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ENTRE EM CONTATO 
COM O SÓ NEGÓCIOS:

TELEFONES:

TIM: (43) 9970-0739 

EMAIL:

jornal.sonegocios@hotmail.com

  AUTO POSTO
   PILAR
(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n  - Grandes Rios - PR

Troca de óleo  
3x no cartão 

sem juros

De 24/10 a 30/10

Farmácia Nova
9985-1000

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

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones: 

(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)

COSTELADA

FERRA BODE
EM PROL DA 

CASA LAR

Dia 04 
Sexta - feira       



LINGUA DE FOGO
O povo pergunta o povo fala - Quem é o bandido 

que fugiu? Será que o patrão novo vai querer ele de 
novo?

Tem gente que vai ter que devolver os DVDs das 
criancinhas. Quem será?

Pingaiada, por causa de gaiada, deixa a Naná e 
parte pra Cici. O chifre separa, mas o valeti vai atrás 
de outro!

Valeti da saúde quer pegar bibinha, mas biba dos 
bobs não quer perder o biquinho. Huuuiii!

Na Terra da Colheitadeira, cumadi deu de presente, 
muito pro valeti... 

Segundo um cidadão do ramo: a música do 
esporte, é Chão de Giz. Porque será?

Na Terra do Café já tem luluzinho que mudou 
de lado. Não pode ver o cheiro da verdinha. Pouca 
vergonha. Mas tem gente que vota!

Colombo ou Cabral, será que vai dar de quatro 
rodas de novo. HHuuuiiio!

Segundo um cidadão informado - Na Terra da Uva 
a coisa vai fi car preta, digo amarela. Bambu com saquê! 

Diz que odeia me odeia, mas ta odiando a pessoa 
errada, eu não tava no posto, mas você tava dando no 
posto mesmo. Da próxima vez vá pro Pop.

Quem será a loira enceradeira? Não sei, mas to 
disposto a correr o risco!

Na terra do Boi ta dando bode!
Lalauzinho veiaquinho como é de sua covardia 

falou da imprensa mais uma vez, mas ele continua o 
lalauzinho veiaquinho de sempre. Pague eu, depois 
fala! Veiaco ad eternun!

Diz que samba desafi nou, mas ta no conselho, só a 
cumadi titular não sabe! Cornitude espírita!

Mi manda valeti do salão cobrar 12 reais por 
escova. Aiiii!

Amante de pedófi lo ta na fi ssura!
Deram uma cumida e arregaçaram o cara, mas 

ele não gostou. Foi no cabelo do reizinho de copas. 
Remédio!

Valeti compra banheira pra casa, mas só cabe um, 
a cumadinha reclama, parece que ele desomou. Ou 
sempre foi assim?

Na Terra da Colheitadeira lima nova ta torando 
todas. Muuu!

De um cidadão que assistiu - Com nome de cidade 
levou dura da polícia. Será que trabalhou algum dia? 
Do que vive esta fi gura? É roça! Ou contrabando!

Golpe em sócio deu pra samba vender. Será que 
vai dar lucro?

Cumadi pedi o maridu mais uma vez em casamento 
depois de 13 anos. Quer fazer um repeteco, mas a 
aliança não cabe no valeti. Ta torcendo pra que o... 
também não caiba. Revirginando! 

Deu chifre na agenda. Dr. cagueta valeti que tava 
com a amiguinha de serviço. E continua a cornitude na 
saúde! 

Carma gente: Nada ta tão ruim que não possa 
piorar! 

  PARA REFLETIR
"Talvez Deus não mude tua situação, mas Ele está usando 

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

      (43) 9933-4422 

RANCHO DO CABOCLÃO
DO AMIGO TONY CELSO.

O NOVO PONTO DE ENCONTRO DE 

ORTIGUEIRA E REGIÃO. 

AV. FARROUPILHA, Nº: 1008 - JARDIM ALVORADA - ORTIGUEIRA - PR
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 24/10 a 30/10

 Justiça decreta indisponibilidade de bens 
de servidor acusado de enriquecimento 

ilícito em Bom Sucesso 
Se a moda pega!

Quando quer ao justiça funciona!
A Vara da Fazenda Pública de Jandaia do Sul, decretou, 

no dia 7 de outubro, em decisão liminar, a indisponibilidade de 
bens de servidor público da Câmara Municipal de Bom Sucesso, 
requerido por ato de improbidade administrativa. A decisão 
atende ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Paraná, que requereu o funcionário público por enriquecimento 
ilícito, em função do recebimento indevido de diárias no valor de 
R$ 8.246,25. Na ação, a 1ª Promotoria de Justiça de Jandaia 
do Sul argumenta que os valores pagos em diárias pelo poder 
Legislativo ao servidor são incompatíveis com a realidade do 
município de Bom Sucesso, chegando a superar, inclusive, 
valores pagos por municípios de grande porte do Estado. 
Ao requerido na ação, que exerce o cargo de assessor do 
presidente da Câmara Municipal, foram realizados empenhos 
que alcançaram R$ 16,4 mil somente nos dois primeiros meses 
de 2016. Posteriormente, o servidor restituiu R$ 9 mil aos cofres 
públicos sem, no entanto, qualquer atualização ou correção 
monetária. Além disso, não houve prestação de contas por parte 
do agente público em relação às diárias recebidas. Com a ação, 
o Ministério Público busca a restituição integral dos valores 
pagos e a condenação do servidor com a posterior aplicação 
das sanções previstas na legislação por ato de improbidade, 
entre elas a perda da função pública e a aplicação de multa.

Federal prende agentes da Polícia Legislativa 
em Brasília

A Polícia Federal cumpriu no dia 21 de outubro, mandados 
judiciais no Senado Federal ligados a uma nova operação, 
denominada Métis, que apura a atuação de agentes da Polícia 
Legislativa para atrapalhar as investigações da Operação Lava 
Jato e também de outros casos envolvendo políticos. Quatro 
mandados são de prisão temporária de membros da Polícia 
Legislativa. A PF aponta o diretor da Polícia do Senado, Pedro 
Ricardo Araújo de Carvalho, como líder do grupo que utilizava 
a estrutura de inteligência da Polícia Legislativa para atrapalhar 
investigações contra senadores e ex-senadores. Agentes da 
PF foram para os gabinetes da Polícia Legislativa do Senado, 
no subsolo da Casa, para coletar provas. Segundo a PF, o alvo 
dos mandados, não era os gabinetes ou endereços de políticos. 
De acordo com a PF, Carvalho “ordenou a prática de atos de 
intimidação à Polícia Federal, no cumprimento de mandado 
expedido pelo Supremo Tribunal Federal em apartamento 
funcional de Senador”. Carvalho é homem de confi ança do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) que, 
segundo sua assessoria, encontrava-se em Maceió nesta 
sexta-feira. Ao todo, são nove mandados judiciais. O grupo 
vai responder pelos crimes de associação criminosa armada, 
corrupção privilegiada e embaraço à investigação de infração 
penal. Somadas, as penas podem chegar a 14 anos de prisão, 
além de multa. 

Liga ou desliga ta enchendo o saco
To ligado!

Órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a 
retomar a aplicação de multas para motoristas que trafegarem 
por rodovias com o farol desligado, nas estradas em que 
houver sinalização clara sobre o assunto. Um ofício com o 
novo entendimento foi enviado pelo Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) aos órgãos locais na quarta-feira, 19 
de outubro. Na prática, isso signifi ca que as multas podem 
ser aplicadas sempre que não houver "ambiguidade" sobre a 
necessidade do farol – nas estradas em área rural, e nos trechos 
urbanos que estiverem devidamente sinalizados, por exemplo. 
Alguns órgãos, como o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Distrito Federal (DER-DF), já retomaram a fi scalização. 

Em 2 de setembro, a Justiça suspendeu a cobrança sob o 
argumento de que, muitas vezes, os motoristas confundiam as 
rodovias com ruas e avenidas que compõem a malha urbana. 
A decisão não anulou as multas que já tinham sido aplicadas.  
Em julho, a Secretaria de Transportes de São Paulo emitiu nota 
informando que as marginais, Pinheiros e Tietê, por exemplo, 
não são rodovias. O Denatran não emitiu regras específi cas 
sobre a sinalização que deverá ser aplicada. A princípio, as 
placas devem seguir o mesmo padrão que já é adotado para 
outros avisos em rodovias, como a delimitação dos trechos sob 
concessão (onde é cobrado pedágio).

