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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº099/2016 - Requer ao senhor prefeito municipal, 

que faça uma limpeza no pátio da capela mortuária do distrito de 
Ribeirão Bonito, arrume as luminárias que estão quebradas, faça 
uma pequena rampa na entrada e também faça uma nova pintura 
nas paredes e grades. 

Indicação nº 25/2016 - Indica ao senhor prefeito municipal que 
providencie a poda das árvores no distrito de Ribeirão Bonito. - 
Justifi cativa - Moradores pedem a poda das árvores, pois estamos 
chegando a mais um fi nal de ano e queremos o distrito mais belo. 

Câmara Municipal de Grandes Rios, 01 de dezembro, de 2016.
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LINGUA DE FOGO
O Congresso começa a ruir e a República a desabar. 

Foi preciso uma construtora pra fazer isso. Não é um 
paradoxo! Quem foi criada pra construir está destruindo!

Morenas estavam na caça, mas foram caçadas, foi lepo 
lepo, a noite toda, disse o valeti envolvido com as cumadis. 
Chega o reio!

Parece que neste natal a chefona e o mister lulu não 
vão comer picanha, dizem que vão comer marmita em 
Pinhais. Cada um tem o que merece! Antes tarde do que 
nunca!

Tem laja jato que mais parece lava pó. Só as autoridades 
não vêem. Os lalaus dão cobertura ou são clientes? Com a 
palavra...

De um cidadão informado ou inconformado - O Brasil 
quer acabar com a corrupção, mas na Terra da Uva é o 
contrário elegeram um corrupto o vereador lava... A que 
ponto chiguemos! 

Essa é do pingaiada – tem lulu dizendo que eu vou 
morrer logo, mas isso pra mim é normal, mas tem um 
recado para os lulus não sou eu que vou preso amanhã. É 
roça, com cachaça! Façam suas apostas!

De um credor - Tem mais lulus veiaquinho na praça, 
mas vai perder muito. Já não foi eleito dessa vez, mas 
também nunca mais vai ser. Já to trabalhando contra!  

Lulu dos transportes, que vestiu a camisa da oposição 
na última hora, estava querendo ampliar sua área de 
atuação, estava de olho também no transporte escolar, mas 
parece que levou uma invertida, já tirou até os adesivos 
do carro e a bandeirona que tava na casa. Dizem os 
entendidos, que para quem está acostumado. O saquê é 
amargo! Que dó!

Segundo informações da Net - Famosa diretora 
de entidade da região foi denunciada em Brasília pelo 
descaso e abandono em que se encontram as crianças e 
adolescentes. Cadeia!

Na Terra do Boi deu valete com valete na cama e a 
cornuta foi buscar a outra cornuta. A crise ta feia, os valetis 
querem valetar. Huuiii!

Na Terra da Madeira loira perdida está querendo ser 
achada. Já tamo procurando! Com força! 

Gordinho, dono de mercado, vai entregar compras 
de um cliente na beira do rio, leva o cliente, mas esquece 
as mercadorias. Pooodddeee! Será a marvada? Vinho ou 
saquê?

Mandado por zapzap – Parabéns vereadores corajosos 
da Terra da 8ª Colheitadeira. Vamos combater a corrupção! 
MP neles! 

Essa é grande - Dizem os entendidos, que se você quiser 
conhecer o íntimo de uma pessoa, é só dar algum poder a 
ela. Na terra da uva, isso está se confi rmando. Cidadão, que 
antes das eleições pregava e apregoava aos quatro ventos 
que o outro grupo político adversário era perseguidor, e 
que, se ele ganhasse as eleições, iria trabalhar para todos 
sem distinção. Antes mesmo de assumir o cargo, já está 
dando uma de mandarim, querendo mandar á força em 
todas as entidades existentes no município, inclusive com 
ameaças veladas, dizendo que se o atual presidente não 
renunciasse para que ele pudesse colocar o pessoal dele no 
comando, não iria repassar recursos para a entidade. Dizem 
também os entendidos, que cada povo tem o governante 
que merece. A que ponto Chiguemus! 

Com a delação da Odebrecht, as garras da Lava Jato, 
já está chegando nos estados e municípios. Seja bem vinda!

De um cidadão informado - Na Terra da Uva tem bode 
que é chegado num barbudo. Huuiii!

  PARA REFLETIR
"Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a 

vitória é o desejo de vencer."
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ATENÇÃO
Tribunal aponta falhas no gasto com Pessoal

Entre as cidades estão: Cambira; Engenheiro Beltrão; Jardim Alegre; Mauá da 
Serra; Nova Tebas; Quinta do Sol; Reserva; e Tamarana

O Tribunal de Contas conclui auditoria integrada sobre as despesas com pessoal em 24 municípios 
paranaenses. O trabalho fez parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2016 do TCE-PR, que 
realizou auditorias em 100 municípios, de todas as regiões do Estado, em áreas essenciais do serviço 
público, como educação e saúde. Em relação à despesa com pessoal, o PAF 2016 avaliou dois aspectos: 
as folhas de pagamento (em 18 municípios) e os regimes próprios de previdência social (RPPS) de seis 
administrações municipais. No total, 14 analistas de controle do TCE-PR atuaram nas duas auditorias. Os 
18 municípios que tiveram a folha de pagamento auditada têm população entre 5 mil e 20 mil habitantes 
e foram selecionados com base nos dados enviados ao Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento 
Mensal (SIM-AM) do TCE-PR. Foram avaliados a previsão legal de verbas e cargos; os mecanismos de 
controle; o pagamento de horas extras; o número de cargos em comissão e respectivos pagamentos; e se 
os destinatários, valores e forma de pagamento adotados estavam corretos. No total, a fiscalização 
atingiu 36 entidades: as prefeituras e câmaras de vereadores dos 18 municípios selecionados. Entre as 
impropriedades apuradas estão falta ou inconsistência das informações relativas à folha de pagamento; 
inobservância do mínimo de servidores efetivos que deveriam estar ocupando os cargos em comissão do 
órgão; pagamentos sem a adequada previsão legal e incompatíveis com cargos em comissão; formas de 
pagamento em desacordo com as normas do TCE-PR; e impropriedades na apuração e na remuneração de 
horas extras - incluindo o pagamento desse benefício de forma contínua. "Verificamos situações em 
que horas extras eram pagas por longos períodos sem respaldo em controle de jornada e até órgãos 
municipais com um número de comissionados superior a de servidores efetivos", informa o analista de 
controle Wilmar da Costa Martins Júnior, gerente do PAF-Gastos com Pessoal. "O ponto positivo é que 
muitas impropriedades foram corrigidas ainda durante a execução da auditoria."
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 12/12 a 18/12

