O Globo. Esta é a primeira eleição em que está vedada a doação de empresas. 

Os candidatos só podem receber doações de pessoas físicas e de seus partidos. Até agora, segundo dados do tribunal, foram 
feitas doações a todos os candidatos num total de R$ 1,2 bilhão. O cruzamento levou em conta as informações divulgadas pelos 
candidatos em suas prestações de contas. Cada vez que recebe uma doação em dinheiro, o candidato é obrigado a informar a 
Justiça Eleitoral em até 72 horas. Esses dados foram cruzados com dados do cadastro único para programas sociais do governo 
Federal. A ideia é investigar indícios da falta de capacidade econômica de doadores inscritos no cadastro para doar a candidatos. 
Além disso, o TSE verifi ca se esses doadores, sem renda para doar, estariam sendo usados como laranjas por candidatos.

Foi realizada a 1ª Ação Global do Colégio Estadual 
Comendador Geremias Lunardelli em Grandes Rios, onde a 
comunidade teve acesso a diversos serviços prestados pelos 
profi ssionais do município. Durante o evento foram realizados 
cortes de cabelo, maquiagem, serviços de manicure, jogos 
e brincadeiras para as crianças com contação de histórias, 
atendimento médico, odontológico, nutricional e psicológico, 
informações sobre produtos de limpeza, conscientização sobre 
os perigos no trânsito com a simulação de acidente e informações 
de primeiros socorros, acesso a documentos, prevenção do 
câncer de colo de útero, mama e DST, espaço fi tness, acesso 
a mudas nativas e atendimento veterinário para animais de 
pequeno porte, além do bazar solidário, cujo objetivo versa em 
adquirir cestas básicas para estudantes carentes. Paralelamente 
aos atendimentos, a comunidade grandesriense retribuiu com 
gesto nobre, realizando a doação de sangue ao HEMEPAR, 
responsável pela coleta e distribuição de sangue aos hospitais 
públicos da região. Foram coletadas sessenta e nove bolsas de 
sangue. O diretor João Edison Berleze, agradece imensamente 
em nome dos profi ssionais da educação e dos estudantes a 
dedicação e empenho de todos, ressaltando que o objetivo 
primordial de incentivar a solidariedade e ações sociais que 
visem o bem comum, foi alcançado.

1ª Ação Global do Colégio Estadual 
Comendador Geremias Lunardelli

 O processo de transferência do acervo da iluminação pública 
acaba de ser concluído em mais 14 municípios da região do Vale 
do Ivaí, onde a Copel ainda prestava serviços de manutenção. 
Desde sábado, 01 de outubro, o atendimento a solicitação de 
manutenção das lâmpadas e outros equipamentos passa a ser 
responsabilidade das administrações municipais. A mudança 
ocorre em Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Cruzmaltina, Faxinal, 
Godoy Moreira, Grandes Rios, Jardim Alegre, Lidianópolis, 
Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Rio Bom, Rio 
Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí. A devolução 
dos acervos de iluminação pública atende a uma resolução da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), publicada em 
2010. A mudança diz respeito somente ao sistema de iluminação; 
as redes elétricas continuam sendo operadas e mantidas 
normalmente pelas equipes da Copel. A concessionária também 
continuará prestando o serviço de arrecadação da Contribuição 
de Iluminação Pública através da conta de luz, valor que é 
integralmente repassado aos municípios.

 Municípios assumem manutenção da 
iluminação pública

Cidades - Ariranha, Bom Sucesso, Cruzmaltina, 
Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Jardim 

Alegre, Lidianópolis, Marilândia, Marumbi, Mauá da 
Serra, Rio Bom, Rio Branco, Rosário e São Pedro