Policiais do Senado rastrearam escutas para Gleisi e Lobão Filho
Os senadores Lobão Filho (PMDB-MA) e Gleisi Hoffmann 

(PT-PR), investigados na Operação Lava-Jato, utilizaram os 
serviços de contra-inteligência da polícia legislativa do Senado 
para rastrear eventuais escutas em imóveis particulares, 
segundo investigação da Operação Métis, defl agrada na manhã 
de sexta-feira, dia 21 de outubro. Quatro policiais do Senado, 
responsáveis pela varredura, foram presos sob suspeita de 

obstruir a Operação Lava-Jato. “A deliberada utilização de um 
equipamento sofi sticado, de propriedade do Senado Federal, 
utilizando recursos públicos, passagens aéreas custeadas pelo 
Erário e servidores concursados, em escritórios ou residências 
particulares, não possui outro objetivo senão o de embaraçar 
a investigação de infração penal que envolve organização 
criminosa”, diz um documento da investigação.

 Vereador quer proibir a exploração do gás de xisto
Algumas propostas sobre o gás xisto, estão sendo 

debatidas na Assembleia Legislativa do Paraná e várias 
cidades já tomaram iniciativas para proibir a exploração pelo 
método não convencional chamado fraturamento hidráulico, 
ou fracking, altamente poluente e grande consumidor de 
água. Recentemente, a Câmara Municipal de Ivaiporã, discutiu 
a questão e antes, o prefeito Carlos Gil, também já havia 
sancionado um decreto lei que proíbe a exploração, alegando 
que tal medida estava sendo adotada porque recentemente 
uma empresa passou a realizar levantamentos de dados no 
Vale do Ivaí sobre eventuais depósitos de gás e petróleo. 
O referido levantamento foi feito com sistema de pesquisa 
sísmica de refl exão, que usou caminhões com equipamentos 
de emissão de sinais para coleta de imagens do solo. Como 

a região é agrícola, muitos não querem arriscar e, por isso, 
estão precavendo, pois a exploração pelo método fracking é 
altamente destrutiva para o meio ambiente. As leis e decretos 
não vão impedir a exploração, desde que elas ocorram por 
método convencional. No caso de Borrazópolis, o vereador 
Marcos Piva propôs audiência pública para discussão do projeto 
de lei, número 006/2006, de sua autoria, o qual dispõe sobre 
a referida proibição da concessão de alvará ou licença para 
utilização do solo com a fi nalidade deste tipo de exploração. 
O evento será realizado no dia 26 de outubro, de 2016, às 
19:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal. O convite foi 
enviada pelo poder legislativo e assinado pela presidente da 
Câmara, Sônia Regina da Silva Berti, direcionado aos órgãos 
de imprensa e toda sociedade.

Segundo ME o Enem será cancelado em escola ocupada
O ministro da Educação, Mendonça Filho, afi rmou na quarta-

feira, 19 de outubro, que os estudantes que seguem ocupando 
escolas pelo Brasil têm até o dia 31 de outubro para deixarem os 
locais. Segundo ele, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 
será cancelado nos locais ocupados. "Nós temos monitorado 
dia a dia a situação de cada escola onde se prevê a realização 
do Enem para que a gente possa garantir aos estudantes essa 
realização. Todos podem protestar democraticamente, mas ao 
mesmo tempo entendemos que o direito de estudar, de acessar 
uma prova que é inclusiva, deve ser preservado a todos os 
brasileiros", declarou o ministro. "Até o dia 31 de outubro essas 
escolas ou localidades devem estar desocupadas", ressaltou. 
Candidatos poderão perder a prova - Mendonça alertou que 
cerca de 95.083 mil candidatos terão que fazer o Enem em 
uma nova data caso os locais de provas -- previstos para a 
realização do exame -- continuem ocupados. "Faço um apelo 

aos estudantes do Brasil. Deixem os jovens se submeterem ao 
Enem. O Estado brasileiro vai ter que arcar com os custos de 
uma nova prova", disse. O ministro calcula que o gasto para a 
realização de um novo exame será de mais de R$ 8 milhões, 
já que cada prova tem o custo unitário de R$ 90. Segundo 
Maria Inês Fini, presidente do Inep, 181 locais de prova estão 
ocupados em todo o Brasil. Desses, 145 estão no Paraná, 12 no 
Rio Grande do Norte e 6 em Minas Gerais. Nos demais estados, 
os protestos estão diluídos. Enem 2016 - As provas deste ano 
acontecem nos dias 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, serão 
aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza. 
No domingo, serão os exames de linguagens, códigos e suas 
tecnologias, matemática e redação. Os portões serão fechados 
às 13h, de acordo com o horário ofi cial de Brasília. Vale lembrar 
que não haverá tolerância de horário. Programe-se para chegar 
com no mínimo uma hora de antecedência.

Depoimentos de Eike e Palocci podem abrir nova CPI do BNDES
Em função dos novos depoimentos prestados pelo ex-ministro 

Antonio Palocci e o empresário Eike Batista à Lava Jato, a 
deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) começou a colher assinaturas 
para a abertura de uma nova CPI do BNDES, informou Lauro 
Jardim em sua coluna, no Globo. Cristiane, que é fi lha do 

ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado no processo 
do Mensalão, deseja que a CPI cruze os dados de pagamentos 
do BNDES a grandes empreiteiras por obras no exterior, com 
doações de campanha, e as datas de pagamentos feitos por 
elas a políticos do PT.

Farmácia Nova
9985-1000



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Portela, em frente ao SAMU, foi localizado novamente o rapaz que 
tinha sido abordado em atitude suspeita, e ao ser indagado sobre a 
autoria do crime, este assumiu o roubo, porem o mesmo negou-se 
a informar o nome do indivíduo que conduzia a motocicleta. O caso 
foi levado a Delegacia de Polícia.

Jovens são presos acusados de tráfi co de droga 
Em Faxinal a PM prendeu João Julho, um jovem de 18 anos e dois 

menores de 14 e 16 anos, acusados de tráfi co de drogas na Av. Brasil 
com a Rua Eurides Cavalheiro de Meira. "Recebemos informações 
que havia pessoas comercializando drogas e que uma delas estaria 
portando um revólver. A equipe avistou os rapazes, que ao perceber 
a viatura, dois evadiram-se, distanciando-se do terceiro, que foi 
abordado e era o menor de 16 anos. No bolso da calça, ele tinha 05 
invólucros de plástico de cor azul, contendo maconha, pesando 14 
gramas. Pouco depois os outros dois, sendo um rapaz de 18 anos 
e um adolescente de 14 anos, também foram localizados. No bolso 
do adolescente, foi encontrada a quantia de R$7,00 e ele dispensou 
objetos em um terreno ao lado, porém a equipe não conseguiu 
localizar. Diante dos fatos, todos foram encaminhados, juntamente 
com o entorpecente, e dinheiro até a 53ª Delegacia Regional de 
Polícia de Faxinal", informou a PM. Os três acusados negaram que 
tenham qualquer envolvimento com o tráfi co.

Furto de revolver em fazenda
A Polícia Militar de Borrazópolis foi acionada para comparecer na 

Rua Boa Esperança nº 1363, na casa do policial militar da reserva, 
cabo Galvão e sua esposa Doroti. Uma funcionária contou que o PM 
foi viajar na sexta, 14 de outubro, sendo que a mesma trabalhou, na 
casa, no sábado dia 15, saindo da residência às 14h00min e retornando 
na manhã de segunda, 17 de outubro, quando encontrou o local com 
a janela da frente arrombada e tudo revirado. A princípio foi levado um 
revólver da marca taurus calibre .38 e o Destacamento aguardava a 
chegada do Policial, para verifi car se mais algum objeto foi levado. 

Furto na fazenda
Furto na Fazenda Rancho Alegre, na Estrada da Fogueira, 

km 7, a vítima, um dos funcionários, relatou que da propriedade 
foram levados os seguintes objetos: uma motosserra; uma sela; um 
arreio; um cabresto; um freio e um laço. A casa existente no local foi 
arrombada e revirada, porém não foi percebida a falta de objetos. A 
PM foi informada que existe outro empregado na propriedade e que 
ele deixou o local do crime às 16h00min de 16 out. 2016, sendo que 
o furto foi percebido na manhã do dia seguinte.

Furto de tábuas em fazenda
No dia 17 de outubro, na Estrada da Fogueira, km 12, em 

Borrazópolis, mais precisamente no Sitio Catugi, a vítima contou que 
um funcionário esteve no local e constatou que estava tudo normal, 
mas dois dias depois, foi informado que haviam furtado todas as 
tábuas de peroba de uma casa em sua propriedade. Vale ressaltar 
que no mesmo Km, mas em outra propriedade que fi ca do outro lado 
da estrada, também houve furto de casas de madeira há uma semana.

Roubo de moto
Ladrões furtaram uma motocicleta na Rua Bento Terezi, 315, na 

Popular Nova. A vítima deixou sua motocicleta Honda CG 125 Titan 
com placa AKX- 4988, na sua residência estacionada, junto co as 
chaves, e quando retornou a mesma já não se encontrava. O furto 
foi na noite de 19 para 20 de outubro. 

