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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)

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº093/2016 - Requer ao senhor prefeito 

Municipal que tome as providencias necessárias para 
passar o veneno mata mato nas Ruas do distrito de 
Ribeirão Bonito, pois o mato está crescendo muito e 
a população  pede providencias para este fi nal de ano. 

Requerimento nº095/2016 - Requer ao senhor prefeito 
municipal e ao chefe do setor urbano, que coloque terra 
e plante fl ores no canteiro central da Avenida Rio Branco 
no distrito de Ribeirão Bonito.

Sala das sessões da câmara municipal, em 17 de 
novembro, de 2016. 

PROFANAÇÃO
Própria do homem!

A religião é um catalizador, do bem e do mal, do bem quando cuida 
da alma e do mal quando se mete em política e falcatruas. Precisamos 
mais de escolas funcionais do que templos religiosos e cadeias, pois 
a proliferação desses, apenas confirma a incompetência da humanidade 
em prosperar. Ser humano, que por muitos é tido como sinônimo de ser 
bonzinho, na verdade é o contrário, pois o ser humano é o pior dos 
animais, até parece que veio única e exclusivamente pra destruir o 
planeta. É o único animal, dito racional, que destrói, mata, engana, 
rouba e outras cositas mas, por puro prazer. Deus pode ter criado 
coisas boas, mas o homem as Profanou, até mesmo o que ele próprio 
construiu. PROFANAÇÃO: Nossas escolas, centros do saber, hoje são 
símbolos da incompetência, reduto de crianças e jovens muito mal 
educados; Nossa cidade está sem segurança, é um assalto por hora; 
cultura não existe; muitas igrejas são templos de roubalheira, 
comandadas pelos estelionatários da fé, que vivem da ignorância do 
povo que as freqüentam; Ser político é sinônimo de ser ladrão, e são 
eles que gerem nosso dinheiro, nosso suor; O codinome do governador 
é Santo (Alckimin), mas recebeu propina, participou do crime, mais 
2 iguais já estão presos; Quem deveria defender, os ditos Direitos 
Humano (Luiz Carlos dos Santos), na verdade defende o direito dos 
bandidos, e é pago com nosso dinheiro; Têm muitos políticos querendo 
boicotar a Lava Jato e a aprovação das medidas anticorrupção (olho 
neles); Tá tudo dominado! Einstein um cientista pacifista, que com 
suas teorias nos ajuda a conhecer e compreender o Universo, também 
criou a fórmula - E = mc2, que calcula a quantidade de energia 
produzida e poderia ser usada apenas para bem da humanidade, mas o 
homem Profanou; Santos Dumont, que criou o avião para o transporte 
de seres humanos e mercadorias, tornar a vida mais cômoda, cometeu 
ato extremo ao saber que o homem Profanou sua invenção, usando-a para 
matar, para a guerra; Madame Curie e a descoberta da radioatividade, 
existem ainda ‘n’ outros exemplos de Profanação. Então meus amigos, a 
escolha é nossa! Para o bem ou para o mal! Profana quem quer! - TMJ 



LINGUA DE FOGO
Consenso geral - Se o MP e a Justiça de algumas 

cidades tivessem o mesmo desempenho, seguissem 
os caminhos traçados por Sérgio Moro e sua equipe, o 
Brasil começaria a ser concertado na origem. Mas quem 
ocupa estes cargos nas pequenas cidades não estão 
nem ai, não fazem jus ao cargo que exercem ou não 
têm competência para tal. Diante de provas robustas, os 
senhores do MP e da Justiça, deviam apenas seguir a 
Lei, o que muitas vezes por covardia, incompetência ou 
por conluio não acontece. O exemplo está dado. Moro 
é o caminho! 

Cabeluda disse que se o cabelo de cima é bunito, 
o valeti devia ver o da jandirinha dela. Tamo aí, não 
sou engenheiro fl orestal, mas é só pedir que podemos 
verifi car a situação da mata!  

De um cidadão revoltado - Discutido numa reunião 
- A cidade ta parecendo uma colcha de retalhos, as 
calçadas que já eram precárias agora inexistem ou são 
retalhos de cimento. Parabéns! Esse é o último legado 
de uma administração extremamente incompetente. 
Esperamos! 

Loira da Terra do Café ta cada vez, mais cada vez. 
Tamo na vez!

Tem cumadi qui nem assumiu já ta gastando 
dinheiro do povo com os seus cabelos. Carcule quando 
assumir! Que maldade!

Briga no Watsapp – dizem que é pela cumadi loira 
da buzanfa grande. Será? Outros dizem que tem mais 
gente na parada. É a cornitude grupal.

De um gozador - Dizem que resto da luluzada vai 
ser desmamada no fi nal do mês, esses não voltam mais. 
Secou a teta! Sabem o que eu acho? Kkkkk... Bambu na 
nuca!

Tem luluzinho que a partir de janeiro só vai tomar 
banho no Pet Shop. Dizem que o lulu vai usar uma 
coleira dourada por 4 anos. Merece!

Cidadã inteligente diz – na Terra da Uva, os 
funcionários que fi cam vagando na hora do trabalho vão 
levar bambu na nuca. Saionará!

Na Terra do Café, lava jato se elegeu iludindo o 
povo, agora vai ter uma teta por 4 anos. Não vai mais 
fi car chorando pelos butecos!  

Um cidadão reclamando e mandado um recado - 
O lixo só é recolhido na hora de mais movimento e no 
centro da cidade. Com certeza é planejamento dessa 
administração incompetente, pois se alguma coisa 
for bem planejada, com certeza não foi ela que fez. 
Incompetência!

Tem chefona que já ta com raiva da nova direção 
que vai assumir, porque vão pedir um levantamento da 
entidade. Não vai bater! Fuja Loka!

Dito em um buteco - Na Terra do Boi que vai mandar 
é a muié. Piorar é impossível, tomara que não siga os 
caminhos da Dilmandona. Fuja Loko!

O luluzinho e o lalauzinho, veiaquinhos, o samba e 
o gargamel, certamente devem ser da turma que o Moro 
quer pegar. Paga eu, antes que ele pegue vocês! 

Tem gente da comunicação que falou mal da 
empresa em toda casa que foi pedir voto e agora volta a 
beijar o chicote. Será que tem personalidade? Esse com 
certeza é um daqueles que ajudam a quebrar o Brasil!

  PARA REFLETIR
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caminhos da Dilmandona. Fuja Loko!

Faxinal: Ajude o Ministério Público a combater a corrupção
Compartilhe os conteúdos da campanha "#CORRUPÇÃONÃO" na internet e mobilize seus amigos para essa luta.

Se você fica indignado com a falta de ética, irregularidades e desonestidade em atividades do dia a dia, 
você é um importante aliado do Ministério Público no combate à corrupção. E para promover mudanças em favor da 
sociedade, em qualquer parte do mundo, sua participação na campanha "#CORRUPÇÃONÃO!" é fundamental. Veja alguns 
passos para se engajar nesta luta: 1. Pense nisso: corrupção nem sempre envolve grandes quantias de dinheiro 
ou favorecimentos ilícitos. Todos os dias, temos a oportunidade de dizer NÃO a pequenos gestos corruptos, 
como furar fila, comprar produtos piratas, bater o ponto do colega de trabalho ou tentar subornar um guarda 
para não levar multa; 2. Dê o exemplo: caso apareça uma oportunidade de tirar vantagem de forma irregular, 
diga para você mesmo: NÃO! Além disso, você pode fazer mais. Se testemunhar algum caso de corrupção ativa 
ou passiva, tráfico de influência e mau uso do dinheiro público, denuncie ao Ministério Público do seu país 
(veja a lista completa no rodapé do site); 3. Fiscalize: a participação popular é uma importante ferramenta de 
combate à corrupção. Se tiver oportunidade, participe dos conselhos de sua comunidade e de audiências públicas 
que tratam de orçamento. Assim, ficará mais fácil perceber favorecimentos ou desvio de recursos. E sempre 
que observar algo errado, denuncie; 4. Informe‐se: em alguns países, já é possível fiscalizar os gastos do 
dinheiro público na internet. Os dados ficam disponíveis nos sites de governos e instituições que trabalham 
com dinheiro público, além de portais criados por organizações relacionadas à transparência ou, ainda, pela 
imprensa. Pesquise, questione e fique de olho; 5. Inspire‐se: é bom saber que é possível, sim, acabar com 
a corrupção. Na Suécia, por exemplo, foram registrados apenas dois casos de corrupção nos últimos 30 anos. 
E ambos foram severamente punidos*. Qual o segredo? Investir na educação, na melhor distribuição da renda 
e na transparência dos atos do poder público; 6. Divulgue a campanha: não resta dúvida sobre a importância 
de dizer NÃO à corrupção! Entre nesse movimento e divulgue a campanha da maneira que preferir. Curta a Fan 
Page, compartilhe as peças publicitárias e comente o conteúdo da campanha nas redes sociais. E lembre-se de 
utilizar a hashtag #CORRUPÇÃONÃO. Além disso, convide a família e os amigos para essa mobilização. Fonte: 
http://corrupcaonao.mpf.mp.br/como-participar 

