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- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
categorias, C,D, E
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LINGUA DE FOGO
Garota esperta diz: sou de programa mesmo. Mas top, 

eu só dou na Globo.
Comentado em um buteco - A Justiça e o MP no Brasil 

não fazem por merecer os nomes e a responsabilidade 
que carregam. Na maioria das vezes atendem aos mais 
abastados. Só vêm o que querem! É vero!

De um cidadão informado: Começou a desova, bambu 
na nuca!

Na Terra do Boi a cornitude ta que ta, valeti disse que 
ta mais mole do que empurrar bêbado na ladeira. Tem 
cumadis distribuindo e muito!

Loira do rabo empinado foi vista com valeti casado em 
carro escuro na noite. De noite todo gato é pardo! 

É fácil arrumar a política no Brasil, basta construir uma 
cerca em volta do Congresso Nacional, dar aos políticos 
uniformes laranja e colocar soldados vigiando. Economia 
com cadeias e limpeza geral! É vero!

Chefona ta braba – Agora que foi cortado 70% da 
função gratifi cada ta descendo o cacete no chefe, diz que 
a entidade está na situação precária por culpa do prefeito 
que abandonou. Roupa suja!

Na Terra do Café ta tão quente, mas tão quente... que 
por esses dias fez 583 graus. Café amargo e quente!

De um andarilho – Vou continuar andando, mas dou 
um recado: os dois veiaquinhos, do samba e da pesca, 
devem pagas as contas. Será que vão morrer veiaquinhos?

Na Terra da Madeira, loira diz que a coisa ta feia, os 
valetis não querem comparecer. Ovo de codorna, catuaba 
e menduim neles. O pau ta caído na Terra da Madeira. 
HHuuuiii!

Não bata no Macarrão, porque o Caixa é meu. Será 
desomação? Huuiii!

Segundo próximos da chefona, dizem que: ninguém 
mais, nem os fi lhos estão suportando a cumadi. Será a 
desova?

Depois do bambu na nuca até o fi lósofo da Terra da 
Uva, calou-se. Saquê amargo!

Na Terra do Milho a farra das diárias continua com 
força. Caras de pau!

Quem será que tinha a jandira grande, fez cirurgia 
agora ta se achando. Dizem que a jandirinha não tem só 
um dono. Será? A cumadi diz que ela está atrás do seu 
valeti.

Tem vereador que nem assumiu e já ta se achando. 
Parece que não é um só!

Tem entidade que tem disk torta e salgados – A 
chefona encomenda e a cozinheira faz pra ela levar pra 
casa. Coitado das crianças!

Baguazão deu trabalho pro Mineiro. O que aconteceu?
Tem gente dizendo que ta difícil de fechar as contas. 

Também!
Os veiaquinho podem até ganhar, mas continuam 

veiaquinhos. Tem um dizendo que vai se candidatar daqui 
a 2 anos. O Bambu vai continuar chiando. A veiaquice vai 
te acompanhar e eu vou atrás.

Dito por um cidadão esclarecido: O Brasil, o Estado e o 
Município, estão falidos pela roubalheira e incompetências 
dos políticos, nas 3 esferas. Começa por aqui: tínhamos 
3 hospitais funcionando, hoje não temos nenhum. Nas 
escolas: os professores fazem que dão aula e os alunos 
fazem que estudam. Segurança: não temos, os assaltos 
acontecem à luz do dia. Estamos no limiar da falência 
total. O povo? O povo tem o que merece, pois ele tem a 
liberdade de escolher o seu caminho. Nada acontece ao 
acaso! Que Deus nos acuda!
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por esses dias fez 583 graus. Café amargo e quente!

casa. Coitado das crianças!

Uva, calou-se. Saquê amargo!

RANCHO DO CABOCLÃO
DO AMIGO TONY CELSO.

O NOVO PONTO DE ENCONTRO DE 

ORTIGUEIRA E REGIÃO. 
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Temer sanciona mudança para benefi ciar 
micro e pequenas empresas

Na manhã da quinta-feira, 27 de outubro, no Palácio do 
Planalto, em Brasília, o presidente Michel Temer sancionou 
a Lei Complementar Crescer sem Medo, que estabelece 
novas regras para o Supersimples. Além de benefi ciar micro 
e pequenas empresas com facilidades para a quitação de 
dívidas, a norma jurídica vai ainda incentivar novos negócios 
e a geração de empregos no País. Em seu discurso, Temer 
afi rmou que as novas regras unem responsabilidade fi scal e 
responsabilidade social, duas tônicas prioritárias do governo 
federal. “De um lado a palavra diálogo e, do outro, a palavra 
emprego. Alicerçados nessas duas palavras é que chegamos 
até aqui”, reforçou. “Temos dialogado intensamente com o 
Congresso Nacional com a certeza de que governo se exerce 
com Legislativo e Executivo. Sem o apoio do Congresso 
não chegaremos a nenhum lugar, além da participação 
dos empresários e dos trabalhadores”, afi rmou.  Por fi m, o 
presidente da República ainda ressaltou que é preciso, mais 
do que nunca, mudar a cultura política do País. “Ciência e 
consciência de que as instituições precisam ser preservadas 
e respeitadas. Queremos ampliar a harmonia já criada no 
governo para todos os setores sociais”, fi nalizou.

Ligações entre 587 municípios vizinhos 
fi carão mais baratas      

A partir do próximo domingo, 30 de outubro, as chamadas 
de telefones fi xos entre 587 municípios vizinhos deixarão de 
ser cobradas como interurbanas e terão a mesma tarifa das 
chamadas locais. No Paraná, as cidades benefi ciadas, fi cam: 
no Vale do Ivaí; região de Campo Mourão; Cascavel; Jandaia 
do Sul; Jesuítas; Londrina; Maringá, Toledo; Umuarama e 
Curitiba. Em Apucarana, por exemplo, todas as cidades do 
Vale do Ivaí terão chamadas locais e elas são: Apucarana, 
Arapuã; Ariranha do Ivaí; Borrazópolis; Califórnia; Cruzmaltina; 
Faxinal; Godoy Moreira; Grandes Rios; Ivaiporã; Jardim Alegre; 
Kaloré; Lidianópolis; Lunardelli; Marilândia do Sul; Marumbi; 
Mauá da Serra; Novo Itacolomi; Rio Bom; Rio Branco do Ivaí; 
Rosário do Ivaí; São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Já 
Jandaia do Sul, Bom Sucesso e Cambira, também poderão 
fazer chamadas locais. Na região de Londrina, estão cidades 
como Tamarana e Arapongas. A estimativa da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) é que a mudança resulte em 
uma redução de 60% no custo desse tipo de ligação nessas 
localidades. A queda de preços benefi ciará consumidores de 
281 municípios da Região Sul; 199 da Região Nordeste; 69 do 
Sudeste; e 38 municípios da Região Norte. Segundo a Anatel, 
o benefício real da mudança vai depender do plano de serviço 
contratado pelo assinante, já que, além dos planos básicos, as 
concessionárias oferecem planos alternativos. As alterações 
do regulamento sobre áreas locais para a telefonia fi xa foram 
publicadas no dia 3 de maio e a agência havia dado prazo de 
180 dias para entrada em vigor da medida, que vence neste 
domingo. A relação dos municípios afetados pela medida pode 
ser consultada no site da Anatel.

