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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS

Requerimento nº087/2016 - Requer ao senhor prefeito
municipal que em regime de urgência arrume um bueiro
localizado na propriedade do senhor, José Antonio do
Sitio Santo Antonio no bairro Postinho, pois esta tendo
prejuízos no sitio por causa desse bueiro, inclusive já
morreu gado devido cair neste bueiro.
Indicação nº 23/2016 - O vereador que o presente
subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de construir
quebra molas na Rua Sete de Setembro e Rua Ipiranga
no distrito de Ribeirão Bonito e sinalizar as mesmas. Justiﬁcativa - Ambas as ruas são de terra, os moradores
estão pedindo com urgência devido ao ﬂuxo de carros e
motos e tem motoristas que não estão respeitando, e tem muitos pedestres que
passam por estas ruas e crianças que brincam ali então a necessidade do quebra
molas para evitar que o pior aconteça.
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LINGUA DE FOGO
Acornitude na Terra do Tumati vai da elite a plebe.
Não ﬁca pedra sobre pedra, ou chifre...
O povo sabe, fala e pergunta - Na Terra da 8ª
Colheitadeira e do Boi, o negócio ta bom, os eleitos nem
assumiram e já tem funcionário que ﬁca até 15 dias na
beira do rio pescando. Será que vai continuar assim?

Caminhonetonas que já está distribuindo curriculum.
Acabou a teta da barroza, mas o bolso continua cheio
de requisição. Já vai tarde!
Do salão - gostosa, faz barba, bigode e cabelo. Que
maldade! Mas tamo na ﬁla!

(43) 9933-4422

Parece que o Gargamel e o Samba não vão pagar
o patrãozinho, mas pra fazer festa tem dinheiro. Eternos

Na moleza!
Tem lalauzinho que pode até sair sem pagar, mas
será mais um lalauzinho veiaquinho eterno. Isso eu

veiaquinhos!
Playboy da Terra do Boi, foi passar a mão na
perseguida e dinovo deu capote. O duro foi esconder a

prometo! Vou fazer a fama dele!
Quem será a Loira tarada da saúde? Só ﬁca
viajando de carro pela city, na caça! Vem ni mim!
Na Terra do Tumati a cornitude tá cumendo sorta. É
valeti largando da cumadi e cumadi largando da cumadi,
o valeti largando do valeti e a cumadi largando do valeti.

cumadinha dos ﬂashes. Jandira valiosa!
Quem será o empresário das peças que está
preocupado com a licitação 2017. Superfaturamento
nunca mais! Buá, buá, buá...
Dito num buteco - Tão falando que vai ter auditoria,
o povo ta pagando pra ver. Nós também!

Tem de tudo! Cornitude geral!
Quem será o véinho que foi pescá, encheu o inel,

Luluzinho da Vila mal assumiu já ta brabo com a

voltou e continuou enchendoo inel, até que o coração

imprensa. Não esquenta não, vai ser 4 anos de espora

quis parar. Só na Terra da 8ª Colheitadeira isso

na nuca!
Valeti bebe todas em festa, faz xixi nas calças e liga

acontece. É vero!
Perguntado pro luluzinho prof se ele tava trabaiando
muito, e ele responde; de que jeito, o lalau mandou todo
mundo embora. Chicote no lombo!

pra parentes. É roça!Com cheiro!
Santinha da Terra do Boi, despachou o muuuurido
pra outro estado, só pra curtir o feriadão no litoral e

O povo pergunta – será que na vai ter o Décio?

por conta do valeti. Ainda bem, bi bi que o veiculo é

Essa é do pingaiada – se ta ruim pra nóis que

comprido.

perdimo, carcule para aqueles que ganharam? A
punhalada foi nas costas, antes tarde do que nunca.
Kkkkkk!
Dito por um popular - Tem cheﬁnho da Terra das

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

A vitrine está quebrada

O Moro não fica em cima do muro!
O País do futuro tem o futuro comprometido duramente, levaremos ainda algum tempo
pra curar a ferida causada e que ainda continua a infeccionar. O 2º estado do país,
a Cidade Maravilhosa, da Copa e da Olimpíada, e das maracutaias, ruiu. Tida como a
vitrine do Brasil, o Rio de Janeiro, agora espelha a real situação do País. Chega de
enganação, roubalheira e mentiras, a verdade tarda mais chega. Temos dois cânceres
expostos, no Brasil, onde o salário de 1% da população é maior do que dos outros 99%:
Brasília, a cidade dos ladrões, incompetentes, capital da roubalheira; e o Rio de
Janeiro, ex-capital da roubalheira, dos super salários e dos governadores ladrões.
Como diz aquele veio deitado – Dinheiro dos trouxas é festa de poucos malandros. Mas
nada ta tão ruim que não possa piorar, começa nos municípios e termina na República.
Depois das prisões do Garotinho e do Cabral, agora a bola da vez é o Pezão. O Garotinho
Cabral deu um Pezão na bunda do povo brasileiro, robou, robou e robou. A única esperança
dessa Nação é o Juiz Sergio Moro e sua equipe, o resto é resto, e tem que mudar, não
há outra saída. O Moro não fica em cima do Muro! Mas pra não dizer que não falei das
flores, temos o Moro aqui e o Muro Trump no país da águia, que agora está mais pra
país dos abutres. Está caindo à máscara da América toda poderosa, muita propaganda
enganosa, que também tem um povinho ignorante e reacionário, e que pode: ficar mais
poderosa ainda; desmoronar; ou acabar com a civilização existente na mão de um louco,
o botão é vermelho. Tanto lá como cá, a vitrine está quebrada e a pedra é pesada. Mas
entre o Moro e o Muro, fico com o Moro. Tamo junto!
TMJ
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Cabral e seu grupo chamavam propina de
‘oxigênio’
Os procuradores do Ministério Púbico Federal e
delegados da Polícia Federal, começaram a dar detalhes de
como funcionava o esquema de propina comandado pelo
ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os esquemas,
que movimentaram ao menos R$ 224 milhões, eram divididos
em duas etapas: além dos 5% do valor orçado que ia direto
para Cabral, outro 1% era chamado de ‘taxa de oxigênio’,
que era entregue a Subsecretaria de Obras, comandada por
Hudson Braga. As investigações indicam que pelo menos três
grandes obras foram superfaturadas. A da reforma do Estádio
do Maracanã (1,05 bilhão, boa parte de recursos federais); Arco
Metropolitano (ao custo de 1,55 bilhão); e obras do PAC em
favelas como Manguinhos, Rocinha e Complexo do Alemão
(total de 1,14 bilhão).

Lava Jato e TSE mantêm instabilidade
sobre Planalto
"O Cunha vai falaaar, o Moro vai te pegaaar"; com esse
canto uma pequena banda de manifestantes recepcionava
no aeroporto os políticos que voltavam para Brasília em uma
terça-feira, no ﬁnal de outubro. A "ameaça" era uma referência
a possibilidade de que o ex-presidente da Câmara Eduardo
Cunha, agora preso, feche um acordo de delação premiada
e entregue possíveis provas contra seus ex-colegas para a
Operação Lava Jato e o juiz Sergio Moro. O episódio ilustra um
pouco do clima na capital federal, seis meses após a queda da
ex-presidente Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer, em 12
de maio. A troca de governo, deﬁnitivamente conﬁrmada no ﬁnal
de agosto, por um lado melhorou sensivelmente a relação entre
Planalto e Congresso, o que permitiu ao presidente avançar
com sua principal proposta - a criação de um teto de vinte anos
para conter a expansão dos gastos públicos, que já passou
na Câmara e deve receber o aval do Senado em dezembro.
Por outro lado, não foi capaz de encerrar a instabilidade
política, já que a incerteza quanto aos próximos capítulos
da Lava Jato continua a rondar a Praça dos Três Poderes.
Além disso, a pendência de uma ação movida pelo PSDB no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede a cassação da chapa
eleita em 2014 (Dilma-Temer) por supostas irregularidades
na campanha é outro foco de risco para o governo. Diante
disso, têm aumentado nas últimas semanas as especulações
sobre uma possível interrupção da administração Temer.
Mas, embora essa possibilidade não possa ser totalmente
descartada, não parece o cenário mais provável, acredita o
cientista político Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Isso
porque, explica ele, a Constituição prevê que o presidente não
pode sofrer impeachment por fatos anteriores ao seu mandato,
o que reduziria os riscos relacionados às delações. Quanto
ao TSE, Cortez avalia que o alto custo político de uma nova
troca presidencial tende a suspender o desfecho da ação. Se
a chapa for cassada ainda neste ano, teria que ser convocada
uma nova eleição direta. Já se for derrubada a partir de janeiro,
o Congresso escolheria o próximo presidente. Em ambos os
casos, o novo mandatário governaria até 2018.
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9929-4786
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9917-0546

A proposta é uma nova Proclamação da República
Como reﬂexão para do dia 15 de novembro, dia da
Proclamação da República Brasileira, escolhemos neste ano
de 2016, discurso feito pelo Senador evangélico Magno Malta
(PR-ES) que propôs uma redução drástica nos salários dos
parlamentares, de funcionários do Congresso, do presidente
da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF). Durante o debate sobre a PEC do Teto de Gastos, o
parlamentar disse que não somente para os demais gastos,
mas também os senadores, deputados e integrantes dos três
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) deveriam dar
exemplo e estabelecer um valor máximo de 15 mil reais. “Tem
que fazer um teto para os grandes salários. Nós não podemos
viver com gente desempregada e o pequeno empresário não
podendo investir, contratar mais uma pessoa porque da empresa
dele foi subtraído, mas tem juiz ganhando 100 mil reais; porque
tem funcionário do Senado que ganha 60 mil reais”, disse o
senador. Para Malta, é importante que a PEC 241, que limita
os gastos do governo federal, seja aprovada, mas diz que é
preciso fazer algo mais do que se propôs até agora. “Está
todo mundo nessa crise”, aﬁrmou. “Defendo um teto salarial
para todos os poderes nos próximos 20 anos. Vamos reduzir
salários, R$ 15 mil está bom para senadores e magistrados.