Faxinal está fazendo sua parte na colaboração com o Ministério Público Estadual no combatejh à corrupção, 
desvio do dinheiro público, abuso do poder econômico e político. Não podemos permitir que sejamos massa de 
manobras escusas com práticas espúrias. O Ministério Público e o Judiciário devem ser tirados de sua inércia 
para agir e punir desmandos para criarmos uma sociedade justa para todos. Que muitos MORO´s estejam nascendo em 
nosso meio pois, somente assim podemos sonhar com um futuro melhor, pois estamos prestes a abolir do presente 
as mazelas que nos assolam e expurgam um sonho de um futuro ético, moral e justo para Faxinal e nosso País. 
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Lei dos direitos da pessoa com câncer foi 
sancionada

O projeto da deputada Claudia Pereira (PSC) que determina 
a divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna 
(câncer) nos sites ofi ciais do Estado, foi sancionada pelo 
governador Beto Richa (PSDB) e convertido na Lei estadual nº. 
18.895/2016. A norma prevê que todos esses direitos deverão 
estar relacionados em um único local, para que as pessoas 
possam ter uma visão rápida e geral do que já está disponível 
para elas. A medida é simples, segundo Claudia Pereira, 
porém a não divulgação dos benefícios e garantias devidas 
acaba fazendo com que muitas pessoas passem pela luta 
contra o câncer sem tomar conhecimento das possibilidades 
existentes. De acordo com a deputada, muitas vezes as 
pessoas têm os direitos, mas não sabem disso, e acabam 
passando pela enfermidade, pela luta contra o câncer, e só 
no fi nal vão descobrir que tinham direito a algo que em muito 
poderia ter ajudado, como, por exemplo, o saque do FGTS e 
do PIS, a aposentadoria ou a possibilidade de aquisição de 
um carro sem a incidência de imposto.  A deputada adiantou 
que também vai seguir o teor da lei no seu próprio site. "Já 
disponibilizamos no nosso site (www.deputadaclaudiapereira.
com.br) essas informações e o rol de direitos existentes, 
porque sabemos que quem tem câncer não pode esperar. 
Toda ajuda é importante para quem precisa".

Pacote anticorrupção
Comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou 

por unanimidade a proposta anticorrupção. A comissão 
especial que analisa o projeto que estabelece medidas contra 
a corrupção (PL 4850/16) aprovou, por 30 votos a zero, o 
substitutivo apresentado pelo deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS). A votação foi concluída na madrugada de quinta-
feira, 24 de novembro. Entre outras medidas, o texto de 
Lorenzoni mantém como crime, o caixa dois eleitoral, além 
de medida que não estava prevista no seu relatório anterior, a 
criminalização do eleitor que vender o voto. O relator manteve 
ainda a transformação de corrupção que envolve valores 
superiores a 10 mil salários mínimos em crime hediondo; o 
escalonamento de penas de acordo com os valores desviados; 
a possibilidade de pessoas denunciarem crimes e serem 
recompensadas por isso; a criminalização do enriquecimento 
ilícito de funcionários públicos, além de tornar mais fácil 
o confi sco de bens de criminosos. Ao fi nalizar o relatório, 
Lorenzoni repetiu uma frase do ex-presidente americano 
John Kennedy, citada pelo juiz italiano Giovanni Falcone, que 
conduziu as ações da operação Mãos Limpas. “O homem tem 
que cumprir o seu dever, quaisquer que sejam os perigos e a 
pressão. Essa é a base da conduta humana”, disse o relator, 
se referindo a pressões que teria recebido para alterar as 
propostas. Falcone foi assassinado pela máfi a em 1992. No 
substitutivo, Lorenzoni manteve a previsão de multa de 5% 
a 30% do fundo eleitoral para o partido benefi ciado por caixa 
dois – abaixo da multa de 10% a 40% proposta pelo Ministério 
Público – com o argumento de que uma multa alta poderia 
inviabilizar as agremiações.

Turini e lideranças recebem secretário para discutir Contorno Norte
Expectativa é que governo do Estado apresente posicionamento sobre a obra em reunião nesta 

sexta-feira de manhã, no auditório da Acil
O governo do Estado deve apresentou na sexta-feira (dia 

25) um posicionamento sobre a construção do Contorno Norte, 
ramal rodoviário que abre nova área de expansão econômica 
e fortalece a logística da Região Metropolitana de Londrina 
para atração de indústrias e outros empreendimentos. O 
secretário de Infraestrutura e Logística, José (Pepe) Richa Filho, 
e o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER-Paraná), Nelson Leal Junior, participaram de reunião 
às 9 horas, na Associação Comercial e Industrial de Londrina 
(Acil). Para o deputado estadual Tercilio Turini, é uma boa 
oportunidade para as lideranças empresariais, políticas e de 
outros segmentos demonstrarem o quanto a obra é importante 
para o desenvolvimento regional. “O Contorno Norte traz 
benefícios para diversos municípios, porque cria infraestrutura 
de transporte para instalação de empresas no seu perímetro 
de abrangência. Além disso, vai retirar o tráfego de veículos 
pesados da área urbana, especialmente da Avenida Brasília 

(BR 369), um dos locais onde mais acontecem acidentes em 
Londrina”, enfatiza Tercilio. A reunião foi marcada após um 
grupo de empresários, prefeitos e deputados estaduais ter ido 
a Curitiba no início de novembro, para saber do governo se 
há projeto para execução da obra. “O Contorno Norte estava 
inicialmente sob encargo da concessionária Econorte, como 
uma das contrapartidas para exploração do pedágio nas 
rodovias do lote 1 do Anel de Integração. Mas foram feitos 
diversos aditivos contratuais e o início da obra fi cou para 2021, 
último ano da concessão. Esperamos que seja apresentada uma 
nova posição”, afi rma o deputado. Recentemente, a Associação 
das Empresas do Polo Industrial de Cambé (AEPIC) lançou 
movimento pela construção imediata do Contorno Norte e 
recebeu apoio de diversas entidades empresariais, prefeitos e 
vereadores de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibiporã, 
Jataizinho, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Alvorada do 
Sul, Tamarana e outros municípios da região.

Senado aprova PEC da Reforma Política com cláusula de barreira
Por 69 votos a favor e nove contra, o plenário do Senado no 

dia 23 de novembro, em segundo turno, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) da Reforma Política. O texto segue agora 
para análise da Câmara dos Deputados.  A PEC estabelece uma 
cláusula de barreira que divide os partidos políticos em dois tipos: 
os com funcionamento parlamentar e os com representação no 
Congresso Nacional. Os primeiros serão os que obtiverem no 
mínimo 2% dos votos nas eleições gerais de 2018 e 3% nas 
de 2022. Essas legendas poderão ter acesso a fundo partidário 
e tempo de rádio e televisão, estrutura funcional própria no 
Congresso e terão direito de propor ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) ações de controle de constitucionalidade. Os partidos com 
representação no Congresso, mas que não superarem a barreira 
do número mínimo de votos, terão o mandato de seus eleitos 
garantido, mas perdem o acesso aos benefícios. Os políticos 
fi liados a esses partidos terão direito de mudar de legenda sem 
perder o mandato. Mas, os deputados e vereadores que o fi zerem 
não contarão no novo partido para fi ns de cálculo do tempo de 
televisão e o Fundo Partidário.  A PEC também reforça a fi delidade 
partidária ao estabelecer que políticos eleitos já no pleito de 
2018 perderão o mandato caso se desfi liem de suas legendas. 
Os suplentes e os eleitos como vice perdem a possibilidade 

de atuar como substitutos se também mudarem de legenda. A 
proposta reforça ainda a necessidade de os partidos serem fi éis 
aos programas que apresentarem nas eleições. A mudança em 
relação a esses programas constitui ressalva para que os eleitos 
possam mudar de agremiação sem perder o mandato.  Além disso, 
a proposta acaba com as coligações partidárias para eleições. 
Dessa forma, os partidos não poderão mais se unir para que 
os votos de um candidato ajudem a eleger o candidato de outra 
legenda. O texto prevê, porém, a possibilidade de que, após as 
eleições, eles se unam em federações – no caso dos partidos 
com afi nidade ideológica – que terão atribuições regimentais 
nas casas legislativas como se fossem uma legenda única. As 
federações poderiam ser desfeitas nas convenções partidárias 
e não teriam efeitos para contagem de votos nas eleições, como 
no caso das coligações partidárias. Embora favoráveis à ideia 
do fi m das coligações partidárias e da imposição de cláusulas 
de barreira, os partidos de oposição tentaram aprovar emendas 
para que o percentual de votos mínimo exigido para acesso ao 
tempo de televisão e rádio fosse menor. Eles tentaram reduzir 
o percentual para 1% nas próximas eleições, 1,5% em 2022 e 
2% em 2026, mas não conseguiram aprovar a modifi cação. Por 
isso, votaram contra o projeto.

Pagamento do Pis/ Pasep 
Desde segunda-feira, 21 de novembro, o Ministério do 

Trabalho libera o pagamento do Abono Salarial do Pis/Pasep ano-
base 2015 para os trabalhadores nascidos no mês de novembro. 
Também a partir desta data, o benefício estará disponível para 
os servidores públicos com fi nal da inscrição 4. O recurso fi ca 
disponível para saque até 30 de junho de 2017. Entretanto, os 
benefi ciários devem seguir o calendário de saques programado 

para o Pis/Pasep para evitar tumultos nas agências bancárias. 
Tem direito ao abono ano-base 2015 quem trabalhou com 
carteira assinada por pelo menos um mês no ano passado e teve 
remuneração média de até dois salários-mínimos. Além disso, 
o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e o empregador precisa ter informado seus dados 
corretamente na Relação Anual de Informação Social (Rais).