Moro classifi ca de lamentável ação de Lula 
contra PF

Em despacho, o juiz Sergio Moro chamou de “lamentável” 
a iniciativa da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
de processar o delegado da Polícia Federal (PF) Felipe Pace 
e a equipe de investigações que apura desvios na Petrobras. 
Na decisão, em que o juiz autoriza o compartilhamento das 
informações do processo para que Advocacia Geral da União 
(AGU) faça a defesa do delegado, Moro demonstra pesar com 
o fato de que “autoridades públicas, no exercício de seu dever 
legal, fi quem sujeitas a retaliações por parte de investigados 
que confundem o exercício do dever funcional com ilícitos”. O 
ex-presidente também moveu uma ação contra Moro por abuso 
de autoridade. Ele foi indiciado pela PF em julho. E está na mira 
de quatro processos da operação Lava-Jato. Lula entrou com 
ação de reparação por danos morais de R$ 100 mil contra Pace, 
por este afi rmar, no âmbito das investigações da Lava-Jato, que 
o ex-presidente foi identifi cado com o codinome de “amigo” nas 
planilhas de propinas apreendidas na empreiteira Odebrecht. 
Em seu relatório, Pace diz que a alcunha era utilizada por 
Marcelo Odebrecht e por seus interlocutores para se referir ao 
ex-presidente. “O interesse público reclama o deferimento do 
requerido para que a defesa da autoridade policial não fi que 
prejudicada, já que a demanda não é apenas contra ela, mas 
também contra o serviço policial federal”, diz o despacho de 
Moro. A AGU, que assumiu a defesa da PF no caso, solicitou 
acesso aos autos, que estavam sub a tutela de Moro.

Câmara aprova texto-base de MP sobre 
ensino médio

A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 07 de dezembro, 
por 263 votos a favor, 106 contra e três abstenções o texto-
base da medida provisória (MP 746/16) que reestrutura o 
ensino médio. A medida, entre outras coisas, ampliou de 
50% para 60% a composição do currículo da etapa de ensino 
preenchido pela Base Nacional Comum. Os 40% restantes 
serão destinados aos chamados itinerários formativos, em 
que o estudante poderá escolher entre cinco áreas de estudo: 
linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas 
e formação técnica e profi ssional. A votação da MP ocorreu 
após acordo do líder do governo André Moura (PSC-SE) com 
deputados da oposição, que obstruíram os trabalhos durante 
toda a sessão por serem contra o debate do tema por meio de 
uma medida provisória.  Pela proposta, os deputados aprovariam 
o texto-base em votação nominal e deixariam para votar, na 
próxima semana, os destaques ao texto, também em votação 
nominal. “Em uma matéria tão importante e controversa como 
essa é importante que a população brasileira saiba como cada 
deputado votou”, defendeu a vice-líder do PT, Maria do Rosário 
(RS). O texto, aprovado no último dia 30 na comissão mista 
que analisou a matéria, incluiu artes e educação física entre 
as disciplinas obrigatórias para o ensino médio, suprimidas no 
texto encaminhado pelo Palácio do Planalto. No caso específi co 
da educação física, no último ano do ensino médio, a disciplina 
será optativa ao aluno.

Lula diz que só ele pode enfrentar insanidade judicial
Réu da Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

investiu destemidamente contra a histórica Operação que lhe 
atribui corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de propinas 
da Petrobrás. Durante jantar com petistas e correligionários na 
semana passada, o ex-presidente classifi cou os procuradores 
da força-tarefa do Ministério Público Federal de 'moleques que 
falam bobagem' e afi rmou ser ele a pessoa que 'pode resistir 
a essa euforia da insanidade judicial'.A reunião foi fi lmada. O 
vídeo corre nas redes sociais. "É você ter em Curitiba (base 
da Lava Jato), sabe, um agrupamento especial de pessoas 
ungidas por Deus prá salvar o mundo", disse Lula. Referindo-se 
expressamente aos procuradores da República e aos delegados 
da Polícia Federal que fecham o cerco a ele, Lula jogou sobre 
os ombros de seus algozes a grave crise econômica do País. 
"Eles têm noção de quanto a Operação Lava Jato já causou 
de prejuízo na economia desse País, ao PIB desse País? Eles 
têm noção de quanto desemprego (a Lava Jato) já causou? 
Outra vez, como já havia dito no grampo da PF em março, o 
petista atirou para todos os lados e Poderes. "Um Congresso 

desmoralizado, Suprema Corte, sabe, com problemas, o 
Superior Tribunal de Justiça com problemas, o Ministério 
Público então virou, sabe, um bando de ungidos que vão salvar 
a humanidade." "O que aqueles moleques falam de bobagem é 
muito grande", disse. Dirigiu-se a um dos procuradores da força-
tarefa, Deltan Dallagnoll, que o acusou de ser o 'comandante 
máximo da organização criminosa' do esquema de propinas 
na Petrobrás. "Ora, o cidadão tem a petulância de dizer: o Lula 
é chefe de uma organização criminosa que é o PT. Eu já abri 
processo contra o delegado Filipe Pace, da Polícia Federal, 
contra o Moro (juiz da Lava Jato), tô abrindo agora, contra o 
Dallagnol e vou abrir contra todos." Lula ganhou aplausos da 
sua platéia. “Preciso brigar com eles porque alguém tem que 
reagir. Alguém tem que reagir." "Com muita humildade se tem 
alguém que pode resistir à essa euforia da insanidade judicial 
sou eu. Estou disposto a fazer o que for necessário." Ao fi nal, 
um recado a seus rivais. "E se isto é prá me prejudicar prá 
não ser candidato em 2018 você se prepare que eu posso ser 
candidato em 2018."

Promulgada lei de animais em hospital
Não seria melhor pra humanos?

