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- 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)

A esperança está morrendo
A crise brasileira, sempre foi anunciada, sempre 

convivemos com a incerteza do futuro do País. Piadas como: 
não têm terremoto, gelo, vulcões, mas vocês verão o povinho 
que vou por lá. Somos um povo hospitaleiro ou bobo, pois 
tratamos os estrangeiros como heróis e somos tratados nos 
outros países como bandidos. Damos muito valor ao que é de 
fora e ignoramos o que temos de bom e melhor do que todos 
os outros países juntos. Não somos um povo atrasado, mas 
um povo que se atrasou, parou no tempo, só elegeu bandidos 
e por isso a conta veio amarga. Mas pior do que isso é a 
herança maldita deixada pelos ladrões no poder: temos um 
dos piores sistemas de educação do mundo, sempre com as 
piores avaliações, nossas escolas estão sendo transformadas 
em cartéis de consumo e distribuição de drogas; temos um 
sistema de saúde falido e mal pago, daqui uns dias não 
teremos sistema algum, vamos dar graças se pudermos ser 
atendido por um médico, mesmo pagando muito caro por isso; 
a segurança é a pior do mundo, em nenhum país morre mais 
pessoas, fruto dos diversos tipos de violência, do que no 
Brasil, armas são vendidas como banana nas feiras, drogas 
comercializadas a qualquer hora, como pães em padarias; 
ninguém tem o potencial turístico de nosso País, mas não 
usamos sequer 1% disso, somos extremamente incompetentes 
em gerenciamento; dizemos que Deus é brasileiro, sem dar 
a Ele ao menos a chance de defesa, somos hipócritas e 
orgulhosos, não olhamos para nossos próprios problemas 
e sim, muitas vezes para o dos outros, soberba. O que é 
pior é que o que vemos no horizonte, não é a luz, mas 
sim um tenebroso e longo inverno. Os sistemas, político, 
eleitoral, judicial, educacional, de saúde e outros, estão 
ultrapassados ou são nocivos ao povo. Ou extirpamos o 
tumor ou morreremos por causa dele. Estamos no limiar de 
um longo tempo de escuridão, muitos já estão pagando e 
muitos mais pagarão pelo descaso, especialmente político, 
de como tratamos este País maravilhoso que Deus nos deu. 
Ou mudamos ou perecemos! Ou tomamos uma atitude ou seremos 
tomados por ela! Mas do que uma profunda tristeza é a falta 
de perspectiva de melhoras, que me afeta profundamente. 

   TMJ 



LINGUA DE FOGO
Cumadi é pega com a boca no p... digo, butija do 

valeti alheio e leva pau da chifruda. O pau cumeu de 
duas maneiras!

Dito por um professor: Ninguém segura os 
estudantes, o que eles querem é folia, não tão nem ai 
com os outros. Não pensam nem nos iguais que tinham 
que fazer o ENEN. Já dominam as escolas usando e 
vendendo drogas, são dominados por alguns sindicatos, 
partidos políticos e entidades que preferem ao caos, do 
que a coisa certa. Vários já me falaram! Ai está o futuro 
do Brasil!

Agora que secou a teta quero ver luluzinho das 
jóias rasgá dinheiro. Tchau clak!

Cumadi loira falsa da Terra do Café diz que  
descoloriu e a jandira agora ta lizinha, mas é só pro 
valeti titular. Que pena!

Quem é a secretária do lalauzinho que ta devendo 
no materiais de construção. Vamo pagá a cumadi antes 
que si Ferri!

Na Terra do lalauzinho veiaquinho, gostosona 
planta gaiada no valeti. Vamos tomar providência. Mas 
é muito gotosa!

 Segundo um cidadão antenado: A Terra do Boi, 
atual Terra da Colheitadeira, agora é a Terra da 3ª 
Caminhonetona. Fizeram a festa e vão embora de 
caminhonetona. O povo paga a festa! Dinheiro de trouxa 
é festa de malandro!

 Tem cumadi chorando quando vai pro trabalho. 
Chora coração!

Agora que perdeu a função gratifi cada, chefona 
está se achando no direito de não cumprir horário. 

Funcionária padrão desse governo!
Na Terra da Madeira valeti escorneado e manso, 

diz: é melhor dividir do que passar fome. Tamo na fi la!
Em que cidade fi ca a entidade que foi devastada 

pelo furacão Mirssila?
Parece que tem gente que já ta com saudades e o 

bambu nem começou a chiar. Hhuuuiii!
Dizem que tem loira que já ta com a passagem 

comprada rumo a Vila Nova. Tchau!
Na Terra do Atlético, o bambu foi na nuca e o chicote 

no lombo. Só dá a luluzada chorando. Mais nada ta tão 
ruim que não possa piorar!

Corinthiano e santista do classic estão 
decepcionados com a situação. Ganharam mas não 
levaram. Bambu no lombo! Vão trabaiá vagaus!

Disse uma cumadinha informada e que conhece - 
Na Terra da Uva/Saquê agora a coisa vai endireitar, o 
chicote vai ser no lombo. Huuuiii! Fuja loko!

De um otimista que conhece - A crise nunca foi tão 
grande, os pequenos estão fechando as portas, até 
os grandes estão em difi culdades. Mas é na crise que 
surgem as oportunidades. O Brasil foi roubado pelos 
políticos que o povo pois no poder. O funcionalismo 
público é na sua grande maioria incompetente. Enfi m 
nada funciona, essa crise não é econômica é de pura 
incompetência. Tamo no lodo! Apenas começamos a 
afundar!

  PARA REFLETIR
"Algumas coisas não precisam fazer sentido, basta valer a 

pena."

Renato Russo
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bambu nem começou a chiar. Hhuuuiii!

diz: é melhor dividir do que passar fome. Tamo na fi la!

ATENÇÃO
Nono dígito no celular começa a valer a partir do 

dia 6 no PR, SC e RS 
A partir de 6 de novembro os números dos celulares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul ganharão o nono dígito. Com a inclusão dos três estados, o novo dígito passa a valer para 
todo o Brasil. A medida começou a ser implementada pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) em 2012 e tem como objetivo aumentar a disponibilidade de linhas de telefonia celular. 
Com a mudança, os números dos telefones celulares passam de 8 para 9 dígitos. Portanto, para ligar 
para qualquer celular é necessário digitar 9 na frente dos oito números antigos (9xxxx-xxxx). Em 
SC, PR e RS, as ligações feitas digitando apenas 8 números serão completadas até 15 de novembro 
de 2016. Do dia 16 de novembro até o dia 13 de fevereiro de 2017, quem fi zer a ligação com 8 dígitos 
vai ouvir uma mensagem sobre a mudança. Depois de 13 de fevereiro, apenas as ligações com 9 
dígitos serão completadas. Além das adequações técnicas por parte das prestadoras de serviços 
de telecomunicações, essa medida demandará dos usuários a realização de eventuais ajustes em 
equipamentos e sistemas privados como, por exemplo, equipamentos PABX e agendas de contatos.
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Para 70% dos brasileiros, policiais cometem 
excessos de violência

Uma pesquisa nacional divulgada na quarta-feira (2) aponta 
que 70% da população, sente que as polícias cometem excessos 
de violência no exercício da função. O percentual sobe entre 
jovens com idade entre 16 e 24 anos, chegando a 75%. Os dados 
foram apurados pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP). Mais da metade da população 
(53%) tem medo de ser vítima de violência por policiais civis 
e 59% temem ser agredidos por policiais militares. O índice 
também sobe entre os jovens – 60% têm medo da Polícia Civil 
e 67%, da Polícia Militar. O estudo ouviu 3.625 brasileiros com 
mais de 16 anos em 217 municípios de todo país. A margem de 
erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A 
pesquisa revelou também que 64% dos brasileiros acreditam 
que os policiais são vítimas de criminosos. O anuário do FBSP 
aponta que, em 2015, 393 policiais foram assassinados 16 a 
menos do que no ano anterior. Segundo o anuário, os policiais 
brasileiros morrem mais fora do horário de trabalho do que a 
serviço da corporação: foram 103 mortes durante o expediente 
(alta de 30,4% em relação a 2014) e 290 fora do serviço (queda 
de 12,1% em relação a 2014), geralmente em situações de reação 
a roubo. "O policial, muitas vezes, reage a um roubo sem estar 
protegido, não têm um colega do lado, ou está trabalhando em 
'bicos'”, diz ele. A pesquisa mostra ainda que 63% dos brasileiros 
acreditam que os policiais não têm boas condições de trabalho. 
Para pouco mais da metade (52%), a Polícia Civil faz um bom 
trabalho esclarecendo crimes e 50% crê que a Polícia Militar 
garante a segurança da população. “A sociedade brasileira 
reconhece a importância das policias, reconhece que elas são 
fundamentais para a manutenção da nossa democracia, mas 
os policias não estão tendo boas condições de trabalho, são 
caçados pelo crime. Mas também, a forma como eles atuam 
não satisfaz a população”, avalia Renato.