PT é o maior derrotado nas Eleições de 2016
Maior derrotado das eleições, PT deve diminuir ainda mais nos próximos 

anos, diz cientista político
Escândalos de corrupção, como o Petrolão, políticos presos e investigados 

pela operação Lava Jato e o desgaste por conta do processo de Impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff foram cruciais para a maior derrota eleitoral do Partido 
dos Trabalhadores desde que assumiu o comando do país, pela primeira vez, com 
Lula, em 2003. A análise é do cientista político e professor emérito da Universidade de 
Brasília (UnB), David Fleischer. Disputado neste domingo (2 de outubro), o primeiro 
turno das eleições municipais para prefeito e vereador produziu um resultado que 
pode ser chamado de desastroso para o PT. O partido que, em 2012, saiu do pleito 
eleitoral com 11 por cento das prefeituras brasileiras, governando 630 cidades, viu 
esse número cair para 256 municípios, o que representa menos de cinco por cento 
das cidades brasileiras. Para David Fleischer, não resta dúvidas de que o desgaste 

sofrido pelo partido nos últimos anos foi fundamental para a derrocada eleitoral, neste domingo. “O envolvimento do partido, do 
PT, no ‘Petrolão’, na Lava jato. Outros partidos também foram envolvidos, mas o PT era o que tinha mais destaque, mais gente 
presa em Curitiba e mais gente com acusações no Supremo. Então isso repercutiu muito na mídia e muitos eleitores fi caram 
antipatizados com o PT. O impacto em cima do PT foi muito forte”, disse David Fleischer, Cientista Político. Para David Fleischer, 
o desempenho alcançado pelo partido nesta corrida eleitoral, pode ser um prenúncio de um futuro ainda mais “sombrio”. “Nós 
temos uma regra no Brasil; O partido que elege menos prefeitos, dois anos depois vai eleger menos deputados e o partido que 
eleger mais prefeitos na eleição anterior, dois anos depois vai eleger mais deputados. Isso quer dizer que em 2018 o PT vai ser 
reduzido a mais da metade da sua bancada federal. Talvez 25 deputados. Então, isso é um prenuncio muito sombrio para o PT”, 
afi rmou. Há quatro anos, o PT obtinha o terceiro maior número de prefeituras entre os partidos brasileiros. Agora a legenda ocupa 
apenas o décimo lugar, entre todas as legendas. Em 2012, o PSDB já tinha mais prefeituras que o PT e, neste ano, os tucanos 
conseguiram aumentar sua participação em 15,3 por cento, alcançando 791 municípios e assim mantendo-se como o segundo 
maior partido em número de prefeituras, atrás apenas do PMDB, com 1015 cidades. Para Fleischer, o crescimento do PSDB em 
comparação com a derrota do PT pode representar uma movimentação do eleitorado brasileiro, deixando a esquerda e indo para 
o centro e para a centro direita. “O PSDB foi o que mais aumentou o número de suas prefeituras e você pode chamar o PSDB, 
talvez, de centro ou de centro-direta. Mas o grande vitorioso, realmente você pode comparar com o grande derrotado que foi o 
PT, o grande vitorioso foi o PSDB”, fi nalizou o cientista. David Fleischer, caso o PT não se recupere nas próximas eleições, os 
políticos da sigla podem deixar o partido ou mesmo refunda-lo com outro nome.



e a
A espada e a cruz 

A História nos diz que a espada começou a ser usada, pelo 

homem, de forma tosca, no chamado período paleolítico, como 

instrumento de defesa contra os animais. Também como auxiliar em 

algumas atividades, no intuito de melhorar as condições da própria 

existência. Com o passar do tempo, foi se transformando em uma 

arma agressiva, ceifando vidas humanas nos ferozes combates 

entre tribos e clãs. Deu origem, de alguma forma, para a lança e 

a fl echa, que serviam para a caça e a pesca. Mas, especialmente, 

para a guerra. Mais tarde se converteu em troféu de honra e 

galardão para os cavaleiros e os chefes de Estado.