Na manhã de quarta-feira, 7 de dezembro, o presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Ademar 
Traiano (PSDB), promulgou a Lei nº 18.918/2016, que autoriza 
a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais 
públicos e privados, conveniados ao Sistema Único de Saúde, 
no estado do Paraná. A Lei é oriunda do projeto de lei nº 
836/2015, de autoria do deputado Hussein Bakri (PSD). O 
projeto, aprovado pelos deputados, foi encaminhado para a 
análise do Poder Executivo, que vetou a proposta. No dia 23 de 
novembro os deputados derrubaram o veto do governador, com 
32 votos favoráveis à derrubada e sete contrários. Diante disso, 
o projeto de lei retornou ao Executivo para que o governador 
Beto Richa (PSDB) promulgasse a lei, o que, no entanto, não 

ocorreu. Richa devolveu a proposta ao Legislativo estadual 
e, conforme determina o Regimento Interno da Casa, coube 
ao presidente da Assembleia promulgar a nova lei. Ainda na 
terça-feira (6), pela primeira vez na história do Parlamento 
estadual, o horário do chamado “Grande Expediente” da sessão 
plenária, ao ser ocupado pela terapeuta Andressa Chodur e 
pela médica veterinária Letícia Castanho, trouxe ao Plenário 
animais que já participam de atividades terapêuticas especiais 
junto a pacientes de diferentes instituições. As profi ssionais 
falaram sobre os benefícios das intervenções de animais em 
atividades terapêuticas nos hospitais e sobre a prevenção de 
riscos de contaminação no ambiente hospitalar.

Conab mantém estimativa de safra 14% maior para 2017
A estimativa da produção de grãos para 2016/17 é de 213,1 

milhões de toneladas, com um crescimento de 14,2% ou 26,5 
milhões de t em relação à safra anterior, de 186,6 milhões. Os 
dados são do 3º Levantamento da safra 2016/2017, divulgado 
na quinta-feira, 8 de dezembro, pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). A área total plantada também será 
ampliada, podendo chegar a 59,2 milhões de hectares, o que 
representa um crescimento de 1,4% ou 827 mil ha, se comparada 
com a safra passada. O algodão e o arroz foram exceções na 
ampliação, devido à substituição pelo cultivo de soja, caso de 
Mato Grosso. No entanto, as demais culturas de primeira safra 
tiveram incremento de área. A produção do milho primeira safra 
deverá alcançar 27,7 milhões de toneladas, com um aumento 

de 7,3% em relação aos dados de 2015/16. Já o arroz registra 
uma produção de 11,5 milhões de toneladas, superior, portanto 
à safra passada em 8,5%, enquanto que o feijão primeira safra 
pode obter 1,28 milhão de toneladas, 24,1% acima da última 
safra.  Para a soja, a projeção é de crescimento de 7,3% na 
produção, podendo atingir 102,45 milhões de toneladas. O 
algodão pluma deve crescer 9,7% e chegar a 1,41 milhão de 
toneladas, apesar de uma redução de 5,5% na área cultivada.  O 
aumento, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), poderá ser percebido nas produções previstas 
para todas as regiões: Norte (5,1%), Nordeste (53,9%), Sudeste 
(8,3%), Sul (5,4%), Centro-Oeste (20,1%).

Dilma pagou R$ 2 mi para viagens de Temer
O presidente Michel Temer (PMDB) teve despesas de 

transporte aéreo pagas pela campanha da presidente cassada 
Dilma Rousseff durante as eleições de 2014. A conta da petista 
custeou táxi aéreo e locação de aviões para o então parceiro de 
chapa - à época, o peemedebista era candidato a vice-presidente 
da República. Os serviços de transporte chegam a um total de 
R$ 2 milhões. As despesas constam de notas fi scais anexadas 
à prestação de contas enviada ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que julgará se a chapa reeleita foi benefi ciada com 
recursos desviados da Petrobrás. O processo poderá implicar 
a cassação de Temer e a convocação de eleições - diretas, se 

concluído neste ano ou indiretas, se em 2017. Em abril, antes do 
afastamento de Dilma, a defesa de Temer adotou a estratégia de 
tentar separar as contas para evitar uma eventual condenação. 
O Estado teve acesso a planilhas com informações de 152 
deslocamentos de Temer e equipe, os passageiros de cada vôo 
e o horário das viagens pelo País no período eleitoral.  Entre os 
principais acompanhantes do peemedebista em viagens pagas 
por Dilma estão o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o 
secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), Moreira Franco, o secretário de Comunicação Social da 
Presidência, Márcio Freitas, e o assessor especial José Yunes.

Farmácia Droga Star
9929-1041
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obeso e com barba. Os marginais reviraram a casa a procura de dinheiro 
e evadiram-se levando vários objetos da residência, sendo um telefone 
celular, um notebook, um botijão de gás, um ventilador, 20 kg de carne 
de porco, dois vídeo games Playstation 2, um grill e R$ 80,00. Antes de 
fugir, amarraram a mulher e seus fi lhos, posteriormente tomaram rumo 
ignorado. A equipe da PM fez diversas buscas pelas proximidades e 
estradas rurais, porém nada foi encontrado. 

Carro bate cheio de contrabando
O acidente foi na Rodovia PRC 272, no km 225, entre João Vieira, 

Distrito de Cruzmaltina e Faxinal. Por volta das 08:30 da manhã, de terça-
feira, 06 de dezembro, de 2016. Segundo informações, um Vectra com 
placas MAQ-0357 de Faxinal, carregado com cigarros oriundos Paraguai, 
que era conduzido por Fábio Rodrigo Moreira, bateu na traseira de um 
Fiat Pálio Weekend com placas HAB - 5190, de Borrazópolis, conduzido 
por Osias Pereira Farias, da empresa Artec Ar Condicionado. Bombeiros 
comunitários de Faxinal e a Polícia Rodoviária de Ubá do Sul, comandada 
pelo Cabo Irmani, foram ao local, quando constataram que não houve 
vítimas graves e que o Vectra de Faxinal estava transportando cigarros 
contrabandeados do Paraguai. Além da apreensão da mercadoria, todas 
as providências foram tomadas e o caso foi repassado a Polícia Federal, 
que é quem tem competência para atuar nestas situações. Vale ressaltar, 
que referente ao veículo de Borrazópolis, que tinha como condutor o 
proprietário da ARTEC, não havia nenhuma irregularidade. 

Carro com contrabando de cigarros é apreendido
A Polícia de Grandes Rios fez abordagem a duas pessoas que 

estavam em um veículo e registrou um suposto contrabando de cigarros, 
houve ainda, na mesma ocorrência, infração de trânsito. Era por volta 
das 15 horas, de quinta-feira, dia 08 de dezembro, quando na Av. Das 
Flores, foi visualizado um VW Golf de cor azul e com placas JNN-7998, 
sendo que ao consultar pelo sistema, verifi cou-se que o carro, possuía 
pendências. O condutor foi identifi cado como R. B. S. 24 anos, o qual 
é habilitado e tinha como passageiro a pessoa de V. A. M., 38 anos. 
Durante revista no carro, foram localizadas duas bolsas contendo 67 
pacotes de cigarros totalizando 670 maços, que pertencia a um deles. 
Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência qualifi cando 
as partes envolvidas bem como o encaminhamento dos pacotes de 
cigarro e do veículo para a Receita Federal de Maringá. Por orientação 
da Polícia Federal, os envolvidos foram liberados após a qualifi cação 
para posterior abertura de Inquérito policial.