Combate ao Aedes aegypti
Governo promove mobilização nacional para 
combate ao Aedes aegypti e Marcela Temer 

poderá ser a garota propaganda   
O governo federal anunciou, na quinta-feira, 3 de novembro, 

uma força tarefa que envolverá ministérios, Forças Armadas, 
estados e municípios para o combate ao mosquito Aedes 
aegypti durante o verão. O inseto é o vetor de transmissão 
da dengue, zika vírus e febre chikungunya. O País conta com 
quase 500 mil agentes preparados para atuar no combate aos 
focos de reprodução do aedes aegypti. Já para o atendimento 
aos casos de microcefalia por contaminação por zika vírus, 
há 160 mil profi ssionais qualifi cados para atendimento aos 
pacientes. “Vamos fazer uma ação integrada, cada ministério 
fazendo a sua parte para que nós tenhamos a possibilidade de 
diminuir a infestação do mosquito e, em consequência, dengue, 
chikungunya e zika vírus serem reduzidos nesse período 
do verão”, afi rmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em 
entrevista ao Portal Planalto. O Planado estuda colocar a primeira 
dama Marcela Temer, como garota propaganda da campanha.

Dilma diz que Brasil é ingovernável
 A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff afirmou 

em Montevideu, que o seu país é ingovernável devido à 
“fragmentação partidária”, que leva também a uma viragem 
à direita da ideologia política. “É impossível que um país com 
a complexidade do Brasil tenha uma frente que seja capaz 
de garantir a governabilidade”, afi rmou Dilma durante uma 
conferência de imprensa que antecedeu a sua participação 
na iniciativa “Eu Defendo a democracia”, na sede da Frente 
Ampla, coligação no poder no Uruguai. A antiga chefe de Estado 
sustentou ainda que “qualquer partido progressista popular e 
democrático que chegue ao poder terá extremas difi culdades, 
não para formar uma aliança específi ca, mas por causa da crise 
que vive hoje o sistema político brasileiro ao estar extremamente 

fragmentado”. Rousseff disse aos jornalistas que, no Brasil, 
há “cerca de 25 partidos que exercem atividade parlamentar 
e 52 à espera do registro do Tribunal Superior Eleitoral, o que 
representa uma fragmentação partidária monumental”. “Ninguém 
pode pensar que existem 25 programas de governo para o 
Brasil: não existem. O que leva esta fragmentação são duas 
coisas: o acesso ao fundo partidário – que são os recursos 
públicos destinados aos partidos e o tempo de antena”, apontou. 
Rousseff afi rmou ainda que quando era Presidente precisava do 
apoio de 14 partidos para obter uma maioria simples de votos 
no Congresso, enquanto o seu antecessor, Luis Ignacio Lula 
da Silva, (2003-2010) dependia de seis partidos, e Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003) de apenas três.

Polícia Civil faz operação contra integrantes do MST 
A Polícia Civil do Paraná fez uma operação na manhã de 

sexta-feira (4) contra integrantes do MST suspeitos de participar 
de uma organização criminosa investigada por furto e dano 
qualifi cado, roubo, invasão de propriedade, incêndio criminoso, 
cárcere privado e porte de arma ilegal, entre outros crimes. De 
acordo com a polícia eles mantinham uma espécie de milícia 
privada. A ação foi batizada de "Castra" e ocorreu em Quedas 
do Iguaçu, Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul, no Paraná; 
e também em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Os alvos 
da operação são integrantes do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e o vereador Claudelei Torrente de 
Lima (PT), que foi o mais votado nas eleições deste ano em 
Quedas do Iguaçu, que foi preso. Um dirigente nacional do MST 

também está entre os alvos da operação, segundo a polícia. 
Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão, 10 de busca 
e apreensão e dois de condução coercitiva, que é quando a 
pessoa é levada para prestar depoimento. Até as 10h30, oito 
pessoas tinham sido presas. O advogado Claudemir Torrente 
Lima, que defende os investigados do MST, disse que ainda 
não teve acesso aos autos e que só vai se manifestar após 
conversar com os seus clientes. "Vou participar da audiência 
de custódia e depois vamos ver o que fazer, mas todas essas 
prisões são políticas", argumentou. Depois da audiência, os 
que tiveram prisão preventiva decretada foram encaminhados 
para a Penitenciária Industrial de Cascavel.

PT busca estratégia para evitar derrocada ainda maior em 2018
Após a derrocada nas eleições municipais e de olho em 

possível novo baque na disputa de 2018, o PT já busca uma 
estratégia para conter os danos. O partido quer lançar fi gurões 
do partido à Câmara dos Deputados e, desta forma, eleger uma 
bancada mínima que garanta infl uência política e repasses mais 
gordos do fundo partidário. Outros petistas também começaram 
a defender que a legenda abandone uma bandeira histórica do 
partido na reforma política, o voto em lista fechada. Isso por 
conta do medo do eleitor se recusar a votar no 13. Segundo a 
coluna, nomes como os dos ex-ministros José Eduardo Cardozo, 
Jaques Wagner, Alexandre Padilha e Ricardo Berzoini devem ser 

lançados candidatos em 2018 com o propósito de fortalecer a 
sigla. O atual prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, 
que deixará o cargo sem eleger o sucessor, também é citado 
como alternativa do PT ao Congresso Nacional. O PT recebeu 
R$ 73,5 milhões do fundo partidário até setembro — um dos 
três maiores repasses, mas o volume cairá exponencialmente 
se não eleger número expressivo de deputados federais. A 
previsão mais pessimista de dirigentes do PT, PC do B e PSOL 
é que a bancada federal desses partidos caia de 83 eleitos em 
2014 para 40 parlamentares.

Temer cogita tornar voto facultativo e parlamentarismo
O presidente Michel Temer disse em entrevista, que o "mal-

estar" da população com a política pode explicar o alto índice 
de abstenções e votos brancos e nulos nas últimas eleições 
municipais. Ele mencionou, inclusive, que "talvez fosse o caso 
de começar a examinar a hipótese do voto facultativo". "Talvez 
seja preciso fazer mesmo uma reforma política, e na reforma vai 
entrar em pauta o chamado voto obrigatório, e o voto facultativo. 
[...] Evidentemente que isso precisa vir acompanhado de uma 
pregação da cidadania", disse o presidente. O pemedebista 

defendeu também a implementação do parlamentarismo em 
substituição ao presidencialismo de coalizão vigente no país. No 
parlamentarismo, o presidente tem função de chefe de Estado, de 
caráter mais formal e com menos poder nas decisões políticas. 
Ao ser questionado sobre as eleições para a presidência da 
Câmara, Termer disse que tem de haver cuidado para manter a 
integridade da base. "Como sou muito amigo dos líderes, eu digo 
que se conseguissem fechar uma candidatura única, seria melhor 
para a Câmara, para o país e, claro, para o governo", concluiu.

Marcelo Odebrecht fi cará preso apenas até 2017
O herdeiro da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, 

fi cará preso apenas até o fi nal de 2017. Os advogados da 
empreiteira fi zeram acordo com o Ministério Público Federal. 
Segundo informações, na negociação de delação premiada, 
os procuradores envolvidos na Operação Lava Jato e os 
representantes do empreiteiro acertaram que a pena total será 

de dez anos, sendo dois anos e meio em regime fechado, 
que já fora cumprido. Marcelo está preso desde junho do ano 
passado no Paraná sob suspeita de envolvimento no esquema 
de desvios da Petrobras. Esse período de um ano e quatro 
meses será descontado da pena total, de acordo com pessoas 
ligadas às negociações.

Farmácia Santa Maria
9951-9891



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Bandidos roubam veículo no trevo de Rio Branco do Ivaí

Foi registrado um roubo em Rio Branco do Ivaí na tarde de quarta-
feira, dia 02 de novembro, feriado de Finados. A vítima é uma mulher, e 
informou que foi assaltada na PR-082 no km 12, na Rodovia de acesso a 
cidade. Ela declarou que estava se deslocando de sua residência, que é 
no município de Santa Maria do Oeste, sentido Rio Branco do Ivaí, mas 
que no trevo de Rio Branco, percebeu que um carro de cor prata sedã, 
não identifi cado, estava seguindo a mesma já por um longo trecho e 
que em certo momento a interceptou. A mulher não parou de imediato e 
acabou batendo contra o carro dos assaltantes, o que a obrigou a pisar 
no freio, logo pós, foi dominada, obrigada a passar para o banco carona 
e foi levada como refém por alguns quilômetros, até ser libertada. Os 
quadrilheiros levaram um Chevrolet/Onix 1.4 de cor branca.