Por sua vez, a cruz tem origem na Caldeia Antiga, como 

instrumento de afl ição e morte dolorosa. Os romanos a utilizaram 

largamente, com o objetivo de torturar as vítimas, lhes impondo 

grandes sofrimentos, matando-as pela asfi xia, além de todas as 

dilacerações terríveis que produzia nos condenados à morte. Os 

Evangelhos narram que, no episódio da prisão de Jesus, no Horto 

das Oliveiras, o apóstolo Pedro tomou da espada que levava e com 

ela decepou a orelha do soldado Malco. A intervenção de Jesus não 

se fez esperar, curando o ferimento e, ao mesmo tempo, advertindo 

Pedro a que guardasse sua espada. Como Príncipe da Paz, Jesus 

jamais poderia aderir a qualquer tipo de violência, mesmo que fosse 

para preservar a Si próprio. Interessante se observar que a espada 

tem o mesmo formato da cruz, no entanto, enquanto a primeira 

agride, a segunda se tornou símbolo da entrega e do sacrifício total, 

com o suplício de Jesus. Depois dEle, muitos cristãos foram presos 

à cruz do martírio, por amor à verdade, por desejarem pregar a paz 

e o amor entre todas as criaturas.

Hoje, ainda existem muitos que utilizam a espada. Não 

necessariamente a de metal ou ferro, mas a da calúnia, que rouba 

a paz e a harmonia dos caluniados; a espada da maledicência, que 

gera tragédias e destroça vidas nobres; a da intriga e da censura 

perversa que, com suas lâminas afi adas, aniquilam sentimentos e 

despertam a inveja dos maus. Todos os que sofrem, com coragem 

e resignação, os efeitos danosos dessas espadas destrutivas em 

suas vidas se encontram supliciados em invisíveis cruzes. Ao 

ser crucifi cado, Jesus transformou o instrumento de punição em 

bênçãos. Com ela, Ele criou um hífen de luz entre a Terra dos 

homens e o infi nito de Deus. Os que somos os Seus seguidores O 

devemos imitar. Sermos simples de coração, adornando a própria 

alma com as condecorações sublimes das cicatrizes morais dos 

testemunhos silenciosos. Testemunhos somente conhecidos pelo 

Senhor da Vinha, que permanece atento, sustentando os fi éis 

servidores. Como Ele, jamais erguer a espada do revide para ferir 

o agressor. Antes, utilizar o recurso do perdão, que engrandece 

e liberta quem o oferece, proporcionando paz. Assim agindo, 

tomaremos da espada que tenta nos mutilar as melhores intenções, 

a cravaremos no solo, transformando-a numa cruz, através da qual 

alçaremos voo ao Alto, rumo ao bem, à alegria e a paz. Pensemos 

nisso. Conquistemos nossa felicidade, seguindo o exemplo do 

Modelo e Guia.

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
spÍrit
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HORÓSCOPO
                           Áries
                   Com seu regente ingressando em 
                         trânsito no signo de Capricórnio você 
deve canalizar as suas iniciativas especialmente no 
âmbito profi ssional, mas a fase também pode ser útil para 
resolver eventuais pendências fi nanceiras. De qualquer 
maneira, avance de maneira cautelosa para não atropelar 
ninguém com a sua pressa! Os colegas podem não 
gostar de seu jeito de agir e, consequentemente, não irão 
colaborar com você. Procure ser mais diplomático, se 
isso for possível! Você sairá vitorioso apresentando seus 
projetos de forma fi rme e clara, mas sem agressividade. 
No âmbito privado você também precisa controlar seus 
instintos naturais para não se envolver em disputas. 
Melhor canalizar em atividades esportivas.

                       

                   
                         trânsito no signo de Capricórnio você 

                          Peixes
                 Você não deve parar agora porque não 
                     consegue enxergar de forma clara para 
aonde estão te levando as suas iniciativas. Você ainda 
pode realizar os seus sonhos se aprender a confi ar mais 
em você mesmo. As energias que o céu envia nesta 
semana lhe abrirão novas oportunidades, bastando 
que você siga adiante com um objetivo claro bem em 
mente! Se você reagir com calma diante dos obstáculos 
poderá encontrar formas de contorná-los e ainda criar 
novas oportunidades para você. Lembre-se de usar seus 
recursos pessoais, pois a força está dentro de você e 
você não precisa de nenhuma bengala para continuar 
andando rumo aos seus objetivos!