O sacrifício tem que ser de todos”, acrescentou. Pela Rádio
Nova Era, o repórter Berimbau, lembou as promessas feitas
por Dilma, no mês em que foi reeleita, onde aﬁrmou que o
País estava pronto para crescer, quando na verdade o Brasil
já estava quebrado. Para reforçar esta ideia, Dilma reduziu
preço da energia e de outros serviços, medidas que usou em
seu discurso e em uma clara intenção de ludibriar a população
brasileira. Lembramos que a Proclamação da República foi um
levante político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889
que instaurou a forma republicana federativa presidencialista
do governo no Brasil, derrubando a monarquia constitucional
parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte,
pondo ﬁm à soberania do imperador D. Pedro II. Foi, então,
proclamada a República do Brasil. A proclamação ocorreu na
Praça da Aclamação (atual Praça da República), na cidade
do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando
um grupo de militares do exército brasileiro, liderados pelo
marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador
e assumiu o poder no país. Foi instituído, naquele mesmo dia
15, um governo provisório republicano. Nos dias atuais, parece
que necessitamos de um novo levante, e quem sabe ele pode
ressurgir se cada cidadão assim o ﬁzer.

MP pede bloqueio de 3 milhões de reais de prefeito eleito em BH
O Ministério Público em Minas Gerais pediu à Justiça o
bloqueio de 2,98 milhões de reais do prefeito eleito de Belo
Horizonte Alexandre Kalil (PHS) e de sua empresa Erkal
Engenharia. O valor é referente a dois aditivos do Departamento
de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), além de
um suposto superfaturamento, que reajustaram valores de um
contrato da empresa de Kalil com a autarquia mineira em 2006,
durante a gestão do então governador Aécio Neves (PSDB). As
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. A investigação
da Promotoria, com apoio da Diretoria de Engenharia e Perícia
e Materiais Especiais do Tribunal de Contas do Estado, apontou
que, ao aprovarem os dois aditivos em fevereiro de 2006, os

então dirigentes do DER-MG reajustaram o valor do contrato
com a Erkal acima do limite de 25% previsto em lei. O pedido
de bloqueio faz parte de uma ação civil pública movida pela 17.ª
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte
que acusa a empresa de Kalil e dois ex-dirigentes do DER-MG
de improbidade administrativa. A investigação identiﬁcou que
o valor inicial do contrato fechado em 2001 com a autarquia
mineira era de valor de 3,9 milhões de reais e previa obras de
‘manutenção e conservação rodoviária’ no prazo de 730 dias
consecutivos. Com os aditivos ﬁrmados em 2006, contudo, o
valor total pago a Erkal teria chegado, segundo o Ministério
Público, a 7,6 milhões de reais.

Propinas relacionadas à obra do Governo Serra são investigadas
O Ministério Público Federal investiga o repasse de R$ 89,5
milhões para empresas ligadas ao operador ﬁnanceiro Adir Assad
e para o advogado Rodrigo Tacla Duran - alvos da 36ª fase da
Operação Lava Jato - por dois consórcios e empreiteiras que
executaram as obras de ampliação da marginal Tietê, em São
Paulo, entre 2009 e 2011. Os repasses constam de relatórios
anexados pela Procuradoria da República em Curitiba no pedido
de busca e de prisões que embasaram a ação da Polícia Federal,
batizada de Dragão. A força-tarefa da Lava Jato atribui a Assad
e a Duran o papel de "operadores ﬁnanceiros especializados
na lavagem de capitais de grandes empreiteiras". A obra que
ampliou as pistas da marginal foi resultado de um convênio
ﬁrmado entre o governo de São Paulo, na época comandado
pelo atual ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB),
e a Prefeitura na gestão de Gilberto Kassab (PSD), atual ministro

das Comunicações, Ciência e Tecnologia do governo Michel
Temer. Os consórcios, Nova Marginal Tietê (Delta Engenharia
e Sobrenco) e Desenvolvimento Viário (EIT e Egesa) foram
contratados pela estatal paulista Dersa, responsável pela
licitação, por um valor total de R$ 816,9 milhões. Os repasses
considerados suspeitos pelos procuradores foram feitos
diretamente para três empresas ligadas a Assad e para um
escritório de advocacia de Duran. Investigadores concluíram
que empresas ligadas aos operadores "revelaram-se pessoas
jurídicas sem funcionamento real, ou seja, sem estrutura
física ou pessoal para prestar os serviços pelos quais foram
contratadas". "Em outros termos, revelaram-se como meras
pessoas jurídicas interpostas em operações de lavagem de
capitais", aﬁrma o relatório do MPF.

Quase 30 mil aderem a campanha internacional em defesa de Lula
Um manifesto internacional em defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva conquistou pouco mais de 29,5 mil
assinaturas em dois meses. No site, escrito em inglês, Lula
é apresentado como "pai do Brasil moderno" e alvo de uma
"caçada judicial". "Dezenas de procuradores, delegados, ﬁscais
da Receita Federal e até juízes atuam freneticamente nesta
caçada, em cumplicidade com os monopólios da imprensa e
bandos de difamadores proﬁssionais", diz texto do portal. No
entanto, de acordo com o colunista Josias de Souza, do UOL, os

números frustraram os organizadores do manifesto, lançado em
20 de setembro. O jornalista aﬁrma também que o movimento
é apoiado pela Confederação Sindical Internacional (ITUC, na
sigla em inglês), entidade que diz representar 180 milhões de
trabalhadores em 162 países. No site há um formulário para
apoiar formalmente o ex-presidente. Porém, não é possível
estimar quantos dos signatários são brasileiros ou se há formas
de que a mesma pessoa assine duas vezes a lista.
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O C O R R Ê N C I A S

Acidente no perímetro urbano deixa feridos

A Polícia Militar de Grandes Rios, registrou um acidente de trânsito,
no dia 18 de novembro, de 2016, sexta-feira, às 20 horas, na Av. Das

de fuga, com o apoio da equipe de Borrazópolis e da Guarda Municipal

mas há seis meses, foi embora para Pirajú, no Estado de São Paulo.

de Cruzmaltina, porém não houve sucesso na captura dos bandidos.

Ele declarou que voltou a cidade de Rosário do Ivaí visitar familiares, e

Bola Mel se apresenta na Delegacia de Policia Civil

quando estava chegando, não conseguiu desviar da criança que avançou

Flores com a Rua Lucas Albano de Lima. No local foi constatada a

A Polícia Civil de Faxinal conﬁrmou na tarde de quarta-feira, dia 16

para a pista de rolamento e foi atingida pela lateral do carro. Informações

batida entre um Fusca de cor branca com placas de Grandes Rios, que

de novembro, de 2016, que foi preso o Jonata de Oliveira Bueno, o Bola

extra-oﬁciais dão conta de que Letícia, que chegou a ser encaminhada

era conduzido por um homem de 70 anos, e uma motocicleta Dafra/

Mel, acusado de praticar homicídio no dia 12 de novembro, de 2016,

para o Hospital Santa Casa, ela era ﬁlha do conhecido "Valtão da Barra

Speed 150 de cor preta, placa de Pouso Redondo/SC. O motorista do

contra Rafael Pereira dos Santos, que era mais conhecido como Coelho.

da Escrita". Em seu relatório, a Polícia Militar de Rosário do Ivaí, informou

Fusca, que não tem carteira de habilitação, disse, e a aﬁrmação consta

O delegado Antonio Silvio Cardoso e o investigador Fernando Serpe

que mesmo acreditando que foi uma fatalidade e que não foi culpado, o

no Boletim da PM, que estava cruzando a Avenida das Flores quando

Garcia, deram cumprimento ao mandado de prisão, expedido contra

motorista deixou o local temendo retaliações de familiares ou de populares.

surgiu, em alta velocidade, a motocicleta ultrapassando um terceiro

o suspeito, que foi à Delegacia, acompanhado do seu advogado, José

Ele se dirigiu a um sítio, de onde fez contato com o Destacamento para

veículo, até colidir em sua lateral. Como os passageiros da moto haviam

Teodoro Alves. Ele também entregou a arma do crime. Em seu depoimento,

relatar os fatos.