 Justifi cativa dos alunos do Colégio Estadual Érico Veríssimo para Ocupação
“Nós estudantes ocupamos a escola, porque como outras 

ações feitas até então não surtiram efeito, essa é a forma de 
conseguirmos ter visibilidade, causando um debate entre a 
sociedade e uma pressão no governo. Foi preciso parar escolas 
para que os estudantes fossem ouvidos. E nós dizemos não a 
MP 746, que altera pontos principais da escola pública, como 
contratação de professores, ensino integral obrigatório, mudança 
radical na dinâmica da escola, e tudo isso, sem ao menos ter 
um diálogo entre profi ssionais da área, e sem antes resolver 
os problemas mais urgentes de toda a rede, como a falta de 
merenda, professores e livros, enquanto sobram estudantes nas 
salas superlotadas, obras inacabadas, etc. E também dizemos 
não a PEC 241 (agora 55), que inclusive já foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados em Brasília, e que visa congelar por 
20 anos os investimentos em saúde, educação, segurança, e 
os aumentos em todo setor público. Logo, desde a verba da 
nossa escola, até os salários de nossos pais não vão subir pelos 
próximos 20 anos. O nosso movimento não é ilegal, uma vez 
que a Constituição Brasileira assegura o direito à manifestação 
pacífi ca independentemente do número de manifestantes, 

consagrada no art. 5 inciso IV, VIII e IX da Constituição Federal. 
Temos como suporte a UPES (União Paranaense dos Estudantes 
Secundaristas) e UBES (União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas). Para mantermos a ocupação, é necessário 
organização e união muito forte entre nós alunos, para que 
isso se mantenha, limpamos a escola diariamente, restauramos 
objetos e lugares em situações precárias, promovemos eventos 
culturais e esportivos, além de rodas de conversa como aulas. 
Professores nos dão apoio nos mantimentos e alguns eventos 
como ofi cina, pedimos respeito aos educadores, pois mesmo 
alguns não apoiando o movimento, mostram sua preocupação 
com os alunos e isso não os faz doutrinadores. Quanto as aulas, 
elas podem ser repostas assim como acontece em períodos de 
greve, quando por exemplo, acontecem as paralisações dos 
professores. O Estado tem o dever, por lei, de garantir o ano 
letivo a todos os estudantes da Rede Pública de Ensino. E o 
cancelamento do Enem por conta das ocupações, não passa 
de ameaça, e tentativa baixa de repressão, pondo a sociedade 
contra um movimento legítimo."

PEC do Teto dos Gastos Públicos é aprovada em 2º turno
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em segundo 

turno, na noite desta terça-feira, dia 25 de outubro, o substitutivo 
para a PEC do Teto dos Gastos Públicos (Proposta de Emenda 
à Constituição 241/16). O texto, de autoria do deputado Darcísio 
Perondi (PMDB-RS), impõe limites para os gastos federais 
para os próximos 20 anos. A proposta contou com 359 votos 
favoráveis e 116 votos contrários. Pouco antes de encerrar a 
votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
mandou que a Polícia Legislativa retirasse das galerias cerca 
de 50 manifestantes que protestavam contra a aprovação da 
PEC. Ao orientar os deputados da base governista a votarem 
a favor da aprovação da PEC, o líder do governo, deputado 
André Moura (PSC-SE), disse que a limitação de gastos é 
fundamental para a retomada do crescimento econômico e do 

emprego e para o fi m da recessão. Segundo Moura, a PEC 
não mexe nos recursos das áreas prioritárias como a saúde e 
a educação. Desde o início da discussão da PEC dos Gastos 
Públicos, a oposição critica a medida e diz que a limitação vai 
retirar recursos das áreas sociais, principalmente da saúde 
e da educação. Os governistas rebatem os argumentos e 
garantem que não haverá cortes nessas áreas. Para que a 
PEC 241 seja encaminhada para discussão e votação no 
Senado, os deputados precisavam votar os destaques ao texto. 
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e os 
aliados do governo esperam concluir a apreciação da PEC na 
Casa em novembro para que a proposta seja promulgada e 
passe a fazer parte da Constituição Federal.

Continua a Farra das Diárias em Mauá da Serra 
Desde 2014, o Blog do Berimbau vem denunciando a Farra 

das Diárias no município de Mauá da Serra. Na primeira denúncia, 
o caso ganhou repercussão nacional, porque em pouco mais de 
2 anos, a maioria dos atuais vereadores e alguns funcionários, 
gastaram cerca de meio milhão alegando que precisavam 
receber recursos para fi nanciar viagens e cursos, grande parte 
em cidades turísticas como Foz do Iguaçu e Capital do Estado. 
Teve o caso de um vereador que foi detido na Capital, também 
usando o benefício. Ainda divulgamos várias outras matérias de 
vereadores gastando cerca de 3.500 reais para fazer curso em 
Santa Catarina. Pois bem, uma das últimas polêmicas dos atuais 
edis, foi a reunião realizado no dia 19 de outubro, de 2016, onde, 
após reprovar duas contas do prefeito, eles decidiram cassar 
Nicolau e empossar o vice-prefeito, ato que foi anulado por uma 
liminar concedida pela Juíza da Comarca de Marilândia do Sul. 
O fato é, que conforme publicado no diário ofi cial da Câmara, 
três dos vereadores não deveriam estar na sessão, porque os 
mesmo estavam novamente gozando das diárias. Consta que 
eles receberam R$1.100,00 para participar de um curso, do 
19 ao dia 21 de outubro na capital. O vereador eleito e que vai 
assumir o mandato em 2017, Paulo Cezar Sonni, o Animal, entrou 
com uma representação no Ministério Público. No texto ele diz: 
"Ocorre que no dia 19 de outubro, houve solenidade de posse 

nas dependências da Câmara Municipal, com a presença dos 
nobres vereadores, inclusive: Marcos Antônio Macedo, Wagner 
Marcelo de Paula e José Márcio de Faria, todos recebendo 
diárias. A farra das diárias em Mauá da Serra é conhecida 
nacionalmente, mesmo com toda repercussão, os nobres não 
se intimidam e continuam abusando e desviando o dinheiro 
público para enriquecimento próprio", diz texto da representação. 
Os vereadores citados negaram através da assessoria da 
Câmara Municipal, e disseram que vão esclarecer o fato e não 
estão desviando recursos. Consta ainda, que o outro vereador 
Nicodemos Ferreira dos Santos, também solicitou diária de R$ 
3.375,00 para participar de um curso em Dionísio Cerqueira, 
Santa Catarina, mas no caso de Nicodemos, o mesmo não 
estava na sessão, apesar que, sua diária revela que a prática 
continua comum na Câmara Municipal. Outro detalhe que chama 
atenção, é que a reprovação das contas do prefeito, que ocorreu 
de forma rápida, sendo uma delas por causa de 43 reais e a 
outra, sem ressalvas do Tribunal de Contas, seria uma retaliação, 
pois aliados de Nicolau, afi rmam que os vereadores culpam o 
prefeito pela divulgação de fatos que resultaram na denúncia do 
caso "Farra das Diárias". Enquanto as polêmicas e suspeições 
continuam, o povo de Mauá da Serra, é que continua pagando 
a conta. - Berimbau

Farmácia Droga Star
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
e em revista pessoal, foi localizado, no cano da bota, um revolver 
da marca Rossi, cabo de plástico, calibre .22, com cinco munições 
intactas. Foi dada voz de prisão ao homem e  em verifi cação foi 
constatado que o veículo  encontrava-se com o licenciamento em 
atraso. Ele foi encaminhado ao pátio do DPM de Rosário do Ivaí", 
informou a Polícia Militar.

Homem é detido acusado de embriaguez ao volante 
Um homem de nome José Dias, de 41 anos, foi detido na cidade 

de Cruzmaltina, acusado de embriaguez ao volante. José negou o 
crime, dizendo que não estava alterado e se recusou a fazer o teste de 
alcoolemia. Segundo a PM, era por volta da 23:30 horas, de domingo, 
dia 23 de outubro, quando a ocorrência foi registrada na Rua José 
Alexandrino de Bonfi m. A equipe de plantão foi informada que um 
veículo Strada, prata, estaria seguindo uma Amarok na rodovia PR 
272. Ao chegar na Rodovia, a PM visualizou uma caminhonete nas 
características repassadas,  e ao fazer a abordagem, constatou que 
o  condutor do veículo apresentava visíveis sintomas de embriaguez, 
como, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico e dispersão. 
Perguntado ao mesmo se gostaria de realizar o teste do etilômetro,  
respondeu que não. "Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 
53ª Delegacia Regional de Faxinal para as medidas cabíveis, sendo 
que posteriormente o proprietário do veículo procurou a equipe e 
relatou que o condutor é seu conhecido e pegou o veículo sem sua 
autorização. Como o Strada estava com débitos, junto ao DETRAN, foi 
encaminhada para o pátio do Destacamento", informou a Polícia Militar.

