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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)

Há algo de podre no reino tupiniquim
O Brasil, pela dor, está pagando por todos os desmandos elaborados 

pelos larápios da República, de cujos, o povo era até então, cúmplice e 
‘vítima’. O povo pensava que colocando o político que rouba, mas faz, ou 
aquele que prometia tudo e dava um tostão pelo seu voto, estava fazendo um 
grande negócio, e fez, para os ladrões transvestidos de políticos. Ele, o 
povo entrou com o rabo e os políticos com os pés, levou literalmente, “no 
rabo”, mas demorou para perceber isso. Mesmo com todas as instituições 
funcionando, precisou de um juiz macho para enfrentar, delatar e julgar 
os maus cheirosos, empresários e políticos, ladrões maiores do dinheiro 
público. A Justiça, o MP, a PF, todos estavam inertes, assim como o 
povo, já cheirando a podre, quando o Juiz Sergio Moro, ressuscitou essas 
entidades, que pela ação livre da imprensa e a força do povo na rua teve 
que se ajustar a situação e começarem a fazer seus deveres. O Congresso 
Nacional é constituído por um bando de ladrões, vigaristas e bandidos, 
eleitos pelo povo; a maioria das prefeituras é administrada por ladrões 
incompetentes, eleitos pelo povo; a maioria dos governadores são ladrões 
incompetentes, eleitos pelo povo. A única coisa em comum em todos os 
casos é o povo. Então de quem é a culpa? Há algo de podre no reino 
tupiniquim! Sem saúde, sem educação, sem segurança, sem estradas, sem 
esporte, cultura e lazer. É essa a herança que o povo recebe e merece! 
Nem podemos falar no nome D’ele, pois o livre arbítrio rege o caminho de 
todos. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Concordo! Mas eu 
não mereço esse governo! Cada um que esteve na frente da urna pra votar 
e pensou que estava sozinho, ledo engano, Deus estava lá e é testemunha 
do que você fez. Ele é justo, você, sua família e seus filhos vão arcar 
pela sua conduta. Bom proveito!

   TMJ 

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº 081/2016 - venho por meio deste, 

solicitar ao senhor prefeito municipal, que juntamente 
com o órgão competente tome providencias sobre a 
iluminação pública da Rua Ipiranga no distrito de Ribeirão 
Bonito, moradores estão pedindo providências o mais 
rápido possível.

Requerimento nº 082/2016 - Venho por meio deste, 
solicitar ao senhor prefeito municipal, que juntamente 
com o chefe do setor rodoviário municipal arrume com 
urgência o carreador do sitio Nossa Senhora de Fátima 
no Bairro Carvoeiro, de propriedade da senhora Rosana 
de Fátima Rodrigues,  pois não estão conseguindo escoar 
sua safra devido ao carreador que está muito ruim.



LINGUA DE FOGO
Dito por um cidadão informado – Será que vamos 

ter mais lalauzinhos veiaquinhos na região. Esse apelido 
é eterno pra quem não paga suas contas. Portanto, se 
fosse eu, pagaria o patrãozinho, senão, é bambu na 
nuca pro resto da vida. Não fuja loko! Pague!

Menino da luz pegou o bonde, entrou pros bodes 
e a cumadi deu uma recauchutada. Parabéns! Quem 
pode, pode! 

Tem lalauzinho que prometeu pagar, mas não 
cumpriu e nem se elegeu. To esperando!

Dizem que tem motorista de ambulância chamado 
Itapior. Não acredito!

Menino alegre diz que ninguém tem nada com 
a vida dele. Todo mundo tem pra dar. Dá quem quer! 
Hhuuuiii!

Chefona que fez muita maldade e trabalhou pouco, 
diz que vai embora. Se for por falta de tchau. Tchau, 
tchau! Já mamou muito!

De um cidadão tomando chopp do bom - Se ta ruim 
pra nóis que perdemos imagine pra quem ganhou. É 
fumo no rabo!

O povo sabe o povo fala - Tem motorista de distrito 
que leva pacientes, e ele e o carro são movidos a álcool. 
É memo! A hora que bater e matar a culpa tem que ser 
do lalau que contrata.

Valeti ta na traição, mas não aceita conselho. 
Dizem que a morena paga na mesma moeda. Cornitude 
trocada não dói! 

Na Terra do Café, dizem que a loira ta cada vez 
mió. É vero! 

Tem funcionário da saúde do distrito usando o carro 
pra dar umas na cumadinha. É Fo...

Dito em um buteco - Na Terra da Madeira, a 
oposição levou pau, mas não se conforma. A lenha ta 
cumendo!  

Dito por um igual - Tem funcionário da Terra do 
Tumati que ta chiando mais do que chaleira quente. 
Tempos negros no horizonte! Vá trabaiá vagabundo!

Tem funcionário que leva pacientes e às vezes 
palmeirenses dentro do carro da saúde. Cheiro ruim!

Na Terra da Uva o povo ta perdido, não sabe o que 
vem pela frente. Imagine por trás!

O povo fala, o povo sabe – Na Terra do Boi, dizem 
que nem Eisntein fecha as contas. Dinheiro de trouxa é 
festa de malandro! Tem mais terras por ai!

Dito em uma discussão de buteco - Tem lalau eleito 
que não sabe se entrega o outro ou assume a bronca. É 
memo! Lava jato nos dois!

Segundo um cidadão informado – A herança 
é maldita: a saúde não funciona; a educação 
está falida, as notas são péssimas; segurança 
todia vários assaltos e a droga come solta; 
asfalto é sonrisal; estradas rurais esfareladas ou 
intransitáveis; esportes zero; cultura nada; obras 
inacabadas muitas. Fruto de total incompetência 
e mau gerenciamento do dinheiro público. O seu 
dinheiro! Dinheiro de trouxa festa de malandro! 
A Justiça, o MP e outras instituições, fracassos 
completos! A herança é sua! Usufrua! Se possível!

  PARA REFLETIR
"Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que 

procura, ensina o que aprende; tem o que dá e vale o que faz."

Chico Xavier
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cumpriu e nem se elegeu. To esperando!

Tempos negros no horizonte! Vá trabaiá vagabundo!

ATENÇÃO
Cassação da chapa Dilma-Temer ganha força no TSE

O Palácio do Planalto já não consegue disfarçar a preocupação com os sinais cada vez mais fortes de 
que o relator no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do processo das contas da campanha presidencial de 2014, 
ministro Herman Benjamin, pode recomendar a cassação da chapa Dilma-Temer, sem separação de presidente 
e vice. Benjamin já avisou que não irá demorar muito a divulgar seu voto. "Para auxiliares de Michel Temer, 
uma recomendação dessa natureza geraria incertezas no mercado fi nanceiro, ainda que ela precise ser 
ratifi cada pelo restante da corte." A defesa da ex-presidente apresentou ao TSE documentos que indicam que 
a empreiteira Andrade Gutierrez repassou R$ 1 milhão à campanha por meio da conta do então candidato a 
vice, Michel Temer. O material enfraquece a tese defendida por Temer de que sua arrecadação de campanha 
foi separada da de Dilma e que, portanto, seu mandato não deveria ser cassado em caso de condenação pelo 
tribunal. Os documentos apresentados pela defesa de Dilma rebatem a versão do ex-presidente da Andrade 
Gutierrez e hoje delator da Lava Jato, Otávio Azevedo, de que a quantia referente à propina por conta de 
obras do governo federal teria sido encaminhada ao diretório nacional do PT. Também anexaram ao processo 
a cópia do cheque do PMDB nominal a "Eleição 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-Presidente". O 
cheque foi assinado no dia 10 de julho de 2014. Quatro dias depois, dois extratos bancários mostram que ele 
foi depositado na conta Eleição 2014 Michel, no Banco do Brasil. O cheque foi assinado pelo senador Eunício 
de Oliveira, então tesoureiro do PMDB.
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Aprovada novas regras para clinicas de 
estética      

Uma antiga reivindicação dos profi ssionais de estética está 
prestes a ser regulamentada no Paraná com a aprovação do 
projeto de lei nº 264/2016, de autoria do deputado Ademar 
Traiano (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do 
Paraná, que dispõe sobre o funcionamento de clínicas e 
consultórios de estética, além de dar outras providências para 
o trabalho pleno dos tecnólogos em estética. O projeto foi 
aprovado no Legislativo estadual na terça-feira, 8 de novembro, 
em primeiro turno de votações, com 42 votos favoráveis e 
nenhum contrário. Com o projeto, as clínicas e consultórios 
deverão contar com um responsável técnico durante a 
realização de tratamentos realizados com uso de aparelhos 
de eletrofototermoterapia. Entre os profi ssionais capacitados 
para esse acompanhamento, o projeto considera o técnico 
em estética como legalmente habilitado para responder pelos 
trabalhos por ele desempenhados, determinando que os órgãos 
públicos de fi scalização “não poderão exigir que o responsável 
técnico da clínica ou consultório esteja associado à Entidade, 
Conselho ou Órgão de Classe diverso de sua profi ssão”, 
visto que a profi ssão não tem ainda uma regulamentação 
federal. O projeto também estabelece que os locais onde são 
desempenhadas as atividades não privativas da profi ssão de 
médico, não haverá necessidade de permanência de médico 
responsável, garantindo assim o direito ao tecnólogo responder 
pela clínica ou consultórios de estética.