sido socorridos, a Polícia Militar foi até o Hospital Municipal, e apurou que

Bola Mel alega praticamente uma legítima defesa, ao aﬁrmar que estava

na referida moto estavam, Alan Rodrigues de Oliveira e Marcos Rodrigues

apenas conversando com a mulher da vítima, quando Coelho chegou

A Polícia Militar de Faxinal recuperou uma motocicleta furtada em

Montovani, sendo que apenas o Marcos ﬁcou hospitalizado, apesar dos

e iniciou uma confusão. Disse ainda que o rapaz o agrediu no rosto, no

Grandes Rios. A recuperação ocorreu às 23 horas, de 14 de novembro, na

dois terem sofrido escoriações. Outro detalhe que chamou atenção, é que

pescoço e rasgou sua camisa, e que inclusive, o insultavam mandando

Rua 14 de dezembro. "Nossa equipe estava em patrulhamento pela área

o condutor da moto também não possuía carteira de habitação. Todas

que atirasse. Aﬁrmou também que chegou a disparar duas vezes para o

central, quando avistou dois elementos em uma motocicleta Honda Titan

as notiﬁcações necessárias foram realizadas e inclusive o fusca também

chão, alegando que tinha família e não queria matar ninguém, mas que

150, de cor prata. Na tentativa de abordá-los, os mesmos evadiram-se a

tinha documentação atrasada.

não teve outra opção diante das agressões e do nível da discussão. Por

pé, abandonando a motocicleta Honda com placa MHR-9882. Ao consultar

ﬁm, o acusado negou que tenha tido um relacionamento amoroso com

no sistema DETRAN, foi constatado que a mesma tinha queixa de furto,

A Polícia Militar, o SAMU e uma equipe da Polícia Civil, de Faxinal,

Silvana, negação que também foi sustentada pela mulher, durante seu

da data de 01/12/2013 na cidade de Grandes Rios. Diante dos fatos a

foram acionados para registrar a morte de um jovem na Estrada da Nova

depoimento no dia do crime. A Polícia apreendeu a arma, uma pistola

equipe encaminhou o veículo para a 53ª Delegacia de Faxinal, para as

Altamira, localidade de Faxinalzinho, que ﬁca na zona rural de Faxinal.

e também uma camisa rasgada, entregue por Jonata e colocada por

devidas providências", informou a PM. Segundo informações levantadas,

No local, às 02h50min da madrugada de sábado, dia 19 de novembro, de

ele como uma prova de que foi agredido, assim como as marcas que

a pessoa que conduzia a motocicleta seria um rapaz das inciais J. F. O.,

2016, foi encontrado morto, vítima de enforcamento, o Samuel Florêncio,

apresentou ter em seu pescoço. Bola Mel ﬁcou preso e seu advogado

que agora está sendo investigado.

de 29 anos. Ficou apurado que ele havia terminado o relacionamento com

acredita que conseguirá relaxar a prisão. Familiares de Coelho, não

sua mulher e, provavelmente, por este motivo, cometeu o ato extremo.

gostaram da versão apresentada e acham que o homicida está buscando

“A Polícia Militar recebeu ligações da equipe do SAMU, composta pelo

um álibe para livrar-se da uma possível condenação.

Encontrado enforcado na zona rural de Faxinal

condutor e o técnico de enfermagem, a qual passou a relatar que uma

Roubo em sítio de Cruzmaltina

Moto furtada em Grandes Rios foi recuperada pela PM

Tentativa de roubo termina em prisões em Faxinal
Por volta das 3 horas da madrugada, foi registrada uma tentativa de
roubo na Rua José Ribeiro Falavina com a Rodovia PR 272, em Faxinal,
a vítima Reginaldo Pavesi, que é dono de uma propriedade próximo ao

pessoa encontrava-se enforcada no fundo de uma residência no Distrito

Em Cruzmaltina, no dia 15 de novembro, às 21 horas, no Sítio Rio das

Posto Trevo. A ação dos meliantes resultou na prisão de três acusados e

de Faxinalzinho. No local foi feito contato com um homem de 51 anos,

Flores, o responsável disse que se ausentou durante o dia de domingo, dia

o caso foi completamente desvendado. Tudo começou quando a equipe

o qual relatou que escutou um barulho nos fundos da casa e ao sair

13 de novembro, segunda, dia 14 de novembro e que ao retornar no dia

ROTAM fazia patrulhamento, antes de receber informações que três

para veriﬁcar, deparou com o jovem enforcado com uma corda e que

15, constatou que haviam revirado a casa, sede do sítio, que atualmente

meliantes teriam tentando praticar assalto em uma propriedade próximo

se tratava do ex-marido de sua enteada”, informou o boletim da PM. A

está sem moradores. Nela havia móveis, roupas, entre outros pertences

a Rodovia. De repente os policiais perceberam um trio suspeito com

Polícia Civil, também foi ao local fazer os devidos levantamentos e em

que foram espalhados pelo chão. Levaram da propriedade, 20 sacas de

uma Honda Twister cor azul e um Gol de cor verde. No momento da

contato com uma mulher de 31 anos, ela contou que estava separada

café, que estava no interior de um paiol ao lado, 01 motor de triturador

abordagem, um dos acusados portava uma arma de fogo. Os outros dois

da vítima há alguns meses, e que havia conversado com Samuel, às

de cana e louças diversas.

tentaram empreender fuga no gol, desobedecendo à voz de abordagem,

14 horas do dia anterior e que não tiveram nenhuma discussão, porém

Roubo na Rodoviária

mas foram contidos e identiﬁcados. O primeiro preso foi Adriano Medeiros

ele não aceitava o ﬁm do relacionamento. Todas as providências foram

Em Faxinal, no dia 14 de novembro, no Terminal Rodoviário, um

dos Santos, 34 anos, ele portava um revólver calibre .38, pronto para

tomadas. Vale ressaltar que Samuel era um trabalhador, pessoa idônea,

comerciante disse que chegou ao seu estabelecimento, que ﬁca dentro

disparo com 6 munições intactas. Os envolvidos que desobedeceram

e seu falecimento causou comoção no Bairro.

do Terminal e notou que o vidro estava quebrado e tinha sido subtraído

a voz de abordagem eram, Élcio França da Rocha, 25 anos e Rafael

do caixa, cerca de R$90,00 (noventa reais) em diversas moedas.

Martins dos Santos, 23 anos, os quais negam participação no delito.

Bandidos invadem Lotérica de Rio Branco do Ivaí
Na manhã de sábado, dia 19 de novembro, de 2016, dois meliantes

Agressão e furto em Borrazópolis

Ao chegar na Delegacia para entrega dos detidos, também chegou a

armados praticaram assalto contra a Lotérica de Rio Brando do Ivaí.

Em Borrazópolis houve lesão corporal na Rua Basílio Gadanhoto,

informação sobre a tentativa de assalto. O Adriano Medeiros dos Santos,

Segundo informações, que a Polícia Militar, os bandidos chegaram a pé

na Vila Verde II, onde uma menor de 16 anos, contou que houve um

34 anos, confessou que tentou mediante violência e grave ameaça com

e de cara limpa. No momento da ação, a moça que trabalha na empresa,

desentendimento familiar e que seu namorado entrou na confusão e a

o emprego da arma de fogo, com ele aprendida, roubar a caminhonete

estava sozinha. Ela foi ameaçada pelos meliantes que fugiram levando

agrediu provocando ferimento em sua testa. O acusado fugiu. Houve

GM Montana, cor prata de Reginaldo Pavesi. Relatou ainda, que estava

dinheiro. A princípio não foi observado nenhum veículo, mas acredita-se

ainda furto no dia 14 de novembro, às 23h25min, na Rua Abílio Catarino

em uma motocicleta Twister com outra pessoa, que não quis identiﬁcar,

que eles tenham fugido a pé e logo em seguida, entraram em algum

Pires, no Loteamento Cassarotti. Uma mulher de 34 anos, aﬁrmou que

e que não concretizou o roubo da caminhonete, porque um indivíduo

carro de passeio ou motocicleta para fugir. Buscas foram feitas em Rio

sua casa foi arrombada. Levaram uma aliança de ouro com a gravação

chegou ao local com seu veículo Gol, verde e disse que a área estava

Branco e também foram acionados os destacamentos vizinhos, mas até

de seu próprio e materiais escolares de seu ﬁlho.

suja, ou seja, que o roubo poderia dar errado. Todas as providências

a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
Bandidos invadem propriedade rural em Cruzmaltina

Furto registrado pela PM em Faxinal
Em Faxinal, no dia 17 de novembro, de 2016, foi registrado furto

foram tomadas e o caso levado para a Delegacia.
Detidos com crack e cocaína em Grandes Rios