Homem é encontrado enforcado nos fundos da casa 
Um homem de nome Daniel Souza Ribeiro, de 35 anos, foi 

encontrado morto, na segunda-feira, dia 24 de outubro, de 2016. 
Segundo a Polícia Civil, de Faxinal, o rapaz já tinha tentando cometer 
o ato extremo uma vez, mas não conseguiu. Desta vez, Daniel tinha 
almoçado com o pai, pela manhã  e, à tarde, foi nos fundos da casa 
da irmã, com  quem morava e usou um cinto para cometer o suicídio. 
Familiares avisaram a Polícia Civil, que na sequência acionou o 
IML para remover o corpo, antes de ser liberado para velório e 
sepultamento. O fato ocorreu na Rua Iany de Oliveira Munhoz, 1709.  

Homem furta a própria moto em Rosário do Ivaí 
Parece piada, mas o fato aconteceu em Rosário do Ivaí. Um 

homem de nome Magno Moreira, de 32 anos foi acusado de furtar a 
motocicleta do Pátio do Destacamento da PM. Segundo o Major Sagati, 
que comanda a 6ª Companhia de Ivaiporã, por volta das 09h00min 
de sexta-feira, 28 de outubro, os policiais que estavam de plantão em 
Rosário do Ivaí, voltavam de um patrulhamento, quando perceberam 
que o portão de acesso ao local, estava aberto, logo perceberam 
que uma Honda Fan, cor preta e sem placas, havia sido furtada.  Ao 
colher informações com testemunhas, constatou-se que o suspeito, 
era o próprio dono da motocicleta, que fi cou sem o veículo, porque 
ela foi apreendida recentemente. Ao fazer diligências, o acusado 
foi encontrado e com ele, o produto do furto. O detalhe que chama 
atenção, é que no Boletim de Ocorrência, Magno vai aparecer como 
vítima, por ser o dono do veículo, mas também como autor, porque é 
acusado do furto.  Magno negou o delito e disse que apenas pegou 
o que pertence a ele, e não a Polícia. 

Irmãos são detidos danifi cando Unidade Básica de Saúde 
A Polícia Militar foi acionada, às 16 horas, do dia 27 de outubro, 

para comparecer na Rua do Campo da Aviação, na Vila Nova, em 
uma Unidade Básica de Saúde. No local, um homem de nome 
Guaraci Prestes Grilo, era dominado por populares, que o fl agram 
quebrando ou danifi cando a UBS. Ele disse que com o ato, estava 
cobrando a parte que cabe a ele, da Prefeitura. Diante da atitude de 
danifi car o patrimônio público, Guaraci foi levado para a Delegacia. O 
detalhe que chamou atenção, é que horas depois, houve uma nova 
solicitação com informações que outras pessoas estavam novamente 
danifi cando a Unidade Básica. Ao chegar no local, foram fl agradas 
Josélia Prestes Grilo, de 34 anos, e Viviane Timóteo de Mello, 26 

 Bandidos levam 20 mil em produtos da loja da Tim 
Na tarde de sexta-feira, dia 29 de outubro, foi registrado roubo 

contra a Loja da Tim, na cidade de Faxinal, localizada na Rua 
Santos Dumont. Segundo informações, por volta das 14 horas, dois 
elementos entraram na empresa, o primeiro, de camiseta amarela, 
magro, alto, de pele morena e armado com um revólver, o segundo 
era baixo, com jaqueta preta, mochila nas costas, usando boné e pele 
branca. Enquanto o rapaz armado ameaçava, o outro recolheu vários 
celulares, num total de R$17.492,33, mais R$ 1.578,00 em dinheiro 
do caixa, além de um celular, relógio, aliança e pulseira de um dos 
funcionários. Após consumar o crime, as vítimas foram trancadas no 
banheiro; já os bandidos, saíram sem causar qualquer desconfi ança 
às lojas vizinhas, tomando rumo ignorado. Após ser avisada, buscas 
foram feitas, mas até a manhã de sábado, ninguém havia sido preso.

Embriaguez ao volante resulta em uma pessoa detida 
O Boletim da PM informou que uma pessoa de nome José Mário 

Tenório, foi detida acusada de embriaguez ao volante, no dia 25 de 
outubro, de 2016, durante a madrugada. Consta que os policiais de 
Plantão estavam em patrulhamento, quando avistaram uma Fiat 
Strada de cor branca, trafegando com uma das rodas danifi cadas 
(pneu furado). Ao tentar aproximação para averiguar se havia 
alguma forma de ajudar, o condutor empreendeu fuga, entrando 
na contramão de direção na Av José Naline. "Ao ser realizada a 
abordagem, seu condutor desceu do carro em visível estado de 
embriaguez, apresentando difi culdade no equilíbrio, odor etílico na 
fala e difi culdade de articulação das palavras, ou seja: sintomas 
análogos de quem fez ingestão de álcool. Ele ainda disse não ser 
habilitado para a condução de veículos e, em consulta, foi verifi cado 
que o veículo possuía débitos administrativos. Diante dos fatos, foi 
oferecido ao José, a oportunidade de realizar o teste do etilômetro, 
sendo que este recusou-se, desta forma, o acusado foi levado para o 
Destacamento", informou a PM. Ainda segundo a PM, houve reação 
por parte do abordado e que foi preciso adotar medidas cabíveis 
para levá-lo com segurança até a Delegacia de Faxinal. Apesar das 
evidências, José Mario, negou que estivesse embriagado e revelou, 
na Delegacia, que vai provar sua inocência em relação ao caso. 

Estabelecimentos comerciais são alvos de furto e roubo
A Polícia de Faxinal registrou duas ocorrências, uma delas de 

roubo e a outra de arrombamento, ambas contra estabelecimentos 
comerciais. No caso do roubo, o fato ocorreu às 17h45min, de 27 
de outubro, quinta-feira, na Rua Oscar Vieira, contra uma empresa 
de reciclagem (Recicladora) que funciona no local. A vítima, uma 
mulher de 37 anos, afi rmou que um indivíduo branco, de blusa azul 
e calça jeans azul, chegou a pé ao estabelecimento e após alguns 
minutos de conversa, deu voz de assalto. O ladrão ainda entrou 
no estabelecimento e fez menção de sacar uma arma, mas como 
não havia dinheiro, terminou fugindo a pé sem nada subtrair. Em 
posse das informações, foram feitas diligencias por vários Bairros, 
Ruas e Estradas Rurais, mas ninguém foi preso. Houve ainda um 
arrombamento registrado no dia 27 de outubro, pela manhã, na Rua 
Manoel Moreira Vidal no Jardim Santa Helena, e contra uma mercearia. 
O proprietário de 74 anos, afi rmou que ao chegar no estabelecimento, 
percebeu haviam arrombado o local por uma janela. Foram furtados 
os seguintes objetos: um rádio que não foi precisado a marca; uma 
TV Philco de 20 polegadas; sabão em pó; um botijão de gás 13 
quilos; e alguns gêneros alimentícios, entre eles, café, óleo e balas.

Homem detido por porte ilegal de arma de fogo 
Um homem de nome Antônio F. G., de 39 anos, foi detido em 

Rosário do Ivaí, acusado porte ilegal de arma de fogo e infração 
de trânsito em Rosário do Ivaí. A Polícia Militar divulgou apenas 
um boletim com informações sobre o ocorrido. "Após denúncias 
de que uma pessoa, com um Fiat Uno na cor verde, estaria em 
um bar e armado, a Polícia fez buscas e localizou o veículo com 
as características informadas. Foi feita a abordagem do condutor 
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anos. Indagadas, elas disseram que eram irmãs do Guaraci e como 
ele foi preso, queriam ser presas também. Prontamente a PM atendeu 
o pedido das mulheres e as conduziu até a presença do Delegado 
Dr. Antônio Sílvio Cardoso.