Presidente Temer dá boa notícia aos 
Prefeitos 

  Temer diz que prefeitos podem usar valor da 
repatriação para pagar 13º salário em todo Brasil

O presidente Michel Temer postou um vídeo no Twitter 
ressaltando que parte do dinheiro arrecadado com a 
regularização de recursos de brasileiros e empresas que estavam 
no exterior, a chamada repatriação, irá para as prefeituras. 
Dirigindo-se aos prefeitos, Temer pediu que eles entrem em 
contato com o governo federal para descobrirem o valor que 
cada prefeitura terá direito até o fi m do ano. No Vale do Ivaí, 
a maioria dos municípios receberá 500 mil, mas há cidades 
com valores maiores. A Receita Federal arrecadou R$ 46,8 
bilhões em impostos e multas com a repatriação de recursos, 
que serão repartidas entre a União, os estados e municípios. 
"Você sabe que com a repatriação de capitais para o Brasil, o 
governo federal estará entregando a você, prefeito, uma verba 
que praticamente vai cobrir as suas despesas de fi nal de ano. 
Isso para todos os prefeitos sem nenhuma exceção", informou 
Temer.  O presidente voltou a mencionar a possibilidade de o 
dinheiro ajudar a pagar os salários dos funcionários públicos 
municipais. "Comunique-se com o governo federal que você 
saberá a importância que receber para este fi m de ano, quem 
sabe até para pagar o décimo terceiro salário", disse o presidente.  
Inicialmente, apenas parte do Imposto de Renda deve ser 
repassada aos entes estaduais e municipais, mas na sexta-
feira, 11 de novembro, de 2016, o Supremo Tribunal Federal 
autorizou o depósito em juízo do valor arrecadado também com 
as multas para os estados do Piauí e de Pernambuco.

Preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil 
Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por mês e um estudante 

do ensino médio custa R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa está 
errada na nossa Pátria amada. A constatação foi feita pela 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, que participou 
nesta quinta-feira (10/11) do 4º Encontro do Pacto Integrador de 
Segurança Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio 
Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), 
em Goiânia/GO. “Darcy Ribeiro fez em 1982 uma conferência 
dizendo que, se os governadores não construíssem escolas, 
em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. O fato se 
cumpriu. Estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, 
de um descaso feito lá atrás”, lembrou a ministra. No evento, 
Cármen Lúcia afi rmou que a violência no país exige mudanças 
estruturantes e o esforço conjunto de governos e da União. “O 
crime não tem as teias do Estado, as exigências formais e por isso 
avança sempre. Por isso são necessárias mudanças estruturais. 
É necessária a união dos poderes executivos nacionais, dos 
poderes dos estados, e até mesmo dos municípios, para que 
possamos dar corpo a uma das maiores necessidades do 

cidadão, que é ter o direito de viver sem medo. Sem medo do 
outro, sem medo de andar na rua, sem medo de saber o que 
vai acontecer com seu fi lho”, disse. Inspeções – Desde que 
assumiu a presidência do CNJ, a ministra tem visitado presídios 
para ver de perto as condições das unidades. Até o momento, 
Rio Grande do Norte e Distrito Federal receberam visitas de 
surpresa, e a ideia é inspecionar todos os Estados. “A cada nove 
minutos, uma pessoa é morta violentamente no Brasil. Nosso 
país registrou mais mortes em cinco anos do que a guerra da 
Síria. Estamos, conforme já disse o STF, em estado de coisas 
inconstitucionais. Eu falo que estamos em estado de guerra. 
Temos uma Constituição em vigor, instituição em funcionamento 
e cidadão reivindicando direitos. Precisamos superar vaidades 
de detentores de competências e, juntos, fazer alguma coisa”, 
ressaltou a ministra. Plano Nacional – O encontro realizado em 
Goiânia contou com a presença do ministro da Justiça, Alexandre 
de Moraes, que, na oportunidade, apresentou o Plano Nacional 
de Segurança Pública. A ação tem como principais metas reduzir 
os homicídios e os casos de violência contra a mulher, além de 
racionalizar o sistema penitenciário e a proteção das fronteiras.

Aprovada em primeiro turno a reforma política 
Os senadores aprovaram na noite de quarta-feira, 9 de 

novembro, em primeiro turno, uma proposta de reforma cuja 
intenção é reduzir o número de partidos. Isso se dará pelo fi m 
das coligações e por uma cláusula de barreira estabelecida 
pelo texto. A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) passou 
por um placar de 58 a 13. Antes de seguir para a Câmara 
dos Deputados, ainda passará por uma segunda votação no 
Senado, agendada para o dia 23 de novembro.  As coligações 
proporcionais serão permitidas até as eleições de 2020, quando 
ocorrerá pleito municipal para eleger prefeitos e vereadores. Já 
a cláusula de barreira estabelece normas para o funcionamento 
dos partidos. Cada sigla terá a atividade vinculada à aquisição 
de 2% dos votos válidos em todo o país a partir das eleições de 
2018. Esse percentual deve estar distribuído em, pelo menos, 
14 Estados, cada um deles também devendo ter 2% dos votos. 
Para se fazer uma transição, em 2022, esse percentual subiria 
para 3%. Dessa forma, pretende-se evitar "partidos regionais", 
justifi cou um dos autores da proposta, o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG). A obediência a esses preceitos garantirá, conforme 
estabelece o texto, acesso ao fundo partidário e ao tempo de 

propaganda em rádio e TV. Para resguardar pequenas legendas, 
a proposta cria federações de partidos. São dois ou mais siglas 
que poderão se reunir para atuar como uma única. Ou seja, 
concorrem juntas e devem atuar juntas durante todo o mandato. 
A PEC também trata de fi delidade partidária e pune com a perda 
do mandato quem trocar de legenda, mesmo que para concorrer 
a outra vaga. Ao justifi car a proposta, os autores, senadores 
Aécio e Ricardo Ferraço (PSDB-ES), alegam a necessidade 
de reduzir o quadro partidário. Atualmente, o Brasil tem 32 
legendas, 28 com representação no Congresso. Mais de 40 
estão na fi la, aguardando formalização na Justiça Eleitoral. O 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), defendeu 
que a tramitação da proposta na Câmara ocorra de forma célere. 
Um acordo fi rmado entre os presidentes das duas Casas há 
cerca de um mês estabeleceu que, assim que a PEC chegasse 
aos deputados, seria prontamente analisada.  Além disso, o 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), havia se comprometido a 
votar, na Câmara, alguma proposta de reforma política para 
enviar ao Senado, o que, até o momento, não ocorreu.

Governo lança o programa Cartão Reforma
O governador Beto Richa participou na quarta-feira, 9 de 

novembro, no Palácio do Planalto, em Brasília, do encontro 
com o presidente Michel Temer para o lançamento do programa 
social Cartão Reforma, criado pelo Ministério das Cidades para 
ajudar famílias de baixa renda melhorarem suas residências. O 
programa vai oferecer benefício no valor médio de R$ 5 mil às 
famílias que possuem renda bruta de R$ 1.800 para aquisição 
de materiais de construção destinados à reforma, ampliação ou 
conclusão de moradias. “A iniciativa tem um nítido caráter social 
e seguramente vai contribuir para a retomada do crescimento 
econômico tão desejado por todos nós”, disse Richa, que esteve 

acompanhado do presidente da Cohapar, Abelardo Lupion. "Este 
programa vai estimular o setor de construção civil, gerador de 
emprego intensivo, e melhorar a qualidade de vida de milhões 
de famílias brasileiras", acrescentou o governador. No Brasil, 
7,8 milhões de moradias precisam ser reformadas. Destas, 3,6 
milhões de residências pertencem a famílias com até R$ 1,8 mil 
de renda.  “Esse é mais um importante benefício para ajudar 
as famílias brasileiras a realizarem melhorias em suas casas. A 
Cohapar tem interesse em ser uma parceira do governo federal 
na execução desse programa, que ajudará as famílias a ter uma 
vida melhor”, afi rmou Abelardo Lupion.

Petrobras anuncia redução do preço da gasolina e do diesel 
Pra quem?

A Petrobras anunciou na noite de terça-feira, dia 08 de 
novembro, de 2016, que vai reduzir, nas refi narias, o preço da 
gasolina em 3,1% e do diesel, em 10,4%. A empresa diz que, se 
o ajuste for integralmente repassado para os consumidores, o 

diesel pode cair cerca de R$ 0,20 por litro, e a gasolina, R$ 0,05 
por litro. A redução faz parte da política de preços anunciada 
no mês passado. Resta saber se no Paraná, esse desconto 
realmente vai chegar aos consumidores.  