Bandidos invadiram uma propriedade na Estrada Rio das Flores,

na Rua José Manoel de Andrade, no Jardim Vale Verde. Uma moradora

No início da madrugada de quarta-feira, dia 16 de novembro, de 2016,

(Bairro Rio das Flores) zona rural em Cruzmaltina. Ao receber a solicitação

contou que saiu para trabalhar, às 07 horas da manhã e ao retornar, às 18

dois jovens, Bruno Alves de Godoy, de 28 anos e Pedro Henrique dos

via 190, a Polícia Militar e Guarda Municipal foram para o local e ao chegar

horas, notou que as janelas, do quarto e banheiro, estavam abertas. Foram

Santos, de 23 anos, foram detidos na Estrada Rural do Bairro Macuco,

ao sítio, cujo nome da vítima não foi divulgado para evitar retaliações, o

levados: aparelho de DVD; sapatos; perfumes; creme; bijuterias; jóias;

acusados de tráﬁco de drogas. A PM informou que fazia patrulhamento

pai de família contou que estava em sua residência com esposa e ﬁlhos,

roupas infantis e adultas. Segundo relato de populares, foi percebida uma

no Bairro quando avistou em atitude suspeita, os dois jovens próximos a

quando cinco indivíduos armados com revólver e facas invadiram a casa

movimentação, por volta das 9h40m, de um casal, e que possivelmente

uma motocicleta e perto de um ponto de ônibus. Ao retornar com a viatura,

e deram voz de assalto. Eles o amarraram juntamente com uma de suas

sejam o responsável pelo delito.

os rapazes tentaram esconder-se, mas foram abordados. "Foi encontrado

ﬁlhas, enquanto a restante de sua família tentava acalmar sua outra ﬁlha

Menina de 07 anos morre atropelada em Rosário

uma pedra de crack no bolso do Bruno, alem de dinheiro e celular. Já

que é deﬁciente e ﬁcou agitada com a situação. Os autores reviraram tudo

A Polícia Militar de Rosário do Ivaí e a Polícia Rodoviária do Porto

com Pedro, foi encontrado um celular e dinheiro. Indagados sobre o que

e roubaram: um veículo Fiat Estrada de cor prata placas ATJ-5118; várias

Ubá, foram acionadas para registrar um acidente do tipo "atropelamento",

ali faziam, ﬁcaram nervosos e não souberam responder. Fizemos buscas

roupas; várias bijuterias (anéis, colares e pulseiras); quatro relógios; dois

que deixou toda comunidade chocada. O fato lamentável ocorreu próximo

e encontramos, ao lado da motocicleta, uma carteira de cigarro com uma

celulares da marca LG; uma motosserra; alimentos (carne, arroz e café);

a Rosário do Ivaí, na Rodovia PR 082, no Km 500, na altura do Bairro

cédula de R$50,00 e onze pedras de crack pesando 02 gramas e ainda

além de uma espingarda calibre 44. O agricultor não soube informar se

Ismailton, às 19:50 horas, de domingo, dia 13 de novembro. Segundo

quatro buchas análogas a cocaína pesando 01 grama. A motocicleta

os autores chegaram em algum veículo, porém visualizou que um deles

informações, uma criança de 07 anos, de nome Letícia Vanes Costa,

Honda/ Titan 150 de cor azul, de propriedade do Bruno, tinha débitos de

possuía uma mancha no rosto, outro trajava calça jeans azul, blusa de

morreu após ser colhida por um veículo Polo Sedan AYN - 8991, de

IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório junto ao Detran", informou a

moletom azul e cinza. O segundo seria alto, moreno e magro. Diante dos

Rosário do Ivaí, dirigido por Clodilson Libânio, de 38 anos. O motorista

Polícia Militar. Mesmo diante das evidências, os dois rapazes negaram

fatos, a equipe realizou patrulhamento nas imediações e possíveis rotas

é ﬁlho do conhecido José Libânio, de Borrazópolis, morava em Rosário,

que sejam traﬁcantes. Ambos foram entregues na Delegacia de Polícia.
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Do poder pra cadeia
Tarde!

O ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), preso na quintafeira, 17 de novembro, pela Polícia Federal, teve a cabeça
raspada após chegar ao complexo penitenciário de Gericinó,
em Bangu, Zona Oeste do Rio, segundo a Secretaria de
Administração Penitenciária (Seap). Ele chegou ao local com
uma camisa social azul clara, mas teve que trocar a roupa por
uma calça jeans e camiseta branca, igual de outros presos da
unidade. Cabral está em uma cela com outros cinco presos da
Operação Calicute. O ex-governador passou a noite em uma
cela de nove metros quadrados e aceitou o café da manhã
da unidade, um pão com manteiga e café com leite, mesmo
cardápio dos outros detentos. No almoço e no jantar, o cardápio
é composto por arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca
ou vermelha (carne, peixe, frango), legumes, salada, sobremesa
e refresco. Já o lanche é um guaraná e pão com manteiga ou
bolo. Cabral foi preso por suspeita de desvios em obras do
governo estadual feitas com recursos federais. De acordo com
a denúncia, ele recebia "mesadas" entre R$ 200 mil e R$ 500
mil de empreiteiras, segundo procuradores das forças-tarefa
da Lava Jato do Rio e no Paraná.

Moro temia fuga de envolvidos em esquema
de corrupção no RJ

Um dos argumentos usados pelo juiz Sérgio Moro para
pedir a prisão dos envolvidos no esquema de corrupção
comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, foi o receio de que eles fugissem para o exterior. É o
que consta no decreto feito pelo magistrado. “Enquanto não
houver rastreamento completo do dinheiro e a identiﬁcação
de sua localização atual, há um risco de dissipação (sumiço)
do produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação.
Enquanto não afastado o risco de dissipação do produto do
crime, presente igualmente um risco maior de fuga ao exterior”,
escreveu o magistrado. Segundo as investigações, o esquema
movimentou mais de 220 milhões de reais em propinas, durante
obras executadas com recursos federais. Os suspeitos de
participação no crime foram detido na quinta-feira (17), durante
operação desencadeada pela Polícia Federal, Ministério Público
Federal e Receita Federal, na 37ª fase da Lava Jato.

Assembléia de Deus faz alerta e homenageia
Pastor

Igreja Assembléia de Deus em Faxinal, na pessoa do seu
pastor, Denio Staner Storbem e seus membros recepcionaram,
na 4ª feira, dia 16, representantes da Convenção Estadual
Assembleiana, vindo de varias partes do estado do Paraná. Foi
um evento que mobilizou a Igreja local, com o intuito de não
só cumprir o papel de igreja/evangelização, mas também de
cidadania. A reunião convencional foi intitulada de Novembro
Azul, homenageando o pastor Sebastião Augusto da Silva (in
memoriam), que faleceu em decorrência do câncer de próstata.
Com este intuito, a Igreja visou, não só conscientizar, membros
da Igreja e visitantes, mas também cidadãos de Faxinal, da
importância da prevenção ao câncer de próstata. Parabéns a
Igreja Assembléia de Deus pela iniciativa.

Arritmias cardíacas causam 320 mil mortes
súbitas por ano

Mais 20 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de arritmia
cardíaca, doença responsável por mais de 320 mil mortes
súbitas todos os anos no país. Segundo dados da Sociedade
Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac). As palpitações são
um dos principais sinais de que o ritmo do coração está fora do
normal. E, mesmo quando isso ocorre durante algum esforço
ou exercício, é preciso estar alerta sobre sintomas mais fortes.
Além da palpitação, a alteração da frequência cardíaca para
um ritmo mais acelerado ou mais lento também pode provocar
tonturas, náuseas e vômitos. A receita do médico Jairo Rocha,
arritmologista e eletroﬁsiologista, membro da Sobrac, é buscar
hábitos saudáveis de alimentação, exercícios frequentes e
controle de doenças como obesidade e diabetes. Mas, no
momento da crise, a solução é tentar sentir o pulso quando
os sintomas aparecem e procurar um especialista se veriﬁcar
uma aceleração ou redução do ritmo. “A pessoa pode sentir
desde palpitações, mal-estar, tontura e cansaços e ser uma
arritmia benigna. Mas existem as malignas e essas podem
levar a morte. Para saber se é grave ou não, o especialista
tem que ver. Na grande parte das vezes, a arritmia é benigna
mas tem que ter cuidado”, alertou Rocha em entrevista no Dia
Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.
O registro dessa alteração no coração deve ser feito, segundo
o médico, por um aparelho chamado eletrocardiograma, que
pode identiﬁcar alterações até fora das situações de crise
em alguns casos. O ideal, segundo Rocha, é que, em caso
de qualquer sintoma fora do normal, o paciente procure um
hospital para fazer essa medição dos batimentos porque esse
registro é fundamental para o diagnóstico do tipo de arritmia
e tratamento.

Lula é intimado a comparecer à Justiça do
PR na semana que vem

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi intimado a
comparecer à sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba,
nos dias 21, 23 e 25 de novembro. A intimação foi feita pela
Justiça Federal de São Bernardo do Campo, cidade paulista
onde o petista mora, a mando do juiz federal Sergio Moro. Lula
deverá acompanhar as audiências da ação penal em que é
réu na Operação Lava Jato. Nos três dias, serão ouvidas as
12 testemunhas de acusação do processo. Na segunda-feira
(21), serão inquiridos os empreiteiros Augusto Mendonça,
Dalton Avancini e Eduardo Hermelino e o ex-senador Delcídio
do Amaral. Na quarta-feira (23), será a vez do ex-deputado
Pedro Corrêa, dos ex-diretores da Petrobras Nestor Cerveró
e Paulo Roberto Costa, e do ex-gerente da estatal Pedro
Barusco. Os depoimentos do doleiro Alberto Youssef, do
pecuarista José Carlos Bumlai, e dos lobistas Fernando Baiano
e Milton Pascowitch serão ouvidos na sexta-feira (25). A esposa
do ex-presidente, Marisa Letícia, e o presidente do Instituto
Lula, Paulo Okamotto, ambos réus da mesma ação penal,
também foram intimados pela Justiça Federal a comparecer
nas audiências da semana que vem. Com informações da
Agência Brasil.