Jovem de Grandes Rios comete suicídio em Londrina 
Era tarde de terça-feira, dia 25 de outubro, de 2016, quando a 

Funerária Grandes Rios foi contratada para transladar um corpo de 
Londrina para o Vale do Ivaí. A vítima, Marcos Vinícius de Oliveira, de 
29 anos. Segundo informações da família, ele cometeu o ato extremo 
(suicídio). A motivação exata do ocorrido, não foi divulgada.  Outro 
detalhe, é que Marcos Vinícius se envolveu em um acidente grave, 
em 15 de Setembro, 2011, quando sobreviveu, mas duas jovens 
morreram. A tragédia aconteceu na PR 082, mais precisamente a 
um quilômetro do trevo de Grandes Rios, sentido Ribeirão Bonito. 
Ele capotou um Gol com Placas: AEK-0313. As passageiras, Thais 
Roberta da Conceição, de 15 anos e Aline Labroz de Andrade, de 
16 anos, morreram.

Operação contra drogas em Mauá
A Polícia Militar de Apucarana, 10º Batalhão, realizou a Operação 

Saturação, no dia 25 de outubro, de 2016. A equipe formada: pela 
tenente Strugala; sargento Fraga; os soldados, Gabriela, Brayan, 
Amauri, Euzébio e Pegoraria, fazia patrulhamento na cidade de Mauá 
da Serra, quando avistaram indivíduos suspeitos em uma residência, 
onde existe denúncias de tráfi co. A moradora autorizou a entrada 
dos policiais e foi logrado êxito em encontrar porções fracionadas de 
substância análoga a maconha, totalizando 47,77g, dinheiro trocado 
e duas armas de fogo, sendo uma garrucha tipo puxa fi eira e uma 
garrucha calibre 22. Os materiais e produtos foram aprendidos e 
todas as providências foram tomadas.

Polícia apreende LSD e Êxtase em Rio Branco do Ivaí 
A Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí, atenta a presença de 

supostos elementos suspeitos na cidade, conseguiu apreender, com 
ocupantes de um Celta, drogas conhecidas como, êxtase e LSD 
(Dietilamida do Ácido Lisérgico). A última tem uso, normalmente 
feito pela via oral, uma droga forte, por isso, poucas quantidades 
são necessárias para que haja um grande efeito. A apreensão 
ocorreu na Avenida Rio Branco, no dia 24 de outubro, segunda-
feira, às 22:30 horas. "Fazíamos patrulhamento quando avistamos 
o veículo com quatro pessoas. Ao passarem pela viatura, um dos 
ocupantes demonstrou ato de inquietação. A viatura os seguiu e foi 
dada voz de abordagem, porém na busca pessoal, com um deles, 
o Gabriel Henrique de Oliveira, de 21 anos, foram encontrados três 
pontos de LSD e um comprimido de êxtase. Ele disse ter adquirido 
em Curitiba/PR. Os três ocupantes do carro, entre eles o condutor, 
foram encaminhados para o Destacamento de Rio Branco do Ivaí", 
informou a PM. 

Adulteração de cheque em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, na Avenida Rio Branco, uma mulher 

afi rmou que em 18/10/2016 efetuou o pagamento com um cheque, 
para um indivíduo que é fornecedor de frango para o restaurante da 
mesma. A pessoa que pegou o referido documento, diz que repassou 
para a empresa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios, mas 
o detalhe é que o valor original do cheque foi alterado de R$1.078,00 
(Um mil e setenta e oito reais), para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais), montante que foi descontado da conta da comerciante. Ela 
pediu providências e a Polícia investiga.

Suspeito de trafi co em colégio
Um jovem de nome Lucas foi detido por volta das 11h00min, após 

denúncia de que ele estava comercializando entorpecentes, próximo 
ao Colégio Augusto Bahls. Com ele, não foi encontrado droga, porém 
em seu poder havia uma quantia considerável em dinheiro, no valor 
de R$ 3.441,00, em notas diversas, uma característica do tráfi co. 
Ele já tinha diversas passagens, inclusive por tráfi co. Café, negou 
que estivesse cometendo qualquer crime. 
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O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente 
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, criticou 
o uso político da Operação Lava Jato e defendeu o projeto 
de lei contra abusos dos agentes público. Para ele, a Lava 
Jato é mesmo um marco na história, mas não justifi ca a 
"canonização" das decisões do juiz Sergio Moro, responsável 
pela operação em primeira instância. Segundo pontuou a Folha 
de S.Paulo, Gilmar considera que a operação vem sendo usada 
"oportunisiticamente" para defender privilégios do Judiciário, 
do Ministério Público e de outras corporações. "A Lava Jato 
tem sido um grande instrumento de combate à corrupção. Ela 
colocou as entranhas do sistema político e econômico-fi nanceiro 
à mostra, tornando imperativa uma série de reformas. Agora, 
daí a dizer que nós temos que canonizar todas as práticas 
ou decisões do juiz Moro e dos procuradores vai uma longa 
distância", disse o ministro do Supremo. "É preciso escrutinar 
as decisões e criticar métodos que levam a abusos. Eu mesmo 
já votei em favor da concessão de habeas corpus e defendo 
limites temporais para as prisões preventivas. Da mesma 
forma, as chamadas dez medidas têm que ser examinadas 
com escrutínio crítico. Medidas propostas como iniciativa 
popular não têm que ser necessariamente aprovadas pelo 
Congresso", afi rmou.

Decisões de Moro não devem ser 
canonizadas

Falta de capacidade e inveja!

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu considerar ilegal 
a desaposentação - a possibilidade de o aposentado pedir a 
revisão do benefício por ter voltado a trabalhar e a contribuir 
para a Previdência Social. A legalidade do benefício estava em 
julgamento na Corte há dois anos e sofreu sucessivos pedidos 
de vista. Mais de 180 mil processos estavam parados em todo 
o país aguardando a decisão do Supremo. Antes da decisão do 
Supremo, segurados ganharam ações individuais na Justiça 
para obter a revisão da aposentadoria. Para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), o segurado deve devolver todos os 
valores que foram pagos, em parcela única, para ter direito ao 
recálculo do benefício. Por 7 votos a 4, os ministros consideraram 
a desaposentação inconstitucional por não estar prevista na 
legislação. Votaram contra o recálculo da aposentadoria os 
ministros Dias Toffoli, Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Fux, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello, e a presidente, Cármen Lúcia. 
A favor votaram Marco Aurélio, Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber e Ricardo Lewandowski. A validade da desaposentação 
foi decidida após um aposentado pedir ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) a interrupção do pagamento da atual 
aposentadoria por tempo de serviço e a concessão de um novo 
benefício por tempo de contribuição, com base nos pagamentos 
que voltou a fazer quando retornou ao trabalho. AGU - Em 
parecer enviado ao Supremo, a Advocacia-Geral da União 
(AGU) defendeu que para a concessão da desaposentação 
seria necessário que o segurado devolva todos os valores 
recebidos durante a aposentadoria. A AGU entende que a 
revisão sem a devolução dos valores contraria a Constituição 
Federal, que estabelece o "caráter contributivo da Previdência 
Social e a necessidade de preservação do equilíbrio entre 
suas receitas e despesas”. Há juristas que entendem que o 
benefício fi ca suspenso, retornando o anterior, mas que não 
é obrigado a devolução.

 Supremo Tribunal decide que 
desaposentação é ilegal 

Saiu o Governo Dilma Rousseff, entrou o Governo Michel 
Temer, e as delações premiadas de Marcelo Odebrecht e de 
mais de 50 executivos de sua empreiteira seguem assombrando 
Brasília. De um hotel na capital federal, que virou QG da 
empreiteira – sob o comando de Emílio Odebrecht, pai de 
Marcelo Odebrecht, preso em Curitiba desde 14 de novembro de 
2014 – foram debatidas as estratégias de defesa para atenuar 
a pena de quase 20 anos a que o empresário já foi condenado 
em primeira instância. A julgar por reportagem publicada pelo 
jornal O Globo na terça-feira, as delações estão próximas da 
assinatura fi nal. Não é a primeira vez que se divulga, sempre 
de forma extra-ofi cial, que a colaboração dos responsáveis 
pela maior empreiteira do Brasil está fechada. Desta vez, 
contudo, começam a aparecer nomes de possíveis implicados 
no Governo atual, como o do próprio presidente da República, 
Michel Temer, e os de ministros como Eliseu Padilha, da Casa 
Civil, José Serra, das Relações Exteriores, e Geddel Vieira 
Lima, da Secretaria de Governo.