Farmácia Magistal
9921-9161/ 3461-3773



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
e magro. Foram realizadas várias rondas e buscas pelas proximidades 

e bairros, mas sem lograr êxito em encontrar o autor. 

Arrombamento em Faxinal
Em Faxinal, no dia 09 de novembro, foi percebido um arrombamento 

na Rua João Pedro, em uma Chácara. O ladrão entrou na casa da 

propriedade pela janela do quarto, após quebrar os vidros. Ele revirou 

toda residência, porém levou somente o botijão de gás. Nenhum 

suspeito foi identifi cado.

Criança atropelada por motociclista em Faxinal 
A Polícia Militar não divulgou muitos detalhes, apenas que houve 

atropelamento no perímetro urbano e que a vítima foi uma criança 

de nove anos, fato ocorrido na Rua São Lourenço com a Rua 14 de 

Dezembro,  no Jardim Helena. Segundo informações, um jovem de 21 

anos, conduzia uma moto, quando atingiu  a vítima que tem apenas 09 

anos; a qual foi socorrida com suspeita de fratura no braço. "Enquanto 

a equipe da PM fazia o levantamento dos dados da ocorrência, recebeu 

ligação de uma pessoa que afi rmava ser o condutor da motocicleta e 

que por receio de ser agredido, evadiu-se do local. Então a equipe foi 

até o endereço apontado por ele, o qual foi identifi cado e encaminhado 

até a 53ª Delegacia Regional de Faxinal. A motocicleta é uma Honda 

Titana 150 na cor preta", informou a Polícia Militar.

Homem de Faxinal com 305 kg de maconha em Rolândia 
Um homem natural de Faxinal, foi detido na região de Rolândia 

transportando 305,900 quilos de maconha. A ocorrência ganhou 

destaque em sites de todo Paraná e o mérito é da Rotam da Polícia 

Rodoviária, Batalhão de Londrina (2ª Cia). Segundo informações, em 

uma operação especial, a equipe de Policiais que estava na viatura, 

fazia abordagens na PR 986, no quilômetro 01, mais precisamente no 

contorno da cidade de Rolândia. No início da tarde, foi dada ordem de 

parada para uma Parati, mas o motorista não obedeceu e engrenou 

marcha ré para ter acesso a Rodovia BR 369 e ganhar a área urbana da 

cidade de Rolândia, Durante o acompanhamento tático, foi necessário 

realizar cinco disparos nos pneus, obrigando o condutor a parar na BR 

369. Foi constatado que se tratava de tráfi co de entorpecentes, em 

princípio, maconha, totalizando 305,9 quilos.  O motorista Z. P. F., com 

a idade de 39 anos, natural de Faxinal, estava com a CNH cassada e 

foi conduzido à delegacia de Rolândia para lavratura do fl agrante delito 

pelo crime de tráfi co de drogas. Ele relatou que recebeu o produto ilícito 

na própria cidade de Rolândia e seu destino era Londrina. Mesmo diante 

das evidências, ele negou ligação com o tráfi co de drogas.

Homem invade casa ameaça e mata animal 

Em Mauá da Serra, um homem foi detido acusado de dano, ameaça, 

resistência, desobediência, maus tratos contra animais e violação de 

domicílio, na Rua Cambé. A Polícia Militar, não divulgou muitos detalhes, 

mas enviou para nossa reportagem um Boletim de Ocorrência, com o 

registro do fato. "A equipe de serviço recebeu uma chamada dando conta 

de que um homem conhecido pela alcunha de “Ceará” teria invadido 

uma residência, onde ameaçou moradores, inclusive tendo corrido 

atrás de uma gestante e danifi cado bens, bem como tendo causado a 

morte de um animal de estimação que era de propriedade da vítima. 

No local o autor dos fatos já havia se evadido rumo a sua residência. 

Como se trata de uma pessoa conhecida no bairro, a equipe policial 

realizou diligências e logrou êxito em encontrá-lo chegando a sua casa, 

ao abordar, o mesmo resistiu e desobedeceu a ordem policial, onde 

foi preciso uso de força moderada para prendê-lo", informou a Polícia. 

Ceará negou todas as acusações.

Ladrão azarado perde celular e é identifi cado 
Um jovem foi detido, acusado de furto, em Rosário do Ivaí. Ele 

foi identifi cado como sendo Luiz Henrique Prima, de 24 anos e só foi 

descoberto porque ao praticar o delito, perdeu seu celular no local 

 Carro capota e é abandonado
A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, em Lidianópolis foi acionada 

para atender um acidente na Rodovia PR/170, na saída de Borrazópolis 

para Novo Itacolomi, no KM 165, mais precisamente entre a Ponte do 

Rio Cambuta e a Fazenda Pacaembu. Segundo informações, o veículo 

foi encontrado capotado, sem nenhum ocupante e com as placas - AVI 

3167 de Apucarana, dentro do porto malas. A divulgação dos fotos tem o 

objetivo de localizar responsáveis pelo carro e entender o que realmente 

ocorreu, pois desde o acionamento dos patrulheiros até a retirada do 

veículo do local, ninguém apareceu para reclamar o veículo.  Atenderam 

a ocorrência os policiais rodoviários, sargento Carneiro e Alberto.

Assalto ao Mercado Pires
No Bairro Juscelino Kubitschek (J. K.) em Faxinal foi registrado 

assalto contra o Supermercado Pires, por volta das 15:30 horas, 

de sexta-feira, 11 de novembro, de 2016. Chegaram ao local, dois 

indivíduos, um deles trajando shorts e blusa e o segundo de calça 

e ambos encapuzados de posse de um revólver. Eles deram voz de 

assalto e consumaram o crime. A Polícia Militar foi avisada e localizou 

um menor de 16 anos em atitude suspeita. Ele reagiu a abordagem 

com socos e chutes e precisou ser algemado, mas na Delegacia não 

foi reconhecido como o autor. 

Roubo de celular
Em Faxinal houve um segundo assalto, às 21 horas, contra uma 

mulher que se encontrava próximo a Igreja Matriz. Dois meliantes em 

uma motocicleta de cor prata deram voz de assalto fazendo menção 

de estarem armados. Levaram apenas um celular.

Detido por porte de droga
Em Faxinal, no dia 11 de novembro, foi detido um jovem de nome 

Ernesto, 21 anos, acusado de porte de droga. Ele estava com uma 

porção de um grama de maconha e negou que tenha ligação com o 

tráfi co, ou seja, que é apenas usuário. O endereço da abordagem não 

foi divulgado.

Bandidos praticam mais um roubo na loja da Tim 
Mais um assalto foi praticado contra a Loja da Tim, da cidade de 

Faxinal. Segundo informações, dois bandidos de motocicleta preta, 

chegaram na loja e invadiram o local por volta das 14 horas, de terça-

feira, dia 08 de novembro. Eles fugiram sentido Mauá da Serra e o cerco 

foi fechado na região. Há dez dias, ou seja, em uma  sexta-feira, dia 

29 de outubro, foi registrado roubo contra a mesma Loja da Tim, em 

Faxinal, localizada na Rua Santos Dumont. Naquele dia, era por volta 

das 14 horas, quando dois elementos entraram na empresa: o primeiro 

de camiseta amarela, magro, alto, de pele morena e armado com um 

revólver; o segundo, 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. Ação desta 

terça-feira pode ter sido praticada pelos mesmos bandidos.

Comerciante reage a roubo e agride ladrão 
Em Faxinal houve furto em residência e tentativa de roubo contra 

o Avenidas Bar que fi ca na Rua Antônio Garcia da Costa, na Vila Santa 

Helena. A vítima contou que era 20:30 horas, de quarta-feira, dia 09 de 

novembro, quando estava sentado na porta de seu estabelecimento 

comercial e um indivíduo chegou correndo com um revólver na mão e 

anunciou o roubo. O cidadão reagiu desferindo cadeiradas no autor, 

o qual revidou o agredindo com coronhadas de revólver e em seguida 

fugiu sem nada levar. O meliante usava calça de moletom escuro, 

escondia o rosto para não ser identifi cado, tinha pele morena, era alto 
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do crime. Em seu boletim, a Polícia Militar informou que no dia 08 de 

novembro, terça-feira, a Polícia estava fazendo patrulhamento, quando 

recebeu informação que havia ocorrido furto em uma residência. 

Chegando ao local, na Rua Rio Grande do Sul, a vítima confi rmou o fato 

e afi rmou que havia encontrado um celular que provavelmente pertencia 

ao autor. Um dos PMs ligou do referido aparelho para um número da 

agenda e  conseguiu descobrir  quem era o proprietário, o qual já era 

conhecido da equipe policial. Após diligências, o plantão conseguiu 

abordar o jovem que estava de posse de diversos objetos. A vítima 

reconheceu o rapaz como também os referidos objetos furtados. Luiz 

Henrique, que negou ser um gatuno, foi encaminhado para a Delegacia 

de Grandes Rios, onde as devidas providências seriam tomadas. 