Avó diz que não sabe mais o que fazer o neto 
A senhora Cinira Mathias, de Borrazópolis, uma pessoa idônea que 

reside na Vila Santa, procurou a reportagem do Rádio Nova Era para 
fazer um desabafo, e disse que não sabe mais o que fazer em relação ao 
neto. "Sempre eduquei meus fi lhos para não mexer no que é dos outros, 
a ter uma vida digna, e ai surgiu na nossa família esse neto que tem nos 
envergonhado muito. Ele não precisa furtar, porque o que ele não tem, a 
gente dá com sobra, mas infelizmente continua nos dando este desgosto", 
disse a avó revoltada e desapontada. Ela não escondeu o amor que 
tem pelo jovem "Dingo" e que mesmo assim nunca o abandonou, mas 
que jamais vai concordar com atos que ele comete. A Polícia Militar, de 
Borrazópolis, registrou arrombamento na Rua Pará, 716, crime que resultou 
na prisão de um jovem identifi cado por Sérgio Henrique Oliveira Marques, 
mais conhecido como: “Dingo”, de 19 anos. O rapaz já era famoso pela 
prática de delitos, principalmente furtos, quando era menor de idade. 
No caso registrado no dia 30 de outubro, de 2016, que culminou com a 
prisão do indivíduo, era por volta das 21 horas, quando houve a solicitação 
para comparecer na Rua Pará, residência da senhora Rose Bassaco, a 
qual informou que percebeu que a porta dos fundos tinha sido violada e 
que suspeitava que o ladrão ainda estivesse no interior do imóvel. Com 
a chegada dos Policiais, foi constatado o arrombamento. A proprietária 
notou que o gatuno tinha levado uma bolsa contendo dinheiro, RS 31,00 
(trinta e um reais), documentos pessoais e um aparelho de telefone celular, 
marca Samsung. Logo em seguida, começaram as buscas, sendo que nas 
proximidades, foi encontrado o suspeito, em uma construção civil, com 
os objetos furtados. Ele tinha exatamente os trinta e um reais, dinheiro 
reclamado pela vítima, e ainda a capa de um celular, marca Samsung 
na cor branca. Ao vistoriar a obra em construção onde ele se escondeu, 
foi localizado também o celular que o mesmo tinha dispensado no local 
sem o chip. Diante das evidências, o “Dingo”, foi detido e levado para a 
Delegacia de Faxinal. Ainda em Borrazópolis, na mesma noite, quando 
a PM levava o detido para Faxinal, chegou uma outra solicitação, para 
atender um segundo arrombamento próximo a Pizzaria Natalalia´s, ou 
“Pizzaria do Celso”, que fi ca na mesma Rua do primeiro crime, que é a 
Pará. A moradora relatou ter saído de sua casa no dia 29 de outubro, 
por volta das 13:00 horas, e ao retornar no domingo, dia 30, por volta 
das 20:30 horas, percebeu que o local havia sido arrombada pela porta 
dos fundos. Do interior foram levados seus pertences, notando a falta de 
dinheiro que estava em sua bolsa deixada sobre o sofá. A Polícia investiga 
e não há dúvidas que este crime também tenha sido praticado pelo jovem 
Sérgio Henrique, o “Dingo”. Todas as providências foram tomadas. Além 
dos dois arrombamentos em questão, há tempos “Dingo”, vem sendo 
apontado como o autor de uma série furtos na cidade. Com sua prisão, 
a Polícia tenta esclarecer outros crimes.

Casas são alvos de arrombadores no feriado
Na cidade de Faxinal, duas casas foram alvos de arrombadores no dia 

02 de novembro, de 2016, feriado de "Dia de Finados". A primeira vítima a 
procurar a PM, foi uma mulher de 50 anos, da Rua Cândido Bastiani, região 
da AABB. Ela disse que tinha saído às 12hr30min e quando retornou, por 
volta das 14hr30min, constatou que a janela da cozinha estava quebrada 
e as roupas reviradas. Levaram um receptor da parabólica da Marca 

 Arromba e furta objetos em residência 
Um casal que reside na Rua Laurindo Cerqueira, no Loteamento 

Cassarotti, em Borrazópolis, fi cou revoltado com o arrombamento da casa 
onde reside. Era por volta das 20 horas, do Feriado de Finados, dia 02 
de novembro, de 2016, quando vizinhos perceberam que a casa estava 
sendo arrombada. Os donos da residência, Inácio e Érica Camilo, que 
visitavam um amigo, foram avisados e voltaram, rapidamente, ao local. O 
ladrão arrombou uma janela lateral, da cozinha (blindex), para ganhar o 
interior da residência. Em seguida, arrancou a toalha da mesa, com a qual 
fez uma trouxa e passou a juntar objetos, entre eles: perfumes femininos 
e masculinos; produtos de higiene; produtos alimentícios, até carne que 
estava no interior da geladeira; utensílios domésticos; máquina fotográfi ca; 
e uma caixa com produtos de prata de bali e alguns brincos. Pelo que 
foi informado pelos vizinhos que presenciaram um rapaz correndo nos 
fundos, o ladrão seria o mesmo que há algum tempo furtou um botijão 
de gás, objeto que foi recuperado pelas próprias vítimas. Ele também já 
havia furtado o celular de uma diarista que trabalha na casa. Apesar de 
todas as evidências em relação ao ladrão, o código penal permite que o 
meliante continue solto e aterrorizando a comunidade.

Assalto em Mauá da Serra 
Por volta das 16:30 horas, de sexta-feira, dia 04 de novembro, de 

2016, chegaram armados na distribuidora  de gás Chama Gás, localizada 
no Parque Industrial, de Mauá da Serra. Eles exibiram uma arma, que 
seria um revólver e deram voz de assalto. Foi roubado um montante em 
dinheiro, não informado pela vítima e ainda tomaram de assalto o veículo 
da empresa, um CrossFox de cor vermelha com placas de Faxinal. 
Assim que acionada, a Polícia Militar fechou o cerco na região, mas não 
encontraram os meliantes.

Bandidos invadem fazenda e fazem caseiro refém
Bandidos armados invadiram a Fazenda Ponderosa no Distrito de São 

Domingos, em Cruzmaltina. O roubo chegou ao conhecimento da Polícia 
Militar, por volta das 23:30 horas, de quinta-feira, dia 03 de novembro, 
quando moradores ligaram informando que indivíduos estariam armados  e 
fazendo moradores de uma Fazenda de refém. A PM e a Guarda Municipal 
foram para o local, mas quando chegaram, os bandidos já tinham fugido. 
O caseiro informou que estava sozinho quando foi amarrado em sua casa 
por cinco bandidos encapuzados, quatro deles armados com pistolas 
e um revolver. Foram levados de sua residência vários objetos, entre 
eles uma TV de 48 polegadas marca Sony, uma espingarda de pressão, 
dois celulares e uma carteira contendo documentos da vítima, cartões 
bancários em seu nome e a quantia aproximada de R$100,00 (cem reais) 
em espécie. A quadrilha fugiu por uma estrada rural que dá acesso ao 
Município de Lidianópolis, em um veículo Toyota Corola de cor prata e 
possivelmente em uma camioneta branca.

Bandidos invadem sorveteria e roubam carro
Três bandidos foram observados durante um roubo, ocorrido na tarde 

de terça-feira, dia 01 de novembro, em Faxinal. Segundo informações 
levantadas, dois meliantes invadiram a Tony Sorveteria, na Rua Anita 
Garibaldi. Eles estavam armados de pistola e anunciaram o roubo. 
Em seguida teriam tomado de assalto o montante de R$180,00 do 
estabelecimento comercial, R$130,00 de uma cliente, dois celulares, 
uma bolsa preta com estampa de onça contendo documentos pessoais, 
dois talões de cheque e dois cartões, sendo da Caixa Econômica e do 
Sicredi, um relógio de pulso de cor prata, duas mochilas com roupas e 
calçados e o carro de uma professora que estava no local. O veículo é um 
Voyage branco, ano 2014. Além dos meliantes que entraram na empresa, 
um terceiro elemento fi cou na porta, vigiando e aguardando a saída dos 
demais. Logo após o crime, os soldados, Brocolli e Morais, que estava 
na viatura de plantão, foram acionados e fecharam o cerco na região. A 
última informação, extra-ofi cial que receberam, é que o carro tinha sido 
visto já na região de Apucarana. O detalhe que a Polícia chama atenção, 
é que algumas pessoas perceberam a presença de indivíduos estranhos 
próximos a Sorveteria, mas não ligaram para o 190, o que só ocorreu 
após o assalto. Segundo informações o carro foi recuperado em Londrina.
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TecSat de cor preta. O segundo furto ocorreu na Rua Projetada Quatro, 
no Conjunto Araci. O morador saiu às 13 horas e retornou às 19 horas, 
e encontrou a porta da cozinha arrombada. Levaram aproximadamente 
75 reais, jóias e mais alguns produtos eletroeletrônicos.