Farmácia do Povo
3461-3040 / 9922-5317

Acusação de Calero coloca governo do PMDB na corda bamba
O depoimento do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero à 

Polícia Federal que expôs pressão do presidente Michel Temer 
para que a pasta resolvesse o problema pessoal do ministro 
da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, agravou a crise 
do governo. A Procuradoria Geral da República recebeu o 
depoimento de Calero e avalia se pedirá ao Supremo Tribunal 
Federal abertura de inquérito contra Geddel. Já a oposição 
fala em pedir o impeachmentdo presidente. Vice-líder do PT, 
Paulo Pimenta (RS), dispara: “Isso é passível de impeachment”. 
O pedido de imepachment já estudado por integrantes do 
Partido dos Trabalhadores, caso seja identifi cado crime de 

responsabilidade. O discurso da gravidade da postura do 
presidente é endossado pelo líder da Rede, Alessandro Molon 
(RJ). "Se confi rmar, a denúncia é extremamente grave”, emendou. 
Temer confi rma a conversa com Calero, mas nega pressão. 
Porta-voz da presidência, Alexandre Parola afi rmou que o 
presidente “sempre endossou caminhos técnicos para solução 
de licenças em obras ou ações de governo”. O presidente disse 
estranhar a afi rmação do ministro de que "o presidente o teria 
enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica”. De acordo 
com o jornalista Kennedy Alencar, a Polícia Federal informou 
ao Ministério da Justiça que o ex-ministro gravou os encontros. 



O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
salsichas e abriram garrafas e latas de bebidas para consumir no local", 
disse Deusa. Ela acredita que o crime ocorreu durante a madrugada. 
Deusa estava revoltada e disse que recentemente levou prejuízos com o 
alagamento do seu comércio, agora o furto e desta forma vai se obrigar 
a fechar o estabelecimento e parar de trabalhar. A Polícia Militar esteve 
no local e fez todos os levantamentos.

Garota de 15 anos é apreendida por furto
 A Polícia Militar de Faxinal informou que no dia 24 de novembro, 

apreendeu uma menor de 15 anos, na Rua José de Camargo, após 
denúncia que foi feita pela própria família. "A equipe de serviço foi 
acionada pelo solicitante o qual passou a relatar que sua irmã, que é 
adolescente, estava de posse de um colar e que poderia ser produto de 
furto. No endereço, fi zemos contato com a menor, a qual passou a relatar 
que havia adquirido de uma pessoa no Bairro J.K, no valor de R$20,00 
(vinte reais)", informou a PM.  Os soldados localizaram a vítima, que já 
reconheceu o colar. Diante do fato constatado, a menina foi encaminhada 
a Delegacia para providências cabíveis, acompanhada de seu irmão.

Jovem é esfaqueado em frente de mercado 
Um jovem foi esfaqueado e caiu no chão do açougue de um Mercado 

da cidade de Grandes Rios. O crime resultou em dois acusados detidos. 
A Polícia Militar foi acionada, às 18 horas, de segunda-feira, dia 21 de 
novembro, para comparecer na Av. Brasil, no Mercado Ducatão. No 
local, foi encontrada a vítima, João Paulo de Lima Moura, 19 anos, que 
estava deitada no chão do referido açougue com uma perfuração no lado 
esquerdo do corpo, no abdômen, região da barriga. Ele foi esfaqueado 
na frente do estabelecimento comercial, mas em seguida correu até 
cair no interior do comércio. Populares informaram que autor era um 
homem conhecido como Dêga, e que estava trajando uma camiseta 
branca e bermuda preta, afi rmaram também que um segundo indivíduo 
o acompanhava e teria entregado a faca para que a agressão fosse 
consumada. Logo chegou uma denúncia anônima informando que os 
agressores foram vistos tomando rumo ao Distrito de Flórida do Ivaí, que 
pertence a Grandes Rios, em um veículo GM/Chevette de cor marrom. 
Ao fazer buscas, na estrada principal da localidade, foi localizado o carro 
que era ocupado por três pessoas, Leandro dos Santos Vitalino, o Dêga, 
de 26 anos (acusado do crime), sua mulher e ainda o Luciano da Silva 
Machado, 29 anos (acusado de entregar a faca), inclusive Leandro já 
não usava mais as roupas da hora do crime. Foi dada voz de prisão e os 
suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Grandes Rios, sendo 
que o agressor estava nervoso e apresentava algumas escoriações pelo 
corpo; os PMs também afi rmaram que durante a condução, o mesmo 
fazia movimentos bruscos  tentando se auto lesionar. Após buscas 
na residência do autor, foram encontradas no chão, uma camiseta de 
cor branca e uma bermuda preta que estavam amassadas e sujas, 
supostamente usadas no crime. A motivação da briga, será apurada 
pela Polícia Civil.

Ladrões tentam assaltar a Cocari de Kaloré
Segundo informações, o vigilante percebeu quatro bandidos 

armados invadindo o local, mas fugiram sem nada levar
A Polícia Militar foi acionada para registrar uma tentativa de assalto 

contra a Cocari de Kaloré durante a madrugada de terça-feira, 22 de 
novembro de 2016. Segundo informações, o vigilante percebeu, por 
volta das 04 horas da madrugada, quando pelo menos quatro homens, 
fortemente armados, pularam um muro lateral e tiveram acesso ao local. 
Eles chegaram a arrombar uma porta que dá acesso aos insumos, 
mas não conseguiram encontrar o vigilante, pois o mesmo conseguiu 
esconder-se e possivelmente por este motivo, os bandidos fugiram 
temendo que a Polícia Militar fosse acionada antes da consumação 
do crime. Segundo o soldado Martinhão, do Destacamento local, que 
estava de plantão, quando a viatura chegou na empresa, os bandidos 
já tinham fugido. O crime está sendo investigado.  

Furtado cheques do Furtado
 Desapareceu em Borazópolis, um talão de cheques em nome de 

Adelson José de Souza, o popular Adelson Furtado. Quando o proprietário 
percebeu, na quinta-feira, dia 24 de novembro de 2016, o talão tinha 
desaparecido. Os cheques são do Banco do Brasil, e a numeração, das 
folhas, vai de 851867 a 851875. Por isso, que souber informações ou, 
por acaso, tenha encontrado o talão, favor deixar na Rádio Nova Era, ou 
ligar para 99981- 6178. Adelson informou que, por medida de segurança, 

Mercado é assaltado em Faxinal
Dois bandidos armados, com os rostos cobertos, sendo um deles 

de estatura alta, moreno, trajando uma camiseta e o segundo de roupa 
escura e estatura baixa, utilizando uma motocicleta Honda Titan na cor 
preta e que a princípio, estava sem placa, praticaram assalto, por volta 
das 18 horas, de sexta-feira, dia 26 de novembro, contra o Supermercado 
Pires de Faxinal, fi lial que fi ca na Rua Urias Miranda, no Jardim Araci. 
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, um dos meliantes 
estava com uma mochila, sendo que foram até o caixa e furtaram dinheiro, 
mas uma pequena quantidade, cerca de R$ 200,00 reais e fugiram. 
Mais tarde houve denúncia informando que dois indivíduos chegaram 
correndo em uma casa na Rua Silvio Sebastian. Foram feitas buscas 
e dois acusados, jovens de 18 e 19 anos, com passagens pela Polícia, 
foram detidos. Eles estavam a pé e sem nada de ilícito. Na delegacia, 
imagens foram feitas para que as vítimas fi zessem o reconhecimento, o 
que não aconteceu. Como eram apenas suspeitos, foram devidamente 
identifi cados e liberados. A Polícia investiga o crime.

Elementos suspeitos em Rio Branco do Ivaí
A Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí percebeu, na sexta-feira, 25 

de novembro, a presença de um veículo suspeito na cidade. Era por 
volta das 20 horas, na Avenida Rio São Francisco, quando foi visualizado 
pela primeira vez o Hyundai i30, com placas de Cornélio Procópio. Ao 
ser dada a voz de abordagem, via sinal sonoro e luminoso, o motorista 
empreendeu fuga em alta velocidade e conseguiu se distanciar da 
viatura, pegando uma estrada rural que sai na região do Rio do Tigre. 
Foi solicitado apoio do Destacamento de Cândido de Abreu e apesar do 
cerco, os meliantes conseguiram fugir. Após o ocorrido, populares que 
estavam em um bar próximo à estrada por onde os acusados passaram, 
relataram que um dos passageiros do veículo estava com uma arma de 
fogo e que fez menção em disparar contra a viatura. Em Rio Branco do 
Ivaí, vale ressaltar que a cidade já passou por situações que assustaram 
a comunidade, como ataques a única agência bancária (Bando do Brasil) 
com explosões e até assaltos com cordão humano. Outro detalhe, é 
que para combater os crimes, a Polícia Militar tem uma viatura velha e 
problemas com efetivo, já Polícia Civil, somente em Grandes Rios, que 
é sede de comarca. 