Esporte criado no estado ganha destaque
no Vale do Ivaí

O golf 7 é um esporte adaptado e genuinamente paranaense.
Criado em meados de 2005, e lançado oﬁcialmente no ano
seguinte durante os Jogos Especiais de Curitiba, a modalidade
vem alcançando popularidade em todo o Estado. No Vale do
Ivaí, várias cidades já contam com campos para a prática.
Marilândia do Sul, Lidianópolis, Cambira, Apucarana, Rio Bom,
Kaloré e Califórnia, todas elas possuem um local apropriado
para realização das partidas e de treinamentos. De acordo
com a idealizadora da adaptação, professora Fátima Alves
da Cruz, a modalidade foi criada com o objetivo de atender
inicialmente os alunos que apresentavam Transtornos Globais
de Desenvolvimento (TGD) e Deﬁciência Intelectual (DI). Logo,
o novo esporte recebeu a atenção da Federação Paranaense
de Golf, que hoje é uma das parceiras do Projeto de Golfe
Adaptado. “A opção pelo Golf ocorreu pela característica
da individualidade e temporalidade do aluno para realizar a
tacada”, explica Fátima. “Outro aspecto está relacionado com
a questão do aluno poder visualizar o buraco em uma ação
motora concreta”, acrescenta.
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COLUNA SOCIAL

Cássia Eloisa de niíver em Borró. Parabéns!!

A pioneira Laurinda Rodrigues Ocane, de niver em Borró. Parabéns!!

Marcelo Pires Rodrigues de niver em Borró. Parabéns!!

Valdicleia Aparecida de niver em Rosário do Ivaí. Parabéns!!

Dayce Camargo de niver em Faxinal. Parabéns!!

Marcia Regina Bordignon Paes de niver em Faxinal. Parabéns!!
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Fotos para o Social, enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com
atendimentos por telelefone:
(43) 9970-0739

Lúcia Franzoi de níver em Rio Branco do Ivaí. Parabéns!!
Valdelice Macedo de niver em Borró. Parabéns!!

Maria Mantovani recebe a família de Dio para jantar. Estava tudo ótimo!!

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
Marcos Godoi de niver em Mauá da Serra. Parabéns!!

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)

Rafael Fink de niver em Faxinal. Parabéns!!

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.
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Comunicado importante

Crianças que completam 6 anos até 31 de
dezembro de 2017 devem ser matriculadas no
ensino fundamental

O Ministério Público do Paraná alerta para a obrigatoriedade
da matrícula no primeiro ano do ensino fundamental de todas
as crianças residentes no Paraná que completam 6 anos no
próximo ano. O ingresso está garantido independentemente do
mês de aniversário do aluno, ou seja, mesmo quem completa
6 anos em 31 de dezembro de 2017, deverá ser matriculado
no primeiro ano. A regra é válida tanto para a rede pública
como para a particular. O Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça (Caop) da Criança e do Adolescente e
da Educação explica, em 2012, a 1ª Vara da Fazenda Pública
de Curitiba, atendendo pedido formulado em ação civil pública
ajuizada em 2007, julgou ilegal e inconstitucional a ﬁxação de
critério cronológico para o ingresso no ensino fundamental.
Desde então os conselhos e as secretarias, municipais e
estadual de educação do Paraná, não podem estabelecer
qualquer data diferente de 31 de dezembro como critério de
corte para ingresso no ensino fundamental. Destaca-se que a
decisão encontra-se em grau de recurso no Tribunal de Justiça
do Paraná. Da mesma maneira, o Caop entende que a data
de corte não deve ser aplicada na matrícula de alunos da préescola (4 e 5 anos). Isso porque, caso a regra diferente seja
estipulada, haverá reﬂexos no ensino fundamental. Educação
infantil – O MP-PR ressalta ainda que, em fevereiro de 2017,
todas as crianças que completam 4 e 5 anos de idade, ou seja,
nascidas em 2013 e 2012, devem estar matriculadas na préescola. É o que determina a Emenda Constitucional 59/2009,
que estabelece, desde 2016, a obrigatoriedade da matrícula
na pré-escola de todas as crianças que completam 4 anos no
ano corrente. A emenda prevê que essa é obrigação dos pais
ou responsáveis, assim como é dever dos Municípios ofertar
vagas suﬁcientes para atender a demanda da educação infantil
e da escola, recepcionar as matrículas.

Segundo Temer prisão de Lula pode criar
instabilidade no país

O presidente Michel Temer aﬁrmou que uma eventual prisão
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode prejudicar
seu governo. “Eu espero que, se houver acusações contra o
ex-presidente, que elas sejam processadas com naturalidade,
mas a prisão de Lula eu acho que causa problemas para o
país. Porque haverá movimentos sociais, e isso pode criar uma
instabilidade”, aﬁrmou em entrevista na segunda-feira à noite
ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Segundo o presidente,
o fato em si teria enorme repercussão e desestabilizaria sua
administração. “Por mais que você descreva o que o governo
está fazendo, surge uma noticiazinha qualquer e isso cria a
instabilidade. Imagine a hipótese de uma prisão do Lula.” O
ex-presidente é réu em três linhas de investigação da Operação
Lava Jato.

Emater monitora a entrada de Ferrugem da Soja
A Emater vai instalar em lavouras de sojicultores no Norte e Noroeste do Paraná
cerca de 40 equipamentos para identiﬁcar a entrada do fungo causador da ferrugem
da soja nessas duas regiões. A instalação será feita em novembro. Os equipamentos
têm a capacidade de coletar os esporos do fungo causador da doença e, com isso,
gerar informação de alerta aos produtores e técnicos. O engenheiro agrônomo
Ildefonso José Haas, coordenador regional da Emater em Londrina, explica que a
iniciativa é importante porque ajuda o produtor a diminuir o número de aplicações
com fungicidas e economizar até R$300,00 por hectare. "Existe a tendência da maioria dos produtores realizarem o tratamento
preventivo, sem ter a certeza se a doença representa, naquele momento, alguma ameaça para a sua plantação. Os equipamentos
ajudam a evitar isso. Se na região onde o sojicultor tem a lavoura os coletores não identiﬁcaram a presença de esporos do
fungo causador da ferrugem, então essa pulverização com fungicida pode ser economizada", disse Haas. Pela metade – O
coordenador regional explica que, em geral, os produtores de soja paranaenses fazem três aplicações com fungicidas para
enfrentar a ferrugem. "Com a informação gerada pelos coletores de esporos mais o trabalho de monitoramento constante das
lavouras, feito pelo produtor e o proﬁssional técnico, esse número cai pela metade. É daí que vem a economia para o bolso do
produtor e a diminuição da carga de poluentes sobre o meio ambiente". Colaboradores - Os coletores de esporos são instalados
em lavouras de produtores colaboradores e servem, ainda, para reunir sojicultores vizinhos para capacitação e discussão prática
do problema. "Nós consideramos essas unidades como referência e elas ajudam a gerar dados que subsidiam todo o trabalho
dos nossos extensionistas realizado junto aos demais sojicultores do município ou região", comenta Ildefonso. Resistência - O
engenheiro agrônomo da Emater alerta que o tratamento preventivo feito pela maioria dos produtores, além de aumentar o
custo de produção e agredir mais os recursos naturais traz outro problema. "O uso indiscriminado pode levar o fungo a adquirir
resistência aos fungicidas. Podemos chegar a uma situação extrema de não conseguir fazer o controle ou ser obrigado a usar
produtos mais caros. Por isso, é importante essa ação de monitoramento que a Emater realiza com a ﬁnalidade de racionalizar
essas aplicações". Para decidir sobre o tratamento ou não das plantações, os técnicos da Emater levam em conta, além das
informações dos coletores de esporos, a situação de saúde da lavoura e as condições de clima. Com tempo mais seco, menos
chuvoso, a doença se propaga também menos. Por isso, a previsão de que o fenômeno climático La Niña deve inﬂuenciar o
clima nas duas próximas estações é uma boa notícia para os sojicultores paranaenses.