Ladrões arrombam ofi cina em Rio Branco do Ivaí
A Polícia Militar registrou furto praticado contra uma ofi cina mecânica da 

cidade de Rio Branco do Ivaí. Segundo informações, no dia 3 de novembro, 
de 2016, a vítima Claudemir Ribeiro Gois, procurou o Destacamento e 
informou que em, 02 de novembro, feriado de Finados, ao entrar em sua 
ofi cina localizada na Avenida Rio Branco, deparou-se com a parede de 
seu estabelecimento arrombada e que haviam furtado alguns objetos de 
trabalho, sendo eles uma caixa com cerca de 30 peças de chaves Ale, 
um jogo de chaves catraca de 8mm a 19mm e um aparelho Raster 2 da 
marca Tecnomotor com 3 cartuchos. Foi confeccionado o Boletim e o 
caso está sendo investigado.

Polícia prende dois e localizada suposta Boca de Fumo
 Por volta das 10h50min, de quinta-feira, dia 03 de novembro, 

de 2016, a equipe da PM recebeu informações anônimas que alguns 
indivíduos estariam trafi cando drogas em uma residência na Rua Anita 
Garibaldi. Foi montada uma operação envolvendo policiais militares e 
civis, que obtiveram êxito em prender dois acusados. "Ao chegar ao local, 
as equipes fi zeram um primeiro contato, porém os indivíduos  tentaram 
fugir pelos fundos da residência, o que não ocorreu porque os policiais 
entraram na casa e deram voz de abordagem antes que a fuga fosse 
consumada", informou a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, 
de Ivaiporã, comandada pelo Major Sagati, a qual o Pelotão de Faxinal e 
subordinado. No endereço foram localizados: dois revólveres calibre .38, 
sendo um deles com numeração suprimida; nove munições calibre .38 
intactas (CBC, Aquila e Federal); 06 gramas de cocaína;  102 gramas de 
crack; 313 gramas de maconha; diversos eletroeletrônicos de procedência 
duvidosa; toucas balaclava (ninja); e uma  máscara. Foram presos, Adilson 
da Silva Rodrigues, 20 anos, e Luiz Felipe da Silva Soriano, 22 anos, 
ambos encaminhados, juntamente com os objetos, para a 53 Delegacia 
Regional de Faxinal para as providências cabíveis.  Apesar das evidências, 
eles negaram envolvimento com o tráfi co de drogas.

Policial federal é agredido em Mauá da Serra 
Após acidente, onde uma carreta com carne tombou na Serra do 

Cadeado, BR-376, a Polícia Rodoviária agiu para impedir o saque da 
carga de carne bovina, que era praticada por indígenas, momento em 
que um policial foi agredido com uma pedrada na cabeça. Os policiais 
federais pediram apoio para o Destacamento de Mauá da Serra, às 
00:50 horas da madrugada de sexta-feira, dia 04 de novembro. Em seu 
relatório, os soldados informaram sobre o ocorrido: "Esta equipe de Mauá 
foi solicitada para deslocar, em apoio a Polícia Rodoviária Federal, pois 
no Posto havia um tumulto, sendo que um patrulheiro foi atingido por 
uma pedrada na cabeça. Um caminhão carregado de carne tombou e a 
população indígena estava saqueando a carga, e após os agentes federais 
fazer a apreensão de uma motocicleta,  gerou revolta dos índios, cerca 
de 40, que na sequência queimaram o  caminhão e ainda  fecharam a BR 
376". Diante do fato, foi pedido apoio para outros destacamos da região, 
e ainda na madrugada, a situação foi controlada.  Segundo informações, 
os índios usaram como armas, pedaços da mureta de concreto danifi cada 
pelo acidente. Além do policial ferido, viaturas também sofreram danos.

Presos por tráfi co
Em relação ao tráfi co, por volta das 19 horas, de terça-feira, dia 01 de 

novembro, de 2016, a PM efetuou prisões na Av Brasil com a Rua Espirito 
Santo. Os Soldados estavam em patrulhamento quando perceberam uma 
motocicleta Yamaha/Fazer de cor vermelha, em atitude suspeita, com 
dois ocupantes, quando a equipe deu sinal de abordagem, os meliantes 
empreenderam fuga. Foi realizado o acompanhamento tático, logrando 
êxito em abordá-los na PR 466, sendo localizado com um jovem de 18 
anos, um tablete de substância análoga a cocaína, pesando 40 gramas. 
Foi aprendido um menor de 16 anos, que estava com R$ 20,00 em espécie 
e que era condutor do veículo. Todos foram levados para a Delegacia. 
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A Escola Humberto de Alencar Castelo Branco promoveu a 
2ª etapa da Gincana Cultural e Esportiva, com o tema “Cultura 
da Paz – Contra a Violência”. Os alunos participaram com 
muito empenho e realizaram as provas de Paródia, Teatro 
e Confecção de Cartazes. Foi um dia em que os alunos 
puderam demonstrar seus talentos e criatividade, aprenderam 
e ensinaram através de atividades extraclasse. A Direção da 
Escola Agradece a participação de todos os funcionários, 
professores, alunos e também os jurados que representam a 
comunidade. Recebemos ainda uma nota, enviada por alguns 
pais, parabenizando os professores, que luta por melhorias em 
seus salários, a exemplo dos demais, mas não paralisaram suas 
atividades e continuaram ministrando aulas, mesmo no período 
que o Sindicato da APP orientava pela greve. (Colaboração 
de Márcio Motta)

 Escola Estadual Humberto de Alencar 
Castelo Branco 

Por volta das 14 horas, de sexta-feira, dia 04 de novembro, 
de 2016, saiu o resultado ofi cial da eleição Cruzmaltina no 
site do TSE disponível para divulgação. Como Luciana Bueno 
precisou corrigir uma falha técnica em sua ata de convenção 
e Natal Casavechia teve problemas em relação à data de sua 
fi liação ao PTB, ambos apareciam no site como candidatos 
indeferidos, por isso, no dia 02 de outubro, constava apenas 
a terceira colocada Marilza Trizotti, como se ela fosse a eleita. 
"O problema já estava resolvido no dia do pleito, mas como 
houve demora na atualização das informações no site do TSE, 
gerou este transtorno, levando algumas pessoas a interpretar o 
resultado de forma errado", informou a assessoria de Luciana 
Bueno. Luciana Bueno é a única mulher da AMUVI - Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí, que integra 26 cidades da 
região, a chegar ao cargo de chefe do poder executivo. Ela teve 
51,48% dos votos, totalizando 1.305 votos. O segundo colocado, 
Natal, fi cou com 847 votos; seguido de Marilza Trizotti, com 
383 votos. Vereadores eleitos: Daniel Casavechia 193 votos; 
Marreco 160 votos; Coró 143 votos; Cidão 130 votos; Vlaumir 
Morador 130 votos; Fernando 129 votos; Roberto Franco 126 
votos; Inácio 121 votos; e Ivone Neca, com 83 votos.

 Divulgado resultado ofi cial da eleição em 
Cruzmaltina 

Somente no dia 04 de novembro, de 2016, foi 
divulgado o resultado ofi cial da eleição em 

Cruzmaltina 

O ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) chamou o 
presidente Michel Temer (PMDB) e o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) como suas testemunhas de defesa em ação 
penal na Operação Lava Jato. Temer e Lula fazem parte de 
um rol de 22 testemunhas convocadas pelo ex-presidente da 
Câmara dos Deputados. Cunha está preso preventivamente 
na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o 
dia 19 de outubro por decisão do juiz Sergio Moro, responsável 
pelos processos da Lava Jato em primeira instância. O 
ex-parlamentar é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, 
evasão fraudulenta de divisas pela manutenção de contas 
ilegais na Suíça que teriam recebido propina do esquema na 
Petrobrás. As investigações apontam a existência de contas 
secretas na Suíça e de que o empresário Idalécio de Castro 
Rodrigues de Oliveira pagou propina ao ex-deputado para 
ser benefi ciado em um contrato de aquisição dos direitos de 
participação na exploração de um campo de petróleo no Benin, 
na África. Ao todo, o ex-deputado teria recebido 1,311 milhão 
de francos suíços, o equivalente a 1,5 milhão de dólares. Na 
transação, o ex-diretor da Área Internacional da Petrobras Jorge 
Zelada teria atuado como intermediário no acerto dos valores.