Assalto em escola de Faxinal
Em Faxinal, ladrões arrombaram a Escola Municipal Marechal 

Rondon. A Diretora procurou a Polícia no dia 21 de novembro, dizendo 
que ao chegar ao estabelecimento de ensino, pela manhã, constatou que 
porta da cantina havia sido danifi cada e do interior furtado alimentos e 
um botijão de gás. A Escola fi cou o fi nal de semana trancada e somente 
na segunda, foi aberta.

Não vende fi ado e leva pedradas
Em Borrazópolis, por não vender fi ado, um comerciante foi ameaçado 

e alvo de pedradas. A PM informou apenas, que na Rua Paraíba com 
a Rua Rio Grande do Norte, nas proximidades do Lago Municipal de 
Borrazópolis, a vítima de 51 anos, afi rmou que foi importunado por um 
cidadão de 40 anos, o qual pedia para comprar fi ado, como não vendeu, 
passou a ser ameaçado, alvo de injúrias e relatou ainda que quando 
seguia para sua residência, foi perseguido pelo autor dos fatos e este 
arremessou pedras na direção da vítima, as quais causaram danos na 
residência do mesmo. O acusado foi detido.

Acidente em Rio Branco
Na manhã de sexta-feira, dia 25 de novembro, de 2016, ocorreu um 

acidente na Rodovia de acesso a Rio Branco do Ivaí, próximo da Klabin, 
que fi ca nas proximidades do perímetro urbano. Segundo informações 
extraofi ciais, um cidadão conhecido como Zé Carlão, morador da Vila 
Rural, perdeu a direção e saiu da pista, provocando danos no carro e 
na rede elétrica. Apesar dos danos, não houve feridos graves. 

Furto na Lanchonete da Deusa 
Na manhã de terça-feira, dia 22 de novembro, foi registrado, pela 

Polícia Militar, um arrombamento contra a Lanchonete da Deusa, que 
fi ca na Rua Paraíba, no Lago Municipal. No local, foi constatado que 
os ladrões abriram a porta da frente e além de levar alimentícios e 
bebidas, consumiram produtos e reviraram tudo. "Quando eu cheguei 
para trabalhar, percebi que a fechadura da porta tinha sido arrombada. 
Eles levaram três caixas de cerveja gelada, muita bebida quente, e outros 
produtos, entre eles, doces e salgados e ainda consumiram conservas, 

E�içã� 567 - 28 �� n�����r� �� 201604

foi feito um boletim de ocorrência no Destacamento e os documentos 
foram sustados na agência bancária, por tanto, não tem mais valor.

Foragido é recapturado
Por volta das 06h00min, da manhã desta terça-feira, dia 22 de 

novembro, de 2016, os policiais de plantão, do Destacamento de 
Rosário do Ivaí, receberam informações que havia um foragido da 
cadeia pública de Telêmaco Borba no Bairro Vila União. A equipe, com 
o apoio do delegado de Grandes Rios, deslocou até a Vila com uma 
viatura descaracterizada e após diversas buscas, localizou o indivíduo 
que confessou ser o foragido. Ele foi identifi cado como sendo Júlio 
César dos Santos, 21 anos. Da Delegacia de Grandes Rios, ele seria 
recambiado para sua comarca de origem. 

Polícia prende suspeitos de assaltos em Mauá e Faxinal 
A Polícia Militar de Tamarana confi rmou que prendeu dois jovens 

após assalto na Loja da Sercotel daquela cidade. "Os bandidos 
praticaram o roubo e fugiram com uma motocicleta, mas o veículo 
apresentou problemas mecânicos e eles foram alcançados pela viatura 
do Destacamento", informou a Polícia Militar. As informações foram 
divulgadas no dia 18 de novembro, de 2016, e um dos detidos, de 
nome Fernando Garcia, teria confessado que participou dos assaltos 
na distribuidora de gás, a Chama Gás, de Mauá da Serra, e de dois 
roubos, em menos de 10 dias, na Loja Offi ce Informática TIM, em Faxinal. 
As ações criminosas foram fi lmadas por câmeras de segurança, o que 
teria possibilitado a identifi cação dos bandidos. Inclusive o detido foi 
reconhecido por testemunhas e vítimas em Faxinal e Mauá. 

Polícia recuperada objetos furtados de Guarda Municipal
Em Faxinal, a Polícia Militar recebeu denúncia e foi até a Rua 

João Sandonovisk, no Conjunto J. K, às 17 horas, de quarta-feira, dia 
23 de novembro. O denunciante disse que alguns indivíduos estariam 
guardando produtos de furtos em uma residência localizada no referido 
endereço. Policiais realizaram buscas e encontraram um colete tático 
com as placas balísticas, uma tonfa, uma algema, um cinto de guarnição 
e uma carteira. Os objetos foram furtados da residência de um Guarda 
Municipal na noite do dia 22 de novembro de 2016, o qual reside nas 
populares em Faxinal. Nenhum suspeito foi preso. O alvo do furto foi o 
agente Michael, da Guarda de Mauá da Serra, que reside nas populares 
em Faxinal. O crime foi percebido na madrugada de quarta-feira, dia 23 
de novembro, de 2016. Michael relatou que deixou sua residência na 
noite do dia 22 de novembro, por volta das 23hs45min, retornando as 
00h50min, da madrugada seguinte, momento em que deparou com a porta 
de sua residência arrombada. Foram levados: uma TV de 32 polegadas; 
um celular de cor preta; e os objetos recuperados pelos policiais.

Roubo na Lotérica de Rio Branco e carro recuperado 
Ao investigar o assalto contra a Lotérica de Rio Branco do Ivaí, 

a Polícia acredita que o carro utilizado para fuga dos bandidos, seja 
um Fiat Siena, de cor azul, que foi roubado em Curitiba no dia 17 de 
novembro, de 2016 e abandonado, no dia 19 de novembro, na região 
rural, localidade do Rio do Tigre, Assentamento Rural Boa Esperança. 
O veículo foi apreendido e o caso é investigado. Conforme noticiado, 
a PM informou que foram levados 1.400 reais, da Lotérica, além de 
um celular e o computador onde as imagens do sistema de segurança 
fi cam gravadas. Na manhã de sábado, dia 19 de novembro, de 2016, 
dois meliantes armados praticaram assalto contra a Lotérica de Rio 
Brando do Ivaí. Segundo informações, os bandidos chegaram a pé e 
de cara limpa. No momento da ação, a moça que trabalha na empresa, 
estava sozinha. A princípio não foi observado nenhum veículo, mas 
acredita-se que eles tenham fugido a pé e, logo em seguida, entraram 
em algum carro de passeio que pode ser o Fiat Siena, citado no início 
desta reportagem. As investigações continuam.

Roubo no trevo entre Mauá da Serra e Faxinal 
Dois elementos, utilizando uma motocicleta Honda CG de cor preta, 

vestidos de blusas de cor escura, praticaram roubo no Trevo da Rodovia 
PR-445 e BR -376, município de Mauá da Serra, mais precisamente na 
saída para Londrina. Segundo informações da vítima, por volta das 09:30 
da manhã, de quinta-feira, 24 de novembro, o mesmo foi abordado pelos 
bandidos que o fi zeram parar e levaram o carro. O cidadão informou 
que o  veículo roubado é uma Parati, placas ABW-6548 de Ortigueira, 
modelo Tour, 1,6, ano 2001/ 2002. O Destacamento de Mauá, só foi 
comunicado por volta das 12 horas. 
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O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, até agora 
invulnerável às denúncias de corrupção, tem problemas pela 
frente. A reportagem do Valor mostrou que a delação de três 
executivos da empreiteira Odebrecht citou Alckmin como 
benefi ciário de caixa dois, pelo contrato da Linha 4 do Metrô. 
Os delatores relataram aos investigadores da Operação Lava¬ 
Jato nomes de supostos arrecadadores de caixa dois que 
teriam captado recursos e os destinado, ao menos em parte, 
ao abastecimento de campanhas eleitorais do governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Cada arrecadador contaria 
com um esquema próprio de atuação, entre os anos de 2002 e 
2010. Ao explicar o signifi cado dos apelidos e valores vinculados 
a contratos de obras públicas que constam da contabilidade 
do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht — espécie 
de divisão da propina revelada pela secretária da empresa 
Maria Lúcia Tavares —, os delatores do grupo empresarial 
confi rmaram aos procuradores que o codinome “santo” se trata 
do apelido usado para se referir a Geraldo Alckmin. Ouvida 
pelo jornal, a assessoria do governador deu a resposta-padrão. 
"Todas as doações foram contabilizadas", teriam respondido.