                         

                 
                     consegue enxergar de forma clara para 

                          Touro
              Seu caminho não está sendo muito fácil 
                   e seu empenho pessoal nem sempre consegue 
superar todos os obstáculos. Você deve continuar 
a avançar fi rmemente, mas sem forcar as situações 
mais difíceis para não melindrar algum colega que 
acabará se voltando contra você. Em qualquer reunião 
profi ssional prefi ra agir com diplomacia, expondo 
suas opiniões fi rmemente, mas sem imposição. Com o 
ingresso de seu regente, Vênus, no signo de Escorpião, 
você terá tendência a radicalizar as suas posições. No 
âmbito privado poderá ter ataques de ciúme contra 
o ser amado! Controle suas emoções para poder 
esclarecer calmamente as suas duvidas e suspeitas 
com o seu parceiro.

                       

              Seu caminho não está sendo muito fácil 
                   e seu empenho pessoal nem sempre consegue 

                         Gêmeos
                  Você está passando por um período 
                           frutífero e se você trabalhou direitinho e com 
empenho já esta sentindo uma mudança favorável que 
faz avançar as suas iniciativas, mesmo que lentamente. 
Os eventuais obstáculos servem para alertá-lo sobre o 
empenho, que você nunca deve abandonar, mesmo se 
em certos momentos a sua paciência chega ao limite! 
Essa semana todos os encontros serão favoráveis, 
seja no âmbito profi ssional que no âmbito pessoal. 
Procure esclarecer qualquer mal-entendido tendo 
atitudes positivas e verá que sua caminhada será mais 
harmoniosa. Seu regente, Mercúrio, continua em 
Virgem, facilitando as parcerias e proporcionando 
apoio e sustentação aos seus projetos.

                       

                  
                           frutífero e se você trabalhou direitinho e com 

                         Câncer
                              Você que sentia as coisas estagnadas 
                          em sua vida, pode começar a tirar um 
suspiro de alivio, pois seus projetos parecem destrancar 
de repente graças à marcha direta do planeta Plutão que 
se opõe ao seu signo natal. A Lua inicia a semana em 
Libra facilitando as parcerias e oferece bons resultados 
para as reuniões profi ssionais ou particulares. Em 
meados da semana, com a Lua em Escorpião, um 
encontro particular poderá sacudir o seu coração! Por 
essa razão, se você estiver procurando um parceiro 
amoroso, abra bem os seus olhos e se prepare para 
iniciar uma historia de amor. Mais para o fi nal da 
semana, você poderá fazer uma viagem e reencontrar 
um pessoa pertencente ao seu passado.

                       

                           
                          em sua vida, pode começar a tirar um 

                         Leão
                       O Sol avança no signo de Libra e após 
                     seu alinhamento com Júpiter que produziu 
um vento otimista para o seu lado, continua seu 
trânsito formando uma parceria com Saturno de forma 
a produzir um efeito estabilizante. Você conseguirá 
uma boa colaboração de seus parceiros, seja no 
âmbito profi ssional que no âmbito particular. Como 
resultado, suas iniciativas serão bem sucedidas e seus 
projetos avançarão positivamente. Invista também em 
seus relacionamentos sociais, pois você certamente 
experimentará momentos de harmonia e equilíbrio 
interior. Algumas pessoas poderão procurá-lo para 
buscar conselhos: seja generoso no ato de dar e receber 
e poderá expor o melhor de si.

                       

                       
                     seu alinhamento com Júpiter que produziu 

                           Virgem
                    Você está demostrando um ótimo 

                           espirito de equipe e consegue aconselhar 
seus colegas e parceiros sem se impor, por isso é 
procurado como conselheiro! No ambiente profi ssional 
essa sua atitude será reconhecida por seu chefe e poderá 
impulsionar a sua carreira. A fi m de fortalecer as suas 
relações pessoais, você pode usar essa sua qualidade 
também no âmbito pessoal. Porém você deve aprender 
a relevar os assuntos menos importantes para concentrar 
os seus esforços pessoais numa só direção para não 
desperdiçar energias preciosas. Nesse período o céu 
facilita os encontros amorosos também: pode surgir 
um novo amor em sua vida!