Cunha chama Temer e Lula como suas 
testemunhas na Lava Jato

O ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu o 
posicionamento do governo nas questões da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que limita os gastos públicos 
e da medida provisória (MP) que reforma o ensino médio no 
país. As duas pautas são as principais críticas dos estudantes 
que ocupam escolas em diversos estados e que motivaram 
as ocupações, mas o ministro não deu sinais de um possível 
recuo nessas questões. Em entrevista concedida na sexta-
feira (4) ao programa A Voz do Brasil, Mendonça Filho disse, 
em relação à PEC dos Gastos Públicos, que será estipulado 
um teto global, e não específi co para cada área. Segundo o 
ministro, a medida será importante para reequilibrar as contas 
públicas e retomar o crescimento – assim como explicou, 
em outras ocasiões, o presidente Michel Temer. “Há muita 
desinformação, na sua esmagadora maioria, com relação 
à PEC. Ela veio para reequilibrar o Orçamento público, 
devolver a capacidade de investimento ao Estado brasileiro, 
fazer com que o Brasil volte a crescer gerando empregos e 
aumentando a capacidade de investimento em educação e 
saúde”. Mudanças no ensino médio Após sua participação 
em A Voz do Brasil, o ministro conversou com a Agência 
Brasil e defendeu as mudanças propostas pelo governo ao 
ensino médio. “Acho que a gente precisa debater o conteúdo 
da proposta que altera o ensino médio. Tenho certeza que a 
esmagadora maioria dos alunos brasileiros que estudam no 
ensino médio aprova as mudanças”.

Governo não vai recuar em PEC dos Gastos 
e MP do Ensino Médio 

O período de defeso nos rios e lagos do Paraná começou 
na terça-feira (1º), véspera de Finados, e se estenderá até o 
dia 28 de fevereiro de 2017. Durante a piracema, fi ca proibida 
a pesca de peixes nativos do estado. O objetivo é proteger as 
espécies, garantido a desova e a reprodução. A restrição é 
instruída pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Ibama), e reforçada no estado por portaria do 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Entre as espécies que 
estão protegidas por esta restrição estão o bagre, o pintado, o 
lambari, o dourado e o jaú. Pescadores profi ssionais recebem 
nos quatro meses o Seguro Defeso (um salário mínimo). Entre 
os mais importantes rios da região, fi scalizados pela Polícia 
Ambiental, estão Paraná, Ivaí e Piquiri, além do conjunto de 
rios, lagos e lagoas. Em alguns casos, é permitida a pesca 
de espécies exóticas, como carpa, tilápia e tucunaré. Na 
piracema, quem for fl agrado pescando ilegalmente poderá ser 
multado. O valor da sanção pode chegar a cerca de R$ 700 por 
pescador e mais de R$ 20 por quilo de peixe capturado. Tanto 
para a pesca amadora como para a profi ssional embarcada ou 
desembarcada é necessária a autorização emitida pelos órgãos 
federais. Pescar sem o documento também é considerado 
crime ambiental. A atualização dos cadastros de pescadores 
profi ssionais deverá ser realizada pela superintendência do 
Ministério da Agricultura no Paraná.

Começa época da piracema nos rios e lagos 
do Paraná  

O atual prefeito,  Moisés Andrade, de Rio Bom, que foi 
candidato a reeleição pela coligação "Rio Bom no Caminho 
Certo", moveu uma ação por abuso de poder político, econômico, 
ou de meios de comunicação contra o eleito, o candidato Ene, 
do PDT, que venceu o pleito com 53.98% da preferência do 
eleitor, ou 1,409 votos, foi antes do resultado da eleição. O 
segundo colocado, foi o próprio Moisés, que obteve 46.02% 
totalizando 1.201 votos. A decisão foi da Juíza da Comarca de 
Marilândia do Sul, onde a denúncia foi feita. Por volta das 16 
horas, de segunda-feira, dia 31 de outubro, o chefe do Cartório 
Eleitoral de Marilândia do Sul, o servidor Bruno, confi rmou que 
a sentença havia sido proferida. Como a reforma eleitoral trouxe 
mudanças para o pleito de 2016, caso a decisão se confi rme 
nas demais instâncias, o município terá novas eleições para 
escolher o próximo prefeito. A notícia caiu como uma "bomba" 
na pequena cidade de Rio Bom.

 Prefeito eleito de Rio Bom tem registro 
cassado
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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.

Danielli Fink, de niver em Faxinal. Parabéns!! 
O pioneiro, seu Genésio Cerqueira completa 94 anos e recebe o carinho de toda a família e amigos. Parabéns!!

Thalia De Lara Mendes , de niver em Mauá da Serra. Parabéns!! 

Melina Vezú, de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Viviane do Nascimento Souza de niver em Borró. Parabéns!! 
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

2016

Amauri Miranda, de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Eli Buraneli, de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Thais Pires, de niver em Faxinal. Parabéns!! 
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Campanha de vacinação contra aftosa começou em todo Paraná
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) iniciou a 

segunda campanha de vacinação contra febre aftosa na terça-feira 
(1º), devendo prosseguir até o dia 30. Nesta etapa serão vacinados os 
animais de todas as idades, devendo atingir 9,2 milhões de cabeças, que 
é o rebanho de bovinos e bubalinos previsto no Estado. Os produtores 
devem vacinar e comprovar a vacinação no período de 1 a 30 de 
novembro. A estratégia da Adapar é atingir um índice de vacinação 
acima de 95% do rebanho e para isso vai intensifi car a fi scalização e 

acompanhamento nas propriedades, explica o gerente de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias. Para o trabalho de 
fi scalização nas propriedades e controle da movimentação de animais no Estado, a Adapar vai contar com a colaboração dos 
Conselhos Municipais de Sanidade Animal (CSAs). Quem não vacinar e/ou não comprovar a vacinação será multado de acordo 
com o número de cabeças não vacinadas, mas com um valor mínimo de 10 UPFs (Unidade Padrão Fiscal do Estado), que 
equivale a R$ 91,57 cada uma. Quem tem até 10 cabeças de gado e não vacinar e/ou não comprovar a vacinação no período 
recomendado será multado em R$ 915,70. Acima de 10 cabeças vai incidir o valor mínimo da multa mais uma UPF por cabeça 
não vacinada.  FISCALIZAÇÃO - A Adapar conta com equipes de fi scais em 135 unidades espalhadas pelo Estado, com médicos 
veterinários e assistentes de fi scalização. No fi nal de 2015 houve um reforço de 47 médicos veterinários admitidos em concurso 
público realizado recentemente, resultando num efetivo de 132 profi ssionais em campo para fi scalização durante a campanha. 
Além disso tem os assistentes de fi scalização. Segundo Rafael Gonçalves Dias, serão fi scalizadas inicialmente as propriedades 
com maior risco para o ingresso do vírus da doença, como aquelas que tiveram maior movimentação com entrada ou saída de 
animais. O controle do trânsito é feito através das GTAs (Guia de Trânsito Animal) e toda essa movimentação é controlada. A 
partir da semana que vem, nenhuma movimentação animal será permitida sem a vacinação e/ou comprovação da vacinação. 
A exceção será para os animais para abate e os produtores têm 60 dias para envio dos animais para o abate após campanha. 
Todo esse processo é acompanhado pelos fi scais da Adapar, explicou Dias. Segundo ele, é feito um acompanhamento por 
amostragem e uma contagem sobre a relação de animais que foi declarada na campanha passada, considerando a entrada e 
saída de cabeças da propriedade.

O Delegado de Polícia de Apucarana, Dr. Aparecido Jacovós, 
divulgou detalhes de um golpe que fez vítimas, várias pessoas de 
Apucarana e até de outras cidades da região. Uma jovem mulher 
de boa aparência, de nome Nerileine Aguilar Miranda, é acusada 
de comover a cidade com um caso de leucemia (Câncer), arrecadar 
dinheiro e promover eventos benefi centes, mas tudo não passou de 
um golpe. "Ela teria enganado centenas de pessoas ao conseguir 
mobilizar milhares de cidadãos da comunidade, com realização 
de jantares, macarronada e outros, com a fi nalidade de bancar os 
custos de uma operação no hospital Albert Eisten em São Paulo. 

Golpe do câncer em Apucarana 

Dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
revelam que São Paulo foi o estado com maior número de casos 
de violência sexual registrados no ano passado. Grande parte 
das vítimas não reporta os crimes. O Brasil registrou 45.460 
estupros em 2015, o que equivale a cinco pessoas estupradas 
por hora. Os dados foram divulgados na quinta-feira (03/11) 
na 10ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 
Considerando apenas os boletins de ocorrência registrados, em 
2015 ocorreu um estupro a cada 11 minutos e 33 segundos no 
país. Do total de casos, 24% foram registrados nas capitais e 
no Distrito Federal. O estado com o maior número de casos foi 
São Paulo, com 9.265 estupros (20,4%) – o que representa uma 
queda de 7,6% em relação a 2014, quando foram registrados 
10.026 casos. Roraima foi o estado que registrou menos 
violência sexual, com um total de 180 estupros – 35,3% a 
menos do que no ano anterior. O estado com maior taxa de 
estupros foi o Acre, com 65,2 casos por 100 mil habitantes.