Moto queimada em Kaloré
No dia 19 de outubro, na Rodovia Domingos Massa, em meio 

a um canavial, foi localizado uma motocicleta toda queimada com 
placa ALI-4604. Ao checar no sistema, a mesma não conferia com a 
motocicleta encontrada, tratando-se de uma Honda NX4, Falcon de 
cor preta, placa MCT-8496. Todas as providências foram tomadas.

Polícia prende acusados de furtar peixes
Era madrugada de quinta-feira, 20 de outubro, de 2016, a Polícia 

Militar de Borrazópolis foi acionada pelo agricultor Valdir Rocha, que 

Furto a residência em Faxinal
Em Faxinal uma menor registrou um furto na Rua Santos Dumont, 

no dia 22 de outubro. Disse que deixou sua residência, por volta 
das 20h00min, retornando à 01h30min, quando encontrou a porta 
arrombada. Do interior da casa, foi subtraído um tablet da marca 
Samsung com capa roxa e a quantia de R$ 370,00. 

Furto de animais em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco, no sábado, dia 22 de outubro, foi percebido, às 

16 horas, o furto de carneiros na Estrada do Porto Espanhol, em um 
Sítio. Por volta das 15h00min, o agricultor percebeu um rastro de 
sangue na beira da cerca da divisa da propriedade onde é morador. 
Ao verifi car, encontrou vísceras e a cabeça de um carneiro furtado. 
Outros animais teriam sido furtados do sítio.

Briga no bar em Grandes Rios
No dia 21 de outubro, de 2016, às 22 horas, Av. Brasil, no Bar do 

Negão, houve uma briga e uma pessoa foi agredida com um copo no 
rosto. A vítima foi levada para o Hospital e o fato seria investigado. 
A vítima disse conhecer o agressor.

Bandidos invadem casa na zona rural de Borrazópolis
Foi recuperado na Rodovia do Milho, próximo a Apucarana, 

o veículo Pálio roubado em Borrazópolis, que estava em estado 
de abandono e pertence a Natalício de Oliveira Melo e a Dirce 
Alves Senes, que pediram ajuda, no sentido de acionar a Polícia, 
informando que eles tinham sido vítimas de um roubo. Em seguida 
informaram que por volta das 02h30min da madrugada, a casa em 
que residem, na Associação do Banestado (Clube), localizada no KM 
2 as margens da Rodovia PR-466, sentido Kaloré, foi invadida por três 
elementos vestidos de preto, com capuzes e armados. Dois tinham 
estatura menor, e o terceiro era alto e gordo, sendo um deles com 
uma tatuagem no braço. As vítimas foram amordaçadas, tiveram as 
mãos amarradas e foram deixadas com fi tas adesivas na boca. Os 
bandidos fi zeram diversas ameaças de morte, inclusive engatilhando 
uma pistola na cabeça de Natalício, querendo saber onde estava a 
arma. Como a vítima não possui armamento, os bandidos fugiram 
levando o carro, um Pálio preto, ano 2005 com placas IMU/1093 de 
Borrazópolis, alguns objetos, cerca de dois mil reais em dinheiro e 
os celulares dos moradores. No quintal, fi cou um cortador de grama 
e um aparelho de som, que eles não conseguiram colocar dentro 
do veículo. Deixaram ainda uma mochila com algumas ferramentas, 
entre elas um pé de cabra. A Polícia Militar, avisada, foi até o 
local, fez os devidos levantamentos. As vítimas estavam abaladas 
psicologicamente, devido às ameaças que foram feitas durante o 
roubo. Todas as providências foram tomadas e o caso é investigado.

Assalto com prisão em Faxinal 
 A Polícia Militar de Faxinal registrou um assalto, mas também 

conseguiu prender um dos suspeitos de nome Eduardo Henrique 
Kochinski, acusado de praticado o crime. O roubo foi às 02h40min da 
madrugada do dia 16 de outubro, na Rua Antonio Garcia da Costa, 
no ACV Salão de Eventos. Um responsável pelo local, Antonio Carlos 
Verti, relatou que sua funcionária informou que um indivíduo usando 
blusa de cor preta, calça jeans e capacete vermelho, foi até a bilheteria 
e deu voz de assalto, segurando a vítima pelo braço e apontando uma 
arma de fogo contra a mesma, porem não obteve êxito em subtrair 
nenhum bem. Após a ação, o acusado subiu em uma motocicleta de 
cor vermelha, que era conduzido por outro ladrão, os quais tomaram 
rumo ignorado. Buscas foram feita, sendo que na Rua Antonio Garcia 
da Costa, próximo ao Colégio Augusto Bahls, os soldados de plantão 
abordaram Eduardo Henrique que se encontrava bastante nervoso 
e também ofegante. Submetido a revista pessoal, nada de ilícito foi 
localizado. Então começaram novas diligências, sendo que na Rua 
Yani de Oliveira Munhoz, foi encontrado jogado, próximo a um monte 
de areia, um capacete de cor vermelha e alguns objetos em seu 
interior, sendo entre eles, um revólver cal .32, com 06 (seis) munições 
intactas e uma blusa de cor preta. Ao retornar na Rua Vitor Mendes 
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tem uma propriedade rural nos fundos da Igreja do Bairro Santo 
Antônio (Água Maringá). Ele estava na sede do sítio, quando ouviu 
barulho e percebeu movimentação estranha em uma represa onde 
produz peixes. Acionada, a Polícia Militar foi ao local, momento em que 
aproximadamente cinco pessoas evadiram-se. Foram feitas buscas 
e a Polícia ainda fi cou em um local estratégico, quando mais tarde 
dois dos suspeitos, um menor e um rapaz de nome Augusto,  foram 
vistos e receberam voz de prisão. Foram apreendidos materiais de 
pesca, Ainda em Borrazópolis houve relatos de que houve danos 
na fi ação elétrica de uma bomba d´água e que ainda os acusados 
deixaram cair um boné e um peixe.  O caso também foi levado para a 
Delegacia de Faxinal, e todos os participantes já estariam identifi cados.

Agressão e furto em Faxinal
A Polícia Militar de Faxinal registrou duas ocorrências que foram 

divulgadas no relatório de imprensa do dia 18 de outubro. Uma delas 
foi de um jovem de 21 anos, agredido dentro de casa, na Rua São 
Lourenço, 567, no Jardim Santa Helena.  Segundo informações, o 
motivo foi uma dívida de 40 reais. O pai informou que três pessoas 
entraram no local, entre elas, o rapaz que tinha o dinheiro para 
receber. Foram várias agressões na cabeça e no estômago, a 
ponto da vítima fi car praticamente desmaiada. O caso está sendo 
apurado. Houve ainda um furto na Estrada da cabeceira do Rio 
Azul, na Fazenda Itapuã. O proprietário relatou que seu caseiro se 
deslocou até a referida propriedade para desligar a bomba d’água 
e constatou que a mesma havia sido furtada. Buscas foram feitas, 
mas não há pistas dos ladrões.

Tentativa de assalto a van escolar
Ainda na quinta-feira, por volta das 23 horas, ocorreu um assalto, 

na forma tentada, contra uma van escolar, praticamente no mesmo 
local. O veículo de uma empresa de Kaloré voltava de uma faculdade 
de Jandaia trazendo alunos, quando entre a Associação do Banestado 
e o Clube Abas Largas, um motoqueiro tentou interceptar a van 
jogando a moto na frente do veículo. O motorista conseguiu desviar 
por algumas vezes da moto e seguir seu trajeto com os alunos, 
sentido Borrazópolis, mas ainda teria sido seguido pela moto e um 
carro, possivelmente um Gol, veículos estes que desapareceram logo 
em seguida. A Polícia Militar foi avisada, fez buscas, mas nenhum 
suspeito foi encontrado.

Tentativa e roubo de porcos em Rio Branco do Ivaí 
A Polícia Militar, de Rio Branco do Ivaí, registrou dois furtos de 

porcos. No dia 19 de outubro, de 2016, no Sítio São Roque, no bairro 
Borboleta, furtaram dois animais com cerca de 50 kg cada. O agricultor 
seguiu rastros de sangue e localizou os restos mortais dos animais 
na beira do Rio Catanduva, a carne foi levada. Também no dia 19, 
um morador da Rua Rio Nilo, nº 54, disse ao cabo J. Fernandes e 
soldado Zamariola, que três indivíduos tentaram furtar seus porcos 
durante a madrugada, por volta da 01:00 hora. Ele ouviu barulhos, 
em sua propriedade e notou que estes indivíduos empreenderam 
fuga pelos fundos. Nada foi levado. 