Detido com arma, droga e animais silvestres 
 A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Ivaiporã, informou 

que no Pelotão de Faxinal, um jovem de 21 anos, Paulo César da Silva, 
foi preso na sexta-feira, dia 09 de dezembro. Era por volta das 10h50min, 
quando a equipe local estava em patrulhamento e avistou uma motocicleta 
em atitude suspeita. Foi dada voz de abordagem, sendo que o condutor 
não obedeceu e empreendeu fuga. Foi feito o acompanhamento, obtendo 
êxito na abordagem, momento em que o acusado fez menção de sacar 
uma arma, mas foi contido. Com ele foi encontrado um revólver cal. 0.32 
marca Taurus e 6 munições 0.32 intactas; como havia várias denúncias 
que o indivíduo estaria trafi cando drogas, a Polícia Civil acompanhou 
a equipe, para buscas na residência e os policiais localizaram animais 
silvestres e substâncias entorpecentes para consumo. Tudo foi levado 
para a Delegacia de Faxinal para as providências.

Detido por cuspe
Em Faxinal, foi detido na Avenida Brasil, início da madrugada de 

sábado, dia 10 de dezembro, um jovem de nome Wesley Honorato, de 
19 anos. Segundo a PM, houve denúncias de motociclistas praticando 
manobras perigosas, ao chegar no local, as motos estavam estacionadas, 
mas ao constatar irregularidades, foi acionado o guincho, momento em 
que o jovem resistiu e até cuspiu em um PM. O rapaz foi detido. 

Homem é assaltado em Faxinal 
Um morador de Faxinal, foi assaltado, às 03:30 da madrugada de 

sábado, dia 10 de dezembro, na Rua Oscar Vieira. A Polícia de Cruzmaltina 
em apoio ao Pelotão de Faxinal foi quem atendeu a ocorrência. "O 
solicitante disse que estava chegando em sua residência quando foi 

 Bandido com faca rouba carro na cidade de Faxinal 
A Polícia Militar de Faxinal, foi acionada, por volta das 12:30 horas, 

de sexta-feira, dia 09 de dezembro, para registrar um assalto no perímetro 
urbano, por um bandido, elemento moreno, magro, calça social, jaqueta 
verde e branco e estatura mediana. Ele estava armado com uma  faca 
e roubou um Honda Civic modelo LXS Flex, ano 2008, cor prata, com 
placas AEW-0205, de Faxinal, que pertence a uma funcionária do Banco 
do Brasil, o assalto foi nas proximidades da agência. Em seguida, a 
fuga ocorreu pela PRC 272 sentido trevo da BR 376.  Pouco depois, 
uma equipe de Mauá da Serra, visualizou o veículo na saída da cidade, 
sentido Marilândia/ Apucarana, pela Rodovia Federal, em alta velocidade, 
os policiais perderam o carro de vista. O cerco foi fechado na região, 
mas o Civic não foi encontrado. 

Bandidos explodem Bradesco em Rosário do Ivaí 
Por volta das 2 horas da madrugada de sábado, dia 10 de dezembro, 

de 2016, bandidos voltaram a aterrorizar Rosário do Ivaí. A cidade já 
foi alvo de quadrilhas que utilizam fuzis e dinamites por pelo menos 
três vezes, em uma deles, os marginais chegaram a invadir uma festa 
de casamento e aterrorizaram os moradores. Nesta última ação, eles 
chegaram utilizando a mesma metodologia, ou seja, disparando tiros de 
fuzis, cercando o Destacamento da PM e impondo terror para não serem 
incomodados, enquanto explodiam o prédio do Bradesco, utilizando 
dinamites. O assalto demorou cerca de 25 minutos, mas apesar dos 
estragos, a informação é que eles não conseguiram levar dinheiro. A 
Polícia Militar informou que recebeu ligação do monitoramento online 
do Banco Bradesco, avisando que estavam tentando arrombar o 
local, foi quando a equipe avistou, do lado de fora do Destacamento, 
dois elementos, estando um com arma longa. Logo houve ligações 
informando que havia pelo menos dois reféns e sete elementos com 
um fuzil, duas escopetas e possivelmente outras armas. "A Polícia 
local afi rmou que houve pelo menos cinco explosões que destruíram a 
agência bancária. Foi também explodido o primeiro cofre, porem o cofre 
central que fi ca dentro do primeiro, não conseguiram abrir. Dois caixas 
eletrônicos sofreram danos, mas os marginais não tiveram acesso aos 
compartimentos de dinheiro. A fuga foi em uma caminhonete de cor 
prata e uma motocicleta. Os reféns foram libertados ilesos", informou 
a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Ivaiporã. A Polícia 
Civil também foi acionada para fazer os devidos levantamentos e iniciar 
as investigações.

Bandidos invadem bar e levam carro 
Por volta das 22 horas, de terça-feira, dia 06 de dezembro, a 

Polícia Militar registrou roubo na Avenida Eugênio Bastiani, mais 
precisamente no conhecido “Bar do Ted Boy”. Segundo informações, 
quatro elementos utilizando um Renault Clio, de cor prata, armados, 
chegaram ao estabelecimento, fazendo a proprietária, Maria de Fátima, 
e dois clientes, Cleber Teodoro e Julio Cesar Taborda Ribas, reféns. Das 
vítimas foram levados objetos, dinheiro e até um carro Fiat Pálio, na cor 
branca, que pertence ao Cleber Teodoro. "Constatamos que da dona o 
bar foi levado um celular, seu RG, duas caixas de refrigerantes e várias 
bebidas; do Júlio Cesar, roubaram apenas um aparelho celular, já do 
Cleber, levaram sua carteira contendo documentos, dinheiro, talão de 
cheques, um celular e seu veículo", informou a Polícia. Buscas foram 
feitas, mas os meliantes não foram encontrados. É importante frisar que 
há dois dias, bandidos invadiram o Sítio São Francisco, na zona rural e 
também eram vários elementos utilizando um Renault Clio. Os crimes 
estão sendo investigados. 