A monumental delação da Odebrecht cerca 
Brasília por todos os lados

A delação da Odebrecht na Lava Jato caiu como uma 
bomba no primeiro escalão do governo. Já de cara, os 
dirigentes da empreiteira confessaram dois nomes como 
sendo os operadores de R$ 23 milhões repassados via caixa 
dois, à campanha presidencial de José Serra, hoje chanceler, 
na eleição de 2010. De acordo com a publicação da Folha 
de S. Paulo, a empresa afi rmou ainda que parte do dinheiro 
foi transferida por meio de uma conta na Suíça. O acerto do 
repasse para Serra teria sido feito com o ex-deputado federal 
Ronaldo Cezar Coelho (ex-PSDB e hoje no PSD), que fazia 
parte da coordenação da campanha do tucano. O caixa dois 
operado no Brasil, de acordo com os relatos, foi negociado 
com o também ex-deputado federal Márcio Fortes (PSDB-RJ), 
próximo de Serra. Os repasses foram mencionados por dois 
executivos da Odebrecht nas negociações de acordo de delação 
premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR), em 
Brasília, e a força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Procurada, 
a assessoria de Serra disse que não iria se pronunciar sobre 
'supostas acusações, de supostas delações relativas ao 
recebimento de doações feito em a sua campanha'. 

Caixa dois de Serra foi pago em conta na 
Suíça

Em relatório em que indiciou o ex-ministro da Fazenda 
Antonio Palocci, a Polícia Federal apontou que o codinome 
‘amigo’, que aparece em planilhas de propinas da Odebrecht, 
refere-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um 
documento do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, 
‘Amigo’ é destinatário de R$ 23 milhões, segundo informações 
do jornal O Estado de S. Paulo. A PF diz que a suspeita 
sobre o ex-presidente tem ‘respaldo probatório e coerência 
investigativa’. O documento cita ainda a sigla EO em suposta 
referência a Emíilo Odebrecht, patriarca do Grupo Odebrecht. 
“Luiz Inácio Lula da Silva era conhecido pelas alcunhas de 
“Amigo de meu pai” e “Amigo de EO”, quando usada por 
Marcelo Bahia Odebrecht e, também, por “Amigo de seu 
pai” e “Amigo de EO”, quando utilizada por interlocutores em 
conversas com Marcelo Bahia Odebrecht”, diz o relatório da 
PF. As planilhas trazem, ainda, o codinome ‘italiano’. Segundo 
a PF, uma referência a Palocci, que foi indiciado por corrupção 
passiva. Segundo a Lava Jato, entre 2008 e o fi nal de 2013, 
foram pagos pela Odebrecht mais de R$ 128 milhões ao PT e 
seus agentes, o que inclui o ex-ministro. O advogado Cristiano 
Zanin Martins rebateu o relatório. “A Lava Jato não apresentou 
qualquer prova que possa dar sustentação às acusações 
formuladas contra o ex-presidente Lula. São, por isso, sem 
exceção, acusações frívolas, típicas do lawfare. Na falta de 
provas, usa-se da “convicção” e de achismos”.

Polícia Federal diz que Lula é "Amigo" em 
propina da Odebrecht

O capitão do tricampeonato da seleção brasileira da Copa do 
Mundo de 1970, Carlos Alberto Torres, morreu, 26 de outubro, 
aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Ex-lateral direito, atualmente um 
dos comentaristas do canal de televisão paga SporTV, Carlos 
Alberto sofreu um infarto em casa e não resistiu. Carlos Alberto 
passou por diversos clubes de futebol, como Botafogo, Santos, 
onde foi pentacampeão, e Fluminense, time do coração, onde 
também ganhou o tricampeonato. Ele encerrou a carreira no 
New York Cosmos, nos Estados Unidos.  Já como treinador, 
ganhou o título brasileiro de 1983, com o Flamengo; a Copa 
Conmebol, em 1993, pelo Botafogo; e o Campeonato Carioca, 
pelo Fluminense, em 1984.  Sua última aparição na televisão, 
segundo o SporTV, foi no último domingo, 23 de outubro, quando 
o comentarista participou do programa Troca de Passes.

Morre melhor lateral direito de todos os 
tempos



06 E�içã� 563 - 31 �� �u���r� �� 2016

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.

Cas�i� Ap��x�nado�

Vanessa Mantovani dando um tour pela Itália

Sérgia Machulek de niver em Faxinal. Parabéns!!
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

2016

Iasmin Pomini de niver em Faxinal. Parabéns!!

Jantar entre amigas na casa da dona Maria Mantovani 

O Amigo Julio da Farmácia no Parque do Sabiá em Uberlândia
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Turini parti cipa de reunião sobre 
Contorno Norte

DER e Econorte, preveem execução da obra somente em 2021, 
últi mo ano do contrato do pedágio. Empresários reúnem prefeitos 
eleitos e deputados. O movimento pela construção do Contorno 
Norte reuniu prefeitos eleitos da Região Metropolitana de Londrina, 
deputados federais e estaduais, representantes de enti dades 
empresariais e outras lideranças para defi nir ações em defesa do 
início da obra o mais breve possível. São grandes as preocupações 
e o risco de o projeto não ser executado, principalmente porque 
a concessionária Econorte e o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) do Paraná preveem o empreendimento rodoviário 
somente para 2021. Além de confi rmarem a postergação da obra 
para o últi mo ano do contrato de concessão do pedágio nas rodovias 
do Estado, DER e Econorte projetam o Contorno Norte em pista 
simples. Originalmente, a concessionária ti nha a obrigação de fazer 
a obra em pista dupla, arcando com desapropriações necessárias e 
concluindo-a em 2016. Vários aditi vos contratuais aprovados pelo 
governo do Estado reti raram encargos da empresa  e alteraram o 
projeto inicial. O DER alega agora que a execução dependerá do 
equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato. E a Econorte repassa 
ao governo do Estado a responsabilidade pela desapropriação 
de áreas ao longo da obra. As informações estão em ofí cios que 
respondem questi onamentos do promotor de Defesa dos Direitos 
Humanos, Paulo César Tavares. “Se depender da concessionária e 
do governo, o Contorno Norte não deve sair mesmo. Pelo menos 
é o que deixam entender nesses ofí cios. Programar a obra para 
o últi mo ano da concessão é um desrespeito a Londrina e todo 
Norte do Paraná. Se as lideranças regionais não se mobilizarem, vai 
fi car tudo no papel”, avalia o deputado estadual Tercilio Turini, que 
confi rmou presença na reunião.  Associação das Empresas do Polo 
Industrial de Cambé (Aepic) marcou na sede da empresa Horizon, 
um encontro com empresários, políti cos e outros segmentos da 
sociedade. “Vamos pedir a união de todos para o Contorno Norte 
ser encarado como prioridade dos municípios da nossa região. 
Precisamos defi nir estratégias e convencer os responsáveis sobre 
a importância da obra para melhorar a estrutura viária e criar nova 
área de desenvolvimento socioeconômico no Norte do Paraná”, 
afi rmou empresária Rosinda Stremlow, presidente da Aepic.

Comandante da Polícia Rodoviária do Paraná visita região
Porto Ubá, em Lidianópolis recebeu a visita ilustre, feita ao 

Posto da Polícia Rodoviária pelo Comandante maior da Polícia 
Rodoviária do Paraná, coronel Valdir Carvalho de Souza, ele 
estava acompanhado de outros ofi ciais, entre eles, do Capitão 
Luis Wolski, que comanda a 2ª Companhia da Polícia Rodoviária 
Estadual, responsável por fi scalizar cerca de 3 mil quilômetros de 
estradas, que passam por aproximadamente 90 municípios do norte 
do Paraná. A recepção foi organizada pelo Cabo Paulo Geremias 
Irmani, que comanda o Posto de Ubá do Sul (Lidianópolis). Foram 
convidados prefeitos da região e entre os presentes estavam: 

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.