OMS - Uma em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes
O número de pessoas com diabetes no mundo passou de 108 milhões em 1980
para 422 milhões em 2014, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). No Dia Mundial do Diabetes, lembrado no dia (14), a entidade alerta
que a prevalência do diabetes entre maiores de 18 anos no mundo passou de 4,7%
para 8,5% no mesmo período – sobretudo em países de baixa e média renda. Ainda
de acordo com a organização, a doença ﬁgura como a principal causa de cegueira,
falência dos rins, ataques cardíacos e amputações de membros inferiores. Em
2012, cerca de 1,5 milhões de mortes foram diretamente provocadas pelo diabetes,
enquanto 2,2 milhões de óbitos foram atribuídos a altos níveis de glicose no sangue. Quase a metade dessas mortes foi registrada
em pessoas com menos de 70 anos. “A OMS estima que o diabetes será a sétima causa de morte no mundo até 2030. Adotar
uma dieta saudável, praticar atividade física regular, controlar o peso e evitar o tabaco são formas de prevenir ou de atrasar o
diagnóstico de diabetes tipo 2”, destacou a entidade. “O diabetes pode ser tratado e suas consequências podem ser evitadas ou
mesmo atrasadas por meio de dietas, atividade física, medicamentos e exames regulares”, completou. Consequências - Ainda
segundo a OMS, o diabetes, ao longo do tempo, pode provocar danos ao coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos.
As consequências mais comuns são: – Adultos com diabetes têm de duas a três vezes mais chances de apresentar ataques
cardíacos e derrames. – Associados à redução do ﬂuxo sanguíneo, danos aos nervos do pé provocados pelo diabetes aumentam
a chance de úlcera nos pés, infecções e eventual necessidade de amputação de membros inferiores. – A retinopatia diabética
é uma importante causa de cegueira e acontece como resultado de danos acumulados a longo prazo aos vasos sanguíneos da
retina. Cerca de 2,6% de todos os casos de cegueira no mundo podem ser atribuídos ao diabetes tipo 2. – O diabetes está entre
as principais causas de falência dos rins.

Moro dá 20 dias para OAS dizer se contratou outros ex-presidentes
O juiz Sérgio Moro deu 20 dias para a empreiteira OAS informar se contratou
palestras de outros ex-presidentes da República, além de Lula e, em caso aﬁrmativo,
revelar os valores e quais foram os eventos contratados. A decisão do juiz da
Lava Jato foi tomada nesta quinta-feira, 17, atendendo a um pedido da defesa do
petista na ação penal em que é acusado de receber R$ 3,7 milhões em propinas
da OAS no esquema de corrupção na Petrobrás entre 2006 e 2012. "Oﬁcie-se, com
prazo de vinte dias, à OAS, para, 'que informe se (1) contratou palestras de outros
ex-presidentes da República do Brasil e, caso seja positiva a resposta, indique
os eventos e valores envolvidos? (2) se fez doações a outros ex-presidentes da
República do Brasil ou a entidades a eles relacionadas e, caso seja positiva a resposta, indique as datas e valores envolvidos'",
assinala Moro, reproduzindo parte do pedido da defesa de Lula.
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HORÓSCOPO

coluna

e spÍrit a
Uso do tempo

É senso comum, nos dias de hoje, a ideia de que o tempo
de que dispomos no dia parece não nos permitir dar conta de
tantos afazeres. Frequente é a aﬁrmação que vinte e quatro
horas no dia são poucas, frente a tantas coisas que assumimos.
Somam-se os compromissos proﬁssionais, as obrigações
sociais, as atividades familiares preenchendo nossa agenda.

Áries

Touro

Gêmeos

Os seus planos estão dando certo e você

Os seus planos estão dando certo e você

Mesmo que nem todos os seus planos

pode se sentir motivado para lançar-se

pode se sentir motivado para lançar-se

estejam avançando conforme seus desejos,

em novos empreendimentos. Apesar das incertezas em novos empreendimentos. Apesar das incertezas você não deve se queixar, pois as conﬁgurações que
vindouras você se sente otimista, mas não é por isso que vindouras você se sente otimista, mas não é por isso que Mercúrio promove nesta semana lhe oferecerão uma
deve esquecer a cautela ao tomar as suas decisões. Ao deve esquecer a cautela ao tomar as suas decisões. Ao recompensa por seu empenho pessoal. Você colhe
encontrar curvas pelo caminho, tire o pé do acelerador encontrar curvas pelo caminho, tire o pé do acelerador agora o que plantou. Reaja com calma e sobriedade
para evitar acidentes! Por outro lado, sua capacidade para evitar acidentes! Por outro lado, sua capacidade diante dos novos desaﬁos e conseguirá resolver tudo

Assim se escoam as semanas, os meses correm céleres,

criativa recebe um estimulo extra com o ingresso do criativa recebe um estimulo extra com o ingresso do de forma favorável. As mudanças de humor e algum

substituindo-se um ao outro no calendário que segue rápido

Sol num signo de Fogo como o seu. Talvez você esteja Sol num signo de Fogo como o seu. Talvez você esteja pessimismo em relação ao seu futuro poderão bater em

para o ano seguinte. Porém, é necessário que façamos uma

se sentindo motivado em participar de movimentos se sentindo motivado em participar de movimentos sua mente, mas você deve afastar esses pensamentos

análise de como estamos usando nosso tempo. Considerado
algo raro nos dias de hoje, o tempo deve ser conduzido com
lucidez, empregado com bom senso.

Assim, nos cabe a

reﬂexão sobre qual a qualidade do uso de nosso tempo. Com

sociais, porém, antes de se expor pense nos eventuais sociais, porém, antes de se expor pense nos eventuais negativos! O Cosmo saberá recompensá-lo se você se
perigos decorrentes de suas ações. Concentre as suas perigos decorrentes de suas ações. Concentre as empenhar bastante, inclusive em sua vida privada. Os
energias em seus projetos pessoais e encare os problemas suas energias em seus projetos pessoais e encare os relacionamentos íntimos tendem a se ﬁrmar: evite fazer

problemas como desaﬁos.

como desaﬁos.

Câncer

que vimos empregando nossas horas? A distribuição delas ao
longo da semana contempla a tudo que é necessário e a todos
que nos são importantes? Há quanto tempo não dedicamos
cinco minutos para ligar para um amigo distante? Há quantas
semanas ou meses não conseguimos visitar a avó carinhosa, a
tia querida, ou outro parente com quem temos importantes laços
emocionais? E, além desses que nos são caros, tem sobrado
tempo nas nossas horas para os desconhecidos? Temos
reservado algum tempo na semana para um trabalho voluntário,
para nos dedicarmos a uma causa importante, para ajudar

Leão

reivindicações infantis com seu parceiro.

Virgem

Apesar das diﬁculdades que continuam

Apesar das incertezas do momento

Seu bem-estar físico enfrenta alguns

a causar preocupações e aborrecimentos,

atual, o seu signo será beneﬁciado pela

desaﬁos nessas ultimas semanas, mas

muitas situações estão se resolvendo aos poucos e você mudança de energia promovida pelo Sol que ingressou nem sempre seus mal-estares têm origem física!
pode se sentir mais aliviado ao longo dessa semana. num signo do mesmo elemento que o seu. Alguns Com Netuno na oposição ao seu signo você deve
Afaste o medo de sua cabeça e avance na direção de obstáculos podem ser superados com uma mudança experimentar as terapias alternativas e complementares
seus objetivos com esperança e otimismo. Caso você de atitude e com mais criatividade. Não bata de se quiser adquirir o bem-estar desejado. Em sua vida
continue a concentrar as suas energias, trabalhando de frente, contorne! Com o planeta Marte na oposição proﬁssional você poderá contar com o aumento da
forma constante, descobrirá varias formas de alcançar ao seu signo solar, você poderá se expor a perigos criatividade e as novas ideias o ajudarão a ir adiante
o sucesso merecido. No ambiente doméstico, você e a algumas situações de conﬂito. Na exponha suas com alguns projetos pessoais há tempo desejados. Siga

alguém pelo simples exercício da solidariedade? Será que

poderá ser confrontado com uma situação inesperada. opiniões com arrogância! Nesse período preﬁra um seu caminho na direção de suas metas sem deixar que

vimos utilizando nossas horas com parcimônia e na proporção

Analise com calma as varias soluções antes de tomar perﬁl mais moderado, aceitando eventuais sugestões eventuais desvios atrapalhem a sua caminhada. Procure

devida para todas as atividades? O tempo que temos dedicado

uma decisão, especialmente se estiver se tratando de de colegas e parceiros. Com mais diplomacia acabará os conselhos das pessoas mais experientes que nesse

ao trabalho, é o mais adequado? Já nos perguntamos se nada

um assunto ﬁnanceiro.

tem ﬁcado sem o devido atendimento em razão de possível
exagero em questões de trabalho?

Família, amigos, têm

perdido nossa companhia por empenho demasiado nos deveres
proﬁssionais? O tempo para as coisas da alma, também tem
merecido prioridade? Temos alimentado nossa religiosidade,
investido nas coisas que transcendem o corpo?
Ao realizarmos esses pequenos balanços, vamos nos
apercebendo se estamos, efetivamente, conduzindo nossa
vida, se estamos utilizando o tempo da maneira mais adequada,
caminhando para onde é importante. As horas, dias ou anos,
são os mesmos para cada um de nós. O que nos diferencia é
o aproveitamento que damos a esse bem tão precioso. Assim,
ao percebermos horas mal utilizadas, busquemos direcionálas para o que seja útil. Se estamos privilegiando muito a um
aspecto da vida em detrimento de outro, reorganizemos nossa
agenda. Aﬁnal, o tempo que nos é ofertado pela vida, é tal qual
os talentos dados pelo Senhor da Vinha aos seus trabalhadores.
Multiplicar esse tempo em nosso benefício e dos que nos
cercam, é sabedoria do bom trabalhador. Não malbaratemos
as horas, investindo-as em momentos vazios e sem signiﬁcado.
Façamos dos dias que dispomos, nesta existência, verdadeiro
presente de Deus, o melhor emprego possível, utilizando
sabiamente esse tesouro valiosíssimo.
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

conseguindo melhores resultados de suas iniciativas. momento lhe serão de grande ajuda.