Bandidos roubam e amarram vítimas em sítio
Por volta das 22 horas, de segunda-feira, dia 05 de dezembro, de 

2016, ladrões praticaram assalto no Sítio São Francisco, Bairro Alto 
Alegre, zona rural de Faxinal. A vítima, uma mulher de 41 anos, relatou 
que estava na casa com seus fi lhos, quando cinco elementos em um 
veículo aparentando ser um Renault Clio, de cor prata, entraram em sua 
propriedade e deram voz de assalto. Ela não conseguiu observar muitos 
detalhes, apenas que três deles estavam armados com arma de fogo e 
os outros dois com facões. Revelou ainda que um dos bandidos seria 

surpreendido por dois indivíduos armados, um com uma pistola e outro 
com faca, e que estes o assaltaram. O cidadão não se lembrava das 
características físicas dos marginais, levaram a quantia de R$110,00 
(cento e dez) reais e evadiram-se do local tomando rumo ignorado", 
informou a Polícia Militar. A equipe realizou buscas na região, com o 
intuito de localizar os autores do delito, porém não obteve êxito.

Jovem de Borrazópolis é morto em Faxinal 
A Polícia Civil de Faxinal, recebeu informações sobre um homicídio, 

em Faxinal, que teria ocorrido Rua Paulo Jaroskieviski, no Jardim JK. O 
investigador Fernando Serpe Garcia, com apoio dos policiais militares 
foram para o endereço na noite de  terça-feira, dia 06 de dezembro. 
A residência onde o crime aconteceu, pertence a um menor, inclusive 
existem várias denúncias que o local é utilizado como ponto de uso 
e até venda de drogas. Ao chegar ao bairro urbano, foi abordado um 
menor de 16 anos, o qual seria dono da casa. Ele não fez nenhuma 
revelação da morte, mas ao fazer uma vistoria no quintal, foi encontrado, 
em cima de um colchão, o corpo de um jovem, natural de Borrazópolis, 
de nome Alan Cristian Pedroso, de 23 anos. Ele é fi lho da Marilza Brasil, 
a conhecida Nenê. Segundo informações, inicialmente o menor contou 
uma versão, dizendo que eles beberam e estavam brincando de roleta 
russa e que Alan teria atirado contra a própria cabeça, fato que já está 
sendo descartado porque não havia vestígio de pólvora na mão da 
vítima e há muitas contradições. "O que percebemos é que o rapaz 
foi morto e arrastado para o outro ponto da casa, como uma tentativa 
de ocultar o cadáver. O próprio menor relatou a intenção de dar um 
sumiço no corpo e até mesmo atear fogo para não deixar vestígios, 
o que não se concretizou por causa da chegada da Polícia", informou 
o investigador Serpa. O menor foi apreendido e a polícia acredita que 
o outro adolescente, que está foragido, seja o autor do tiro. Todos os 
acusados tinham passagens pela Polícia, inclusive a vítima.

Detido com veículo furtado em Grandes Rios
A Polícia Militar, de Grandes Rios, fazia patrulhamento, às 23h45min, 

de quarta-feira, dia 07 de dezembro, quando recebeu informações 
que havia uma pessoa em atitude suspeita circulando pela Estrada do 
Ivaizinho (via rural) com uma Fiat Strada. Os soldados de plantão foram 
para o local e conseguiram abordar o veículo e identifi car o condutor 
como, Denis Henrique dos Santos, 20 anos. Ele revelou não ser o 
proprietário do veículo e ainda que teria furtado o mesmo na Avenida 
Brasil. O proprietário do carro entrou em contato, logo em seguida, 
para registrar o boletim e reconheceu o veículo, uma Fiat Strada placas 
AUL 1754. O caso foi encaminhado até a Delegacia de Grandes Rios.

Veículo roubado em Cruzmaltina foi recuperado
Um veículo Prisma, roubado no dia 19 de setembro, de 2016, em 

Cruzmlatina, foi recuperado na segunda-feira, dia 05 de dezembro, 
por volta das 14h30min na região da Localidade do Caetê, zona rural 
de Ortigueira. “Ao checar no local, constamos que havia um Prisma 
de cor branca, abandonado no meio da mata. Após constatar o fato 
foi verifi camos que as placas do veículo eram pertencentes a um ônix 
de cor branca. Pelo chassi foi verifi cado que o carro em questão havia 
sido roubado na cidade de Cruzmaltina na data de 19 de setembro, de 
2016. Diante dos fatos, foram tomadas as medidas cabíveis”, informou 
o boletim da PM. Uma investigação tenta apurar os detalhes. No dia 19 
de setembro, de 2016, por volta das 14h30min horas, a então candidata 
a prefeita de Cruzmaltina, Marilza Casturina Trizotti, do PMDB, que 
concorria pela coligação “Fé e coragem para mudar”, foi vítima de um 
assalto. Segundo informações da vítima e da vereadora Ivone, que 
estava com ela, o roubo foi no Bar da Nice, que fi ca no Bairro João 
Vieira. “Nós estávamos no Bar da Nice com várias pessoas, quando 
chegou a Mariliza Trizotti com seu veículo. Bastou ela estacionar, logo 
chegaram dois bandidos em um Fiat uno vermelho. Eles desceram do 
carro, invadiram o Bar e deram voz de assalto apenas para a Marilza, 
dizendo que queriam somente o carro dela. Após pegar as chaves, eles 
fugiram sentido Grandes Rios, levando o veículo. Eles estavam com 
um revólver e uma pistola”, disse vereadora Ivone Aparecida de Souza 
Neca. Logo em seguida a Polícia foi avisada, mas os ladrões fugiram.
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Divulgado na terça-feira, o aguardado estudo Pisa 
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos) revela 
o panorama da educação brasileira em uma conta que, 
aparentemente, não fecha. A avaliação, que testa alunos 
de 15 anos em 70 países, mostrou que o gasto acumulado 
do Brasil por aluno foi de US$ 38.190 por ano, ou seja, o 
equivalente a 42% da média de US$ 90.294 de investimento 
feito por estudante em países da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), responsável pelo 
levantamento. O Pisa é considerado a avaliação educacional 
mais importante do mundo. Em 2012, última versão do estudo, 
essa proporção correspondia a 32%. Esse salto de 10%, no 
entanto, não se refl etiu em uma melhora efetiva no ensino. 
Na realidade, o Brasil continua nas últimas posições nas 
três áreas avaliadas. Em Ciências, que era o foco do estudo 
recém-divulgado, o país fi cou em 63º lugar (estava em 59º 
em 2012, quando havia 65 países analisados), caindo de 
405 para 401 pontos ─ apesar de não indicar uma mudança 
estatisticamente signifi cativa ─ e fi cando na frente apenas de 
Peru, Líbano, Tunísia, Macedônia, Kosovo, Argélia e República 
Dominicana. Singapura, Japão e Estônia fi caram no pódio 
dessa disciplina. "Se considerarmos os nossos resultados em 
Ciências, atingimos 401 pontos, enquanto que os alunos dos 
países da OCDE obtiveram uma média de 493 pontos. É uma 
diferença que equivale a aproximadamente ao aprendizado de 
três anos letivos", destaca Mozart Neves Ramos, diretor de 
Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna.