Brasil registrou cinco estupros por hora 
em 2015

Segundo o Painel, da Folha de S. Paulo da terça-feira 
(1°), uma candidatura de Crivella nacionalmente funcionaria 
como uma espécie de "test drive". “Chegará o momento em 
que o Brasil terá um presidente evangélico. É natural”, diz o 
bispo Robson Rodovalho, presidente da Confederação dos 
Conselhos de Pastores do Brasil. Ele coordena as candidaturas 
pentecostais e neopentecostais pelo País. A ideia é chegar a 
150 parlamentares evangélicos em 2018. Crivella se elegeu 
com 59,37% dos votos válidos contra 40,63% do candidato do 
PSOL, Marcelo Freixo. No seu discurso de vitória (30), Crivella 
fez questão de agradecer o apoio das religiões em que ele 
criticou no livro. "Quero agradecer a toda a igreja católica e 
também os eleitores umbandistas, kardecistas e até mesmo 
ateus", frisou. Mostrou-se ainda um fi rme crítico da legalização 
da maconha e o aborto. O pastor Silas Malafaia, que apoiou a 
campanha do prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella 
(PRB), tripudiou dos eleitores de Marcelo Freixo, derrotado. 
Crivella teve 59,36% dos votos válidos contra 40,64% de Freixo. 
Malafaia criticou veículos de comunicação que, na opinião dele, 
estariam cobrindo favoravelmente Freixo. Chamou os eleitores 
de Freixo de "esquerdopatas" e disse que eles "se ferraram, 
tomaram uma lavada histórica".

Crivella pode ser a aposta evangélica para a 
presidência em 2018

Cerca de 18.000 reais foram arrecadados e entregues a suposta vítima de leucemia, mas descobriu-se que tudo não passava de 
um golpe", afi rmou o delegado dr. Jacovós. Segundo informações, a comerciante Luciana Brosso, foi quem desconfi ou e procurou 
a Polícia. Ela é dona de um salão de beleza e teria sido a primeira pessoa a se comover com a história da moça. Em uma tentativa 
de ajudá-la a ter melhor qualidade de vida, ministrou cursos de estética para a mesma. "Luciana relata que Nerileine teria informado 
que foi trabalhar em um Centro de Estética, mas após alguns meses acabou demitida. Ainda como forma de ajuda, a chamou 
para trabalhar em seu salão, foi quando a suposta golpista disse que precisava fazer exames caríssimos, porque a doença tinha 
retornado e, inclusive, pediu para usar o nome do salão de Beleza de Luciana; e assim foram feitos outros eventos que ganharam 
ampla divulgação na imprensa e participação de todo comércio", salientou o delegado. Foram arrecadados cerca de 18 mil reais, 
e inicialmente Nerileine afi rmou que faria uma cirurgia em Curitiba, mas quando chegou na capital, o Governador do Estado, teria 
se sensibilizado e ajudado para que ela fosse fazer o tal procedimento no Albert Eisten em São Paulo. Até uma aeronave ofi cial do 
GRAER teria sido utilizada para transporte da paciente. "Quando ela voltou de São Paulo, Luciana percebeu que a recuperação da 
cirurgia tinha sido muito rápida. Então a empresária ligou em São Paulo, no referido Hospital, foi quando descobriu que a mulher 
nunca havia passado por lá. O esposo dela, um militar também está sendo investigado, porque há notícias de que na suposta 
cirurgia, ele estaria acompanhando Nerileine", fi nalizou o Delegado. 

Cunha ameaça expor governo em delação para proteger família
O Palácio do Planalto foi informado de que o ex-deputado Eduardo 

Cunha está ameaçando o governo, através de recados enviados a aliados 
no Congresso e a ministros do Supremo Tribunal Justiça (STJ). Segundo a 
coluna Painel da Folha de S. Paulo, ele ameaça fechar acordo de delação 
premiada caso sua família fi que mais exposta à Operação Lava Jato. Ainda 
segundo a coluna, depois de chorar na prisão ao reencontrar a esposa 
Cláudia Cruz, Cunha se manteve fi rme quando a mulher o visitou pela 
segunda vez acompanhada dos fi lhos.



e a
Contágio do amor

Agnes Gonxha Bojaxhiu é uma pessoa desconhecida do 
mundo. Isso porque, ao ingressar na Congregação Irmãs de 
Loreto, ela adotou o nome de Tereza, e assim fi cou conhecida. 
Falamos de Madre Tereza de Calcutá, nascida na Albânia e que 
foi aureolada no ano de 1979, com o Prêmio Nobel da Paz, por 
ter se dedicado quase cinquenta anos aos desamparados. Foi ao 
presenciar, durante uma viagem de trem, a mistura de homens 
e animais amontoados nos vagões, extremamente sujos e com 
odor desagradável, que decidiu fundar a Ordem das Missionárias 
da Caridade. Ante as difi culdades que se apresentavam, que 
incluíam perseguições dos que não lhe entendiam a nobreza dos 
gestos e seu amor pelos párias, chegou a pensar em desistir. Em 
uma das oportunidades, assim se expressou: "Meu Deus, por livre 
escolha e por Teu amor, desejo permanecer aqui e fazer o que 
a Tua vontade exige de mim. Não! Não voltarei atrás. A minha 
comunidade são os pobres. A Tua segurança é a minha. A Tua 
saúde é a minha. A minha casa é a casa dos pobres. Não apenas 
dos pobres, mas dos mais pobres dos pobres. Daqueles de quem 
as pessoas já não querem se aproximar, com medo do contágio 
e da sujeira, porque estão cobertos de micróbios e vermes. 
Daqueles que não vão rezar nos templos, porque não podem sair 
nus de casa. Daqueles que já não comem porque não têm forças 
para comer. Daqueles que se deixam cair pelas ruas, conscientes 
de que vão morrer e ao lado dos quais os vivos passam, sem 
lhes prestar atenção. Daqueles que já não choram, porque se lhes 
esgotaram as lágrimas. Dos intocáveis."

E ela fi cou ao lado dos miseráveis. Encontrou um bebê 
semimorto, num lixão. Fez respiração boca a boca. Disseram que 
a criança estava morta. Ela insistiu e quando o bebê deu sinal 
de vida, ela o apertou contra o peito e gritou: "Está vivo!" E o 
levou para casa. Muitas criaturas foram contagiadas pelo seu 
amor. Um casal a procurou e lhe entregou uma grande quantia 
em dinheiro. Disseram-lhe que tinham se casado há dois dias. 
Tinham resolvido não usar trajes nupciais, nem realizar celebração 
e lhe trouxeram o dinheiro. Amavam-se tanto que desejavam 
compartilhar a alegria de seu amor com os pobres. Um senhor 
chegou com seu fi lho pequeno. Disse-lhe que o menino gostava 
tanto dela que resolveu guardar a mesada para dar de presente 
aos pobres. Ele fi cara tão sensibilizado com a atitude do fi lho, 
que decidira deixar de fumar e beber há um mês e a economia 
se destinava a ela. Quando alguns budistas japoneses souberam 
que a Congregação de Madre Tereza jejuava toda primeira sexta-
feira do mês, para destinar aquela economia aos pobres, fi zeram 
o mesmo. Enviaram para ela o resultado da sua arrecadação. 
Com esse dinheiro, foi construído o primeiro andar da casa que 
tinha por objetivo abrigar meninas libertas do cárcere. 

Madre Tereza morreu aos oitenta e sete anos. O contágio do 
seu amor prossegue a dar frutos. Suas casas de atendimento se 
espalham por mais de cem países. Treze delas, no Brasil. "O que 
conta não é o que fazemos, mas o amor que colocamos no que 
fazemos," lecionava Madre Tereza.
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HORÓSCOPO
                           Áries
                Você não pode reclamar da vida, pois 

                      as confi gurações astrológicas atuais estão 

ajudando você a chegar cada vez mais perto de seus 

objetivos. Aproveitando essa maré positiva, você pode 

resolver pendências e fechar bons contratos profi ssionais 

e fi nanceiros. Aliás, será nessa área que obterá os 

melhores resultados. Você conseguirá a colaboração de 

parceiros e amigos e poderá liderar equipes e grupos de 

trabalho com sucesso. Mas deve prestar atenção para 

usar a sua capacidade de liderança com sabedoria, a 

fi m de não suscitar a inveja de colegas. Podem ocorrer 

convites inesperados para viagem.