Réus da Odebrecht citam Alckmin como 
recebedor de caixa dois

Um novo boletim da dengue foi divulgado ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde. O boletim mostra que desde 
agosto deste ano já estão confi rmados 174 casos de dengue 
no Paraná, 33 a mais que o boletim do dia 8 de novembro, 
que trazia 141 casos. Mas o boletim também apresenta que 
três cidades já estão com condições climáticas propícias 
para a proliferação do mosquito transmissor da doença, o 
Aedes aegypti. Segundo o boletim, Maringá e Umuarama (no 
Nororeste) e Foz do Iguaçu (Oeste), são as cidades onde as 
condições climáticas já estão favoráveis para o Aedes.  Outros 
13 municípios apresentam condições de médio risco para a 
proliferação do mosquito, e três estão com a condição de baixo 
risco. No momento, as cidades com maior quantidade de casos 
confi rmados são Londrina (53), Maringá (33) e Paranaguã (27). 
São 229 municípios no Estado com notifi cações da doença.   
De agosto até ontem eram mais de 5,4 mil notifi cações em 
todo o Estado, mas 3.506 já haviam sido descartados, e 1,737 
permanecem sob investigação. No momento, a incidência no 
Estado é de 1,37 casos por 100.000 habitantes. O Ministério 
da Saúde classifi ca como baixa incidência quando o número 
de casos autóctones for menor do que 100 casos por 100.000 
habitantes. No último ano epidemiológico o Paraná teve mais 
de 56 mil casos de dengue.

  Paraná tem três regiões com risco alto de 
dengue

Quem reside no Vale do Ivaí e conhece a rodovia PR -170 
(Rodovia do Milho) entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, já deve 
ter ouvido falar na Descida do Sabino que termina com a famosa 
Curva da Morte. O local já foi palco de inúmeras tragédias e 
houve períodos que ocorreram mais de três acidentes graves 
em menos de 30 dias. "Eu passava por este trecho porque não 
tinha outra opção; parece que quando estávamos subindo, 
já imaginávamos uma carreta desgovernada vindo ao nosso 
encontro", disse o senhor Adelino José, enquanto as obras eram 
realizadas. O pedido de providências é mais uma conquista 
do CONSEG - Conselho Municipal de Segurança, de Novo 
Itacolomi. Segundo o Dorival Miguel da Silva, o grupo já havia 
conseguido melhorias no trecho, dentro do projeto Rodovia 
Segura, e que a Descida do Sabino, era algo que incomodava 
os conselheiros. Ele também agradeceu o DER por atender 
o pedido. "A obra consiste em retirar o barranco do lado de 
cima da via, abrindo a rodovia  e amenizando a curva, além de 
criar uma válvula de escape para quem sobe, e também jogar 
pedra e terra na parte de baixo, elevando o acostamento e 
eliminando uma ribanceira, que era o local onde os caminhões 
desciam desgovernados, matando pessoas", disse Dorival. O 
DER - Departamento de Estrada de Rodagem pretende, em 
breve, terminar as obras. Há ainda uma proposta de colocar 
uma grande caixa de brita na curva, material capaz de parar 
um caminhão, mesmo que o motorista não acione os freios, 
mas devido à falta de recursos, esta etapa fi cará para 2017.

DER está tentando transformar a Curva da 
Morte segura

   O II Seminário Estadual do Programa Família Paranaense 
teve sua abertura na manhã de quarta-feira (23), em Curitiba, 
reunindo aproximadamente 250 técnicos das secretarias 
estaduais que atuam no planejamento, acompanhamento e 
monitoramento das ações do programa junto às famílias, além 
também de instituições parceiras. O Família Paranaense é 
o principal programa do Governo do Paraná para reduzir a 
pobreza e reúne ações de 19 secretarias, empresas estaduais 
e municípios, sob a coordenação da Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social. Atualmente, o programa 
está nos 399 municípios do estado e já atendeu 253,8 mil 
famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. De 
acordo com o último levantamento do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), de 2009 a 2014 o Paraná liderou 
a redução da extrema pobreza nas regiões Sul e Sudeste do 
País. Nesse período, 214,6 mil pessoas deixaram a extrema 
pobreza - uma redução de 57,4%. 

Família Paranaense já atendeu mais de 250 
mil famílias 

A Polícia Militar Ambiental, Pelotão de Apucarana, continua 
com suas ações efi cientes e tem contribuído e muito para a 
preservação do meio ambiente na região Vale do Ivaí. Desde 
o início de 2016, a comunidade pode fazer denúncias usando 
o (43)99661-3221, e o resultado foi o aumento da fi scalização, 
autuações e prisões na região que estava carente e assistindo 
o meio ambiente ser degradado. No dia 22 de novembro, de 
2016, recebemos informações de mais duas ações na região, a 
primeira em Kaloré, onde um morador foi acusado de danos em 
APP - Área de Preservação Permanente. "A informação levou 
os Policiais até a Chácara Laurisa, onde a equipe constatou 
a movimentação de solo com a abertura de uma vala de 420 
m³ para depósito de pedras e ainda o soterramento de duas 
árvores nativas (gurucaia), sendo que tal movimentação de solo 
estaria a dez metros do curso hídrico (córrego). Diante de tal 
situação, o proprietário foi qualifi cado em boletim de ocorrência 
para posterior encaminhamento de ofício ao Ministério Público 
da Comarca do município de Jandaia do Sul e também ao IAP", 
informou a Assessoria de Imprensa da Polícia Ambiental. Já 
em Cambira, a denúncia foi de "manter pássaros silvestres 
em cativeiro". O fato ocorria na Rua Argentina, 365, centro, 
município de Cambira, onde foi constatado que o cidadão 
Antônio da Silva Lima tinha em seu poder, sem as devidas 
autorizações ambientais, quatorze pássaros silvestres. Ele foi 
conduzido ao Destacamento da Polícia Militar de Cambira, onde 
foi lavrado um termo circunstanciado, em desfavor do mesmo. 
Devido às aves apresentarem estado bravio e saudáveis, 
foram reintroduzidas ao seu habitat natural. Também foram 
apreendidas cinco gaiolas.

Kaloré e Cambira são alvos de autuações 
ambientais 

O prefeito reeleito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro 
Rosa, percorreu secretarias de Estado e demais órgãos 
públicos, em Curitiba, entre terça, 22 e quinta-feira, 24 de 
novembro. Ele esteve na Secretaria da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, onde foi recebido pelo secretário e deputado 
Artagão Júnior. Também foi ao Comando da Polícia Militar, 
oportunidade em que protocolou o pedido de uma viatura 
nova para o município. Gerôncio ainda tratou de projetos na 
Sanepar, na Secretaria de Educação e na Funasa (Fundação 
Nacional de Saúde).  - Victor Almeida

 Prefeito de Rio Branco com secretário 
Artagão Junior  

Equipe do Secretário de Justiça e Trabalho 
Artagão Junior buscando demandas de Rio 

Branco do Ivaí 
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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.

Kaillainie Taylhe, de níver em Mauá da Serra. Parabéns!! 

O amigo irmão, Marcio Luiz Guirado, de niver em Atibaia. Parabéns!!

Louise Guerra Cantarin de niver em Faxinal. Parabéns!! 

 Senhor José Félix de niver em Borró. Parabéns!!!

A princesinha Manu, na Cantata de Natal em Rondonópolis, pra deleite do vovô Vinicius Mantovani.
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

Casaram se neste mês, professora Catarina Mikiewski e Valdemir Cordeiro, 
de Rosário do Ivaí. Parabéns!! 

Penélope Luisa coompletando seus 15 anos em Faxinal. Recebe felicitações 
dos familiares e amigos. Parabéns!!

O amigo e colaborador do Só Negócios, Campos Berovich. Muita cultura e 
textos marcantes sempre na Coluna do Leitor.
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Tercilio pede esforço do governo para pagar 
reposição a servidores

O deputado estadual Tercilio Turini e outros parlamentares 
reuniram-se hoje pela manhã com representantes do Fórum 
de Enti dades Sindicais do Paraná para avaliar o andamento das 
discussões sobre o reajuste dos servidores estaduais em janeiro 
de 2017. A intenção do governo do Estado é suspender a data-
base e pagar as progressões para algumas categorias, relati vas 
a 2015 e 2016. “A reposição salarial foi defi nida em acordo e 
aprovada em projeto de lei. A progressão benefi cia apenas 
parte do funcionalismo, a maioria fi ca de fora.  Aposentados, 
por exemplo, não são contemplados”, argumenta Tercilio. Ele 
já se posicionou contra a proposta de emenda do governo que 
suspende a reposição. Mas entende que é papel da Assembleia 
e dos deputados intermediarem a negociação em busca de 
uma solução. “Temos a função de ser um poder moderador em 
situações de impasse.  Conversamos com às bancadas governista 
de oposição e representantes dos sindicatos, tentando encontrar 
caminhos. Os servidores já cederam bastante, principalmente 
no ano passado. Precisamos de um esforço do governo para 
garanti r o pagamento da reposição”, analisa Tercilio.

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.