A educação brasileira conseguiu piorar
Brasil aumenta investimento em educação, 

mas continua no grupo dos lanternas. Todos 
são culpados, as únicas vítimas, são as 

crianças e os jovens brasileiros, que pagam 
pela incompetência geral, do presidente aos 

professores.

A cidade de Apucarana 
ficou enlutada com a 
morte do empresário João 
Batista Moreira Júnior, de 
40 anos, dono de uma 
facção (fábrica de roupas) 
e que foi encontrado 
morto, por enforcamento 
no dia 08 de dezembro, de 
2016, dentro do Barracão 
da própria empresa. Há 
informações que a vítima 

 Empresário dá fi m a própria vida em 
Apucarana 

No dia 29/11/2016 aconteceu, nas dependências da APAE, 
a eleição da nova diretoria para o triênio 2017/2019, a diretora 
Rosa Mônica e o atual presidente Paulo Anizelli aproveitaram 
a oportunidade para inaugurar a sala de integração sensorial, 
local equipado para melhorar a qualidade de vida dos alunos 
da Apae. A nova diretoria conta com os seguintes membros: 
presidente, José Maurício de Menezes; vice-presidente, Valdecir 
Domingues; 1ª secretária, MarinéiaBalmannJaroskewicz; 2º 
secretário, Paulo César Oleinick; 1º tesoureiro, Claudionor 
Sartori Adão; 2º tesoureiro, Luiz Francisco da Silva; diretor 
de patrimônio, Tarcino Luiz Davantel; diretora social, Maria 
Aparecida Vechiato de Menezes; diretor de esportes, Rogério 
Bernardes de Souza; diretor cultural, Leonidas Ribeiro; 
Conselho Fiscal - Felipe Zeni, Flávio Marcílio Basso, Elson 
Rubens Venâncio, Adilson José Silva Lino, Levi Alexandre 
Terézio, Amaury Gomes da Silva; Conselho de Administração - 
Alessandro Antonio Belonci, Luciana de Menezes Baur, Milena 
Fernandes da Silva Lino, Claudemir Bernardes de Souza, Moises 
Aparecido de Carvalho, Ronaldo Taborda Dezidério, Usdinei 
Coimbra, Regina PastoriAnizelli; Autodefensores - Ivan Carlos 
Gregório Bernardes e Alessandra Baldan Coimbra; suplentes - 
João Vitor Bran Bueno, André Luiz Rodrigues, Danielle Cristine 
Pinto e Jaíne Silva Delapena; Procuradores - Dr. Jeferson 
Ribeiro e Dr. Clóvis Roberto de Paula. 

APAE de Faxinal elege nova diretoria

Nos dias 02 e 03 de dezembro, de 2016, o aluno Marcos 
dos Santos da Escola Especial da APAE de Rosário do Ivaí, 
juntamente com a professora Vanessa Silva, representaram 
Rosário do Ivaí no Parajaps 2016, que aconteceu na cidade 
de Curitiba. O aluno participou da modalidade Arremesso de 
Dardo e entre os melhores atletas do estado do Paraná, um 
dedicado e esforçado atleta, que mostrou, mais uma vez, 
o seu empenho e sagrou-se campeão. "Agradecemos os 
professores, funcionários, demais alunos e a sociedade pelo 
incentivo e apoio. Em especial agradecemos a parceria e a 
credibilidade nos dada pela diretora Marta e pela Diretoria da 
APAE, representada pelo presidente Dr. Luiz Carlos, que nunca 
mediu esforços em contribuir para o melhor da nossa escola", 
nota divulgada pela professora Vanessa.

Aluno da APAE de Rosário é campeão 
no Parajaps

Roberto Requião (PMDB-PR), relator do projeto de abuso 
de autoridade no Senado, usou o seu perfi l no Twitter para 
criticar os manifestantes que saíram às ruas em apoio à Lava 
Jato e contra as mudanças feitas no pacote anticorrupção. O 
senador chamou os participantes dos atos de “mentecaptos 
manipuláveis” e os integrantes da força-tarefa da Lava Jato 
de “fundamentalistas e paladinos”. Nos últimos dias, membros 
do Judiciário e do Ministério Público têm atacado o projeto 
de abuso de autoridade por o verem como uma tentativa 
de intimidar as investigações. No Twitter, Requião também 
prometeu entregar um substitutivo ao projeto. “Com pitis ou 
sem pitis, com histerias e passeatas, ou sem, estou trabalhando 
para oferecer ao Senado, na terça, uma boa proposta de lei”, 
escreveu. O senador ainda fez posts contra o pacote das Dez 
Medidas contra a Corrupção, que foi aprovado na Câmara com 
diversas mudanças e agora está em discussão no Senado. 
“O conteúdo das ‘dez medidas’ vendia combate a corrupção, 
mas entregava fascismo e regressão a barbárie corporativa”, 
escreveu o senador. Na última semana, o juiz Sergio Moro foi 
ao Senado para discutir a proposta de abuso de autoridade. 
Na ocasião, o magistrado defendeu que ela não fosse debatida 
neste momento e que fosse incluído um artigo, garantindo 
que não confi guraria crime a divergência na interpretação da 
lei penal.

Requião chama manifestantes de 
mentecaptos manipuláveis

A reforma da Previdência irá, finalmente, igualar a 
aposentadoria de trabalhadores e políticos. Com as alterações 
previstas, todos terão de contribuir por, no mínimo, 25 anos e 
ter 65 anos de idade para conseguir o benefício. Os políticos 
possuem um regime diferenciado para obter a aposentadoria. 
O Plano de Seguridade Social dos Congressistas é parecido 
com as regras da Previdência para o servidor público federal. 
Para esses casos, com 35 anos de contribuição e 60 anos de 
idade, o aposentado recebe o salário integralmente. Os políticos 
também não podem acumular benefícios e a aposentadoria 
é suspensa se o deputado, por exemplo, voltar a exercer 
qualquer mandato eletivo. Essa reforma, contudo, foi realizada 
apenas em 1997. Antes disso, a aposentadoria era permitida 
ao parlamentar após apenas 8 anos de contribuição e 50 anos 
de idade. De acordo com o Congresso em Foco, mais de 2 mil 
pessoas ainda recebem salários integrais concedidos antes de 
1997. A reforma, porém, não inclui os militares, que continuam 
com os benefícios anteriores.