                       

                
                      as confi gurações astrológicas atuais estão 

                          Peixes
                  De maneira geral a sua autoconfi ança 

                       está melhorando e, consequentemente, 
você consegue superar positivamente alguns dos 
obstáculos que a vida lhe apresenta. Você pode garantir 
o sucesso de suas iniciativas se você se esforçar para 
manter o foco em seus objetivos. Devido à presença de 
Netuno em Peixes, você poderá se perder, literalmente, 
num emaranhado de ideias sem um objetivo preciso. 
Faça um esforço e conseguirá ideias mais claras, bem 
como objetivos mais certeiros! Sempre que você sentir 
a necessidade, compartilhe com colegas e parceiros as 
suas dúvidas e valorize os conselhos recebidos para 
se enriquecer e acrescentar valor às suas iniciativas.

                         

                  
                       está melhorando e, consequentemente, 

                          Touro
                 Enquanto o Sol estiver na oposição ao 

                     seu signo você estará sentindo uma pressão 
inusitada que impedirá que você se sinta completamente 
satisfeito com os resultados de suas iniciativas. Tome 
cuidado com sua saúde que estará enfraquecida, 
predispondo-o a mal-estares. Para ser mais produtivo, 
aceite a colaboração de seus colegas. Desse jeito 
você alivia um pouco o peso das preocupações. A 
confi guração mais positiva dessa semana será oferecida 
pelo aspecto favorável de Vênus com Urano, sugerindo 
possibilidades de viagens e outros acontecimentos 
inusitados e surpreendentes. Para ser mais produtivo, 
aceite a colaboração de seus colegas.

                       

                
                     seu signo você estará sentindo uma pressão 

                         Gêmeos
                  Você está tendo muito trabalho neste 

                 período, mas nem sempre obtém bons 

resultados de suas iniciativas. Você irá trabalhar melhor 

em grupo, portanto aceite a colaboração de seus colegas. 

Não deixe que os eventuais obstáculos o impeçam de 

avançar na direção de seus objetivos. Mas, como de 

costume, sua tendência a perder o foco estará presente e 

o ideal seria você fazer uma triagem de seus verdadeiros 

obstáculos para não desperdiçar inutilmente as suas 

energias mentais ou físicas. Um ponto favorável lhe 

é oferecido e você deverá aproveitá-lo ao máximo, 

permitindo-lhe bons momentos afetivos e amorosos.

                       

                  
                 período, mas nem sempre obtém bons 

                         Câncer
                                      A semana do canceriano será 
                                     infl uenciada pela Lua em fase crescente, 
portanto você poderá aproveitar para dar andamento a 
algo novo, ou concluir assuntos que precisam de uma 
solução. Você vive numa boa disposição e se sente 
mais ousado e ativo, possibilitando varias conclusões 
positivas. Serão favorecidas as ações que dependam 
da Justiça e de acordos fi nanceiros. O trabalho em 
equipe também será facilitado, pois as pessoas estarão 
dispostas a colaborar, seja com sugestões que por meio 
de ideias originais, úteis a solucionar os desafi os que 
a vida lhe apresenta. Esta disposição positiva diminui 
entre a quarta e a quinta-feira, mas retorna no fi nal de 
semana. Não desista, insista!

                       

                                      
                                     infl uenciada pela Lua em fase crescente, 

                         Leão
                                  Devido às confi gurações astrológicas 
                     desta semana você enfrenta muitos desafi os 
diários e precisa de uma enorme força de vontade para ir 
adiante na direção de seus objetivos. O início da semana 
indica a possibilidade de uma viagem profi ssional. Você 
poderá ser chamado a liderar uma equipe de trabalho. 
Faça-o com sabedoria e sem impor sua vontade com 
muita insistência para não parecer ditatorial em suas 
atitudes. Muitas vezes as coisas não progridem na 
direção desejada por causa de suas atitudes que podem 
ser mais maleáveis. Procure o equilíbrio interior para 
poder usar sua energia na medida necessária para 
vencer cada obstáculo e considere cada desafi o como 
uma experiência.

                       

                                  
                     desta semana você enfrenta muitos desafi os 

                           Virgem
                Você estará se sentindo mais disposto 

                               nesta semana e seus relacionamentos 

sociais estão indo de vento em popa, proporcionando-lhe 

bons momentos de lazer. As confi gurações astrológicas 

desta semana são favoráveis para estreitar amizades, 

mas também para estabelecer bons relacionamentos 

íntimos e amorosos. Caso você esteja procurando um 

parceiro amoroso, abra bem os olhos, pois poderá se 

surpreender positivamente! A consolidação dos seus 

relacionamentos dependerá de sua atitude: declare 

seus verdadeiros sentimentos se deseja uma parceria 

equilibrada e madura.

                       

                
                               nesta semana e seus relacionamentos 

                           Libra
                   Como você é um verdadeiro ser social, 
         estará particularmente favorecido pelas 
configurações astrológicas desta semana que 
privilegiam os relacionamentos sociais e íntimos. Você 
transborda energia e consegue mobilizar ao seu redor 
colaboradores e parceiros dispostos a ajudá-lo em suas 
tarefas. Por esta razão consegue ótimos resultados de 
suas iniciativas. Em meados da semana a Lua forma 
um bom aspecto com seu regente proporcionando 
consequente bem-estar físico e mental. Aproveite para 
fazer um tratamento estético ou ainda para fortalecer 
seu relacionamento íntimo e amoroso. Sua energia 
positiva se propaga ao seu redor, contagiando as pessoas 
e tornando seu dia a dia muito agradável!

                       

                   
         estará particularmente favorecido pelas 

                        Escorpião
                             Os desafi os que a vida lhe apresenta 

                   são múltiplos e não parecem se arrefecer 
mesmo diante de algumas confi gurações astrológicas 
desta semana que, se mais favoráveis, não conseguem 
eliminar completamente os obstáculos. Seja corajoso 
e enfrente tudo com positividade. Compartilhe suas 
preocupações para aliviar sua pressão interior, caso 
contrario poderá adoecer. Se você observar com atenção 
e positividade as situações mais difíceis, conseguirá 
encontrar algumas oportunidades preciosas que se 
escondem por trás dos golpes que parecem derrubá-lo. 
Cuide de sua forma física e aproveite para fazer uma 
dieta detox.

                       

                             

                   são múltiplos e não parecem se arrefecer 

                       Sagitário
                  Os natos de seu signo astrológico que 

                          enfrentam as energias restritivas de 
Saturno há mais de um ano, podem sair fortalecidos 
dessa jornada se conseguirem perceber que, diante de 
todos os obstáculos que a vida lhe apresenta pode ser 
encontrada uma grande oportunidade de crescimento 
pessoal. Esta semana de Lua Crescente pode ser muito 
positiva para você dar um impulso extra em alguma 
situação que lhe parece empacada. Você poderá 
encontrar apoio em colaboradores e parceiros: o 
trabalho em equipe dará ótimos resultados. Compartilhe 
suas ideias com seus colegas e utilize as suas habilidades 
organizacionais para obter sucesso em suas iniciativas.

                       

                  
                          enfrentam as energias restritivas de 

                       Capricórnio
              Esta semana será bastante favorável 
                aos capricornianos que conseguem ótima 
colaboração ao seu redor para levar adiante seus sonhos. 
Seu bem-estar físico e mental será indispensável 
para alcançar seus objetivos, pois a tenacidade e a 
persistência não lhe faltarão! Se você trabalha de forma 
persistente conseguirá superar os muitos obstáculos 
que a vida continuara a lhe preparar. Não deixe que 
os eventuais fracassos o derrubem. Seja persistente. 
Esta semana de Lua Crescente em Aquário é favorável 
ao trabalho em equipe e também para fortalecer as 
amizades e os relacionamentos sociais. Permita-se 
alguns momentos de lazer com os amigos!

                       

              
                aos capricornianos que conseguem ótima 

                          Aquário
                Nesta semana Marte ingressa em Aquário 
                          possibilitando uma renovação de energia que 
você poderá aproveitar para ir adiante com seus projetos e 
alcançar mais rapidamente os seus objetivos. Vênus esta 
em bom aspecto com seu regente, Urano, possibilitando 
surpresas agradáveis seja no âmbito afetivo e amoroso 
que no campo das atividades de grupo, onde seu carisma 
pessoal possibilitará ótimos resultados. Você se sentirá 
mais produtivo e poderá concluir ótimos acordos e boas 
parcerias profi ssionais. Aproveite também para realizar 
alguns cuidados estéticos e se preparar para o período 
de ferias que se aproxima. A aquisição de produtos de 
beleza, estéticos e também para a decoração de sua casa 
serão bem sucedidos.

                         

                Nesta semana Marte ingressa em Aquário 
                          possibilitando uma renovação de energia que 
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Promotoria acusa Roseana por rombo de R$ 400 milhões
Filha de peixe...