Votação do pacote anticorrupção é adiada
Me deu 10 tipos de medo!
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou na tarde de quinta-

feira, 24, o adiamento da votação do parecer do pacote anticorrupção no plenário 
da Casa para a próxima terça-feira, 29. "Ninguém pode se sentir ofendido por uma 
decisão onde o plenário da Câmara é soberano. Isso (anistia do caixa 2) tem sido 
dito para denegrir a imagem do Parlamento", afi rmou. O projeto anticorrupção 
que deve incluir perdão ao caixa 2 e punição a juízes e procuradores por crime de 
responsabilidade. As duas matérias são alvo de críticas de membros do Ministério 

Público, que tem pressionado a relatoria do projeto para retirá-los. Nas últimas horas, deputados tentavam retirar a relatoria do 
texto no plenário das mãos de Onyx Lorenzoni (DEM-RS). Ele é acusado por deputados de não estar cedendo aos pedidos da 
Casa, favorecendo assim apenas os pleitos do Ministério Público. O relator, no entanto, conversou com o Broadcast Político após 
falar com Maia e afi rmou que não haverá mudança nenhuma no seu relatório. "Não tem mudança nenhuma, anistia estou fora", 
disse ele, referindo-se à tentativa de deputados de incluírem perdão a quem praticou no passado caixa 2 eleitoral. Questionado 
sobre o risco de perder a relatoria do texto no plenário, Onyx respondeu: "Acho que agora não", sugerindo que a sua permanência 
no posto fi cou garantida após a reunião com Maia. Na sequência, Onyx se dirigiu para o plenário da Casa, onde deputados 
discutem um pedido de urgência para o projeto. O juiz federal Sérgio Moro divulgou nota pública, alertando para os riscos que 
a eventual anistia dos crimes eleitorais de corrupção e de lavagem de dinheiro pode trazer à Operação Lava Jato e ao ‘futuro 
do País’. “Toda anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfi ança”, adverte Moro, o juiz da Lava Jato.

Segundo o Portal G1 Paraná, onze agências do Banco do 
Brasil serão fechadas e 15 serão transformadas em postos de 
atendimento em várias cidades do Paraná, segundo a assessoria 
de imprensa do banco, uma delas fi ca em Rio Branco do Ivaí, no 
Vale do Ivaí. A empresa que começou seu funcionamento com 6 
funcionários, reduziu para 3, após alguns assaltos, agora fi cará 
apenas com um servidor. O conjunto de medidas faz parte de uma 
reorganização institucional, que será implementada ao longo do 
próximo ano. A mudança prevê ainda um plano de aposentadoria 

 Banco do Brasil vai fechar 402 agências em todo País 
No Paraná, quinze agência serão transformadas em Postos de Atendimento e onze serão fechadas 

incentivada, segundo o banco. Em todo o país, 379 agências serão transformadas em postos de atendimento e 402 serão 
desativadas, disse o banco, acrescentando que as mudanças não vão comprometer a presença da instituição nos municípios 
em que atua. "A economia anual com despesas administrativas, exceto pessoal, é estimada em 750 milhões de reais, sendo 
450 milhões de reais decorrentes da nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões da redução de gastos com transporte de 
valores, segurança, locação e condomínios, manutenção de imóveis, entre outras", acrescentou o banco. Além do fechamento 
das agências e das transformações em postos de atendimento, também foi aprovado o plano de aposentadoria incentivada, com 
período de adesão voluntária até 9 de dezembro, que tem como público alvo 18 mil funcionários que já reúnem as condições 
para se aposentar. O Banco do Brasil disse que vai divulgar o impacto fi nanceiro do plano de aposentadoria incentivada após o 
período de adesão.  Para incentivar a adesão, o banco vai oferecer valor correspondente a 12 salários, além de indenização por 
tempo de serviço, que varia de 1 a 3 salários, dependendo do tempo de empresa. O período de adesão ao plano vai até 9 de 
dezembro. Depois disso, o banco vai divulgar o impacto fi nanceiro do plano. O banco também vai oferecer redução de jornada 
de 8 para 6 horas diárias a 6 mil assessores da direção geral e superintendências, com objetivo de diminuir em 16,25 por cento 
o salário médio.  Simultaneamente ao processo de redução de agências, o banco pretende abrir 255 unidades de atendimento 
digital em 2017. Com isso, o banco espera elevar dos atuais 1,3 milhão para 4 milhões o número de clientes atendidos por esse 
canal até o fi m do ano que vem. "As medidas anunciadas não impactam as projeções (Guidance) divulgadas para 2016", disse 
o Banco do Brasil.

Morre o ex-presidente de Cuba Fidel Castro,
O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, morreu às 22h29 da noite de sexta-feira, 

25 de novembro, aos 90 anos, na capital Havana. A informação foi divulgada pelo 
seu irmão Raúl Castro em pronunciamento na TV estatal cubana. "Com profunda 
dor é que compareço para informar ao nosso povo, aos amigos da nossa América e 
do mundo que hoje, 25 de novembro de 2016, às 22h29, faleceu o comandante da 
Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz", disse Raúl Castro. Na noite de 31 de julho 
de 2006, Fidel Castro surpreendeu Cuba e o mundo com o anúncio de que cedia 
o poder ao irmão Raúl, em caráter provisório, depois de sofrer hemorragias. Foi a 

primeira vez que saiu do poder. Sem revelar qual doença o afetava, Fidel admitiu que esteve à beira da morte. Perdeu quase 20 
quilos nos primeiros 34 dias de crise, passou por várias cirurgias e dependeu por muitos meses de cateteres. Em dezembro de 
2007, o comandante cubano já havia expressado em uma mensagem escrita que não estava aferrado ao poder, nem obstruiria 
a passagem das novas gerações, mas em janeiro foi eleito deputado e fi cou tecnicamente habilitado para uma reeleição – o 
que não ocorreu. Desde março de 2007, já afastado do cenário público, sendo visto apenas em vídeos e fotos, Fidel Castro 
se dedicava a escrever artigos para a imprensa sob o título de "Refl exões do Comandante em Chefe". Fidel deixou o poder 
defi nitivamente em fevereiro de 2008. Em um texto publicado no jornal estatal “Granma”, ele anunciou sua renúncia. A gestão de 
Fidel foi marcada pela erradicação do analfabetismo e da desnutrição, além de ter obtido a menor taxa de mortalidade infantil. 
No entanto, ele também foi muito criticado pelo autoritarismo. Fidel Castro nunca foi eleito por meio do voto direto, não permitiu 
a criação de partidos de oposição e acabou com a liberdade de imprensa. 

A Procuradoria-Geral da 
República vai analisar se 
pede ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) que seja aberta 
investigação para apurar 
declarações do ex-ministro 
da Cultura Marcelo Calero 
envolvendo o presidente Michel 
Temer e o ministro da Secretaria 
de Governo, Geddel Vieira 
Lima. Calero acusou ambos de 

PGR analisará investigação após Calero 
citar Temer e Geddel

pressioná-lo após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) barrar um empreendimento imobiliário em 
Salvador no qual Geddel havia adquirido um apartamento. 
Inicialmente, o ex-ministro acusou Geddel de exercer pressão 
para que ele interferisse na decisão do Iphan e, em depoimento 
à Polícia Federal, cujo teor foi confi rmado por uma fonte à 
Reuters nesta quinta, afi rmou que Temer o pressionou para 
encontrar uma "saída" para o caso, já que Geddel estava 
irritado e isso havia causado "difi culdades operacionais" a seu 
governo. Mais cedo nesta quinta, a Polícia Federal informou em 
nota que Calero prestou depoimento sobre "fatos relacionados 
à concessão de parecer técnico do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan)" e que o depoimento foi 
encaminhado ao Supremo. Geralmente a PF encaminha esse 
tipo de depoimento ao STF somente se os agentes federais 
considerarem que há indícios de crime a serem investigados. O 
Supremo, por sua vez, encaminha a documentação à PGR, a 
quem cabe analisar se pede ou não que o caso seja investigado.



e a
Sensibilidade e felicidade

Se alguém lhe dissesse que a beleza e a felicidade estão 
ao seu lado, radiantes, e que lhe falta apenas sensibilidade 
para percebê-las, você acreditaria? Allan Kardec, na obra 'O 
céu e o inferno', que comemora cento e cinquenta anos de 
publicação, em 2015, afi rma com propriedade: "Os Espíritos 
são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões 
para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu 
livre¬arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, 
novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, 
novos gozos desconhecidos dos Espíritos inferiores. Eles veem, 
ouvem, sentem e compreendem o que os Espíritos atrasados 
não podem ver, sentir,ouvir ou compreender."

"A felicidade - acrescenta o professor de Lyon - está na razão 
direta do progresso realizado, de sorte que, dedois Espíritos, um 
pode não ser tão feliz quanto outro, unicamente por não possuir 
o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso 
precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Ainda que juntos, 
pode um estar em trevas, enquanto quetudo resplandece para o 
outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este 
percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. 
Sendo a felicidade dos Espíritos inerente às suas qualidades, 
haurem¬na eles em toda parte em que se encontram, seja à 
superfície da Terra, no meio dosencarnados, ou no espaço."

O insigne educador e codifi cador do Espiritismo ilustra a 
questão,vdizendo: "Uma comparação vulgar fará compreender 
melhor esta situação. Se seencontrarem em um concerto 
dois homens, um, bom músico, de ouvido educado, e outro, 
desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, 
o primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto 
o segundo permanecerá insensível, porque um compreende 
e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim 
sucede quanto a todos os gozos dos Espíritos, que estão na 
razão da sua sensibilidade."