Políticos deverão se aposentar como 
trabalhadores normais

teria demitido os funcionários no dia anterior, e depois cometeu 
o ato extremo. Inicialmente foi acionado o SAMU, mas ao 
chegar ao local, foi percebido o óbito, por isso, o IML - Instituto 
Médico Legal e a Polícia Civil foram também avisados para 
fazer os devidos levantamentos.
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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.
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Eleições na entidade filantrópica Ferra Bode 
de Faxinal. Sai o presidente Cleodir, que fez 

uma grande gestão e entra o Fernando da Mundial, 
ao qual desejamos muito sucesso nessa jornada 

filantrópica. Parabéns a todos os membros dessa 
instituição a quem a cidade deve muito e que 

muito honra Faxinal.

A empresária Elizete de niver em Rio Branco do Ivaí. Recebe os Parabéns do 
esposo Vilmar, familiares e amigos. Parabéns!!

Isadora Lança de niver em Borró. Parabéns!!

Gislaine Paulussi 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

Formatura do Cmei Mina Antunes de Rosário do Ivaí 
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Turini parabeniza Londrina na comemoração 
dos 82 anos

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou voto de 
congratulações pelo aniversário de 82 anos de Londrina, 
comemorados em 10 de dezembro. A proposição do deputado 
estadual Tercilio Turini foi aprovada em plenário na sessão de 
quarta-feira (dia 7). Texto saudando Londrina: “Londrina chega 
aos 82 anos como uma cidade moderna, que acompanhou 
a evolução do mundo e soube se posicionar como um lugar 
de vanguarda nos mais diversos segmentos. Desde a sua 
colonização, sempre se destacou pela pujança, miscigenação 
de raças e ousadia. Logo nos primeiros anos de sua história, 
atraiu a atenção de diversos povos que buscavam vida nova 
e encontraram uma imensidão de fl orestas, terra roxa e água 
em abundância nos rios e córregos que cortam seu território. 
Rapidamente Londrina começou a produzir riqueza. Do ciclo da 
extração de madeira logo passou às lavouras de café e, a parti r 
de então, sua fama correu os conti nentes. O chamado ouro 
verde em pouco tempo elevou Londrina à Capital Mundial do 
Café, tamanha era a quanti dade e a qualidade dos cafezais. Foi 
uma época de muita fartura e enormes fortunas. Da cafeicultura 
passou ao novo modelo agrícola, com o trinômio soja-milho-
trigo, e se transformou num centro de pesquisa e geração de 
novas técnicas. Paralelo a isso, desenvolveu pecuária de ponta 
e se qualifi cou como referência em genéti ca animal. Base do 
desenvolvimento econômico de Londrina, o agronegócio foi a 
alavanca para o fortalecimento de outras ati vidades, entre elas 
o comércio e prestação de serviços, principalmente nas áreas de 
saúde e educação. Com isso, outros setores ganharam espaço 
na economia, construção civil, cultura, ciência e tecnologia. 
Londrina hoje é um centro nacional de excelência na medicina. 
É também polo de educação, especialmente no ensino superior. 
Tem movimento cultural reconhecido internacionalmente. 
Produz pesquisas cientí fi cas em várias áreas do conhecimento. 
Desenvolve tecnologia da informação e comunicação para o 
Brasil e o mundo. São conquistas de uma gente que sempre 
enfrentou e superou desafi os. Que soube enxergar além de 
seu tempo e sempre inovou. Que encarou adversidades e delas 
criou oportunidades. 

Parabéns Londrina, pelos 82 anos comemorados neste, 10 
de dezembro de 2106! 

Parabéns aos londrinenses pela garra e vontade de vencer!”

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.

 Alfi netadas entre candidatos a presidência da AMUVI
Prefeito Fábio Hidek de São João do Ivaí alfi netou o prefeito Beto Preto de Apucarana dizendo 

que não é candidato apenas para uma satisfação particular 
"Eu quero ser presidente da Amuvi para lutar em 

prol de todos os municípios, porque muitas vezes os 
pequenos fi cam esquecidos, e não para satisfazer um 
desejo particular ou interessado apenas na repercussão 
positiva de presidir a entidade, pensando em campanha de 
Deputado", disse Fábio Hidek. A declaração é facilmente 
entendida e tem endereço, ou seja: o prefeito Beto Preto, 
que também é candidato e que assessores já revelaram 

que seu próximo projeto e buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Além das polêmicas, até na 
segunda-feira, a conta estava apertada e cada um dos prefeitos tinha 13 votos, por tanto, empatados. "É difícil a disputa, porque 
Apucarana é grande, tem vários deputados pressionando prefeitos e eu considero uma batalha histórica como a de "Davi e 
Golias", mas tenho fé em Deus que tudo vai dar certo e iremos representar muito bem, as cidades da região", afi rmou Hidek. 
Beto preto, nega que almeja apenas uma satisfação pessoal e afi rma que vai buscar o desenvolvimento do Vale do Ivaí e isso 
envolve também as cidades menores. A eleição acontece no sábado, dia 10 de dezembro, em Cambira, a partir das 10 horas 
da manhã. Fábio Hidek Miura, de São João, apresenta Miguel Amaral, de Ivaiporã, como vice, inclusive Miguel abriu mão em 
favor de Hidek, e Gerôncio Carneiro Rosa, de Rio Branco, no cargo de 2º Secretário. Já Beto Preto, tem Antônio Santiago, de 
Grandes Rios, como vice e Paulo Wilson Mendes, de Califórnia - 2º secretário. Mais dezoito prefeitos, divididos em dois grupos 
de 09, estão inscritos nas duas chapas. Sorte lançada e resta apena aguardar o bate chapa.

Mutuários têm até o fi m do ano para acertarem com a Cohapar 
Os mutuários, pessoas que pediram empréstimo para compra de imóvel, que 

estão em dívida com a Companhia de Habitação do Paraná, a Cohapar, têm até o dia 
30 deste mês para regularizarem as prestações em atraso e colocar o fi nanciamento 
da casa própria em dia. Em Apucarana, escritório que atende várias cidades do Vale 
do Ivaí, aqueles que tiverem interesse em obter este benefício, podem procurar 
o Escritório Regional da Cohapar em Apucarana até o dia 23 de dezembro, na 
Rua Coronel Luis José dos Santos, 503, centro, ou ligar no telefone 3422-4214. 
A oportunidade faz parte do Programa de Recuperação de Crédito, criado pelo 