Mulher foi encontrada morta em Rosário do Ivaí 
Neuza Pereira Diniz, de 66 anos, foi encontrada morta em Rosário 

do Ivaí. Ela era conhecida como "Neuza Paçoca" e pessoa muito querida 

pela comunidade. A Polícia Militar foi acionada às 17 horas, de quinta-

feira, dia 10 de novembro, de 2016, com informações que havia uma 

pessoa em óbito. Na manhã de sexta-feira, o Destacamento divulgou 

apenas uma nota, "Informamos que a equipe de plantão deslocou-se ao 

endereço após informação de que havia sido encontrada uma mulher, 

aparentemente em óbito. No local foi constatado o fato e ainda colhemos 

relatos de que a mesma poderia ter falecido há aproximadamente cinco 

dias, por isso o corpo já estava em estado de decomposição. Diante 

dos fatos foram acionados a Polícia Civil e o IML", informou a PM. A 

causa morte seria natural. 

Polícia cumpre mandado de prisão por tráfi co 
A Polícia Militar de Faxinal, segundo a 6ª Companhia Independente 

de Ivaiporã, em mais um bom trabalho da equipe formada pelos soldados, 

Brocoli e Morais, conseguiram abordar duas pessoas em atitude suspeita, 

um menor de 14 anos, e um jovem de nome Lucas Dias Batista de Souza, 

o popular "Café", de 18 anos, inclusive o último é acusado de ter ligação 

com o tráfi co de drogas, a qual também estava com um mandado de 

prisão em aberto, por isso, foi levado para a Delegacia de Faxinal. As 

prisões ocorreram na Rua Churupita, às 19 horas, de segunda-feira, 

dia 07 de novembro. "Houve denúncia que em uma pequena viela, 

dois indivíduos estavam praticando tráfi co. Prontamente os soldados 

foram para o local e deram voz de abordagem aos indivíduos que ali 

estavam, mas eles desobedeceram e correram. A equipe no encalço dos 

mesmos visualizou quando os dois jogaram algo, que tinham em suas 

mãos no meio da vegetaçãos próximo a margem do Lago Saracura. 

Foi realizada a abordagem e encontrado com o menor, a quantia de 

quarenta reais em notas de dez reais e um celular. Lucas tinha cento 

e vinte reais. Checado no sistema foi verifi cado que contra ele pesava 

em seu desfavor um mandado de prisão", informou a Polícia Militar. 

Os policiais fi zeram uma varredura, mas não conseguiram encontrar a 

suposta droga jogada no chão. Apesar das evidências, na Delegacia, 

o menor e o jovem negaram envolvimento com o tráfi co. Ambos estão 

sendo investigados.

Preso por tráfi co em Rio Branco do Ivaí
A Polícia Militar, de Rio Branco do Ivaí, fazia patrulhamento sentido 

a Fazenda Borboleta, quando avistou um indivíduo conduzindo uma 

Yamaha-Fazer, preta, e carregando uma mochila, fato que despertou 

atenção da equipe de PMs que estava de plantão. De imediato foi 

dada voz de abordagem ao mesmo. Durante a busca pessoal a equipe 

localizou na mochila, duas porções de maconha (4 gramas); dois tabletes 

de maconha (80 gramas);  um dechavador em formato de granada, 

objeto utilizado para triturar a droga e ainda um isqueiro. O indivíduo 

foi identifi cado como Willian Fernando Gomes, 27 anos, o qual foi 

encaminhado até a Delegacia de Grandes Rios para as providências. 

Apesar das evidências, negou que seja trafi cante.
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Opositores do prefeito Gerôncio Carneiro Rosa fi zeram 
protesto e alegam que uma auditoria constatou irregularidades 
na administração municipal em relação a gastos com saúde e 
pagamento da Previdência Social dos servidores. Em sessão 
da Câmara Municipal, alguns moradores, cerca de 10 pessoas, 
levaram cartazes pedindo providências e até a cassação do 
mandato do prefeito. Nossa reportagem manteve contato com 
Gerôncio Carneiro Rosa, para o questionar sobre as supostas 
irregularidades. "Sobre a previdência Social, quem arrebentou 
o município, atrasando os pagamentos, foi a oposição que hoje 
está induzindo pessoas simples a comparecer na Câmara com 
cartazes, como se fosse um protesto que nasceu nas ruas. 
É tudo uma armada para tentar manchar a nossa imagem, 
o que não vão conseguir porque a população sabe da nossa 
seriedade e honestidade", disse o prefeito. Ele afi rmou ainda 
que a auditoria constatou algumas falhas técnicas e que tudo 
já foi esclarecido porque no seu governo não existe desvio 
ou roubo, como já aconteceu em Rio Branco. Em relação ao 
INSS, salientou que sua administração parcelou o pagamento 
do rombo herdado do passado, e que este parcelamento 
foi aprovada pela Câmara, mas aparece irregular, porque 
o Ministério da Previdência ainda não acatou. "Eram 34 
irregularidades no fundo do previdência, agora restam apenas 
13, e todas fácies de resolver, uma delas é o parcelamento 
que está sendo pago fi elmente todos os meses. Assim que o 
Ministério reconhecer o procedimento, tudo fi cará resolvido", 
fi nalizou Gerôncio. Para ouvir o desabafo na íntegra, clique 
no link de vídeo. Ressaltamos que a entrevista começa com 
o chefe do poder executivo falando de viagens de trabalho 
que fez a Curitiba e Brasília e também de sua participação no 
Seminário da Confederação Nacional dos Município.

 Prefeito de Rio Branco do Ivaí esclarece 
polêmica

Moradores pedem cassação do Prefeito 
Gerôncio Carneiro Rosa, dizendo que uma 

auditoria aponta irregularidades. O chefe do 
poder executivo nega e faz desabafo 

Na quinta-feira, 10 de novembro, estiveram na Secretaria 
da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), o prefeito 
reeleito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, e o 
prefeito eleito de Rosário do Ivaí, Ilton Shiguemi Kuroda.  Eles 
foram atendidos por servidores da Seju.

Visita de lideranças de Rio Branco e 
Rosário do Ivaí

O Técnico Agrícola Otair Aparecido da Silva Senes, o 
conhecido "Dominado", registrou imagens impressionantes, 
uma nuvem funil que se formou no Bairro Ponte Preta na zona 
rural de Borrazópolis, próximo a Rodovia do Milho, PR -170, 
trecho que liga com Novo Itacolomi, norte do Paraná. Era por 
volta das 13:40 horas, de 11 de novembro, sexta-feira, quando 
o fenômeno aconteceu. Segundo Ana Beatriz, meteorologista 
do Simepar Curitiba, a época que marca a estação primavera 
entrando no verão, pode se dizer, que é normal as intempéries 
e situações como a que aconteceu em Borrazópolis. Afi rmou 
ainda que o fenômeno deixa de ser nuvem funil quando toca 
o solo, momento em que sua classifi cação sobe para tornado. 
No mesmo dia 11 de novembro, a chuva que passou pelo 
município de Borrazópolis e região, assustando moradores e 
provocando prejuízos, trouxe ventos fortes e granizo, durou 
apenas alguns minutos, mas foi sufi ciente para derrubar algumas 
árvores, alagar e destelhar alguns casas e provocar um apagão. 
Segundo a Copel, o vento e algumas árvores atingiram a rede 
de alta tensão. No campo, o prejuízo preocupa o setor agrícola. 

 Nuvem Funil é registrada em Borrazópolis 

O delegado de polícia de Apucarana, Dr. Aparecido 
Jacovós, disse a imprensa, no dia 09 de novembro, de 2016, 
que a Nerileine Aguilar Miranda, que é acusada de comover a 
cidade com um caso de leucemia (Câncer), arrecadar dinheiro 
e promover eventos benefi centes com o intuito de aplicar um 
suposto golpe, não compareceu na Delegacia para prestar um 
segundo depoimento onde seria questionada sobre alguns 
pontos que ainda precisam ser esclarecidos. Ainda segundo 
o Delegado, ela apresentou um atestado médico, alegando 
que está em São Paulo fazendo tratamentos com um neuro 
psiquiatra e afi rmando que ela apresenta diversos problemas 
psicológicos. "Ao que tudo indica, ela vai alegar que tem 
problemas que a impedem de ser condenada ou culpada de algo 
que tenha feito, mas para aplicar o Golpe, ela foi muito esperta 
e conseguiu enganar uma cidade, conseguiu enganar a família 
e por tanto tudo isso está sendo verifi cado com muita cautela", 
afi rmou o Delegado. Ele também fez questão de esclarecer que 
as pessoas que ajudaram a promover os eventos, como uma 
macarronada que arrecadou 18 mil para a Nerileine, são todas 
inocentes, pessoas de bem que também foram ludibriadas e 
que somente a acusada está sendo indiciada. 