Moto roubada em Mauá é recuperada
A Polícia Militar de Califórnia conseguiu recuperar uma motocicleta 

furtada no dia 19 de outubro, em Mauá da Serra e também prender 
um homem que era foragido da Penitenciária de Londrina (Pel). 
"Após a solicitação de uma mulher alegando que seu ex-marido 
estaria a ameaçando dentro de um bar, a equipe de serviço foi até 
o endereço, momento em que o autor conseguiu evadir-se, vindo a 
pular o quintal de várias casas. Buscas foram feitas, e pouco depois 
ele foi capturado. Feita a checagem no sistema, foi constatado que 
o mesmo está foragido há 8 meses da penitenciária de Londrina 
e que ainda era autor do furto de uma motocicleta em Mauá da 
Serra", informou a Polícia Militar. O detido é Luis Carlos Krassouski 
e a moto encontrada com ele é uma Honda com placas AON-9035. 
Participaram da ocorrência, o sargento Fraga e os solados, Mônica, 
Edervan, Amauri e Gleisiane.
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Notícia divulgada por órgãos de imprensa da região chamou 
atenção, na manhã de sexta-feira, dia 21 de outubro, na cidade 
de Apucarana. Foram presos, o secretário do Meio Ambiente, 
Éverton Pires e um servidor lotado na mesma Secretaria. 
Segundo informações, os mandados de prisão e também de 
busca e apreensão, foram autorizados e expedidos pelo Juiz 
José Roberto Silvério, da 2ª Vara Criminal de Apucarana. Os 
acusados são investigados pelo promotor Eduardo Augusto 
Cabrini, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Apucarana. 
A acusação é de improbidade administrativa, o que levou a 
uma investigação para apurar a informação de que Éverton 
estaria fazendo consultorias ambientais dentro da Secretaria do 
Meio Ambiente, usando para isto, a estrutura pública municipal. 
Além das prisões, foram feitas buscas na casa do Secretário 
e no órgão público. Os acusados negam veementemente que 
tenham cometido os crimes a eles imputados.

 Secretário do Meio Ambiente preso em 
Apucarana 

A partir do ano que vem, os bancos vão passar a exigir que 
os boletos informem o CPF de quem está sendo cobrado. Isso 
vai tornar mais fáceis os pagamentos. É uma das maneiras 
mais populares e fáceis de fazer um pagamento, desde que 
a gente não perca a data do vencimento. Ao tentar pagar um 
boleto vencido com o aplicativo do banco, vem a mensagem: 
data inválida. Em muitos casos, é preciso ir numa agência 
do banco que emitiu o boleto para que os juros e a multa 
sejam calculados, ou pedir uma segunda via com uma nova 
data de vencimento. Um transtorno. Com o novo sistema, 
boletos vencidos podem ser pagos no aplicativo, na agência 
lotérica, em qualquer banco. Os juros e a multa são calculados 
automaticamente. Disso não dá para se livrar, mas do transtorno, 
sim. Os boletos só vão ser emitidos se a pessoa ou empresa 
pagadora informar o CPF ou CNPJ para quem está fazendo 
a cobrança. O cobrador envia o boleto e as informações vão 
para uma base de dados, acessível aos bancos. Quando o 
devedor fi zer o pagamento, os dados do boleto têm que bater 
com os que estão no banco. O novo sistema deve evitar que 
fraudadores enviem boletos em nome de empresas e fi quem 
com o dinheiro.

Boletos deverão apresentar CPF do pagador 

A participação das mulheres na gestão das propriedades tem 
gerado grandes transformações no meio rural. Elas estão cada 
vez mais auxiliando na tomada de decisões, proporcionando a 
diversifi cação das propriedades, a adesão a novas tecnologias 
e elevação da renda. Além de melhorar a auto-estima e abrir 
novos horizontes profi ssionais, as mudanças estão ajudando 
na fi xação das famílias no campo. A avaliação foi feita por 
autoridades e lideranças do meio rural, durante o 23º Encontro 
da Mulher Rural. O evento, realizado na quinta-feira (20/10) 
nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de 
Apucarana (Acea), reuniu cerca de 600 participantes, oriundas 
de 12 municípios da região. O encontro, que estava previsto 
para acontecer ao longo do dia, realçou o protagonismo das 
mulheres com dinâmicas especiais. Na edição deste ano não 
houve longas palestras, mas atividades que, na maior parte do 
tempo, foram conduzidas pelas próprias agricultoras. Desde 
a abertura solene, quando o hino nacional foi interpretado por 
agricultoras e a mensagem ecumênica foi conduzida por uma 
produtora, o evento valorizou a participação das trabalhadoras 
do campo. O prefeito de Apucarana, Beto Preto, destacou o 
trabalho realizado pela Emater, salientando as conquistas, e 
fez um alerta para os novos desafi os, entre os quais estão as 
mudanças que vão infl uenciar na aposentadoria. “Estão falando 
muito em alterações nas regras da Previdência Social. Só que 
não é a mesma coisa falar de mudança para o trabalhador urbano 
e o rural. Quem trabalha no campo tem outros agravantes. Faço 
um pedido para vocês: falem, se levantem e participem das 
discussões pois é um momento de mudança”, frisa Beto Preto.

Encontro da mulher rural reúne cerca de 
600 participantes 

O agricultor Augusto Aparecido Cicatto, de 41 anos é o único 
prefeito eleito pelo PT, no Vale do Ivaí, região que integra 26 
municípios. Ao ser questionado, o político disse, "nem todo saco 
é de laranja podre, pois existem também frutos bons", e que foi 
exatamente isso que a população percebeu em seu município. 
Cicato agradeceu os votos e afi rmou que será um prefeito 
de todos, sempre buscando a união e o desenvolvimento do 
município. O próprio Secretário de Justiça, Trabalho e Cidadania, 
Artagão Junior Secretário disse que estará colocando seu 
gabinete e toda sua estrutura a disposição do novo prefeito e 
de seu vice, o Carlos Bandiera de Matos. Vale ressaltar que 
"Carlão" foi prefeito tendo como vice o Cicato e agora os dois 
fi zeram a mesma "dobradinha", mas invertendo os cargos. 
No dia 18 de outubro, os eleitos estavam em Curitiba fazendo 
uma peregrinação pelas secretarias, gabinetes de deputados 
e visitando outros órgãos públicos, entres eles o secretário de 
Administração do Governador Beto Richa, Reinhold Stephanes, 
o deputado Stephanes Jr, o assessor parlamentar Flores 
Pilarski, Artagão Junior e outros. Uma ação que visa buscar 
parcerias para administrar a cidade nos próximos quatro anos. 
Cicato conseguiu vencer a máquina pública, com 51.30% da 
preferência do eleitor, ou 1.083 votos. O derrotado, foi o prefeito 
Silvio Petrassi, do PMDB, que fi cou com 48.70% ou 1,028 votos, 
uma diferença de apenas 55 votos.

Único do PT no Vale do Ivaí é de Ariranha
"Nem todo saco é de laranja podre, existem 

também os frutos bons", disse Augusto Cicato, 
de Ariranha do Ivaí, que foi o único prefeito eleito 

do PT na Região

O deputado cassado Eduardo Cunha já afi rmou a seus 
advogados que está disposto a colaborar com a Operação 
Lava Jato. "Eu quero falar, eu vou falar", disse o peemedebista, 
conforme fontes próximas. Para fechar um acordo de delação 
premiada, o Ministério Público Federal não abre mão de um 
ponto: Cunha deverá passar pelo menos três anos atrás das 
grades, em regime fechado, informou a reportagem do Valor. 
Como lembrou o portal 247, no caso de não colaboração, o 
juiz Sergio Moro pode condenar Cunha a mais de 20 anos de 
prisão. O conteúdo bombástico de uma possível delação de 
Cunha já assusta o Planalto. Desde que foi encarcerado na 
custódia da Polícia Federal (PF) em Curitiba, na quarta-feira 
(19), Cunha teve conversas longas e tensas com integrantes 
de sua equipe de advogados. Em um dos diálogos, um dos 
defensores deixou clara a situação do ex-deputado. Desde 
que foi preso, Cunha teve rompantes de raiva durante as 
conversas com os advogados. Ele disse repetidas vezes 
que quer entregar o que sabe sobre supostos ilícitos que 
envolveriam Moreira Franco, secretário executivo do Programa 
de Parcerias de Investimentos e fi gura importante do governo do 
presidente Michel Temer. Moreira Franco tem negado qualquer 
envolvimento em irregularidades.