Manoel Salvador, prefeito de Arapuã; José Maria dos Santos, prefeito de Cruzmaltina; Hilário Vanjura, prefeito de Lunardelli; 
representantes de prefeitos de outros municípios; e ainda o anfi trião, prefeito Celso Antônio Barbosa, o Magrelo, de Lidianópolis. 
A visita de Coronel Carvalho teve como objetivo, fazer um reconhecimento da área de atuação e ela está ocorrendo em postos 
de todo Paraná. Em sua fala, Carvalho falou dos novos projetos da Polícia Rodoviária, que é investir em tecnologia, entre elas, 
a compra de etilômetros que permitem fazer uma verifi cação prévia da embriaguez ao volante, sem a necessidade do abordado 
soprar o aparelho. Também a colocação de câmeras de segurança em vários pontos de rodovias do Paraná, possibilitando o 
monitoramento de veículos que cortam as rodovias do estado. “Falamos em tecnologia, em aumentar a fi scalização, mas nada 
tem sentido se não houver a conscientização da população. Os veículos dirigidos de forma imprudente se tornam uma arma, e se 
as pessoas fi zeram a utilização com prudência, com certeza muitas tragédias deixarão de ocorrer”, afi rmou o Coronel Carvalho. 
Já o Capitão Wolski, afi rmou que muitos só obedecem às regras, quando a consequência dói no bolso, ou implica o pagamento 
de multas, por isso, avaliou como positivo o aumento do valor das infrações de trânsito que estão entrando em vigor neste ano 
de 2016, como também novas regras que chegam para colaborar, um exemplo é a lei do foral baixo. Prefeitos da região se 
colocaram a disposição e chegaram e também solicitaram a permanência do Cabo Irmani, como comandante do Posto, devido 
a sua dedicação e ao trabalho competente que vem realizando no Vale do Ivaí. Para alegria e satisfação de todos, o Coronel, 
assegurou que Irmani continuará como o comandante e reconheceu o importante trabalho realizado por ele.

 Inscrições Casa Familiar Rural de 
Rosário do Ivaí

Estão abertas as inscrições para o curso de Técnico Agropecuária 
Profi ssionalizante. O curso é integrado ao ensino médio e ofertado na Casa 
Familiar Rural, do Município de Rosário do Ivaí, desenvolvimento curricular 
na pedagogia da alternância, que proporciona ao aluno, contextualização do 
conteúdo e a transformação da pequena propriedade rural, formando uma micro-
empresa de suas propriedades onde os jovens estão inseridos. Os alunos fi cam 
uma semana na escola e a outra na propriedade desenvolvendo as atividades 
aprendidas na escola. Interessados entrar em contato no fone:(043)34471129 .

Grande do Sul por meio de decisão da 9ª Câmara Cível 
condenou a Igreja Mundial do Poder de Deus a devolver a 
doação de 7 000 reais feita por um fi el idoso que diz ter sido 
convencido pelos pastores de que seria curado do câncer que 
sofria nos cultos evangélicos. Segundo decisão publicada em 
18 de outubro, os valores foram corrigidos desde 2013, quando 
a doação foi feita, e o idoso irá receber cerca de 20 000 reais.

Igreja é condenada a devolver doação de fi el 
por 'cura do câncer'

Pedido obsceno melou ida de Neymar ao PSG
Em sua edição da terça-feira, o jornal L'Équipe revelou o motivo da 

negociação entre Neymar e Paris Saint-Germain, que fi cou muito próxima 
de ser fechada na última janela de transferência, não ter dado certo. De 
acordo com a publicação, a equipe francesa já havia topado pagar a cláusula 
rescisória do brasileiro, que era de 190 milhões de euros (R$ 646,35 
milhões) - mas que aumentou agora com o novo contrato com o Barça - e 
ofereceu ao atacante um salário anual de 40 milhões de euros (R$ 136 
milhões), um jatinho particular e até uma rede de hotéis com seu nome. 
As propostas já haviam agradado ao agente de Neymar, Wagner Ribeiro 
(que havia revelado a história em participação no programa "Bola da Vez", 

da ESPN Brasil), mas foi então que Neymar pai assumiu a negociação e acabou "melando" tudo ao exigir ainda mais do PSG. 
Segundo o L'Équipe, foi o pai do camisa 11 que pediu o salário de 40 milhões de euros para o fi lho, que os parisienses toparam 
pagar. Contudo, o negócio desandou quando Neymar pai exigiu que o PSG também pagasse a multa da Justiça brasileira por 
crimes de sonegação de imposto de renda, fraude e conluio: 45 milhões de euros (R$ 153 milhões, na cotação atual) em impostos 
atrasados e multa. A condenação, ocorrida em março deste ano, seguiu parecer dado pela 20ª Turma da Delegacia da Receita, 
que havia considerado que Neymar utilizou três empresas, administradas por seus pais, para disfarçar rendimentos recebidos pelo 
próprio jogador em contratos com o Santos, o Barcelona e a Nike, empresa de material esportivo que o patrocina. As investigações 
começaram a partir da transferência dele do Santos para o Barcelona, em 2013. O Paris Saint-Germain, que já foi multado pela 
Uefa (União das Federações Europeias de Futebol) por desrespeito ao fair play fi nanceiro, se revoltou e disse que não aceiteria 
as condições impostas, dando a negociação por encerrada. Nas palavras do L'Équipe, o dono do clube francês, Nasser Al-Khelaifi , 
considerou o pedido "obsceno". Com isso, Neymar seguiu no Barcelona, com quem renovou contrato recentemente, ganhando 
aumento de salário (agora, ele recebe menos apenas que Lionel Messi) e vendo sua multa rescisória aumentar.



e a
O relógio de meu pai

"Papai me deu seu relógio, em meu aniversário de dez anos. 
Aquele não era um relógio comum: era também uma calculadora 
e possuía alguns jogos. Era digital, preto, muito bonito – o que eu 
sonhava naquela época. Além de tudo, com aquele relógio em 
punho, eu fi cava muito mais parecido com meu pai..."

 Você pai, você mãe, é o maior exemplo que seu fi lho tem, 
sabia? Desde os primeiros contatos com a família, na gestação, 
ele está captando o ambiente familiar. Como cada um sente. Como 
cada um age. Quem é deste ou daquele jeito. Quando nasce, 
passa a observá-los, muito atento, pois carece de referências e 
as únicas que considera são vocês. O bebê lê, no rosto da mãe, 
suas expressões e sabe muito bem se ela está bem ou não, se ela 
reage bem a isso ou aquilo, se está lhe dando a devida atenção 
quando está no seu colo ou se está distante. Quando passa a 
enxergar melhor, principia a copiar suas expressões faciais, seus 
sons. Então, se você está sempre sisudo, ele entenderá que é 
assim que deverá ser. Se você grita quase sempre, ele vai gritar. 
As crianças notam as expressões corporais que, muitas vezes, 
desmentem a fala. Seus gestos, suas manias, o jeito com que 
você mexe as mãos, com que você anda, corre – tudo elas vão 
copiar. As meninas vão crescer e irão calçar os sapatos da mãe, 
desejar suas maquiagens, suas roupas. Os meninos, o relógio do 
pai, o carro, jogar bola como ele, usar seus chinelos. 