O Ministério Público do Maranhão denunciou a ex-governadora 
Roseana Sarney (PMDB) e mais dez investigados – entre eles 
ex-secretários de Estado – por um rombo superior a R$ 400 
milhões nos cofres públicos por meio de um esquema fraudulento 
de concessão de isenções fi scais pela Secretaria da Fazenda 
a empresas. A acusação formal foi divulgada pelo Ministério 
Público do Maranhão. Segundo o titular da 2.ª Promotoria de 
Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica de São 
Luís, promotor de Justiça Paulo Roberto Barbosa Ramos, “o 
modus operandi da organização criminosa envolvia um esquema 
complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos 
judiciais que reconheciam a possibilidade da compensação de 
débitos tributários (ICMS) com créditos não tributários oriundos 
de precatórios ou outro mecanismo que não o recolhimento 
de tributos”. O promotor apontou que foram realizadas, além 
de compensações tributárias ilegais, “implantação de fi ltro no 
sistema da secretaria para garantir essas operações tributárias 
ilegais e fantasmas, reativação de parcelamento de débitos de 
empresas que nunca pagavam as parcelas devidas, exclusão 
indevida dos autos de infração de empresas do banco de dados 
e contratação irregular de empresa especializada na prestação 
de serviços de tecnologia da informação, com a fi nalidade de 
garantir a continuidade das práticas delituosas”. De acordo com 
a denúncia, foi implantado um “fi ltro” no sistema da secretaria 
para mascarar compensações realizadas muito acima dos valores 
decorrentes de acordo homologado judicialmente. O promotor 
destacou, ainda, que os gestores do período de 14 de abril de 

2009 a 31 de dezembro de 2014 “ignoraram os procedimentos 
administrativos característicos da administração pública ou 
simplesmente deram sumiço a eles após praticarem crimes”. 
Sobre a ex-governadora, a denúncia afi rmou que a organização 
criminosa que atuou no esquema teve “o decisivo beneplácito” de 
Roseana, “em virtude de ter autorizado acordos judiciais baseados 
em pareceres ilegais dos procuradores-gerais do Estado por ela 
nomeados e ainda por ter nomeado para cargos em comissão 26 
terceirizados da empresa Linuxell, para que desempenhassem 
na Secretaria da Fazenda as mesmas funções” para as quais 
estava contratada outra empresa. Conforme o Ministério Público, 
a Linuxell Informática e Serviços Ltda. foi contratada em outubro 
de 2013, época em que o esquema teria sido “aperfeiçoado”. 
O promotor afi rmou ainda que a contratação da empresa se 
deu “em um nebuloso processo licitatório”. “Para consolidar a 
sangria dos cofres públicos sem gerar qualquer suspeita, os 
secretários da Fazenda deixaram de aprimorar o sistema de 
tecnologia da informação da secretaria, permitindo à organização 
criminosa reativar parcelamento de débitos de empresas que 
nunca pagavam as parcelas devidas e, ao mesmo tempo, excluir 
indevidamente autos de infração do banco de dados, acarretando 
ainda mais prejuízos aos cofres públicos em proveito próprio e 
de terceiros”, disse a denúncia. Por meio de sua assessoria, 
a ex-governadora alegou que “não tem conhecimento do que 
trata a ação e reafi rma que em todas as decisões tomadas em 
benefício do Estado agiu com respeito às leis, sempre orientada 
pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão”.

Procurador denuncia 443 ex-deputados por 
farra das passagens

O procurador Elton Ghersel denunciou ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) 443 ex-deputados 
pela prática de peculato no escândalo que fi cou conhecido 
como “farra das passagens”. A informação é do site 
Congresso em Foco, que revelou o escândalo em 2009. 
A Procuradoria-Geral da República (PGR), por sua vez, já 
pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento 
de vários casos análogos de políticos que ainda tem foro 
privilegiado. As acusações foram feitas ao TRF-1 por meio de 
52 denúncias protocoladas na sexta-feira, 28 de outubro. As 
ações acusam os políticos de terem utilizado as passagens 
em atividades que não eram relativas ao mandato. Uma 
pessoa que acompanha as investigações afi rma que ao 
longo de sete anos tentou-se, em vão, obter da Câmara 
a justifi cativa dos políticos para a viagem. Diante da falta 
de resposta, os investigadores passaram então a estudar 
a hipótese de denunciar todos os que podem ter realizado 
a prática, para que cada explique na Justiça se é inocente. 
A estratégia também evitaria a prescrição dos crimes. Os 
processos não correrão em primeira instância pelo fato de 
alguns prefeitos, inclusive de capitais, estarem na lista, o 
que leva o caso ao tribunal regional. Estão entre os políticos 
acusados ex-ministros, ex-governadores e ex-deputados, 
inclusive alguns condenados no mensalão e na Lava-Jato. 
A lista inclui parlamentares de quase todos os partidos com 
representação na Câmara. O caso será analisado pelo 
desembargador Olindo Menezes. O escândalo da “farra das 
passagens” consistiu na utilização de recursos da cota a que 
os parlamentares tinham direito para emissão de passagens 
para parentes, assessores e pessoas próximas, além do uso 
pelos próprios políticos para viagens a lazer. Houve ainda a 
acusação de que alguns parlamentares e assessores vendiam 
créditos para agências de viagens, que emitiam os bilhetes 
para outros clientes. Até então, os parlamentares tinham 
direito a uma cota mensal que era calculada pela tarifa cheia 
relativa a seis deslocamentos para seus estados de origem. 
Os recursos que sobravam acabavam sendo utilizados para 
outros fi ns. Depois da divulgação do uso indevido, a Câmara 
e o Senado baixaram regras mais rígidas para a emissão dos 
bilhetes e reduziram os valores que poderiam ser gastos. 
Atualmente, as passagens aéreas estão incluídas dentro do 
chamado “cotão”, que permite o reembolso aos parlamentares 
por despesas relativas ao mandato, como a manutenção 
de escritórios nos estados, despesas com combustível, 
pagamento de consultorias, entre outras. As investigações 
no âmbito da Câmara concentraram-se apenas nos casos 
de servidores. Sindicâncias identifi caram a participação de 
funcionários de gabinetes e dezenas acabaram por deixar suas 
funções, uma vez que a maioria não era do quadro efetivo.

 Câmara de Lidianópolis quer implantar o Ficha Limpa
Ficha Limpa Municipal, se aprovado e sancionada, proibirá a nomeação de pessoas inelegíveis para 

ocupar cargos públicos, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo Municipal
Uma proposta que está nascendo com a assinatura da 

maioria dos vereadores, serve de exemplo em Lidianópolis, 
e acreditamos que quem é ético e presa pela moralidade, 
jamais votará contra. O que os edis pretendem criar, é a lei 
do Ficha Limpa Municipal. Depois de tramitar na casa, se 
aprovada e sancionada, a nova regra proibirá a nomeação 
de pessoas inelegíveis para ocupar cargos públicos, tanto 
no Poder Executivo como no Poder Legislativo Municipal. A 
proposta, que ainda deve passar pela análise das comissões 
parlamentares e pela votação do plenário, seria do presidente 
da casa, Dorival Caetane, o "Val do Pessuti", e de pelo menos 

mais 7 legisladores. Ela tem como base a Legislação Federal 
e busca atender a reivindicação da comunidade. “A lei da Ficha 
Limpa revelou-se como exemplo do exercício da cidadania, 
na medida em que demonstrou a insatisfação do povo com a 
permanência de pessoas com condenações judiciais na gestão 
de cargos públicos. Desta forma, o que queremos é evitar o 
acesso dos chamados “fi chas sujas” aos cargos públicos do 
Município”, argumenta o texto da regra que se pretende aprovar. 
A restrição atingirá pessoas que, por exemplo, almejam ocupar 
os cargos de Secretários Municipais, cargos em comissão do 
Poder Executivo e Legislativo.  

André Luiz assume a Coordenação Regional da Cohapar
O advogado André Luis Marçal de Oliveira, fi lho do jornalista 

Baltazar Eustáquio de Oliveira, popular (Taquinho), do Jornal 
Tribuna do Norte, foi nomeado recentemente para assumir a 
coordenação do escritório regional da Companhia de Habitação 
do Paraná (Cohapar) em Apucarana, que atende 27 municípios 
da região do Vale do Ivaí. André Luiz assume o cargo após 

Ricardo Lima, fi lho do vereador Gilberto Cordeiro de Lima ter 
sido exonerado. Apesar de não ter saído à nomeação de André 
Marçal no diário ofi cial do estado o nome dele já consta como 
Coordenador Regional no site da Cohapar. A assessoria de 
imprensa da Cohapar em Curitiba confi rmou nomeação.
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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

EMAIL: unopar0911@unoparead.com.br
FONE: (43) 3465-1454
ENDEREÇO: Av. São paulo, 402 - Centro 