                       

                    
                           espirito de equipe e consegue aconselhar 

                           Libra
                  O trânsito do Sol em seu signo está 
                      renovando as suas energias e Júpiter 
também em Libra lhe oferece ótimas oportunidades 
para você ir adiante com suas iniciativas e colher os 
louros de seu empenho pessoal. Você poderá receber 
uma promoção ou conseguir uma viagem há tempo 
almejada. De qualquer maneira, você não deve deixar 
passar esse momento auspicioso sem aproveitar para 
incrementar a sua carreira alavancando aliados e colegas 
que se sentirão honrados e felizes de trabalhar em 
equipe com você. No âmbito intimo e amoroso você 
poderá se surpreender com uma paixão inesperada 
que irá raptar o seu coração! Portanto, prepare-se para 
decidir: aceite ou fuja!

                       

                  
                      renovando as suas energias e Júpiter 

                        Escorpião
                         Com o ingresso do planeta Vênus em 
                       seu signo seu carisma aumenta e você 
pode atrair tudo aquilo que você deseja. Porem é 
melhor não se tornar arrogante procurando impor 
sua vontade a qualquer preço pois acabará criando 
inimizades desnecessárias. Você não precisa disso 
agora! Siga adiante com seus projetos pessoais para 
canalizar em sua direção as melhores oportunidades 
profi ssionais e alcançará seus objetivos em breve tempo. 
Seu regente moderno, Plutão, iniciou a marcha direta, 
desbloqueando as energias reprisadas. Você poderá se 
concentrar melhor em seus objetivos e ainda ajudar as 
pessoas ao seu redor. Na vida particular, Vênus poderá 
surpreendê-lo com uma nova paixão!

                       

                         
                       seu signo seu carisma aumenta e você 

                       Sagitário
                    Você está buscando sua harmonia 

                           interior de forma intensa, mas em 
muitos casos a desesperança ataca seu coração e você 
se sente prestes a desistir. Apesar das difi culdades para 
avançar rumo aos seus objetivos, você está colhendo 
pequenos êxitos e deve se regozijar porque sua vida 
não está sendo fácil desde que Saturno ingressou 
em seu signo. Portanto, procure alavancar todas as 
oportunidades que a vida lhe propõe porque elas não 
são abundantes, mas existem! Procure fortalecer os 
relacionamentos pessoais para conseguir parcerias, 
fechar acordos e formar uma solida equipe que o 
ajudará a alcançar as suas metas.

                       

                    
                           interior de forma intensa, mas em 

                       Capricórnio
                  O seu signo passou por enormes desafi os 
                  e se você conseguiu mudar a sua abordagem 
habitual trilhando novos caminhos é chegada a 
hora de colher os frutos de seu empenho pessoal. 
Você poderá receber convites para participar de 
novos empreendimentos ou ainda conseguir novas 
oportunidades para implementar seus planos pessoais. 
Porém, não deve deixar de lado a prudência, pois o 
céu não está facilitando nenhuma abordagem arriscada, 
especialmente nos negócios! Você tem dentro de você 
o poder para derrubar todos os obstáculos, mas deve 
fazê-lo com sabedoria. Não dar murros em ponta de 
faca deve ser a primeira coisa a pensar, antes de agir!

                       

                  O seu signo passou por enormes desafi os 
                  e se você conseguiu mudar a sua abordagem 

                          Aquário
                   Você pode estar sentindo um desejo 
                    incrível de tirar umas férias e sair por 
aí, longe dos problemas! Muito bem, caro aquariano, 
você não precisa mais fugir porque as confi gurações 
planetárias do momento mudaram e estão bastante 
favoráveis, portanto você pode encontrar formas de ir 
adiante com seus objetivos com as bênçãos do céu. Você 
pode se envolver em algo novo agora, aproveitando o 
bom aspecto do Sol, porém não se envolva em muitos 
projetos ao mesmo tempo, pois acabará perdendo o 
foco. Você receberá alguns convites atraentes, mas deve 
aprender a discernir aquilo que é realmente importante 
para não desperdiçar as suas preciosas energias.