Eduardo Cunha: 
"Eu quero falar, eu vou falar"

O sócio da empreiteira Engevix José Antunes Sobrinho 
afi rmou a autoridades federais que a construtora pagou propinas 
ligadas a obras das estatais paulistas CDHU e Dersa durante os 
governos dos tucanos Geraldo Alckmin e José Serra, segundo 
reportagem da revista Época. A publicação informa que, em 
negociação de delação da Engevix, Antunes também apontou 
suborno em contratos da empresa federal Valec e o do órgão 
federal Dnit. De acordo com a "Época", Antunes apontou os casos 
na semana passada em reunião realizada com representantes 
da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério da 
Transparência para discutir um acordo de leniência (espécie 
de delação premiada para empresas) entre a empreiteira e os 
órgãos federais. O sócio da Engevix relatou que os repasses 
ilegais ligados à CDHU tiveram vinculação com cinco contratos 
assinados com a companhia de habitação a partir de 2002 e 
na Dersa as irregularidades envolveram dez contratos entre 
2005 e 2014. Os subornos ocorreram entre 2006 e 2011 na 
Valec e em 2007 no Dnit, de acordo com o relato noticiado pela 
revista. Os repasses ilegais feitos por executivos da Engevix 
somaram mais de R$ 20 milhões, segundo a publicação. As 
estatais afi rmaram desconhecer casos de propinas nas obras, 
de acordo com a "Época".

Empreiteiro aponta propina em obras dos 
governos Serra e Alckmin

Tá tudo dominado!
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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.

Reunidos no Café Grandes Rios, do amigo Toninho do Café, 
craque de bola

Bene, Moacir Pomini, deputado Tercilio Turini e Tolstoi 
Mantovani em encontro em Londrina

No sábado passado, houve teste de Hepatite C gratuito na 
Casa da Amizade de Faxinal. O povo agradece. Parabéns aos 

organizadores! 

FLASHES DO FERRA BODE 
EM FAXINAL!

Toco Oleinik, ladeado pelas irmãs, Angelita, Marlene, 
Leila e Tuta
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

2016

FLASHES DO FERRA 
BODE EM FAXINAL!

Daniella Mostachio de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Osmar Chevônica de níver em Rosário do Ivaí. Parabéns!! 
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Segundo Turini acordo com servidores é 
quase impossível

Deputado Tercilio Turini alerta que fi ca difí cil para 
funcionalismo estadual confi ar no governo que não 

quer cumprir lei e repor infl ação

Sem a reti rada das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que suspendem a reposição da infl ação aos servidores 
estaduais, é impossível buscar qualquer consenso com o 
funcionalismo – disse o deputado estadual Tercilio Turini, ao 
solicitar mais uma vez o “bom senso” do governo do Estado. “Se 
o governo não quer cumprir a lei, não quer respeitar o acordo que 
prevê a recuperação de perdas infl acionárias em janeiro de 2017, 
como pode pretender um novo entendimento com os servidores?”, 
questi onou. Para Turini, a reti rada das emendas encaminhadas 
à Assembleia Legislati va é a primeira condição, para um possível 
resultado positi vo na negociação com as categorias em greve. 
“Fica difí cil para os servidores confi arem em outras propostas 
do governo, sem o cumprimento do acordo vigente. Não existe 
lógica na posição do governo: quer novo entendimento, mas 
desrespeita o acordo que com muito custo encerrou a longa greve 
do ano passado”, ressaltou o deputado em pronunciamento no 
plenário, em 19 de outubro, de 2016. Tercilio Turini lembrou que o 
cronograma de reposição da infl ação foi o principal ponto no atual 
acordo. “Sem o cumprimento disso, vai se criar mais um impasse 
com grandes difi culdades de solução. Infelizmente o governo está 
dando um mau exemplo, justamente uma insti tuição que deveria 
obedecer uma lei e não querer descumpri-la”, afi rmou o deputado.

Congresso aprova projeto que libera crédito para o Fies 
Congresso aprovou ontem o projeto que autoriza a liberação de crédito 

suplementar de R$ 1,1 bilhão para o Ministério da Educação (MEC) – desse 
montante, R$ 702,5 milhões são para o programa de Financiamento Estudantil 
(Fies). O texto vai para sanção do presidente. O ministro da Educação, o 
deputado licenciado Mendonça Filho (DEM-PE), compareceu pessoalmente 
ao plenário da Câmara, a fi m de garantir apoio para votar a proposta, que 
passou de forma simbólica (sem o registro de votos). A discussão do crédito 
para o Fies havia sido adiada por duas vezes por falta de quórum. Em razão 
disso, o governo já atrasou em três meses os repasses para as instituições 
de ensino superior cadastradas no programa. Universidades reclamavam 

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.

que isso inviabiliza seu funcionamento e a manutenção de estudantes que utilizam o fi nanciamento público para cursar o nível 
superior. Desta vez, os parlamentares da base aliada se mobilizaram para participar da sessão conjunta. O presidente do 
Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), também atuou para garantir a presença dos deputados e senadores e ainda 
ajudou o Palácio do Planalto ao anunciar a inversão de pauta para votar a proposta logo após a manutenção de três créditos 
presidenciais. Parlamentares da base e da oposição se dividiram em plenário em discursos favoráveis ao projeto. O deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) destacou que o crédito também vai contemplar recursos para a realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) – cerca de R$ 400 milhões do total de créditos serão destinados para a prova dos dias 5 e 6. Já o líder 
do PT no Senado, Humberto Costa (PE), fez questão de ressaltar que a oposição sempre foi favorável ao projeto, ao contrário 
do que teriam sugerido integrantes da base aliada de Temer. Agilidade. As entidades que representam as instituições de ensino 
privadas comemoraram a aprovação, mas ressaltaram que ainda é preciso agilidade do governo para a liberação do recurso. As 
faculdades estão sem receber desde julho – e a soma dos atrasos é de cerca de R$ 5 bilhões, referentes a 1,8 milhão de alunos. 
“Espero que o governo acelere a liberação, porque o prejuízo já é grande para as instituições.

 Movimento quer reduzir salários em São Pedro do Ivaí 
Com o cargo de prefeito recebendo mais de 18 mil e presidente da câmara, mais de 7 mil, um grupo 

de pessoas está promovendo uma abaixo assinado para reduzir salário de políticos
Intitulado como, "Nossa Voz" e como lema "A mudança maior tem que começar em 

nós", um grupo de pessoas está realizando um abaixo assinado para reduzir salários de 
políticos em São Pedro do Ivaí. “Dinheiro público é dinheiro nosso, vamos fazer nossa 
parte. Um movimento popular, sem vínculo político, acreditando em uma cidade ainda 
melhor. Qual o salário do prefeito (a) de São Pedro do Ivaí? Qual o salário do vereador 
(a) de são Pedro do Ivaí? - Vivemos em momentos de mudanças signifi cativas no quadro 
socioeconômico a nível nacional. Está cada vez mais claro que recursos públicos estão 

e fi carão mais reduzidos. Prefeitos terão que se adaptar para uma nova realidade. E ai, o que fazer? A culpa é de quem? O que 
temos haver com isso? Política deve se basear em um ideal para o bem comum de um município, estado ou federação. gestores 
devem administrar recursos fi nanceiros, patrimoniais e humanos de maneira lícita, responsável e transparente. A tarefa é árdua e 
difícil e se mal administrada quem paga é o povo. Podemos até culpar deputados, senadores, presidente... A cultura de um povo... 
as difi culdades... Mas o que eu estou fazendo para mudar? O político pode e deve fazer caridade e ajudar a comunidade, o que 
não precisa é ganhar altos salários para fazer assistencialismo político. *Muitos dos nossos vereadores possuem outras atividades 
remuneradas (servidores, empresários, agricultores...). Devem sim ganhar salários dignos, para sanarem suas necessidades", diz 
o abaixo assinado. Consta no documento, os valores dos salários dos políticos, no caso do cargo de prefeito: R$18.613,44; vice 
prefeito R$7.408,17; presidente da Câmara R$7.408,15 e demais vereadores R$4.938,77. A proposta e que seja utilizado como 
base, o salário mínimo regional, o que reduziria o salário do prefeito de 18 para 10 mil e dos vereadores de 7 mil para 3,500 reais.

O deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio 
de Janeiro, foi preso no início da tarde de quarta-feira, 19 de 
outubro, de 2016, em Brasília. Ele foi preso de forma preventiva, 
por uma decisão do juiz Sérgio Moro, dentro da operação 
Lava Jato. Eduardo Cunha é acusado de ter recebido US$ 
1,5 milhão de propina por causa da exploração de um campo 
de petróleo em Benin, na África. De acordo com o Ministério 
Público, ele cometeu os crimes de corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e evasão de divisas. Além de mandar prender o 
ex-deputado, Moro também determinou o bloqueio de R$ 220 
milhões de Cunha.