Mergulhadas no caldo cultural da família, elas vão se 
adaptando e repetindo muitos atos, palavras, pensamentos 
dos progenitores. Tudo isso nos deve fazer pensar bastante... 
Que exemplo estamos sendo para nossos fi lhos? Que padrão 
de conduta, de vocabulário, de cidadão estamos deixando? 
Devemos perceber que a Divindade nos dá alguns recados 
junto com a oportunidade da paternidade e da maternidade: 
Renove-se! – é um deles. Aproveite o ensejo da companhia 
destes Espíritos recém- chegados, que recebem nova chance 
na Terra, e renasça com eles! Enfrente os vícios, por você e por 
eles! Dê a si mesmo uma nova chance. Refaça seu caminho, suas 
escolhas, suas prioridades. Refl ita e encontre na intimidade de 
seu ser os verdadeiros objetivos que o trouxeram aqui. Sim, você 
é capaz de lembrar... Todos somos. Solicite auxílio ao seu Espírito 
protetor. Conte com ele nesta jornada de autodescobrimento 
tão importante. Assim, seja o melhor modelo possível para seus 
fi lhos, aproveitando para modelar-se todos os dias. Não relegue à 
sombra a criança que lhe pede aconchego ao templo do coração. 
Ave implume no ninho de seus braços, desferirá seu voo para 
os céus do futuro, transportando consigo a sua mensagem. Cera 
frágil e delicada ao toque de suas mãos, revelará no porvir as 
ideias que hoje você plasma em sua textura de fl or. Não lhe grave 
no livro puro das impressões nascentes, senão caracteres da luz 
que lhe abençoem a memória. Esses olhos surpresos que lhe 
observam as atitudes, esses ouvidos minúsculos que lhe guardam 
a palavra direta e essa alma doce e tenra que se levanta para a 
escola dos homens, assimilará seus exemplos, retratando a sua 
vida. Ensine-lhes a conquista do bem, para que o mal não se 
desenvolva, sufocando-lhes as horas.

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
              As situações que você enfrenta em seu 

               dia a dia requerem soluções rápidas, mas 

você precisa continuar a agir com prudência para não 

se expor a situações de risco. Os obstáculos que estão 

diante de você precisam de soluções criativas e também 

estratégias diferentes para serem superados. No âmbito 

pessoal, procure não levar tudo a ferro e fogo para não 

prejudicar os seus relacionamentos pessoais. O dialogo 

pode esclarecer qualquer mal-entendido. Mesmo que 

você não consiga controlar todos os acontecimentos ao 

seu redor, pode conseguir ajuda de colegas e parceiros 

sempre que você se dispuser a compartilhar algumas de 

suas tarefas e aprender der a ter confi ança nos outros!

                       

              
               dia a dia requerem soluções rápidas, mas 

                          Peixes
                  Apesar das difi culdades do momento 

                  atual você pode contar com uma proteção 
extra do plano espiritual. Portanto, abra bem os olhos 
porque aparecerão oportunidades bem na sua frente e 
você não pode deixar de aproveitar. A sua energia atrai a 
colaboração de amigos e parceiros que fi cam felizes em 
ajudá-lo sempre que precisar. Portanto, levante a cabeça 
e não se abata diante de algumas situações difíceis. 
Não empurre com a barriga os eventuais problemas e 
aceite-os como desafi os para fortalecer a sua força de 
vontade. Fortaleça-se com os pequenos êxitos que o 
Cosmo lhe proporciona e desvincule-se dos seus velhos 
conceitos para dar lugar a algo novo.

                         

                  
                  atual você pode contar com uma proteção 

                          Touro
                 Enquanto seu regente avança no signo de 

                   Sagitário onde irá se encontrar com Saturno, 
você deve aproveitar para colocar suas fi nanças 
em ordem, não esquecendo de avaliar bem quais 
investimentos valem realmente a pena para conservar 
o seu rico dinheirinho. Esse não é um bom momento 
para se lançar em novos empreendimentos pois as 
confi gurações astrológicas sugerem prudência. No 
âmbito pessoal você poderá conseguir oportunidades 
de viajar, inclusive ao exterior. Procure avançar com 
cautela inclusive nas parcerias para não se surpreender 
com eventuais mudanças de rumo ou de opinião de 
seus parceiros. Melhor diminuir as suas expectativas!

                       

                 Enquanto seu regente avança no signo de 

                   Sagitário onde irá se encontrar com Saturno, 

                         Gêmeos
                  Você está enfrentando algumas situações 
                desagradáveis e sua forma habitual de 
agir pode não dar bons resultados nesse momento. 
No entanto, você conseguirá pequenos êxitos com 
os quais deve se contentar porque enquanto Saturno 
permanecer na oposição ao seu signo, você vai precisar 
ralar muito para obter o que você deseja! Lembre-se 
que os obstáculos que o cosmo lhe envia servem para 
fortalecer a sua vontade e endereça-lo para um caminho 
seguro, seja no âmbito fi nanceiro que no âmbito pessoal. 
Aliás, será nesse campo que as confi gurações dessa 
semana sugerem os melhores resultados. Então, caro 
geminiano, relaxe e aproveite cada bom momento do 
seu dia. Elimine a ansiedade de sua mente!

                       

                  Você está enfrentando algumas situações 
                desagradáveis e sua forma habitual de 

                         Câncer
                          A semana que inicia sob a infl uência 
                         da Lua Nova de Escorpião prevê para 
o canceriano uma semana de decisões importantes que 
podem ter resultados defi nitivos. Afaste as duvidas de 
sua cabeça e comece a planejar os próximos passos 
para que você alcance suas metas com sucesso. 
Permita-se se sentir bem! As vezes você se preocupa 
demais com as coisas. Em meados da semana, um 
bom aspecto lunar o ajudará a ir adiante com alguns 
projetos engavetados, porém eleja prioridades. Seja 
prudente ao avançar para não ser surpreendido com 
mudanças de opinião de colegas ou parceiros. Esse é 
um bom momento para iniciar uma dieta detox ou até 
para passar alguns dias num spa.

                       

                          
                         da Lua Nova de Escorpião prevê para 

                         Leão
                                  O Sol que avança pelo signo de 

                       Escorpião produz uma energia cheia 

de tensão que põe a duras provas a sua paciência. Os 

obstáculos que você previa estão mais perto de você 

e você terá que enfrentá-los para se livrar deles de 

uma vez por todas. Esse é um momento desafi ador 

mas as forças para superar os desafi os estão dentro 

de você. No ambiente de trabalho você conseguirá 

pequenos êxitos que o deixarão orgulhoso mas você 

precisara enfrentar algumas oposições com paciência e 

determinação. Procure relaxar com atividades de lazer 

pois sua energia pode se esgotar com tantas tarefas.

                       

                                  

                       Escorpião produz uma energia cheia 

                           Virgem
                Essa será uma semana agradável para 

                       o virginiano que pode desfrutar do apoio 
e da compreensão de colegas e parceiros para obter 
bons resultados no âmbito profi ssional. Podem surgir 
também ótimas ocasiões de negócios que o deixarão 
satisfeito especialmente se você não tiver grandes 
expectativas. Em sua vida privada poderá surgir uma 
novidade, como um novo amor ou uma amizade 
sentimental. Porém dependerá de você deixar o seu 
coração se abrir para um novo romance! E se esse 
não for o seu caso, aproveite esse momento favorável 
para cuidar de sua aparência e para se preparar para as 
ferias: que tal um tratamento de beleza?

                       

                
                       o virginiano que pode desfrutar do apoio 

                           Libra
                   As confi gurações astrológicas dessa 
                      semana são tensas e promovem reviravoltas 
inesperadas nas situações. Por essa razão você poderá 
por um ponto fi nal numa relação estremecida se 
você o desejar. Porém não tome decisões apressadas 
e controle-se para não meter os pés pelas mãos e 
se arrepender depois. Aproveite essa semana para 
fortalecer também os laços dos seus relacionamentos 
sociais com a ajuda de seu regente que se aproxima de 
Saturno que promove mais segurança e durabilidade. 
Faça alguma atividade física para relaxar: as 
atividades físicas vão lhe fazer recuperar o bem estar, 
especialmente se estiver em contato com a natureza. 
Ande descalço!

                       

                   
                      semana são tensas e promovem reviravoltas 

                        Escorpião
                             Uma grande energia atinge agora o 

                     seu signo, uma energia renovadora e 
transformadora e você precisa aproveitar ao máximo 
esse momento! E a Lua Nova que aconteceu em 30/10 
e infl uência a semana inteira lhe propõe mudanças que 
você, somente você poderá efetivar. Você pode começar 
a elaborar novas abordagens para superar os desafi os 
que a vida lhe propõe. Além disso pode começar uma 
dieta detox para melhorar a sua saúde ou ainda fazer 
uma cirurgia corretiva ou embelezadora se é isso que 
deseja, as confi gurações astrológicas dessa semana o 
ajudarão a efetivar qualquer transformação que você 
deseje. Confi e no seu taco!