Golpe do Câncer 

A Secretaria de Estado da Saúde confi rmou na quarta-
feira (9) o primeiro caso autóctone de microcefalia associada 
ao vírus da zika no Paraná. A vítima da doença é um menino 
que nasceu no dia 17 de agosto em Cascavel, no oeste do 
estado. Segundo a Saúde municipal, a mãe, que contraiu o 
vírus na cidade, apresentou alguns sintomas da contaminação 
pelo vírus da zika já nos primeiros meses de gestação, como 
manchas pelo corpo, e passou a ser acompanhada. O parto e 
o pré-natal foram feitos pela rede particular de saúde. Este é o 
segundo fi lho dela. A criança nasceu prematura de sete meses 
e tem atualmente o peso e tamanho de um recém-nascido de 
seis dias. Ainda não é possível afi rmar se estas condições se 
devem à prematuridade ou à doença e mesmo se a criança 
terá sequelas. "A criança está sendo atendida por uma equipe 
da Saúde de Cascavel, além de outros atendimentos normais 
como já vinham sendo feitos. Ele não apresentou qualquer outra 
sequela além da própria microcefalia, um perímetro encefálico 
menor. Todo o esforço será agora para acompanhar e estimular 
esta criança pelos próximos dois anos", observa a médica 
Lilimar Mori, da 9ª Regional de Saúde. Ela disse ainda que 
outros casos, porém importados, estão sendo investigados e 
acompanhados no estado, inclusive na regional de Cascavel. A 
Secretaria de Saúde do Paraná está investigando outros quatro 
casos de microcefalia por vírus da zika. Até agora 39 gestantes 
tiveram a infecção pelo vírus confi rmada no estado. Desse 
total, 34 crianças já nasceram sem apresentar a microcefalia.

Paraná confi rma primeiro caso de 
microcefalia associada ao Zica

Alerta ligado!

Faleceu no dia 10 de novembro, de 2016, na localidade 
do Porto Ubá, em Lidianópolis, o empresário Cristiano 
Urbanas, de 39 anos, que juntamente com a esposa Kelly 
Lança, era sócio proprietário do Restaurante Porto Ubá, 
estabelecimento tradicional que levava o nome do Distrito 
e que pertence a Lidianópolis. Já há vários anos, Cristiano 
enfrentava sérios problemas de saúde, até que no dia 09 de 
novembro, quarta-feira, sofreu um infarto. Ele foi levado para o 
João de Freitas em Arapongas, e na UTI, sofreu uma segunda 
parada cardiorrespiratória, que o levou a óbito. Familiares, 
profundamente enlutados,  lamentaram o fato ocorrido, assim 
como os muitos e muitos amigos que Cristiano tem em toda 
região. 

 Morre o empresário Cristiano Urbanas, do 
Porto Ubá
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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.

Viviane do Nascimento Souza de niver em Borró. Parabéns!! 

NO DIA 04/11/2016, AS 19:00 HORAS FOI ENTREGUE O CARRO DO 
SORTEIO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE AMIGOS DA APAE, EM FAXINAL.

Gustavo Henrique, de niver em Rio Branco do Ivaí, recebe os parabéns, do pai 
Gerôncio, da mãe Nilza e da irmã Bruna. Parabéns!!

Bianca Carina Valente de niver em Faxinal. Parabéns!!

Carol Santos 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

Joaquim Cividini Raimundo, de niver em Marumbi. Parabéns!! 

Taís Camila de niver Borró. Parabéns!! 

Gustavo Gomes Ribeiro de niver em Faxinal. Parabéns!!
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DER vai avaliar alternati va para construção do 
Contorno Norte

No encontro com governo do Estado lideranças da 
Região Metropolitana de Londrina mostram união em 

defesa da obra. Nova reunião está marcada para dia 25
O primeiro encontro com representantes do governo do 

Estado para discuti r a construção do Contorno Norte mostrou 
que existe consenso entre lideranças políti cas e empresariais 
sobre a necessidade do ramal rodoviário como impulso ao 
desenvolvimento da Região Metropolitana de Londrina. Diante 
disso, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vai analisar 
alternati va para execução da obra. Uma reunião técnica para 
aprofundar estudos foi agendada para dia 25 de novembro, 
em Londrina. Prefeitos atuais e eleitos, deputados estaduais, 
dirigentes de enti dades e empresários foram recebidos no dia 
7, no início da tarde, no Palácio Araucária, pelo secretário de 
Infraestrutura e Logísti ca do Paraná, Pepe Richa e o diretor 
geral do DER, Nelson Leal. O governador Beto Richa não pode 
comparecer por estar atendendo outro compromisso ofi cial. “A 
conversa foi bem produti va, principalmente porque as lideranças 
regionais confi rmaram estar unidas em defesa do Contorno Norte”, 
afi rmou o deputado estadual Tercilio Turini. Para ele, o governo 
tem disposição de buscar uma solução e o tema deve ganhar mais 
relevância a parti r de agora. “A Região Metropolitana demonstrou 
força, com um grupo bastante representati vo em Curiti ba. Todos 
os presentes foram unânimes em apontar o Contorno Norte 
como essencial para ampliar áreas de expansão industrial e 
outras ati vidades econômicas, além de suprir Londrina e demais 
municípios de infraestrutura de transporte e logísti ca para atração 
de investi mentos”, disse Turini. Parti ciparam os atuais prefeitos 
Alexandre Kireeff  (Londrina) e João Pavinato (Cambé), os eleitos 
Marcelo Belinati  (Londrina), José do Carmo Garcia (Cambé), João 
Coloniesi (Ibiporã) e um representante de Rolândia; os deputados 
estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter; os presidentes da 
Acil, Cláudio Tedeschi, do Sinduscon, Osmar Alves, e diversos 
empresários da Associação do Polo Industrial de Cambé (Aepic).

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.

 Quatro suicídios em um único dia na região 
Suicídio ou depressão? Qual é o mal do século?

O alerta está aceso!
Foram quatro situações de suicídios registradas na região Vale do Ivaí, mais 

precisamente em 3 cidades e em um único dia, O 07 de novembro, de 2016, 
começou com o empresário José Luzia, de 53 anos, cometendo o ato extremo em 
Ivaiporã. O corpo dele foi encontrado no escritório de sua empresa, a JR Veículo 
de Ivaiporã. Pouco depois, os agentes, Clóvis Maia e Garcia, da Defesa Civil, de 
Faxinal, socorreram uma rapaz de nome G. A. F., de 41 anos, na Rua José Maria 
Bueno, número 378. Ele estava no banheiro, onde havia muito sangue, pois o mesmo 
cortou os braços com o objetivo de atingir os pulsos. Também em Faxinal, durante a 

madrugada, um rapaz de nome Rafael, deu entrada no Hospital, após ingerir veneno. Em Jardim Alegre, às 16 horas, Bombeiros 
de Ivaiporã, foram ao bairro Palmeirinha, próximo ao Cemitério de Jardim Alegre, região do Posto Brasília. Familiares fl agraram 
um rapaz de nome Sérgio, pendurado em uma corda, mas conseguiram cortar o cordão e o socorrer. A vítima foi levada para o 
Hospital, e não corria risco de morte. Vale Ressaltar, que nos últimos três dias, houve ainda o caso do senhor Ademir Bassaco, 
de Borrazópolis e de uma enfermeira do Hospital Materno Infantil, de Apucarana, ambos cometeram o ato extremo. Em 2016, a 
Agência Brasil, divulgou dados que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano no mundo. No Brasil, o último dado 
do Ministério da Saúde mostra que em 2014 foram mais de 10.600 casos no país. Segundo a coordenadora da Comissão de 
Combate ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, Alexandrina Meleiro, 98% desses indivíduos tinham transtornos 
mentais, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de drogas. Difi culdades como as que vêm com a velhice, 
crises fi nanceiras, solidão, fi m de relacionamentos amorosos são considerados fatores de risco para o suicídio, já que funcionam 
como gatilho para desencadear crises dos transtornos. “Mas isso não quer dizer que quem tem transtorno vai se matar. Essa é 
uma condição necessária para o suicídio, mas não sufi ciente”, ressaltou Alexandrina. Para a especialista, de cada dez suicídios, 
nove poderiam ter sido evitados com diagnóstico e tratamento corretos dos transtornos. “A maioria das pessoas, cerca de 70% 
delas, dá algum tipo de sinal [de que pensa em tirar a própria vida], mas muitas vezes os sinais são banalizados. Frases como: 
a vida não vale mais a pena; melhor morrer; queria desaparecer são sinais de alerta. Esse alerta é um pedido de ajuda comum, 
pois todo suicida tem uma ambivalência: ele quer morrer porque quer fugir dos problemas, mas também quer ajuda”, explicou a 
psiquiatra. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a maior parte das pessoas que pensa em cometer suicídio enfrenta uma 
doença mental que altera, de forma radical, a percepção da realidade e interfere no livre arbítrio. O tratamento da doença é a 
melhor forma de prevenir. Quem convive com essas pessoas, como colegas de trabalho, parentes e amigos, são os que mais 
podem perceber os sinais de que alguém pensa em desistir da própria vida. “A pessoa mudou o comportamento, fi cou mais 
triste, mais desanimado, passou a faltar o trabalho, não rende do mesmo jeito. São vários os indícios de reações depressivas ou 
quadros depressivos de maior severidade, que podem levar ao suicídio”, disse a psiquiatra. Ela aconselha que quem perceber 
esses sinais dê atenção, se disponha a ouvir e sugerir acompanhamento especializado, caso necessário.