Deputado Eduardo Cunha foi preso pela PF 
em Brasília

Lalau grande na fi sga! Após ter perdido um jogo online garoto se enforca
'Brincadeira terminou em morte', diz tio de garoto que morreu após jogo. O fato serve 

de alerta aos Pais
A nota é do Portal G1, e serve de alerta. O corpo do garoto Gustavo Riveiros Detter, de 13 

anos, foi velado na manhã de segunda-feira, 17 de outubro, em Santos, no litoral de São Paulo. 
Após ter perdido um jogo online, ele teria sido desafi ado pelos participantes e se enforcou. O caso 
aconteceu no último sábado (15) e está sendo investigado pela polícia. A morte de Gustavo despertou 
a preocupação de um dos tios da vítima para os perigos da web. Para Marco Riveiros, a morte está 
sendo “vendida” em forma de brincadeira pela internet. O garoto morreu menos de 24 horas depois 
de ter enrolado uma corda no pescoço. Ele estava na casa do pai, em São Vicente, no momento do 
incidente, na noite do sábado. Ele foi reanimado por familiares e socorrido com vida para o hospital. 
Mas o garoto não resistiu e morreu na manhã do domingo (16 de outubro). Riveiros, que é tio da 
vítima, afi rmou ao G1 que o sobrinho estava jogando League of Legends no computador com outros 
três amigos, até que ele perdeu o jogo. Após o ocorrido, o tio de Gustavo analisou conversas do 
jovem com outros colegas e chegou à conclusão de que o fato foi acompanhado em tempo real 

por outros jogadores. Ainda segundo o tio, os participantes teriam induzido Gustavo a se enforcar, como se fosse um desafi o, já 
que teria perdido o jogo. A prática é conhecida como Choking Game ou “jogo da asfi xia” e acontece quando a pessoa interrompe 
o fl uxo de ar com as mãos ou com objetos para induzir desmaios, tontura ou estado de euforia. “O nosso sentimento é de que 
isso não aconteça com outras famílias. O meu questionamento é se isso vai alertar todas as pessoas, se vai fazer com que caia 
a fi cha. Ou vai precisar que a gente perca outros meninos, com um futuro brilhante pela frente?”, questiona.



e a
Gestos que salvam vidas

A chuva caía fi na e gélida na tarde quieta. Longe, na estrada, 
um carro parou. Era pequeno e meio velho. Um rapaz saltou, 
levantou o capô e se pôs a mexer em tudo que viu. O fazendeiro, 
de onde estava, pensou: "Coitado. Pelo jeito, não entende de 
mecânica." Vestiu sua capa de chuva e caminhou até a estrada. 
O jovem estava muito nervoso, mexia no carro, voltava, tentava 
dar a partida, passava as mãos pelos cabelos.

- Quer ajuda? O rapaz parecia prestes a chorar. 
- É a bobina. – Diagnosticou o fazendeiro, depois de uma boa 

olhada. Buscou seu cavalo, rebocou o carro até o seu celeiro e, 
com seu próprio carro, foi à cidade comprar uma bobina nova. 
Estranhou que, ao chegar à loja, o rapaz não quisesse entrar. 
Deu-lhe o dinheiro necessário e disse que tinha vergonha, 
por estar molhado. Mais tarde, com o carro funcionando, 
pronto para partir, a esposa do fazendeiro insistiu para que 
fi casse para o jantar. Não era hábito convidar estranhos para 
adentrar a casa. Contudo, aquele rapaz parecia afl ito, meio 
perdido. Poderia, talvez, ser seu fi lho. Ele quase não comeu. 
Continuava preocupado, ansioso. A chuva se fez mais forte. 
O casal preparou o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, 
suas roupas estavam secas e passadas. Ele se mostrava menos 
inquieto. Alimentou-se bem e despediu-se. Quando pegou a 
estrada, aconteceu uma coisa estranha. Ele tomou a direção 
oposta da que seguia na noite anterior. O casal concluiu que ele 
se confundira na estrada.

Os anos passaram. Então, chegou uma carta endereçada 
ao fazendeiro: "Sr. McDonald, não imagino que o senhor se 
lembre do jovem a quem ajudou, anos atrás, quando o carro 
dele quebrou. Imagine que, naquela noite, eu estava fugindo. 
Eu tinha no carro uma grande soma de dinheiro que roubara 
de meu patrão. Sabia que tinha cometido um erro terrível, 
esquecendo os bons ensinamentos de meus pais. Mas o senhor 
e sua mulher foram muito bons para mim. Naquela noite, em sua 
casa, comecei a ver como estava errado. Antes de amanhecer, 
tomei uma decisão. No dia seguinte, voltei ao meu emprego e 
confessei o que fi zera. Devolvi o dinheiro ao meu patrão e lhe 
implorei perdão. Ele podia ter me mandado para a prisão. Mas, 
por ser um homem bom, me devolveu o emprego. Nunca mais 
me desviei do bom caminho. Estou casado. Tenho uma esposa 
adorável e duas lindas crianças. Trabalhei bastante. Não sou 
rico, mas estou numa boa situação. Então, resolvi criar um fundo 
para ajudar outras pessoas que cometeram o mesmo erro que 
eu. Dessa forma, acredito poder pagar pelo meu erro. Que Deus 
o abençoe, senhor, e a sua bondosa esposa." Os olhos do casal 
se encheram de lágrimas. A esposa colocou a carta sobre a 
mesa e citou versículos do capítulo vinte e cinco do Evangelho 
de Mateus: "Era peregrino e me recolheste. Tive fome e me 
destes de comer. Tive sede e me destes de beber.Estava nu e 
me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estava no cárcere 
e me fostes ver. Em verdade, todas as vezes que fi zestes isto 
a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fi zestes.
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HORÓSCOPO
                           Áries
                Com seu regente em conjunção a Plutão 
                no signo de Capricórnio é possível que 
nesta semana você chegue a uma situação defi nitiva 
quando precisará tomar fi nalmente uma decisão que 
você aguardava há tempo. Lembre-se de que em certas 
situações um recuo estratégico pode ser a melhor 
forma para analisar a situação e encontrar uma saída 
adequada. Portanto, não se precipite e examine com 
calma a situação de forma a poder tirar proveito das 
oportunidades por mais insólitas lhe pareçam. Não 
tenha pressa de alcançar os seus objetivos: o sucesso 
chegará no devido tempo. Enquanto isso, desfrute dos 
pequenos êxitos que a vida lhe apresenta. Cuide de sua 
saúde: que tal uma dieta?

                       

                Com seu regente em conjunção a Plutão 
                no signo de Capricórnio é possível que 

                          Peixes
                  Nem todas as circunstâncias astrológicas 

               são favoráveis nesse momento, porém, 
mesmo diante das difi culdades que a vida lhe apresenta, 
você poderá conseguir pequenos êxitos pessoais se 
continuar se empenhando. Lembre-se de alimentar a sua 
autoestima para não esmorecer diante dos obstáculos. 
Procure acordos e parcerias que possam enriquecê-lo 
com boas sugestões e apoio moral. Invista em cursos 
de autoajuda e em consultas de autoconhecimento 
para direcionar melhor as suas iniciativas. Mais para 
o fi nal da semana conseguirá bons momentos de lazer 
na companhia de familiares e amigos e poderá ainda 
se benefi ciar com tratamentos estéticos e de bem-estar.

                         

                  Nem todas as circunstâncias astrológicas 

               são favoráveis nesse momento, porém, 

                          Touro
                       Nesta semana as confi gurações 
                  astrológicas sugerem que você tire uma 
pausa para não se sobrecarregar de tarefas que acabam 
estressando seu físico e sua mente. No momento, a 
constância é mais importante do que as mudanças de 
direção. Seu regente, Vênus, ingressou em Sagitário 
e produz um efeito benéfi co que o faz enxergar a vida 
com mais otimismo. Não que não existam difi culdades 
em sua vida, porém você se sentirá mais confi ante 
e, consequentemente, os obstáculos lhe parecerão 
mais leves. Aproveite este momento para resolver 
eventuais confl itos, seja no ambiente profi ssional que 
no domestico e deste modo seu dia a dia se tornará 
bem mais agradável.

                       

                      
                  astrológicas sugerem que você tire uma 

                         Gêmeos
                  As confi gurações astrológicas desta 
                           semana facilitam os relacionamentos 
pessoais, sejam eles profissionais ou afetivos e 
amorosos. Por esta razão, conseguirá ótimos resultados 
de suas iniciativas, chegando cada vez mais perto de 
seus objetivos. Nos primeiros dias da semana se sentirá 
agitado e impaciente. Procure descansar a mente com 
atividades de lazer para não esgotar os seus recursos 
mentais, pois sem clareza seus pensamentos se tornam 
confusos e você perde o foco das situações. Encare 
cada obstáculo como algo que o Cosmo lhe envia 
para fortalecer sua força de vontade. Não desista 
de seus sonhos, pois somente com a persistência e a 
determinação obterá aquilo que deseja.