Libra
Você está sendo muito requisitado no

Escorpião
Com sua energia devidamente renovada
pela passagem do Sol, você se sente

ambiente proﬁssional e por causa disso
tenta dar conta de tudo sozinho! Esta atitude poderá carregado e consegue dar um bom impulso aos seus
causar mal-estares e incômodos que poderão atravancar projetos pessoais. Aproveitando o seu carisma pessoal

a sua caminhada habitual. Use sua capacidade de conseguirá obter apoio de colaboradores e parceiros
e formará laços ﬁrmes e parceria preciosas que o
dialogo para resolver eventuais conﬂitos de interesses
levarão adiante, rumo aos seus objetivos. Você se sente
no ambiente proﬁssional e acolha com a devida atenção
mais aliviado à medida que consegue algum sucesso.
as sugestões que lhe serão oferecidas por seus parceiros.
Mantenha em mente esta autoconﬁança, porém não aja
Com sua intuição e habilidade natural conseguirá
de forma arrogante para não causar nenhum conﬂito
alcançar os seus objetivos. No ambiente domestico
de interesse. No foro íntimo e amoroso procure evitar
procure manter uma atitude moderada para solucionar
atitudes agressivas com seu parceiro: você pode estar
eventuais conﬂitos.
se sentindo pressionado e controlado.

Capricórnio

Aquário

Suas habilidades organizacionais serão

A instabilidade do momento atual pode

muito úteis nesse momento porque nem tudo

ser a causa dos mal-estares indeﬁnidos que

Sagitário
Agora que o Sol ingressa em seu signo
você recebe uma carga de energia que
lhe será muito útil para levar adiante os seus projetos
pessoais. Os natos do primeiro decanato são os mais
beneﬁciados pela mudança energética especialmente
porque Mercúrio, o planeta da comunicação, também
se encontra nos primeiros graus do signo. É chegada a
sua vez de alcançar seus objetivos! Renove o otimismo
em sua mente e não esmoreça diante de eventuais
decepções que ainda vão perdurar em alguns aspectos de
sua vida. Algumas situações não poderão ser revertidas,
porém você poderá encontrar satisfação nos pequenos
êxitos obtidos. O bom aspecto entre Júpiter e Marte
facilita as parcerias e estimula as atividades coletivas,
inclusive nos esportes.

Peixes
Alguns problemas de relacionamento
que você estava tendo, estão aos poucos

está funcionando conforme seus desejos. Porém, o seu você está experimentando. Porém, você deve começar se dissipando e enquanto enxerga mais claramente os
signo recebe ótimas conﬁgurações planetárias nesta a pensar em atitudes diferentes e alternativas se quiser seus objetivos acaba encontrando também caminhos
o sucesso que tanto deseja. Sem efetivar mudanças
semana, por essa razão se você ﬁzer alguns ajustes
diferentes para trilhar. Com seu nível de energia
em suas atitudes não conseguirá resultados diferentes!
em seus planos, conseguirá êxitos satisfatórios. No
mais elevado e com a esperança inundando o seu
Porém, parece que você está tendo diﬁculdade em
momento atual, você deve se contentar e seguir adiante
coração, poderá abrir novas possibilidades em sua
mudar a sua forma habitual de encarar as diﬁculdades
rumo aos seus objetivos. Procure relaxar, afastando
que a vida lhe propõe. Apesar de tudo, você consegue vida, colhendo bons frutos especialmente no campo
as preocupações de sua mente. Você conseguirá uma
pequenos êxitos que lhe proporcionam alegrias e lhe proﬁssional. Por outro lado, você poderá também
harmonia melhor com atividades paralelas relaxantes. abrem oportunidades para novos relacionamentos desfrutar de alguns êxitos também no campo afetivo e
Que tal experimentar uma nova atividade de lazer que proﬁssionais e íntimos. Desvincule-se dos velhos amoroso, especialmente se você for capaz de renovar
ocupe sua mente enquanto cuida do seu bem-estar? hábitos e enfoque novos objetivos. O céu propicia bons os relacionamentos antigos ou ainda abrindo as portas
As terapias complementares também podem ser úteis. momentos de lazer.
para os novos que virão!
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Governo do Estado anuncia política salarial para 2017

REFLETINDO

Escolhas de uma vida

A certa altura do ﬁlme Crimes e Pecados, o

personagem interpretado por Woody Allen diz: "Nós
somos a soma das nossas decisões". Essa frase
acomodou-se na minha massa cinzenta e de lá nunca

mais saiu. Compartilho do ceticismo de Allen: a
gente é o que a gente escolhe ser, o destino pouco
tem a ver com isso. Desde pequenos aprendemos
que, ao fazer uma opção, estamos descartando

outra, e de opção em opção vamos tecendo essa
teia que se convencionou chamar "minha vida".
Não é tarefa fácil. No momento em que se escolhe

ser médico, se está abrindo mão de ser piloto
de avião. Ao optar pela vida de atriz, será
quase impossível conciliar com a arquitetura.

No amor, a mesma coisa: namora-se um, outro, e
mais outro, num excitante vaivém de romances.

Até que chega um momento em que é preciso decidir
entre passar o resto da vida sem compromisso

formal com alguém, apenas vivenciando amores e

deixando-os ir embora quando se ﬁndam, ou casar,
e através do casamento fundar uma microempresa,

com direito a casa própria, orçamento doméstico
e responsabilidades. As duas opções têm seus prós

e contras: viver sem laços e viver com laços...
Escolha: beber até cair ou virar vegetariano e
budista? Todas as alternativas são válidas, mas

há um preço a pagar por elas. Quem dera pudéssemos

ser uma pessoa diferente a cada 6 meses, ser
casados de segunda a sexta e solteiros nos ﬁnais

de semana, ter ﬁlhos quando se está bem-disposto

e não tê-los quando se está cansado. Por isso é
tão importante o auto conhecimento. Por isso é

necessário ler muito, ouvir os outros, estagiar
em várias tribos, prestar atenção ao que acontece
em volta e não cultivar preconceitos. Nossas

escolhas não podem ser apenas intuitivas, elas
têm que reﬂetir o que a gente é. Lógico que se

deve reavaliar decisões e trocar de caminho:

Ninguém é o mesmo para sempre. Mas que essas

mudanças de rota venham para acrescentar, e não
para anular a vivência do caminho anteriormente
percorrido. A estrada é longa e o tempo é curto.

Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha
responsabilidade e maturidade para arcar com as
conseqüências destas ações. Lembrem-se: suas

escolhas têm 50% de chance de darem certo, mas
também 50% de chance de darem errado. A escolha
é sua...

Pedro Bial

O Governo do Estado anunciou na quarta-feira, dia 17 de
novembro, os benefícios que serão concedidos aos servidores
públicos em 2017. Em reunião com o Fórum das Entidades
Sindicais, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, conﬁrmou o
pagamento de promoções e progressões relativas a 2015 e
2016, além da implantação destes avanços no ano que vem.
A despesa chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Rossoni
também anunciou a equiparação ao piso regional de todos
os salários que estão abaixo do mínimo estadual, o que vai
beneﬁciar 8 mil e 300 funcionários. Além disso, outros 16 mil
e 300 servidores terão reajuste no auxílio transporte. O chefe

da Casa Civil reaﬁrmou que o governo voltará a discutir a database e o reajuste após pagar as dívidas com o funcionalismo.
Ele disse que novas despesas só podem ser assumidas na
medida em que a economia reagir. O secretário da Fazenda,
Mauro Ricardo Costa, aﬁrmou que a decisão do governo de
pagar a dívida de promoções e progressões é uma premissa
de responsabilidade ﬁscal. Ele disse que o compromisso do
reajuste anual será honrado desde que haja dinheiro para pagar.
Valdir Rossoni lembrou ainda que o governador Beto Richa,
autorizou o pagamento antecipado de 50% do décimo terceiro
dos servidores estaduais no dia 30 deste mês.

PF apura se Odebrecht reformou piscina para Lula
Uma investigação da Polícia Federal apura se a empreiteira
Odebrecht fez uma reforma na piscina do Palácio da Alvorada,
residência oﬁcial dos presidentes da República, em 2008, durante
o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A obra não teria contrato com o governo nem registro público.
Segundo informações, a PF encontrou indícios da suposta
reforma ao analisar mensagens trocadas entre o ex-presidente
da empreiteira, Marcelo Odebrecht e executivos da empresa.
Em um deles, Odebrecht pergunta a Benedicto Barbosa da Silva
Júnior, o BJ, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, se “o
trabalho das pedras foi bem concluído”. “Meu pai vai estar com

o amigo hoje. O trabalho das pedras foi bem concluído? Qual
ﬁcou sendo a solução ﬁnal?”, perguntou Marcelo Odebrecht a
Benedicto Júnior. Segundo a Polícia Federal, os codinomes
“amigo” e “amigo de EO” eram utilizados pelos executivos da
Odebrecht para se referirem ao ex-presidente Lula. A Folha de
S. Paulo diz ter tido acesso a documentos que comprovam a
“colocação de piso de pedra em volta da piscina” do Alvorada
em 2008, na época em que as mensagens foram enviadas. O
jornal aﬁrma que funcionários da empreiteira e da presidência
da República conﬁrmam que não havia contrato público para a
realização da obra.