                       

                             

                     seu signo, uma energia renovadora e 

                       Sagitário
                   Vênus se aproxima de Saturno, ambos 

                          em seu signo, signifi cando uma possível 
melhora no campo fi nanceiro permitindo a conclusão de 
contratos, parceria ou acordos. Os seus esforços estão 
sendo recompensados com pequenos êxitos, portanto 
se contente e continue em seus esforços para superar os 
obstáculos que a vida lhe apresenta. Evite confl itos. Os 
desafi os servem para fortalecer a sua força de vontade. 
Um bom aspecto entre o seu regente, Júpiter, e o planeta 
Saturno, promove mais estabilidade especialmente em 
âmbito fi nanceiro e promete progresso especialmente 
em assuntos jurídicos e fi nanceiros. Continue fi rme na 
luta e você contra alcançará suas metas.

                       

                   
                          em seu signo, signifi cando uma possível 

                       Capricórnio
              Plutão e Marte continuam em seu signo 
                 e por isso você, capricorniano sente uma 
pressão muito forte que o obrigam a fazer malabarismos 
para poder ir adiante com seus planos pessoais. 
Algumas situações tomam um rumo inesperado que irão 
precisar de decisões rápidas e defi nitivas. Modifi que 
sua abordagem e revise seu modus operandi se quiser 
chegar onde você deseja. Por em você precisa de 
tolerância e paciência para que você recupere o controle 
da situação. Mas lembre-se que de nada adianta dar 
murros em ponta de faca. As vezes não fazer nada e 
deixar as coisas fl uírem facilitam o aparecimento de 
novas ideias na sua cabeça.

                       

              
                 e por isso você, capricorniano sente uma 

                          Aquário
                  Algumas perturbações astrológicas 

                   virão atrapalhar a sua semana pois seu 
regente, Urano, se encontra na oposição ao Sol e a 
Mercúrio. Essa situação promove uma turbulência, 
como temporais com raios e trovoadas, e que não o 
ajudarão a levar adiante seus planos. Por essa razão, 
talvez essa semana seja melhor você não esperar muitos 
resultados de suas iniciativas para não se decepcionar. 
Relaxe e aproveite para se cuidar, com atividades 
físicas leves e cuidados pessoais. Invista também nos 
seus relacionamentos pessoais. Logo o astral melhora 
e você poderá avançar rumo aos seus objetivos. Não 
desista, somente aguarde com paciência.

                         

                  
                   virão atrapalhar a sua semana pois seu 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

 Audiênca debateu a proibição do gás de xisto
Conforme estava previsto, aconteceu no dia 26 de outubro, 

de 2016, uma audiência pública em Borrazópolis, para debater 
o projeto de lei, número 006/2006, de autoria do Vereador 
Marcos Centra Piva, que versa sobre a proibição da concessão 
de alvará ou licença para utilização do solo com a fi nalidade 
de exploração ou retirada do gás Xisto, pelo método fracking, 
que é altamente poluente e grande consumidor de água. 
Além de Marcos Piva, os vereadores Marcelo Pires, Rosimar 
Cerqueira e "Carlão do Florisvaldo", marcaram presença, todos 
favoráveis a aprovação da proposta. Também compareceu, o 
prefeito municipal, Adílson Luchetti, o "Didi", e apesar do tema 
estar sendo amplamente debatido, colocando em risco o meio 
ambiente de toda região, o chefe do poder executivo municipal, 
que chegou ao fi nal da reunião, disse não ter conhecimento 

sobre a matéria, mas afi rmou que jamais será a favor de algo 
que traga malefícios para o município. Representantes da 
sociedade como: Maçonaria; Ratary Club; Igrejas; Escolas 
e outros, marcaram presença. O Chefe do IAP - Instituto 
Ambiental do Paraná, Maurílio Villa, também compareceu 
para fazer explanações importantes sobre o tema. O encontro 
debateu ainda a necessidade que outros municípios vizinhos 
também aprovem leis que promovam a proibição, pois o não 
fraturamento hidráulico apenas em um município isolado, não 
eliminaria o risco de danos. Nas próximas sessões da Câmara 
Municipal, o tema voltará a pauta. Como afi rmamos na primeira 
reportagem, algumas propostas sobre o gás xisto, estão sendo 
debatidas na Assembleia Legislativa do Paraná e recentemente 
foi promulgada uma lei que exige a autorização dos Deputados 

para a realização deste tipo de procedimento. Várias cidades 
já tomaram iniciativa em prol da proibição. Recentemente, a 
Câmara Municipal de Ivaiporã, discutiu a questão e antes, o 
prefeito Carlos Gil (Ivaiporã), 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 o método fracking 
seria trágico para a região. As leis e decretos não vão impedir a 
exploração, desde que elas ocorram por método convencional.

Multas para infrações de trânsito fi cam mais caras 
A Agência Estadual de Notícias divulgou nota sobre a 

legislação de trânsito que fi ca mais rigorosa em todo País partir 
do mês que vem. Com a entrada em vigor da Lei Federal 13.281, 
os valores de multas serão alterados e os prazos de suspensão 
do direito de dirigir aumentam. Seis novos artigos foram inseridos 
no Código de Trânsito Brasileiro e 29 alterados. O valor pago 
pelas infrações cometidas terá reajuste de até 66%. As mudanças 

referem-se ao uso de celular e à ocupação indevida de vagas 
destinadas a idosos e pessoas com defi ciência, entre outras 
situações. “O trânsito está em constante transformação, afi nal, 
acompanha o desenvolvimento urbano, tecnológico e social. A 
legislação também precisa passar por adequações. Infelizmente, 
os legisladores entendem que as normas só são cumpridas 
se as penalidades impostas forem sentidas, efetivamente, no 

bolso do cidadão”, explicou o diretor-geral do Departamento 
de Trânsito do Paraná, Marcos Traad. MULTAS – No caso de 
infrações consideradas leves, o valor passa de R$ 53,20 para 
R$ 88,38. Nas médias, de 85,13 para R$ 130,16; nas graves, 
de R$ 127,69 para R$ 195,23; e nas gravíssimas, de R$ 191,54 
para R$ 293,47. A pontuação na Carteira Nacional de Habilitação 
se mantém - 3, 4, 5 e 7 pontos, respectivamente.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

      

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GRANDES RIOS INFORMA:

       2016
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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) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 550,00 mensais
13) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais. 
14) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

1) Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
2) Terreno, Rua Madre Joana 
Angélica R$ 50.000,00
3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
4) 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) Terreno 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00
7) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
8) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 
200.000,00 
9) Casa Alvenaria 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
10) Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
11) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
12) Casa Alvenaria, terreno 200m² 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 
14, Jd Adram, R$ 110.000,00
13) Casa Alvenaria 100,00m² 
terreno 225,00m², Rua Jovino 
Pedro de Lima 1, R$ 60.000,00
14) Apartamento 2º Andar, 
92,00m² Residencial Betel, 
Rua Noboro Fukushima 399, 
Apucarana-PR R$ 280.000,00
15) Chácaras área a partir de 
6.500m², com instalação elétrica 
e hidráulica, em Cruzmaltina, R$- 
90.000.00

LOCAÇÃO
1) Terreno área de 354m², Jardim 

2) Terreno, Rua Madre Joana 

3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

4) Terreno 600m² Rua Yani de 

5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

6) Terreno 2.100m² Rua José 

7) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

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

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

10) Casa Alvenaria, Rua 14 de 

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

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

13) Casa Alvenaria 100,00m² 
terreno 225,00m², Rua Jovino 

14) Apartamento 2º Andar, 
92,00m² Residencial Betel, 
Rua Noboro Fukushima 399, 

15) Chácaras área a partir de 
6.500m², com instalação elétrica 
e hidráulica, em Cruzmaltina, R$- 

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