Quanto mais sensíveis somos, mais felizes nos tornamos. 
Quanto mais sensíveis nos permitimos ser, mais envolvidos com 
a miséria alheia estaremos, podendo nos tornar agentes do bem 
em qualquer situação. A insensibilidade tem nos feito surdos 
aos gritos de dor do mundo. Alguém grita, em altos brados, 
ao nosso lado e não temos nem tempo para nos envolver. A 
sensibilidade, da qual Allan Kardec nos fala, é esta que nos 
faz ser felizes com o que temos, agradecidos pelas dádivas 
diárias com as quais a vida nos presenteia. Enquanto alguns 
reclamam sistematicamente daquilo que lhes falta e por isso 
vivem infelizes, os sensíveis agradecem sempre que podem por 
aquilo que já conquistaram.

A natureza jubilosa é música, a vida que pulsa é música, 
o amor é música, e todos tocam sem cessar. Ouve quem tem 
ouvidos de ouvir. Pare. Ouça. Sensibilize-se. Retire de si essas 
couraças que ainda o impedem de sentir. A felicidade aguarda 
você na distância da sensibilidade.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs
www.centroespiritafaxinal.com.br

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
spÍrit
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HORÓSCOPO
                           Áries
                   O céu está repleto de Fogo e essa 

                     energia acende você ainda mais, por isso 

você está tão impaciente e acelerado! Apesar de a pressa 

fazer parte de sua natureza, o Cosmo convida você a 

tirar o pé do acelerador porque há perigos à espreita 

e você não quer se arriscar, não é? Isso não o impede 

de planejar desde já a sua viagem de ferias e ainda 

aproveitar a sua criatividade natural para criar novas 

oportunidades profi ssionais. Afi nal, você não é pessoa 

de fi car parada! Se não tiver ninguém especial ao seu 

lado, abra os olhos, pois logo poderá aparecer alguém 

para surpreendê-lo!

                       

                   
                     energia acende você ainda mais, por isso 

                          Peixes
                  Em certos momentos você esta diante 
                        de difi culdades inesperadas e as coisas lhe 
parecem tão intricadas que se sente confuso e inseguro. 
Pudera! Com Netuno em trânsito em seu signo, as 
confusões e as indecisões podem estar em sua ordem do 
dia já faz algum tempo! Os natos do primeiro decanato 
sentem esta infl uência com maior intensidade. Porém, 
nesta semana algumas confi gurações se mostram mais 
favoráveis e por esta razão V. poderá receber uma ajuda 
inesperada, literalmente caída do Céu! Não perca as 
esperanças e se apoie no plano espiritual para receber 
a inspiração necessária, a fi m de decidir qual caminho 
seguir. Tente resolver as contradições em sua cabeça 
com a meditação.

                         

                  
                        de difi culdades inesperadas e as coisas lhe 

                          Touro
             Nem tudo está às mil maravilhas, porém 

               você está bem perto de realizar algo muito 
importante, alcançando um objetivo há muito 
ambicionado. Vênus, seu regente, se encontra em 
aspecto com Júpiter, oferecendo-lhe oportunidades 
para reuniões sociais, festas, casamentos e boas 
oportunidades, seja no âmbito profi ssional que pessoal. 
Porém, não se exceda nem nos gastos e nem nos 
alimentos para não prejudicar o seu bolso e sua saúde. 
Não se esqueça da prudência e do equilíbrio em todas 
as suas atividades e se permita relaxar das tensões do 
dia a dia com atividades de lazer e caminhadas ao ar 
livre, para poder refl etir sobre seus planos futuros.

                       

             Nem tudo está às mil maravilhas, porém 

               você está bem perto de realizar algo muito 

                         Gêmeos
                  Com o Sol, Mercúrio e Saturno em 
                  oposição, você deve estar se sentindo 
sob pressão e nem sempre consegue manter a calma 
necessária para levar adiante seus projetos pessoais. 
Muitas promessas e pouca realização podem lhe dar 
impressão de não conseguir alcançar aquilo que você 
deseja. Mas pense mais amiúde, vivendo o momento, 
e procurando colher os pequenos êxitos que a vida 
lhe oferece. De qualquer maneira, seu regente se 
encontra em bom aspecto com Urano e esse aspecto lhe 
oferece oportunidades únicas e súbitas, que parecem 
literalmente caídas do Céu! A área afetiva e amorosa 
vai de vento em popa, mas você deve se empenhar mais 
se quiser fortalecer o seu relacionamento.

                       

                  
                  oposição, você deve estar se sentindo 

                         Câncer
                           A Lua inicia a semana em Escorpião 

                            e lhe proporciona a capacidade 
de resolver algum assunto pendente, encontrando 
fi nalmente a solução adequada. Sua mente estará 
aguçada, mas seu emocional poderá traí-lo se você 
não mantiver o equilibro. A partir da quarta-feira, 
com o ingresso da Lua em Sagitário, seu humor muda 
para melhor, incluindo a possibilidade de conclusão 
favorável de negócios. Mais para o fi nal da semana, seu 
foco se concentra no âmbito profi ssional, com novos 
projetos rondando sua cabeça: talvez você já esteja 
pensando no próximo ano que está bem pertinho. As 
reuniões de trabalho serão bem sucedidas, aproveite.

                       

                           
                            e lhe proporciona a capacidade 

                         Leão
                                O Sol em Sagitário promete bons 

                      fl uídos também para você leonino, que 
irá conseguir bons resultados de suas iniciativas. Nesta 
semana você poderá concluir bons negócios, assinar 
acordos vantajosos e até mesmo receber uma grana 
que você estava aguardando. Decisões da Justiça se 
resolverão favoravelmente. Mais para o fi nal da semana 
V. poderá sofrer um pequeno mal-estar, provavelmente 
devido ao cansaço e ao excesso de trabalho. Descanse 
sempre que puder fazendo pequenos intervalos ao 
longo do dia. Tome cuidado com a comida e evite 
bebidas alcóolicas, pois estará mais sensível aos 
efeitos do álcool!

                       

                                O Sol em Sagitário promete bons 

                      fl uídos também para você leonino, que 

                           Virgem
                 Com seu regente, Mercúrio, em trânsito 

                   no signo de Sagitário e em conjunção 

com Saturno, você pode estar concluindo um trabalho 

escolar, um TCC, ou algo parecido e por isso sentira o 

cansaço gerado pelo excesso de trabalho. Procure não 

se sobrecarregar de tarefas tentando resolver tudo ao 

mesmo tempo, pois poderá sofrer as consequências 

dos excessos em sua saúde. De qualquer maneira, 

não desista de alcançar os seus objetivos por causa de 

alguns fracassos. Logo você poderá colher os frutos 

de seu labor e então conseguirá o merecido descanso.

                       

                 
                   no signo de Sagitário e em conjunção 

                           Libra
                 Enquanto Júpiter estiver em trânsito 

                        em seu signo você não irá parar de sorrir! 
Porém, por causa das inúmeras oportunidades que se 
apresentam à sua frente, você poderá ter difi culdade 
de dar conta de tudo e ainda escolher qual caminho 
seguir. Procure compartilhar as tarefas se não quiser 
sofrer na pele as consequências do cansaço e da 
sobrecarga de preocupações. Afi nal, a coordenação de 
tantas ocupações acaba sempre nas suas costas e requer 
muito empenho de sua parte. Podem aparecer convites 
para viagens, sejam profi ssionais que de lazer. Tente 
aproveitar seu tempo livre para os cuidados pessoais e 
também para descansar. Você não é de ferro!

                       

                 
                        em seu signo você não irá parar de sorrir! 

                        Escorpião
                     Após a passagem do Sol pelo seu signo, 

              as energias favoráveis se deslocam na sua 
área relativa aos lucros e bens materiais. Por esta razão 
você deve aproveitar este momento e se concentrar 
nas suas realizações profi ssionais, organizando os 
planos que você deseja implementar no seu futuro. 
Os problemas socio-econômicos do momento atual 
requerem empenho e determinação. Os relacionamentos 
pessoais e afetivos ganham profundidade e podem se 
tornar cada vez mais intensos e fi rmes. No início da 
semana você poderá aproveitar para fazer um check-up 
se concentrando no sistema genito-urinário, ponto 
frágil do escorpiniano.

                       

                     Após a passagem do Sol pelo seu signo, 

              as energias favoráveis se deslocam na sua 

                       Sagitário
                Com o trânsito do Sol pelo seu signo 
                        você renova suas energias sentindo 
dentro de si uma sensação de bem-estar e otimismo 
em relação ao seu futuro. No entanto, enquanto 
Saturno estiver em Sagitário. você precisa continuar 
a se empenhar se quiser alcançar seus objetivos com 
sucesso. Não se iluda, pois o maná não caíra do céu no 
seu colo se você não estiver merecendo! Com a ajuda 
desse astral favorável o seu empenho acabará sendo 
notado por chefes e superiores, que lhe oferecerão a 
merecida recompensa. Cuide também de sua saúde, 
abandonando qualquer habito nocivo: doenças mal 
cuidadas se tornam crônicas e pioram com o tempo! 
Pense nisso!

                       

                
                        você renova suas energias sentindo 

                       Capricórnio
                Você se sente solido como uma rocha 
                e as pessoas ao seu redor podem desejar se 
apoiar em você para pedir sua ajuda. Suas qualidades 
organizacionais serão salientadas no ambiente de 
trabalho impulsionando a sua equipe rumo à conclusão 
de seus projetos. No entanto, não se sobrecarregue 
com tarefas que não são suas para não sofrer de 
dores físicas, como dores no ombro ou nos joelhos, 
que são pontos frágeis de seu organismo. Mantenha 
hábitos alimentares saudáveis e descanse sempre que 
possível. As confi gurações desta semana facilitam os 
relacionamentos pessoais e íntimos: manifeste os seus 
sentimentos e obterá aquilo que você deseja!