Com 97% dos inscritos aptos a realizar as provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o resultado foi de 
grande êxito. “Diante do quadro das últimas semanas, o Enem foi um sucesso absoluto. 
Conseguimos fazer com que a maioria dos inscritos fi zesse a prova. Cerca de 3% 
dos candidatos farão o exame em dezembro; foi a melhor solução que encontramos”, 
avaliou, numa referência aos locais onde não foram realizadas provas por causa de 

5,8 milhões de candidatos fi zeram as provas 

72% aprovam reforma do ensino médio e 
59% a PEC do Teto

Em agosto, o governo federal editou a Medida Provisória 
746 que prevê um novo modelo para o ensino médio e está 
em tramitação no Congresso Nacional. De acordo com a 
pesquisa, 24% são contra a reforma, 3% não sabem e 1% 
não respondeu. A pergunta feita pelo Ibope foi: “O senhor 
é a favor ou contra a reformulação do ensino médio que, 
em linhas gerais, propõe ampliação do número de escolas 
de ensino médio em tempo integral, permite que o aluno 
escolha entre o ensino regular e o profi ssionalizante, defi ne 
as matérias que são obrigatórias, entre outras ações?” De 
acordo a pesquisa, a maior aprovação foi registrada entre os 
entrevistados com 55 anos ou mais (78%) e a maior rejeição 
entre aqueles com 16 a 24 anos (35%). O Ibope ouviu 1,2 
mil pessoas entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro. 
A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O instituto 
fez perguntas também sobre as alterações previstas pela 
medida para o ensino médio. 

invasões. Ao todo, 5.848.619 de pessoas realizaram as provas. Um ponto de orgulho para os realizadores do Enem foi a boa 
repercussão do tema da redação. Com a proposta de falar sobre “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, muitos 
estudantes relataram facilidade em tratar do assunto. “Havia alguns temas, como existem ainda em nosso banco de redação, e 
considero a indicação da equipe do Inep extremamente feliz", elogiou a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Maria Inês Fini. O Enem 2016 teve abstenção de 30% dos candidatos, repetindo a média dos 
últimos anos. Além disso, foram eliminados, nos dois dias de prova, 768 candidatos por descumprimento de regras do edital, por 
portarem objetos encontrados por detector de metal e por se recusarem a realizar a biometria. Foram cinco emergências médicas 
e 22 interrupções de prova por falhas na rede elétrica. Os estudantes que não puderam fazer o exame por causa das ocupações 
nas escolas farão provas em 3 e 4 de dezembro. Além disso, os estudantes privados de liberdade serão testados em 13 e 14 
de dezembro. “Sobraram 78 toneladas de papel, de provas não usadas. Vamos mandar todo esse material para a reciclagem, 
para serem reutilizadas nos dois exames que ainda faremos em dezembro”, anunciou a presidente Maria Inês Fini. Os locais de 
prova para o Enem de 3 e 4 de dezembro devem ser anunciados entre 14 e 18 de novembro. O gabarito da prova realizada no 
fi m de semana de 5 e 6 de novembro vai sair na próxima quarta-feira, 9, e o resultado fi nal do Enem tem previsão de divulgação 
em 19 de janeiro de 2017. "No contexto geral, eu diria que foi um grande sucesso, venceu a sensatez, a capacidade de trabalho 
dos servidores públicos envolvidos - principalmente do Inep e do Mec como um todo - e venceram os estudantes brasileiros que 
dependem do Enem para acessar a universidade", avaliou o ministro. Inteligência – O Ministério da Educação, o INEP e a Polícia 
Federal trabalharam em conjunto para a prevenção e fi scalização de fraudes no Enem. Nesta edição, foram realizadas pelo menos 
11 prisões. Em duas operações defl agradas, a Polícia Federal cumpriu mandatos de prisão, conduções coercitivas e mandados 
de busca e apreensão em todo país. Segundo o chefe da divisão de polícia fazendária da Polícia Federal, Franco Perazzoni, a 
parceria com o Inep e com o MEC foi crucial nas operações. “O desafi o de combater fraudes em um certame desta magnitude não 
é fácil. As operações se destacam no noticiário por ser um domingo, dia de prova, mas é um trabalho de meses. Graças à troca 
de informações com o Inep, pudemos garantir a lisura do certame e a segurança dos candidatos”, comemorou.



e a
Meus encontros com Deus

Meus encontros com Deus, no período do colegial, eram na 
capela da escola, durante o recreio. Cresci. E hoje nos reunimos 
em tantos outros lugares...

Estamos constantemente em presença da Divindade. 
Não há necessidade de estar nesse ou naquele local para 
encontrá-lo. O Criador não está mais para uns e menos para 
outros. Não tem escolhidos. Da mesma forma, não há uma só 
de nossas ações que possamos subtrair ao Seu olhar. Nosso 
pensamento está em contato com o Seu pensamento e é com 
razão que se diz que Deus lê o mais profundodo coração. Para 
estender Sua solicitude às menores criaturas, Ele não tem 
necessidade de mergulhar Seu olhar do alto da imensidade, 
nem de deixar o repouso de Sua glória, pois esse repouso está 
em toda a parte. Para serem ouvidas por Ele, nossas preces 
não necessitam transpor o espaço, nem serem ditas com voz 
retumbante porque, incessantemente penetrados por Ele, nossos 
pensamentos nEle repercutem. Entre Ele e nós a distância foi 
suprimida: já compreendemos isto e este pensamento, quando 
a Ele nos dirigimos, aumenta a nossa confi ança, porque não 
podemos dizer que Deus esteja muito longe e seja muito grande 
para se ocupar de nós. Deus existe. Não poderíamos duvidar. 
é infi nitamente justo e bom. E Sua essência, Sua solicitude se 
estende a tudo: também compreendemos isto. Ninguém está 
abandonado. Ninguém deixa de receber Seus cuidados de 
Pai amoroso. Incessantemente em contato com Ele, podemos 
orar com a certeza de sermos ouvidos. Ele não pode querer 
senão o nosso bem. Por isso, devemos nEle ter confi ança: eis 
o essencial. Para o resto, esperemos que sejamos dignos de 
compreendê-lO. Amadureçamos um pouco mais. Deixemos a 
arrogância derreter através do conhecimento e da humildade 
diante Dessa Inteligência Suprema. Espiritualizemo-nos. 
Sensibilizemo-nos. Apaixonemo-nos pela vida, e veremos que a 
compreensão de Deus virá naturalmente com os dias.

Hoje encontrei Deus no sorriso de minha fi lha. Porém, o gesto 
espontâneo e luminoso não foi para mim, foi para um estranho, 
alguém que ela nunca havia visto antes, sentado à mesa ao 
lado, com o olhar distante e triste. Pude ver o Criador nos olhos 
dela. Ela acenou, como se quisesse perguntar: “Está tudo bem 
com você?” Em seguida lhe jogou um beijo, espontaneamente. 
Certamente ele não estava bem... E Deus sabia.  No mesmo 
instante – instante mágico, a Divindade amorosa encontrou na 
mesa mais próxima um sorriso amigo, uma pequena lamparina 
para acender na vida daquele fi lho desanimado – que então 
sorriu, e também acenou de volta.  

Hoje encontrei Deus no sorriso de minha fi lha... Mas o 
sorriso não foi para mim, foi para a dor do mundo, que ainda 
lateja incômoda por aí. E, sem perceber, aquele sorrir também 
me fez um pouco mais feliz. Pensando bem, acho que Ele 
também sorriu para mim. E agora sorri para você. Deus irradia 
sorrisos.

Redação Momento Espírita
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HORÓSCOPO
                           Áries
                  Nesta semana os astros lhe reservam uma 

                   surpresa e dependerá de sua atitude se você 

conseguirá ou não aproveitar. Os desafi os podem resultar 

em algo favorável dependendo da sua criatividade. 

Urano, em trânsito em seu signo, forma um aspecto 

positivo com Vênus que se encontra em Sagitário. Você 

poderá fazer uma viagem de lazer ou profi ssional ao 

exterior ou ainda poderá receber a visita de um parceiro 

amoroso ou de um amigo que mora no exterior e que 

você não vê há muito tempo. E como Marte já ingressou 

em Aquário, as atividades esportivas na companhia dos 

amigos lhe proporcionarão ótimos momentos de prazer.