PMR registra menos acidentes e mortes no Paraná
A Polícia Rodoviária Estadual divulgou na quarta-feira,
16 de novembro, o balanço da Operação Proclamação da
República, realizada nas estradas estaduais durante o feriadão.
Na comparação com o mesmo feriado de 2015, houve redução
tanto no número de acidentes quanto no número de mortes.
Por outro lado, aumentou a quantidade de autuações. Das
14 horas de sexta-feira (11) até as 23h59 de terça-feira (15)
foram registrados 87 acidentes, contra 131 no ano de 2015
(-33,5%). O número de mortos também apresentou redução,
foram sete vítimas fatais neste ano, contra 11 óbitos em 2015
(-36,3%). Segundo o tenente-coronel Valdir Carvalho de Souza,
comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a
intensiﬁcação do trabalho nos horários de pico nos locais das
rodovias onde mais se registram acidentes, tanto pelo interior
do Estado quanto no Litoral, ajudou nesta redução do número
de acidentes e de vítimas fatais. “Empregamos mais efetivo

policial tanto na parte de ﬁscalização como na prevenção. Por
conta disso também aumentou o número autuações neste ano.
Essas abordagens ajudam a reduzir o número de acidentes”,
explicou o tenente-coronel Carvalho. O maior número de
autuações aplicadas pela PRE foram por excesso de velocidade,
ultrapassagens em locais proibidos e o não uso do farol aceso
durante o dia, esta última principalmente no interior. O número
total de autuações neste ano foi de 2.844, contra 1.673, em 2015,
um aumento de 69,9%. Este mesmo sistema de ﬁscalização,
com os policiais nos locais onde mais se registram acidentes,
será utilizado durante a Operação Verão, que começa no dia 22
de dezembro e segue até 1º de março de 2017. “A orientação
é que os motoristas sigam as normas de trânsito e dirijam com
cautela, pois nesta época de ﬁm de ano aumenta muito o número
de turistas nas estradas”, deﬁniu o tenente-coronel.

Ex-governador Garotinho é preso pela PF
O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho,
atual secretário de Governo de Campos dos Goytacazes (RJ),
foi preso na manhã de quarta-feira pela Polícia Federal em
seu apartamento no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
A prisão é um desdobramento da Operação Chequinho, que
apura a suspeita de compra de votos durante as eleições deste
ano. Rosinha Garotinho, esposa do ex-governador, é prefeita
da cidade do norte ﬂuminense, base eleitoral do casal. O nome
da operação é uma referência ao programa Cheque Cidadão,
que teria sido usado por candidatos à Câmara Municipal para
a negociação de votos. Em fases anteriores, deﬂagradas

em outubro, três vereadores, Kellenson Ayres Figueiredo de
Souza (PR), Miguel Ribeiro Machado (PSL) e Ozeias Martins
(PSDB), foram presos por suposta participação no esquema.
A coordenadora do programa, Gisele Kock, também foi uma
das detidas. O programa, que foi suspenso pela Justiça em
setembro, concedia benefício de 200 reais para famílias de
baixa renda. O mandado foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva
de Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Anthony Garotinho foi prefeito de Campos dos Goytacazes de
1997 a 1998 e governador do Rio de Janeiro de 1999 a 2002.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANDES RIOS INFORMA:
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(43) 3461-4241

Rua Santos Dumond - 483

J
O
R
N
A
L
S
Ó
N
E
G
Ó
C
I
O
S

2016

12

E�içã� 5�6 - 21 �� n�����r� �� 2016

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

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

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp
Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

(43) 3461-1608

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

(43) 9979-5870

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

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

FONES
(43) 3461-2222 e
9659-2121

LOCAÇÃO

VENDA

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.

TERRENOS MAUÁ DA SERRA
- Terreno 480m² Centro, Prox. a Igreja
Matriz. Valor R$55.000,00.
30

de

alq.

07

mecanizado

1) Casa Alvenaria, dois quartos, 1) Terreno área de 354m², Jardim

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

Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ novo Faxinal, R$ 45.000,00

R$110.000,00.

360,00 mensais

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno

2) Casa Alvenaria, três quartos, Angélica R$ 50.000,00

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

Rua Vantuiu Machado de Oliveira 3) Terreno 600m², Rua São Paulo,

- Casa Alvenaria(laje) Centro: Terreno

Conjunto

10x40 400m² (ótima localização) Avenida

mensais

Eugênio Bastiani, 911. Consulte Valor.

CASAS BORRAZÓPOLIS

Casa

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

IMÓVEL COM. FAXINAL
-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel
com contrato de locação ativo). Consulte
Valor.

CASAS FAXINAL

Resid.

Casa

Alvenaria

Resid.

mensais

- Casa Alvenaria: 02 quartos, sala, coz.,
wc social e garagem coberta. Construção
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.

LOCAÇÃO

CASAS FAXINAL
-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),

Imóveis em vários bairros da cidade,

sala, coz., wc social, lavanderia e garagem

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

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

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo

sala, cozinha e wc social. Terreno 11,30x20.

dia. Consulte Valor.

Consulte Valor.

-Sala

- Casa Alvenaria Residencial Casavechia:

Eurides Cavalheiro de Meira, frente à

Financia-se ou troca-se por imóvel rural.

lateral do Col. Érico Veríssimo. Valor

Valor R$120.000,00.

R$1.320,00 mensal.

Comercial-Centro:

90m².

Rua

Rua

Israel Neca, R$ 130.000,00

Rua Alberto Barthels 204, R$ Bartels 204, centro R$ 200.000,00
8) Casa Alvenaria, Rua Dos

650,00 mensais

CAIXA ECONÔMICA. Valor R$100.000,00.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

1.200m²

5) Casa Alvenaria, três quartos, 7) Casa Alvenaria, Rua Alberto

Cassarotti:

Imóveis em vários bairros da cidade,

Terreno

Claudemiro Gonçalves Moreira,

Residencial do lago, R$ 450,00 6) Terreno 2.100m² Rua José

Construção Forro PVC. Financia-se pela

CASAS MAUÁ DA SERRA

4) Terreno 600m² Rua Yani de

4) Casa Alvenaria, dois quartos, R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)

Cassarotti:

CAIXA ECONÔMICA. Valor R$110.000,00.
-

480,00 centro R$ 120.000,00

mensais (três disponíveis)

Construção de Laje. Financia-se pela

cercada com cerca paraguaia e a 04km de
Faxinal. Consulte Valor.

Alvenaria

R$

Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 5)

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
-

Adram

2) Terreno, Rua Madre Joana

3) Casa Alvenaria, três quartos, Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

Imóveis em vários bairros da cidade,

Nova/Laje.

IMÓVEL RURAL
-Sítio

VENDA

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

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), Geograﬁa - 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.

6) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua Dominicanos

268,

centro

R$

dos Dominicanos 268, R$ 650,00 200.000,00
9) Casa Alvenaria 127m², terreno

mensais

7) Casa Alvenaria, três quartos, 420,00m²,

Rua

Rua João Leandro Babosa 30, Joaquim
Jardim Nutrimil R$ 400,00 mensais

L.

Presbítero

Melo

262,

R$

150.000,00

8) Casa Alvenaria, dois quartos, 11) Casa Alvenaria 70m² terreno
Residencial Casavechia, R$ 500,00 245m²,

Rua

Terezio,

mensais

86,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

9) Casa Alvenaria, 3 quartos, 85.000,00
Conjunto

Padre

João

Carlos 12) Casa Alvenaria, terreno 200m²

Araujo, R$ 550,00 mensais

Rua Vantuiu Machado de Oliveira

10) Casa Alvenaria, 2 quartos, 14, Jd Adram, R$ 110.000,00
Rua Marta Bueno de Camargo, R$ 13) Casa Alvenaria 100,00m²
500,00 mensais

terreno 225,00m², Rua Jovino

11) Sobrado dois quartos, Rua Iani Pedro de Lima 1, R$ 60.000,00
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 14)
mensais.

Casa

terreno

Alvenaria

600,00m@,

98,00m²
Rua

São

12) Barracão, Rua Ismael Pinto Paulo, R$ 250.000,00
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 15)
mensais

13) Barracão, Rua Antonio Garcia Rua
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

Apartamento

92,00m²

2º

Andar,

Residencial

Betel,

Noboro

Fukushima

399,

Apucarana-PR R$ 280.000,00

14) Sala comercial, Rua Ismael 16) Chácara área de 10.000m²
Pinto Siqueira 875, R$ 440,00 saída
mensais.

para

250.000,00

Cruzmaltina,

R$