                       

                
                e as pessoas ao seu redor podem desejar se 

                          Aquário
                      Você é um ser social e se dedica 
                          naturalmente aos outros seres humanos 
ajudando-os com conselhos e apoio. Então, por que 
você não aproveita este período para resgatar aqueles 
relacionamentos que você tem negligenciado? As 
confi gurações astrológicas desta semana sugerem 
a possibilidade de reconciliação, até mesmo com 
pessoas do seu passado! Faça o primeiro passo e se 
surpreenderá com a receptividade. As suas amizades 
se revelarão ainda mais gratifi cantes por causa deste 
intercâmbio energético. No ambiente profi ssional 
surgem oportunidades inesperadas que você pode 
aceitar, dependendo de sua disponibilidade. Alimente 
o otimismo!

                         

                      
                          naturalmente aos outros seres humanos 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Espaço do Leitor
Brasil: Uma Ideologia para a Corrupção
 O cenário da política brasileira está, atualmente, 

contrário às perspectivas democráticas conquistadas a partir 
da Constituição de 1988. Naquele momento, tudo parecia 
direcionar as mentalidades da maioria dos políticos para um 
horizonte de ética, moral e rompimento com a gana pelo 
poder. Contudo, nos dias atuais a corrupção parece ter um 
papel dominante nas esferas políticas. Ela está vindo à baila 
(à tona), na medida em que as investigações legais vão em 
busca de fontes novas, as quais demonstram resquícios de 
roubo envolvendo o dinheiro público. Tanto a justiça quanto 
à sociedade, estão mais atentas e mais críticas quanto aos 
valores sociais e às ideologias vigentes. Para o fi lósofo 
Jürgen Habermas, “A sociedade é dependente de uma crítica 
às suas próprias tradições”. Isso reforça a ideia de que todos 
os indivíduos devem refl etir sobre o seu passado histórico, 
no coletivo sociológico. É nesse contexto que as vertentes 
ideológicas seculares poderiam abrir espaço para uma nova 
ideologia, a saber: a da corrupção.  Quando se chega a essa 
esfera política, algo está desorganizado dentro da nação. 
Isso leva a rever conceitos sobre as políticas públicas, bem 
como os políticos. De acordo com Sócrates, “A vida irrefl etida 
não vale a pena ser vivida.” O fi lósofo chama a atenção para 
a refl exão sobre tudo o que ocorre ao redor dos indivíduos; 
e isso está vinculado às ideias políticas. É importante que a 
sociedade acompanhe tudo e o desfecho real da vertente 
ideológica corrupta que se instalou no Brasil ao longo dos 
anos. Justiça e cidadãos devem permanecer coadunados 
nessa busca pela verdade. Assim, a ética e a Justiça devem 
promover o fi m de uma ideologia que contempla a corrupção 
política. É preciso que os objetivos centrais democráticos de 
1988 sejam refl etidos novamente. O espaço corrupto deve 
dar lugar para a ética e à democracia prática.

Campos Berovich (Faxinal – PR)

CONVITE - Plano Diretor sendo debatido em 
Rio Branco do Ivaí 

Anderson José Barbosa Andujar, que é coordenador da 
equipe técnica de elaboração do Plano Diretor do Município, 
convida para debater o Plano Diretor em Rio Branco do Ivaí. 
O evento será no dia 29 de novembro, de 2016, no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). Toda a comunidade 
está sendo convidada, pois as decisões que serão tomadas 
afetarão toda sociedade, principalmente as futuras edifi cações, 
demais obras e ações.

Inep divulga gabarito das questões do 
Enade 2016

Os participantes do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) 2016 já podem consultar e fazer o 
download dos cadernos de prova e gabaritos preliminares, com 
as respostas das questões objetivas das provas realizadas no 
domingo, 20 de novembro.  A prova do Enade é constituída 
de duas partes. Uma de formação Geral, com 10 questões, 
sendo oito de múltipla escolha e duas discursivas. Outra 
de componentes específi cos, com 30 questões, sendo 27 
de múltipla escolha e três discursivas. Nesta edição, foram 
avaliadas as áreas de saúde, ciências agrárias e áreas 
afi ns. Participaram do exame estudantes de agronomia, 
biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, 
fi sioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, 
nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Também foram 
avaliados os concluintes de cursos tecnólogos nas áreas de 
agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão 
hospitalar e radiologia. Questionário do Estudante - O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) prorrogou a data de preenchimento do Questionário 
do Estudante. Para colar grau todos os estudantes regulares 
concluintes inscritos no Enade 2016 precisam preencher 
o documento até 30 de novembro, exclusivamente, pelo 
Sistema Enade.

Ex-assessor de Cabral tenta fugir com 
maleta cheia de dinheiro

Preso na Operação Calicute, desdobramento da Operação 
Lava Jato defl agrado na semana passada, Wagner Jordão 
Garcia, um dos ex-assessores do ex-governador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral, tentou fugir pouco antes de a Polícia 
Federal bater à porta de sua casa, no Leblon, Zona Sul do Rio. 
O Ministério Público Federal suspeita que houve vazamento da 
operação. O procurador que acompanhou o cumprimento dos 
mandados de prisão e busca e apreensão contra Garcia informou 
ao juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos 
da Lava Jato no Estado, que às 5h55 da quinta-feira passada, 
quando a operação foi defl agrada, o ex-assessor de Cabral 
desceu pelo elevador do edifício onde mora com 22.000 reais 
em dinheiro vivo, alocados dentro de uma maleta.

Promotoria com vaga de estagiário em 
São João do Ivaí

A Promotora de Justiça, Dra. Cibelle Maria Scopel, deu 
publicidade ao edital 08/2016, que estabelece regras para o teste 
seletivo para seleção e admissão de estagiário que queira atuar 
no MP, Comarca de São João do Ivaí. Poderão se inscrever, os 
acadêmicos do curso de direito, devidamente matriculados, a 
partir do 3º ano ou 5º trimestre. O Edital reza que o candidato 
selecionado ocupará uma vaga de estagiário de graduação 
existente junto a Promotoria de Justiça da Comarca de São 
João do Ivaí, no período matutino ou vespertino. Os demais 
aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas 

que venham a surgir dentro do prazo do teste seletivo, que é 
de um ano prorrogável por mais um ano, contado a partir da 
publicação do edital. O candidato aprovado receberá bolsa 
auxílio de R$ 940,00 mais auxilio transporte no valor de R$ 
148,00 reais para estagiar de segunda a sexta-feira por 4 horas 
por dia. Para fazer inscrição, a data é de 21/11/16 a 30/11/16 
na secretaria da Promotoria de Justiça, no edifício do Fórum, 
Rua Laurindo Pereira da Silva, 780, bairro Caleffi . São João do 
Ivaí. O interessa pode ligar para o 43 3477-1798, ou acessar o 
edital no site do Ministério Público.

CCJ aprova penas mais duras para quem 
dirigir embriagado    

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) poderá sofrer 
nova mudança para endurecer a punição para quem comete 
crimes ao dirigir, especialmente sob efeito de álcool ou outra 
substância entorpecente. A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) aprovou, na quarta-feira, 23 de novembro, 
Projeto de Lei da Câmara (PLC 144/2015) que cria o tipo penal 
qualifi cado de “lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor”. A proposta recebeu parecer favorável do relator, 
senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), e duas emendas do senador 

Antonio Anastasia (PSDB-MG). O texto segue para o Plenário 
do Senado, com pedido de votação em regime de urgência. O 
projeto inova ao tipifi car o envolvimento de um motorista com 
capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool ou 
drogas em acidente de trânsito que resulte em lesão corporal 
grave ou gravíssima. A pena estipulada é de dois a cinco anos 
de reclusão. Para Aloysio, “tal providência supre uma lacuna 
legislativa, tendo em vista que a qualifi cadora em questão 
somente existe atualmente no caso de homicídio culposo”.



GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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1) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 
360,00 mensais
2) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 
Conjunto Adram R$ 480,00 
mensais 
3) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (três disponíveis) 
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais
5) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Alberto Barthels 204, R$ 
650,00 mensais
6) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
dos Dominicanos 268, R$ 650,00 
mensais
7) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua João Leandro Babosa 30, 
Jardim Nutrimil R$ 400,00 mensais  
8) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais
9) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 550,00 mensais
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, R$ 
500,00 mensais
11) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
12) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais 
13) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais 
14) Sala comercial, Rua Ismael 
Pinto Siqueira 875, R$ 440,00 
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
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) Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m@, Rua São 
Paulo, R$ 250.000,00
15) Apartamento 2º Andar, 
92,00m² Residencial Betel, 
Rua Noboro Fukushima 399, 
Apucarana-PR R$ 280.000,00
16) Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00

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$ 

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) Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m@, Rua São 

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

16) Chácara área de 10.000m² 
saída para 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

PROVA
AGENDADA