                       

                  Nesta semana os astros lhe reservam uma 

                   surpresa e dependerá de sua atitude se você 

                          Peixes
                  Seu nível de energia está melhorando e 

                você pode aproveitar para cuidar do seu 
bem-estar físico com algumas atividades de lazer. Você 
pode aproveitar esse momento especial para fortalecer 
também seu campo espiritual com meditações e outras 
atividades que lhe aproximam do sagrado. Seu estado de 
equilíbrio será muito útil para superar alguns obstáculos 
que a vida lhe propõe. Você se sente equilibrado o 
sufi ciente para poder enfrentar qualquer decepção. Por 
isso, se nem tudo der certo, vá adiante, toque a sua vida 
com esperança no coração. Seus esforços merecem 
recompensas e o céu ira reconhecer isso. Conclua seus 
projetos, não adie suas decisões!

                         

                  
                você pode aproveitar para cuidar do seu 

                          Touro
                 Com seu regente transitando no signo 

                  de Sagitário, suas emoções se tornam 
exageradas e seus desejos quase incontroláveis! Tome 
cuidado para não se exceder nas compras e gastos 
desse fi nal do ano, pois acabará comprometendo o 
seu orçamento pessoal. Procure não se deixar levar 
pelo impulso consumista! A Lua Cheia desta semana 
afeta diretamente o seu signo, agitando as aguas turvas 
do inconsciente onde você esconde os sentimentos 
negativos de insatisfação pessoal. Encare a tarefa de 
examinar e purifi car esses sentimentos para poder 
alcançar os seus objetivos mais fortalecidos. Aproveite 
para fazer uma dieta alimentar purifi cadora!

                       

                
                  de Sagitário, suas emoções se tornam 

                         Gêmeos
                  Você tem muita coisa planejada em sua 
                 mente, mas nem sempre consegue concluir 
tudo o que você deseja, pois inúmeros imprevistos 
vêm atrapalhar a sua agenda pessoal. De qualquer 
maneira Mercúrio, que ingressa em Sagitário na 
próxima semana, virá facilitar a sua vida, melhorando 
não somente o seu humor, mas abrindo-lhe varias 
portas que lhe serão úteis profi ssionalmente. Este 
aspecto planetário facilita as ações de justiça, resolve 
pendências fi nanceiras, conclui contratos e acordos. 
Também serve para você planejar a sua viagem de ferias! 
Então, procure encarar os desafi os com otimismo, pois 
as coisas irão melhorar para você. Em matéria de amor, 
você estará pronto para novas aventuras!

                       

                  
                 mente, mas nem sempre consegue concluir 

                         Câncer
                                   Esta semana inicia sob a infl uência da 

                       Lua Cheia no Eixo Touro/Escorpião 
que é muito poderoso em intensidade. Você poderá até 
surtar se você não tomar cuidado! Procure, portanto, 
manter a calma e se surgirem emoções intensas de 
seu inconsciente, analise-as para tirar as lições de 
aprendizado que servirão para fortalecê-lo. Procure 
não se deixar abater diante de projetos que não estão 
dando certo. O Cosmo envia os obstáculos para que 
possa aprender com eles, fortalecendo a sua autoestima. 
Nesta semana prefi ra atividades leves como passeios 
e caminhadas ao ar livre para poder refl etir sobre seu 
sentimentos; Você terá mais tempo para examiná-los.

                       

                                   
                       Lua Cheia no Eixo Touro/Escorpião 

                         Leão
                                   A sua tenacidade é necessária e 
                       indispensável para que você alcance 
o sucesso em seus empreendimentos. Por esta razão 
aproveite esta ultima semana do Sol em Escorpião e 
a Lua Cheia para analisar suas reações emocionais e 
verifi car se suas ações são movidas pelo orgulho ferido 
ou pela autoafi rmação. Seus esforços estão sendo 
testados e por essa razão você não deverá esmorecer 
diante dos obstáculos. De qualquer maneira, se precisar 
enfrentar algum novo desafi o, não faça tempestade 
em copo d´Água. Reaja com calma e sobriedade 
e se fortaleça com as experiências. Cuide também 
de sua saúde, pois você poderá ter algum problema 
gênito-urinário.

                       

                                   
                       indispensável para que você alcance 

                           Virgem
              Você está num momento feliz e se sente 
                      satisfeito consigo mesmo, especialmente 
porque as coisas parecem estar dando certo para você 
e os obstáculos superados. No entanto, seu caminho 
terá ainda alguns percalços que irão encontrando 
soluções adequadas à medida que a semana avança e 
seu regente, Mercúrio, ruma para o signo de Sagitário. 
De fato, essa mudança de signo de seu regente será 
favorável para você, virginiano, que poderá conseguir 
fechar alguns bons negócios, caso necessite. Suas 
fi nanças também melhoram e se você tem pendências 
na justiça poderão se concluir favoravelmente. Você 
já pode começar a programar suas ferias e fazer sua 
lista dos presentes de Natal.

                       

              Você está num momento feliz e se sente 
                      satisfeito consigo mesmo, especialmente 

                           Libra
                   O céu promete uma semana muito 
                         agitada para o libriano, mas também 
cheia de acontecimentos favoráveis. As conquistas que 
você conseguir serão compartilhadas com os parceiros 
que o apoiam devido à aura positiva que você espalha ao 
seu redor. Como resultado de seu equilíbrio as pessoas 
ao seu redor fi cam felizes em colaborar com você! 
Aproveite portanto esse bom momento que pode lhe 
proporcionar bons resultados pessoais e profi ssionais 
e se empenhe bastante para alcançar seus objetivos. 
Podem ocorrer convites para viagens, inclusive ao 
exterior. Você poderá fazer um intercâmbio de ideias 
e aprender com seus colegas, enriquecendo sua própria 
experiência pessoal.

                       

                   
                         agitada para o libriano, mas também 

                        Escorpião
                        A Lua Cheia desta semana diz respeito 
                 a você, escorpiniano, pois acontece no seu 
signo. Você poderá defi nir algum assunto importante, 
concluir um acordo ou um bom negocio, ou ainda ter 
a possibilidade para alcançar fi nalmente um objetivo 
ambicionado. Assuntos indefi nidos poderão alcançar 
um ponto fi nal, mas tudo dependerá de sua iniciativa 
pessoal. Você precisará defender as suas ideias em 
reuniões profi ssionais e aqueles ao seu redor serão 
surpreendidos por sua fi rmeza e determinação. Por 
outro lado do ponto de vista afetivo e amoroso você 
será desafi ado interiormente por emoções negativas e 
precisará aquietar suas emoções, agitadas por suspeitas 
infundadas.

                       

                        
                 a você, escorpiniano, pois acontece no seu 

                       Sagitário
                      Com Mercúrio ingressando em 
                         Sagitário você poderá sentir uma 
melhora, especialmente na área profi ssional, recebendo 
boas noticias e fechando parcerias e acordos comerciais 
favoráveis. Podem surgir convites para viagens 
internacionais, seja a lazer que profi ssionais. Você 
deverá ser cuidadoso ao declarar abertamente suas 
ideias e objetivos para não atrair sentimentos de inveja 
dos seus inimigos. Mantenha forte a sua fé interior para 
continuar a carregar o fardo que o destino colocou 
em suas costas nesse período e logo sairá vitorioso, 
alcançando seus objetivos. Boas noticias chegam até 
você e lhe proporcionam uma merecida satisfação 
interior. Aproveite esse bom momento para se fortalecer 
interiormente.

                       

                      
                         Sagitário você poderá sentir uma 

                       Capricórnio
                Nesta semana Vênus ingressa em seu 
                   signo, lhe proporcionando ótimos momentos 
de satisfação pessoal. Este pequeno benéfi co favorece 
os relacionamentos profi ssionais e também os pessoais. 
Portanto, aproveite para relaxar um pouco das 
preocupações da vida diária, aliviando o peso que a vida 
muitas vezes coloca em suas costas. Certifi que-se em 
manter o seu equilíbrio mental e físico com atividades de 
lazer, sem esquecer as pequenas atividades diárias que 
o ajudam a relaxar, como as caminhadas e os passeios 
em contato com a natureza. Você terá chance de servir 
de mediador num confl ito familiar: use seu bom senso. 
Mantenha a harmonia ao seu redor.

                       

                
                   signo, lhe proporcionando ótimos momentos 

                          Aquário
                Apesar de tudo estar indo bem em sua 

                     vida, existem alguns obstáculos que teimam 
em atravancar a sua caminhada. Por causa disso você 
precisa aprender a encarar os acontecimentos com mais 
fl exibilidade para não permitir atrasos em sua vida. 
Lembre-se de que nos momentos de circunstâncias 
mais difíceis você tem o recurso da criatividade que 
lhe é proporcionada por seu regente, Urano. Em sua 
vida privada você poderá enfrentar uma turbulência, 
um confl ito que irá aborrecê-lo. Não tenha receito de 
compartilhar suas preocupações com seus amigos, que 
poderão aconselhá-lo e ajudá-lo. Liberte-se de algumas 
rotinas, experimentando coisas novas.