                       

                  
                           semana facilitam os relacionamentos 

                         Câncer
                         A Lua desta semana o ajuda a encontrar 
                           uma certa serenidade, já que é chamada 
de "balsâmica". Sinta-se aliviado dos problemas do dia 
a dia e desfrute de cada momento como se fosse único. 
Lembre-se: a cada momento corresponde uma energia 
particular que você deve desfrutar se quiser alcançar 
suas metas. Dois aspectos planetários importantes irão 
facilitar nas próximas semanas a estruturação de novos 
projetos profi ssionais. Portanto, se você precisar mudar 
seus planos para acompanhar o ritmo das situações, 
faça as adaptações necessárias em seus projetos e 
sairá vitorioso em qualquer circunstância. Aumente 
a sua auto-confi ança para aproveitar ao máximo essa 
confi guração celeste.

                       

                         A Lua desta semana o ajuda a encontrar 
                           uma certa serenidade, já que é chamada 

                         Leão
                             Alguns aspectos planetários sugerem 
                  que seu dia a dia continuará bastante 
agitado, repleto de imprevistos que o obrigarão a ter 
jogo de cintura para se adaptar às circunstancias atuais. 
As surpresas que a vida lhe apresenta podem acabar 
tendo resultados positivos se você conseguir usar a sua 
criatividade. A sua velha e batida forma de abordagem 
não irá funcionar nas atuais circunstancias. Algumas 
situações o colocarão sob pressão, mas se você pegar 
leve, conseguirá encontrar formas de aliviar esta 
pressão! É muito importante que mantenha um bom 
equilíbrio entre a mente e o corpo, por essa razão não 
dispense exercícios físicos leves como caminhadas 
ao ar livre.

                       

                             
                  que seu dia a dia continuará bastante 

                           Virgem
                   Você está desfrutando de um bom 

                      momento em sua vida profi ssional e, 
apesar dos percalços eventuais, consegue driblar tudo 
para poder seguir adiante com seus projetos pessoais. 
Reaja com calma e sobriedade diante dos imprevistos 
usando sua capacidade natural de adaptação e modifi que 
sua abordagem sempre que for necessário. Tudo pode 
dar resultado positivo, bastando para isso uma boa 
analise racional de cada situação. Invista parte de seu 
tempo para cultivar as amizades que nesse período 
lhe proporcionarão bons momentos de alivio e lazer. 
Desse jeito sua saúde também irá ganhar, aliviando o 
estresse do dia a dia.

                       

                   
                      momento em sua vida profi ssional e, 

                           Libra
                   Você continua hiper-acelerado, mas 
                      este excesso de atividades pode acabar 
prejudicando a sua saúde! Por esta razão procure tirar o 
pé do acelerador e compartilhe com colegas e parceiros 
algumas de suas atividades, caso contrario não irá 
chegar inteiro ao fi nal de sua caminhada! Do que irá 
adiantar tanto esforço se você não puder desfrutar de 
seu sucesso? Lide com cada situação no tempo certo e 
com tranquilidade, desviando-se dos obstáculos que a 
vida teima em apresentar em seu caminho. Lembre-se 
de que cada pedra do caminho servirá para fortalecer 
sua força de vontade e o ajudará a concluir seus planos 
com o sucesso merecido. Invista parte de seu tempo nos 
relacionamentos pessoais para fortalecê-los.

                       

                   
                      este excesso de atividades pode acabar 

                        Escorpião
                      O Sol ingressa em seu signo promovendo 

                  uma mudança de energia salutar e indica um 
período de sucesso e realizações pessoais importantes. 
Você conseguirá bons resultados de suas iniciativas, 
especialmente se conseguir tirar proveito das 
oportunidades e contornar os obstáculos com sabedoria. 
Você irá concluir alguns acordos e boas parcerias que o 
farão avançar rumo aos seus objetivos. Não se esqueça, 
porém, que em certos momentos um recuo estratégico 
pode ser a melhor solução, pois irá ajudá-lo a avaliar 
melhor as próximas jogadas, encontrando a estratégia 
vitoriosa. Aproveite este momento para iniciar uma 
dieta salutar.

                       

                      O Sol ingressa em seu signo promovendo 

                  uma mudança de energia salutar e indica um 

                       Sagitário
                     Vênus, que ingressou na semana 
                      passada em seu signo, veio trazer uma 
energia positiva para o sagitariano que se sentirá mais 
esperançoso e aliviado. Quem tem se esforçado bastante 
para superar os obstáculos que há um ano e meio tem 
atrapalhado seu dia a dia, começará a enxergar uma 
luz no fi m do túnel. Você poderá concluir acordos 
e parcerias muito úteis no campo profi ssional, mas 
sua vida amorosa também ganhará ótimas vibrações, 
tornando-se a cada dia mais agradável e fi rme. Você 
pode até pensar em tirar alguns dias de folga para 
relaxar e recuperar o seu bem-estar físico e mental. 
Então aproveite e relaxe! Atividades físicas como 
caminhadas lhe farão bem.

                       

                     
                      passada em seu signo, veio trazer uma 

                       Capricórnio
              Você poderá concluir um acordo importante, 
                 fechar uma ótima parceria, concluir um bom 
negocio enquanto perdurar essa confi guração astrológica. 
Apesar do esforço requerido e das pressões que você 
enfrenta por todos os lados, as conquistas almejadas 
estão cada vez mais perto. Por essa razão siga adiante 
fi rmemente com seus planos, porém não se esqueça de 
que poderá precisar usar alguma estratégia pessoal caso 
as circunstâncias mudem e isso não está excluído. Por 
outro lado, é possível que fi nalmente você alcance um 
objetivo importante, inclusive em relação à sua saúde. 
Se você precisar enfrentar uma cirurgia corretiva ou 
eliminar um habito nocivo, aproveite este momento 
favorável, mas não se esqueça de consultar os períodos 
em que a Lua se encontra fora de Curso.

                       

              Você poderá concluir um acordo importante, 
                 fechar uma ótima parceria, concluir um bom 

                          Aquário
                  Grandes conquistas não são conseguidas 

                  por acaso, pois são fruto de muito esforço 
pessoal. Por esta razão você não deve desistir diante de 
eventuais obstáculos e precisa usar muita fl exibilidade 
para criar novas circunstancias favoráveis que o ajudem 
a alcançar seus objetivos. Nesta semana poderá receber 
um convite inusitado: permita-se experimentar coisas 
novas. Em meados da semana poderá surgir uma 
viagens inesperadas ou um convite inusitado que será 
útil para a conclusão de um projeto profi ssional. Saiba 
aproveitar essa circunstância favorável e siga investindo 
na realização de seus sonhos. Não se esqueça do lazer 
para relaxar e esfriar a cabeça!

                         

                  Grandes conquistas não são conseguidas 

                  por acaso, pois são fruto de muito esforço 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

MARCIA ASSAKA UCHIBABA torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença Ambiental Simplifi cada para 
o empreendimento de Aquicultura/Piscicultura a ser 
implantada no Sitio Uchibaba - PR272 município de 
Faxinal/PR.

Procuradoria vê lavagem de R$ 250 mil de 
igreja com mulher de Cunha

Agora tá completo!
A força-tarefa da Operação Lava Jato identifi cou um 

empréstimo de R$ 250 mil da Igreja Evangélica Cristo para a 
mulher do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
preso por envolvimento no esquema de corrupção instalado 
na Petrobrás. No pedido de prisão do peemedebista, a 
Procuradoria da República, no Paraná, destaca um ‘empréstimo 
simulado com estratagema para lavagem de dinheiro’. A Igreja 
Evangélica Cristo pertence ao radialista Francisco Oliveira 
da Silva, ex-deputado federal e aliado de Cunha. “A partir da 
DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) de 
Cláudia Cruz, identifi cou-se a declaração de um empréstimo 
supostamente contraído junto a Francisco Oliveira da Silva, 
presidente da Igreja Evangélica Cristo de R$ 250 mil no ano de 
2008. Contudo, realizada a quebra de sigilo bancário de Cláudia 
Cruz e de Francisco Oliveira da Silva, não foram identifi cados 
relacionamentos fi nanceiros entre as partes”, observam os 
procuradores. “Ao que tudo indica, Francisco Oliveira da Silva 
jamais emprestou dinheiro a Cláudia Cruz, sendo lógico que a 
simulação do contrato de mútuo serviu apenas como uma fraude 
para dar lastro para o ingresso de recursos espúrios provenientes 
dos crimes praticados por Eduardo Cunha no patrimônio da 
investigada”, aponta a Lava Jato. Em depoimento à Lava Jato, 
em abril deste ano, Cláudia Cruz declarou que conhece Francisco 
Oliveira da Silva, presidente da Igreja Evangélica Cristo em 
Casa e que ‘nunca teve situação de necessidade fi nanceira’. A 
mulher de Cunha foi questionada sobre o empréstimo e disse, 
na ocasião, nada saber ‘sobre este fato’. Eduardo Cunha foi 
preso na quarta-feira, 19, por ordem do juiz federal Sérgio Moro 
e a pedido da força-tarefa da Lava Jato. O magistrado mandou 
capturar preventivamente o ex-deputado, que responde a uma 
ação penal na 13ª Vara Federal de Curitiba, de titularidade de 
Sérgio Moro, sob o argumento de ‘risco à ordem pública e à 
instrução penal’. Cláudia Cruz é ré na Lava Jato. A mulher do 
peemedebista é acusada de lavagem de dinheiro. Segundo 
denúncia do Ministério Público, Cláudia teria evadido cerca 
de US$ 1 milhão por meio de contas secretas no exterior 
abastecidas por seu marido com dinheiro da corrupção na 
Petrobrás. A reportagem tentou contato com o presidente da 
Evangélica Cristo, mas ele não foi localizado. O espaço está 
aberto para sua manifestação.