                         

                   
                    incrível de tirar umas férias e sair por 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Moro manda Presidência avaliar 'tralhas' 
de Lula 

O juiz federal Sérgio Moro aceitou pedido da Procuradoria da 
República e mandou a Secretaria da Presidência da República 
avaliar os bens apreendidos em poder do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na Operação Aletheia - desdobramento da 
Lava Jato que pegou o petista. Moro concedeu prazo de 45 
dias, 'prorrogável se necessário'. A decisão de Moro - "Faz-se 
necessário solicitar exame por órgão administrativo acerca do 
material apreendido para que possa ser feito o necessário crivo, 
entre o que pertence ao acervo pessoal do ex-presidente - e há 
objetos, como medalhas, que aparentemente são pertinentes 
ao acervo pessoal, e o que eventualmente deveria ter sido, na 
esteira do disposto nos decretos, incorporado ao Patrimônio 
da Presidência da República", registrou Moro. A solicitação do 
Ministério Público Federal, subscrito por treze procuradores 
da República, tem base em auditoria do Tribunal de Contas da 
União (TCU) que apurou 'desvio ou desaparecimento de bens 
pertencentes à União nos Palácios do Planalto e da Alvorada, 
incluindo a análise dos inventários anteriores e posteriores 
à última transmissão de mandato presidencial e da política, 
normas e procedimentos aplicáveis aos presentes do chefe 
do Executivo Federal'. Em março, quando estourou Aletheia, a 
Polícia Federal descobriu um cofre no Banco do Brasil em São 
Paulo onde estavam armazenados objetos que o ex-presidente 
chama de 'tralhas' e alega ter recebido de presente quando 
exerceu os dois mandatos (2003/2010).https://soundcloud.
com/julia-affonso-2/111-audio12Na decisão, Moro afi rmou 
que a defesa de Lula primeiramente havia se 'comprometido 
a prestar esclarecimentos', mas depois não houve mais 'essa 
intenção'. "Acolho o requerido pelo Ministério Público Federal 
e atribuo tal função à Secretaria da Presidência da República 
e que, reputando necessário, poderá contar com o auxílio de 
outros órgãos, como o próprio Tribunal de Contas da União", 
determinou Moro. Ofi cie-se à Secretaria de Administração 
da Presidência da República, com cópia deste despacho, da 
manifestação do Ministério Público Federal da petição e laudos, 
solicitando os especiais préstimos do órgão para que seja 
examinado, se necessário in loco (no caso com autorização 
deste Juízo), o material apreendido em cofre no Banco do Brasil 
e ali depositado em 21 de janeiro de 2011 pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, para averiguar se existem ali bens que 
na forma do Decreto nº 4.081, de 11/01/2002 e do Decreto nº 
4.344, de 26/08/2002, devem ser incorporados ao Patrimônio 
da Presidência da República. "Moro afi rmou que deverá ainda 
ser verifi cado, 'considerando os arquivos e dados disponíveis 
na Secretaria da Presidência da República ou em outros 
órgãos, a origem dos bens ali depositados'.Auditoria do TCU 
aponta que 'em virtude das fragilidades nos procedimentos 
de classifi cação desses presentes, constatou-se que dos 568 
itens recebidos nos dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva apenas nove foram incorporados ao patrimônio 
da União (1,58%)'.