                         

                
                     vida, existem alguns obstáculos que teimam 
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Sou um homem livre, diz Joaquim Barbosa 
sobre 2018

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Joaquim Barbosa não descarta a possibilidade de disputar 
a Presidência da República em 2018. "Sou um homem livre, 
muito livre", declarou Barbosa. O ministro participou na quarta-
feira, 9, de uma homenagem ao ex-ministro da Corte Cezar 
Peluso no STF.Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF. Barbosa 
comparou a eleição do presidente Donald Trump, nos Estados 
Unidos, com o cenário político brasileiro, que considera estar 
mais conservador. O ex-ministro do Supremo também voltou a 
criticar o processo de impeachment da presidente cassada Dilma 
Rousseff e disse que o País "voltará a ter paz em 2018" com a 
eleição de um novo presidente da República. "A situação (nos 
EUA) é muito parecida com a que se instalou no plano político 
brasileiro após o impeachment, com a diferença de que lá a coisa 
se deu pelas urnas, aqui ocorreu por um processo controverso, 
contestado por uma boa parcela da população", afi rmou. "Mas a 
democracia tem esse poder regenerador. Nós teremos paz em 
2018 com a eleição de um novo presidente da República, que 
está no centro de todas as instituições", avaliou o ex-presidente 
do Supremo.  Barbosa disse que o sistema eleitoral americano 
é complexo e pode provocar muitas surpresas. "É um choque 
para o sistema de aliança que foi montado no mundo ocidental 
principalmente após a Segunda Guerra Mundial. As posições 

extremistas de Trump colocam em risco todo esse sistema", 
avaliou. Apesar de demonstrar preocupação com as propostas 
de Trump em campanha, Barbosa não acredita que o presidente 
eleito irá conseguir levá-las adiante. "Eu não acredito que ele 
vá concretizar nada do que ele disse em campanha, porque a 
democracia americana é muito sólida, as instituições são muito 
sólidas, existem mecanismos muito efi cazes de contenção de 
um presidente com essas posições extremistas, elas não vão 
acontecer, mas se acontecerem aí sim o mundo estará em perigo." 

Para Barbosa, uma das questões mais importantes da eleição 
de Trump é a nomeação do cargo vago da Suprema Corte. Ele 
diz não ter dúvidas de que será alguém com perfi l conservador. 
"Completando assim todo um espectro bem conservador nas 
instituições americanas. Essa visão estará na presidência, nas 
duas Casas e na Corte Suprema. Situação muito parecida com a 
que se instalou no plano político brasileiro após o impeachment." 

Questionado se uma situação semelhante a que ocorreu nas 
eleições estadunidenses poderia ocorrer no Brasil no próximo 
pleito, Barbosa disse que o Brasil "não tem o mesmo peso 
internacional que os EUA". "O Brasil não interfere nem sequer 
aqui no nosso quintal, na Venezuela, que passa por uma crise 
terrível, a Colômbia, em um processo grave, e qual é o papel 
do Brasil? Nenhum. Então não há esse risco aqui", afi rmou.

Os filhos do quarto!
Antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, 

nos mares,  hoje temos perdido eles dentro do 

quarto! Quando brincavam nos quintais ouvíamos 

suas vozes, escutávamos suas fantasias e ao 

ouvi-los,  mesmo a distância, sabíamos o que 

se passava em suas mentes.  Quando entravam 

em casa não existia uma TV em cada quarto, 

nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje 

não escutamos suas vozes, não ouvimos seus 

pensamentos e fantasias,  as crianças estão ali, 

dentro de seus quartos,  e por isso pensamos 

estarem em segurança. Quanta imaturidade a 

nossa. Agora ficam com seus fones de ouvido, 

trancados em seus mundos, construindo seus 

saberes sem que saibamos o que é... Perdem 

literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas 

mortos em seus relacionamentos com seus pais, 

fechados num mundo global de tanta informação 

e estímulos, de modismos passageiros, que em 

nada contribuem para formação de crianças 

seguras e fortes para tomarem decisões 

moralmente corretas e de acordo com seus 

valores familiares.  Dentro de seus quartos 

perdemos os filhos pois não sabem nem mais 

quem são ou o que pensam suas famílias, já 

estão mortos de sua identidade familiar... Se 

tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual 

eles tem sido influenciados e pais nem sempre 

já sabem o que seus filhos são. Você hoje pode 

ler esse texto e amar, mandar para os amigos.  

Pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo 

isso será excelente.  Mas como Psicopedagoga 

tenho visto tantas famílias doentes com filhos 

mortos dentro do quarto,  então faço você um 

convite e, por favor aceite!  Convido você a 

tirar seu filho do quarto, do tablet, do celular, 

do computador,  do fone de ouvido, convido 

você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter 

filhos na sala, ao seu lado por no mínimo 2 

dias estabelecidos na sua semana a noite (além 

do sábado e domingo). E jogue, divirta-se com 

eles, escute as vozes, as falas, os pensamentos 

e tenha a grande oportunidades de tê-los vivos, 

"dando trabalho" e que eles aprendam a viver em 

família, se sintam pertencentes no lar para que 

não precisem se aventurar nessas brincadeiras 

malucas para se sentirem alguém ou terem um 

pouco de adrenalina que antes tinham com as 

brincadeiras no quintal !"

Cassiana Tardivo

Moro decide que vai julgar mulher de 
Eduardo Cunha

O juiz Sérgio Moro rejeitou o pedido da defesa da mulher 
do ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB), Cláudia Cordeiro Cruz, para não ser julgada 
pelo juiz da Lava Jato, mas sim na Justiça Federal no Rio de 
Janeiro. Para Moro, a alegação da defesa de Cláudia de que 
as movimentações nas contas bancárias dela no exterior não 
têm relação com o esquema de corrupção na Petrobrás "não 
faz sentido". Com a decisão, fi ca mantido para o próximo dia 14 
de novembro o interrogatório de Cláudia diante de Moro para 
que ela se manifeste sobre as acusações da Lava Jato. "E a 
alegação de que as condutas imputadas à acusada Cláudia 
Cordeiro Cruz não estariam relacionadas à corrupção na 
Petrobrás não faz sentido, pois é ela acusada exatamente de 
ocultação e dissimulação de produto de crime de corrupção no 

esquema criminoso da Petrobrás", assinala o juiz. "Se houve ou 
não lavagem, se agiu ela ou não com dolo (intenção), é questão 
de mérito e não de competência", segue Moro. A decisão é mais 
uma derrota do casal Cunha na tentativa de evitar ser julgado 
pelo juiz Sérgio Moro, que determinou a prisão preventiva de 
Eduardo Cunha no mês passado, levando o ex-presidente da 
Câmara e responsável por aceitar a abertura do processo de 
impeachment de Dilma Rousseff (PT) para a prisão em Curitiba 
junto com outros grandes empresários e políticos detidos na 
Lava Jato. Na decisão de segunda-feira, 7, Moro apontou que o 
próprio Supremo Tribunal Federal remeteu a investigação sobre 
os parentes de Eduardo Cunha e a até a ação penal contra ele, 
aberta pelo STF quando o peemedebista ainda tinha mandato, 
para a 13ª Vara Federal em Curitiba, de responsabilidade de Moro.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

Frigorifi co 3G Ltda-ME torna público que recebeu do IAP, 
a Licença de Instalação, para o empreendimento Frigorifi co - 
abate de suínos e bovinos a ser implantado num terreno rural, 
denominado lote 744/745-A, situado no núcleo São Pedro II, 
no município e comarca de Faxinal/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

Frigorifi co 3G Ltda-ME torna público que irá requerer ao 
IAP, a Licença de Operação para o empreendimento Frigorifi co 
- abate de suínos e bovinos instalada num terreno rural, 
denominado lote 744/745-A, situado no núcleo São Pedro II, 
no município e comarca de Faxinal/PR.
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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.

- Terreno  10x20 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 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí. 

Asfalto. R$140.000,00. 

-Terreno 10x25 250m²(comercial/residencial) 

Pedro Gonçalves da Luz. Asfalto. Consulte 

Valor.

- Terreno 480m² Centro, Prox. a Igreja 

Matriz. Valor R$55.000,00.

-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: 

Financia-se ou troca-se por imóvel rural. 

Valor R$120.000,00. 

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

Terreno de 6x25 150m². Financia-se Valor: 

R$110.000,00. 

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno 

150m². Financia-se Valor: R$100.000,00. 

- Casa Alvenaria(laje) Centro: Terreno 

10x40 400m² (ótima localização) Avenida 

Eugênio Bastiani, 911. Consulte Valor. 

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal. 

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 

Construção de Laje. Financia-se pela 

CAIXA ECONÔMICA. Valor R$110.000,00. 

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 

Construção 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. 

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany 

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo 

dia. Consulte Valor. 

-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

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 

TERRENOS MAUÁ DA SERRA