CONTRAN estabelece novas regras
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, 

na quarta-feira, 19 de outubro, três novas resoluções que 
regulamentam autuações para som automotivo, transporte 
coletivo de passageiros e requisitos de segurança para veículos 
que transportam presos. A norma nº 624 determina a autuação 
do condutor que for pego com som automotivo audível pelo lado 
externo do veículo, com volume ou frequência que perturbe o 
sossego público, em vias terrestres de circulação. Nesse caso, 
o agente de trânsito deverá registrar, no campo de observações 
do auto de infração, a forma de constatação do fato. A ação será 
considerada grave e acrescida de mais cinco pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), conforme estabelece o art. 228 
do Código de Trânsito Brasileiro. A medida faz exceção a ruídos 
produzidos por buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha a 
ré, sirenes pelo motor e demais componentes obrigatórios 
do próprio veículo. Também não estão incluídos na decisão, 
os veículos prestadores de serviço com emissão sonora de 
publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde 
que estejam autorizados por órgão ou entidade competente, 
além de veículos de competição e os de entretenimento público, 
que estejam permitidos a utilizar o som específi co em locais 
apropriados ou de apresentação estabelecidos pelas autoridades 
competentes. - Todos os veículos rodoviários para transporte 
coletivo de passageiros, fabricados em qualquer ano, devem 
obedecer aos limites máximos de peso bruto total (PBT), bem 
como o peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias 
públicas estabelecidos na Resolução nº 210, de 13 de novembro 
de 2006. A nova medida (Resolução de n.º 625) fi cará em vigor 

enquanto a decisão judicial produzir efeitos. A medida visa 
atender a decisão judicial que determinou que fosse excluída 
a ressalva feita pelo art. 2-A da Resolução Contran nº 210, de 
13 de novembro de 2006, com redação dada pela Resolução 
CONTRAN nº 502, de 23 de setembro de 2014, de aumento de 
peso apenas para veículos fabricados a partir de 1° de janeiro 
de 2012. Dessa forma, a previsão deverá ser estendida a todos 
os veículos, sem exceção. - Já a Resolução nº 626 estabelece 
requisitos de segurança para veículos de transporte de presos, 
conforme previsto pela Política Nacional de Trânsito. O objetivo é 
a adequação do veículo para transporte de presos considerando 
a função, o meio ambiente e o trânsito.  Além disso, a medida 
regulamenta os procedimentos adotados pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (Detran) para homologação de veículos 
junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). 
A determinação prevê, ainda, que os veículos fabricados e 
transformados para transporte de presos deverão obter o 
Certifi cado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e 
poderão utilizar luz vermelha intermitente e dispositivo de alarme 
sonoro somente quando houver prioridade de trânsito e de livre 
circulação, estacionamento e parada, e em efetiva prestação 
de serviço de urgência que os caracterizem como veículos de 
emergência.  A exceção será o transporte provisório e precário, 
por motivo de força maior, de suspeitos de cometimento de crime 
em compartimento de carga de viaturas policiais. Fica proibido 
o transporte em compartimento de proporções reduzidas, com 
ventilação defi ciente ou ausência de luminosidade.

Governo reúne sindicatos para expor situação das 
fi nanças públicas 

O Governo do Estado promoveu na quarta-feira (19) um 
debate sobre a situação das fi nanças públicas e o orçamento 
de 2017 com 35 sindicatos que representam os servidores 
públicos. “Abrimos este espaço para mostrar, com toda a 
transparência, a realidade das contas do Estado”, afi rmou o 
chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Valdir Rossoni, que 
organizou o encontro. Ele reformou a disposição para o diálogo 
e assumiu o compromisso de levar para o conjunto do governo 
a proposta do funcionalismo para a retirada da emenda à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) que suspende a data-base do 
funcionalismo. A tramitação do texto na Assembleia Legislativa 
já foi suspensa, por decisão do próprio governo. “Há boa 
vontade por parte do governo. Vamos discutir a possibilidade 
de retirada da emenda com outros secretários. Podemos 
assumir este compromisso desde que o mesmo texto possa 
ser reapresentado na íntegra caso não se encontre, no diálogo 
com os servidores, outra alternativa para solução do impasse 
entre o Estado e o funcionalismo”, afi rmou Rossoni. “Apesar 

disso, acho que não há alternativa para o pagamento do reajuste 
diante dos números que temos conhecimento”. Os números das 
contas públicas foram apresentados pelo secretário de Estado 
da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. Segundo ele, o orçamento 
de 2017 projeta uma despesa de R$ 23 bilhões com a folha de 
pessoal e encargos. O valor é 10% superior ao gasto deste ano, 
e representa quase metade de uma receita estima em R$ 47 
bilhões para o pagamento de despesas correntes do Estado. 
Costa diz que está assegurado o pagamento de promoções 
e progressões para todas as carreiras do Estado, no valor de 
R$ 1,4 bilhão, a partir do início do próximo ano. “Vamos pagar 
esta dívida primeiro, que é um direito dos servidores. Depois, 
se a economia reagir e a arrecadação subir, será possível 
discutir o reajuste geral”, explicou. “Hoje, conforme os números 
apresentados, não há margem para assumir o reajuste e mais 
os avanços de carreira, sob pena de perdermos o equilíbrio 
fi nanceiro. Os estados que se descuidaram estão parcelando 
salários”. 
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

      

       2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GRANDES RIOS INFORMA:
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1) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Antonio Garcia da Costa 550, 
R$ 550,00 mensais 
2) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 
360,00 mensais
3) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 
Conjunto Adram R$ 480,00 
mensais 
4) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (três disponíveis) 
5) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Irineu Pique 96, Residencial 
do Lago, R$ 450,00 mensais 
6) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais
7) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Alberto Barthels 204, R$ 
650,00 mensais
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
dos Dominicanos 268, R$ 650,00 
mensais
9) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua José Camargo 76, R$ 480,00 
mensais 
10) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua João Leandro Babosa 30, 
Jardim Nutrimil R$ 400,00 mensais  
11) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais 
12) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
13) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais 
14) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais 

1) Terreno área de 480m² Rua 
Nossa Senhora de Fátima, Mauá 
da serra – Pr, R$ 45.000,00
2) Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
4) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
5) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
6) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
7) Casa Alvenaria, Rua São Paulo 
442, R$- 380.000.00
8) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
9) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 
200.000,00 
10) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
11) Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
12) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
13) Casa Alvenaria, terreno 200m² 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 
14, Jd Adram, R$ 110.000,00
14) Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 
Centro R$ 560,000

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

2) Terreno área de 354m², Jardim 

3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

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

5) Terreno 600m² Rua Yani de 

5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

6) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

7) Casa Alvenaria, Rua São Paulo 

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

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

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

11) Casa Alvenaria, Rua 14 de 

12) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 

13) Casa Alvenaria, terreno 200m² 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 

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

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 RENOVAÇÕES 
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 Casavechia: 02 

quartos, sala, cozinha e wc social. Terreno 

6x20. Financia-se ou troca-se por imóvel 

rural. Valor R$120.000,00.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

02 quartos, sala, cozinha e wcsocial.

Terreno(ótima localização) 8x16 128m². 

Financia-se Valor: R$95.000,00.

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 – Res. Gralha Azul: 02 

quartos, sala, coz. wc social, lavanderia 

e garagem coberta p/ 01 carro. Valor 

R$650,00 mensal.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte), 

sala, coz., wc social, lavanderia e garagem 

coberta 01 carro. Valor R$880,00 mensal.

Sobrado Centro- 02 quartos(01 suíte), 

sala, coz., wc social, lavanderia e garagem 

coberta 01 carro. Valor R$880,00 mensal.

-Sala Comercial-Centro: 90m². Rua 

Eurides Cavalheiro de Meira, frente à 

lateral do Col. Érico Veríssimo. Valor 

R$1.320,00 mensal.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

TERRENOS MAUÁ

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL CASAS MAUÁ DA SERRA

LOCAÇÃO

IMÓVEL COM. FAXINAL

Seguros de veículo, residência, empresa, vida, 
agrícola.

REPRESENTANTE
"Você conquista, a gente protege."

(43) 3461-1608
(43) 9979-5870