Caixa só poderá usar FGTS no Minha Casa Minha Vida se houver repasse da União
O Ministério das Cidades decidiu que a Caixa Econômica 

Federal está desautorizada a usar recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) para fi nanciar a compra de imóveis 
pelo programa Minha Casa, Minha Vida sem repasse prévio 
de recursos. "Fica a Caixa Econômica Federal desautorizada 
a utilizar, em contratações no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida, as disponibilidades do FGTS, do FAR e do FDS, 

enquanto não constar no orçamento fi scal e da seguridade 
social, rubrica específi ca correspondente à contabilização dos 
adiantamentos concedidos a partir de disponibilidades dos 
referidos fundos", diz a Instrução Normativa. Apesar da nova 
instrução, o Ministério das Cidades disse em nota que a Caixa 
permanece fi nanciando o programa Minha Casa Minha Vida 
por meio do FGTS, desde que haja recurso em caixa da União.

Janene dava dinheiro para bancada toda
O ex-assessor parlamentar João Claudio Genu, que é réu 

da Lava Jato, afi rmou em depoimento que entregou propina 
ao ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto 
Costa, primeiro delator da grande operação anticorrupção. 
O dinheiro partiu de entregadores do doleiro Alberto Youssef. 
As informações foram reveladas por Genu, que foi assessor 
parlamentar do ex-deputado José Janene (ex-PP, morto em 
2010), ao Juiz Federal Sérgio Moro na última quinta-feira (23) 
ao ser interrogado em ação penal que responde por corrupção, 
organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo 

valores desviados do esquema de corrupção na Petrobrás. De 
acordo com o Estadão, a força-tarefa aponta que o ex-assessor 
parlamentar teria recebido R$ 6 milhões do esquema, mesmo 
enquanto era julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
no Mensalão. Ao ser questionado se tinha o conhecimento 
so esquema, ele confi rmou e também afi rmou que,"Janene 
dava dinheiro para bancada toda”. Por meio de nota, o Partido 
Progressista reiterou que não compactua com atos ilícitos e 
acredita no trabalho da Justiça para esclarecer os fatos.

Mais Médicos será reajustado a partir de janeiro de 2017
Portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação 

publicada no dia 26/09, no Diário Ofi cial da União reajusta 
de R$ 10.570 para R$ 11.520 o salário de profi ssionais do 
Programa Mais Médicos. O novo valor mensal da chamada 
bolsa-formação já considera a contribuição previdenciária e 
passa a valer a partir de janeiro de 2017. “O valor da bolsa-
formação será revisto anualmente, tendo como referência 
o mês de junho do exercício fi nanceiro em curso, mediante 
indexação pelo incremento da infl ação no Brasil nos 12 meses 
anteriores à data de cálculo da revisão, com efeitos fi nanceiros 

a partir de janeiro do ano subsequente”, informou a publicação. 
O Mais Médicos foi criado pelo governo federal com o objetivo 
de melhorar o atendimento a usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde 
há escassez ou ausência desses profi ssionais, a iniciativa prevê 
mais investimentos para construção, reforma e ampliação de 
unidades básicas de saúde, além da criação de novas vagas 
de graduação e residência médica para qualifi car a formação 
desses profi ssionais.

NASA fez a maior aproximação de uma espaçonave na órbita de Júpiter 
A espaçonave Juno realizou o voo mais próximo de Júpiter na 

história, capturando imagens incríveis e informações detalhadas 
para os cientistas da NASA. A missão Juno foi lançada há cinco 
anos e viajou 2,9 bilhões de quilômetros até chegar à órbita de 
Júpiter. Ela fi cou voando pelo interior do sistema solar e usou 
a gravidade da Terra para se lançar em direção ao destino. 
A sonda Juno capturou sua primeira foto desde a chegada à 
Júpiter, como foi a chegada da sonda Juno em Júpiter. Agora, 
num dos momentos mais especiais até o momento, a espaçonave 
sobrevoou a apenas 4.200 km de distância das nuvens de Júpiter 
– o mais próximo que um veículo espacial já conseguiu chegar 
do planeta. O feito foi extremamente difícil de se coordenar. Para 
colocar isso em perspectiva, é a mesma distância entre Nova 
York e Los Angeles. A NASA pretende divulgar fotos detalhadas 

dos polos de Júpiter em breve. Dada a distância de milhões de 
quilômetros que estamos, levarão alguns dias até as imagens 
sejam baixadas. Cientistas ao redor do mundo estão ansiosos 
para saber o que a missão vai render. Juno acaba de completar 
a sua primeira órbita em volta de Júpiter, mas são planejadas 
36 no total. Um dos objetivos da missão é coletar dados sobre 
a composição, gravidade, campo magnético e origem dos 
fortes ventos de Júpiter. Juno está equipada com uma série 
de instrumentos para reunir essas informações, porém eles 
precisaram ser desligados devido à forte radiação do planeta. 
Ah, e um detalhe: a espaçonave carrega uns objetos curiosos. 
Bonecos de Lego de Galileu Galilei, da deusa Juno e de seu 
marido, Júpiter, estão a bordo, junto a uma placa dedicada a 
Galileu. Infelizmente, os Legos não devem voltar para casa.
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1) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo R$ 
500,00 mensais (seis disponíveis) 
2) Casa Alvenaria três quartos, Rua 
Antonio Garcia da Costa 550, R$ 
550,00 mensais 
3) Casa Alvenaria dois quartos, 
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 
360,00 mensais
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Wilson Figueiredo Fortes 100, 
Vale Verde R$ 550,00 mensais 
5) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (duas disponíveis) 
6) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Irineu Pique 96, Residencial 
do Lago, R$ 450,00 mensais 
7) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais
8) Casa Alvenaria, quatro quartos, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426, R$ 
880,00 mensais
9) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Alberto Barthels 204, R$ 
650,00 mensais
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
dos Dominicanos 268, R$ 650,00 
mensais
11) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Deodoro Antunes Ribeiro R$ 
890,00 mensais
12) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua José Camargo 76, R$ 480,00 
mensais 
13) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
14) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais.

1) Terreno área de 600m² 
Rua Santa Cruz Cruzmaltina, 
R$ 100.000,00 (dois lotes 
disponíveis) 
2) Terreno área de 480m² Rua 
Nossa Senhora de Fátima, Mauá 
da serra – Pr, R$ 45.000,00
3) Terreno área de 454m², 
Rua São Vicente de Paula, 
Cruzmaltina, R$ 60.000,00
4) Terreno área de 180m², Rua 
Jose Tertuliano Cadaval 625 
Mauá da Serra, R$ 30.000,00 
(dois lotes disponíveis).
5) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
6) Terreno 170m², Rua Alberto 
Bartels 334, R$ 80.000,00
7) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00
8) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 326, R$ 150.000,00 
10) Casas Alvenaria, com 70m², 
Rua Maria Quitéria a partir 
de R$ 125.000,00 (três casas 
disponíveis) 
11) Casa Alvenaria, Rua São 
Paulo 442, R$- 380.000.00
12) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 
200.000,00 
13) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 
R$ 130.000,00
14) Casas Novas 70m² Residencial 
do Lago R$ 100.000,00
15) Apartamento 2º Andar, 
100,38m² no Edifício San Marino, 
Rua dos Dominicanos, R$ 
250.000,00

LOCAÇÃO
1) Terreno área de 600m² 
Rua Santa Cruz Cruzmaltina, 
R$ 100.000,00 (dois lotes 

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

3) Terreno área de 454m², 
Rua São Vicente de Paula, 

4) Terreno área de 180m², Rua 
Jose Tertuliano Cadaval 625 
Mauá da Serra, R$ 30.000,00 

5) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

6) Terreno 170m², Rua Alberto 

7) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 

8) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 

9) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

10) Casas Alvenaria, com 70m², 
Rua Maria Quitéria a partir 
de R$ 125.000,00 (três casas 

11) Casa Alvenaria, Rua São 

12) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 

13) Casa Alvenaria Rua Piaui 30, 

14) Casas Novas 70m² Residencial 

15) Apartamento 2º Andar, 
100,38m² no Edifício San Marino, 
Rua dos Dominicanos, R$ 
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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