governador Beto Richa em 2013, por meio de lei, com o objetivo de facilitar a obtenção da documentação defi nitiva dos imóveis. 
O programa prevê a renegociação das dívidas de fi nanciamento imobiliário com descontos progressivos com base no número 
de prestações a serem pagas. Quem pagar as parcelas atrasadas à vista vai ter isenção total nos juros. Atualmente, cerca de 
17 mil famílias têm mais de três prestações pendentes e são classifi cadas como inadimplentes. A média da dívida por mutuário 
é de aproximadamente 3 mil e 500 reais. Segundo a superintendente fi nanceira da Cohapar, Dagmar Hannouche, a iniciativa é 
para que as pessoas não corram o risco de perderem as casas por terem os contratos cancelados. Todos os mutuários que se 
enquadram nos critérios do programa estão recebendo uma carta com boleto para pagamento até 30 deste mês. A equipe da 
Cohapar também está fazendo uma força-tarefa por meio dos 12 escritórios regionais para garantir o atendimento individualizado 
dos interessados em todos os municípios paranaenses. Quem desejar também pode buscar os postos de atendimento da 
Cohapar em Curitiba e escritórios regionais até o dia 22 deste mês. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8 
horas da manhã ao meio-dia e da uma e meia às seis da tarde. Mais informações disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br ou 
pelo telefone 0800 645 0055. (Repórter: Priscila Paganotto)

Gasolina e diesel fi cam mais caros 
Fumu ni nóis!

Em cidades da região, como Ivaiporã e Borrazópolis e Apucarana, que fi cam no 
Vale do Ivaí, donos de postos falam de 15 a 20 centavos de reajuste, o que deve 
acontecer nos próximos dias. Segundo o site da Folha Uol, os sindicatos de postos 
de combustíveis do Rio e de São Paulo disseram na terça, 6 de dezembro, que as 
distribuidoras já iniciaram o repasse do reajuste promovido pela Petrobras nos preços 
da gasolina e do diesel na noite de segunda (5). Se o repasse à gasolina fi car nos 
3,4% previstos pela estatal, o impacto na infl ação será de 0,12 ponto percentual, 

de acordo com estimativas do economista da FGV Andre Braz. De acordo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo de São Paulo (Sincopetro), o repasse médio até agora é de R$ 0,10 por litro de gasolina e de R$ 0,15 por litro de diesel. 
Na segunda, a Petrobras aumentou a gasolina em 8,1% e o diesel, em 9,5%. A estatal calculou que o repasse aos postos fi caria 
em ate R$ 0,12 na gasolina e R$ 0,17 no diesel. "Mal receberam a informação do aumento de preços da gasolina e do óleo diesel 
nas refi narias, as principais distribuidoras de combustíveis já lançaram, em suas páginas eletrônicas, os preços majorados", 
informou o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrifi cantes e Lojas de Conveniência do Rio (Sindicomb). Os 
preços são livres e dependem de políticas comerciais de distribuidoras e postos. Nos dois últimos meses, quando a Petrobras 
promoveu cortes, porém, não houve redução no preço de venda aos postos. Até a última sexta, sete semanas após o primeiro 
corte, o preço da gasolina nas bombas havia caído apenas 0,03% e o do diesel, 0,9%.
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e a
Um novo Brasil

Uma jovem brasileira, que mora no Japão, relatou o fato a uma 
amiga: "Ontem, um homem esteve em minha casa e deixou um 
galão de água em frente da minha porta. Informou que, durante a 
madrugada, seria feita uma vistoria no encanamento e o registro 
de água seria desligado por algumas horas. Uma equipe, junto 
com ele, estava passando em todas as casas para avisar, deixar 
o galão e pedir desculpas pelo eventual transtorno. Eu disse que 
não precisava deixar a água. Afi nal, no horário em que haveria o 
desligamento, eu estaria dormindo. Mas, o homem respondeu: Você 
paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não 
deixá-la sem água nem por um minuto. Se precisar mais, pode pedir. 
E prosseguiu, distribuindo os galões nas outras casas. Durante 
a madrugada, o grupo trabalhou nas ruas, em silêncio. No dia 
seguinte, retornaram, de casa em casa, somente para agradecer."

O fato parece quase inacreditável. Um galão de água deixado 
de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma 
eventual necessidade às duas ou três horas da manhã. Não é 
caridade, não é favor. É direito do cidadão que paga taxas e 
impostos. Um galão de água na porta. Um serviço de atendimento 
ao consumidor que funcione de forma fácil. Um policial em cada 
esquina. Nota fi scal entregue em todas as transações comerciais. 
Lixeiras por toda parte. Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, 
barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. 
Escolas efi cientes. Confi ança em vez de burocracia. Se todos 
concordamos que isso tudo seria ótimo acontecer em nosso país, 
por que não acontece? Quem emperra? Quem emperra somos 
nós, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas. Não 
podemos culpar o governo porque, em verdade, vivemos numa 
democracia, onde os governantes são eleitos pelo voto popular. 
A culpa é nossa. Nós é que estamos impedindo que o país se 
moralize e avance. Escolhemos mal nossos representantes. Agimos 
mal, como cidadãos, sempre nos perguntando como podemos 
faturar alguma coisa com essa ou aquela situação. Importante que 
cada um de nós inicie a sua própria moralização, passe a agir de 
forma ética, pense mais no bem comum e menos em si mesmo. 
Então, logo mais, a violência terá sido banida de nossas escolas, 
dos campos de futebol, da sociedade, em geral. E teremos uma 
sociedade mais justa. Autoridades zelando pelo bem comum. 
Cidadãos se preocupando com o outro. Primemos por ensinar aos 
nossos fi lhos o respeito ao próximo, do faxineiro ao professor, do 
atendente ao magistrado, do policial à mais alta autoridade do país. 
Sejamos cidadãos conscientes, zelando pela limpeza das ruas, 
dos parques e jardins, economizemos água e energia, primemos 
pela separação sistemática do lixo, colaborando com a reciclagem. 
Paguemos nossos impostos mas, sobretudo, votemos, de forma 
consciente, não porque alguém indicou o candidato, ou porque 
ele nos cumprimentou, durante a campanha, ou prometeu alguma 
vantagem pessoal.

Sim, nosso Brasil pode se tornar o gigante da moralidade, da 
decência, da hombridade. Verdadeiro exemplo de país iluminado 
pelo sol do novo mundo, pela luz do Evangelho de Jesus. Pensemos 
nisso e comecemos a agir. O Brasil espera que cada um cumpra o 
seu dever.

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
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HORÓSCOPO
                           Áries
                Marte continua avançando no signo 

                                de Aquário e distribui uma energia contagiosa 

que você pode usar positivamente dependendo de suas 

capacidades! Que tal canalizá-la em atividades sociais, 

organizando reuniões e confraternizações com os 

amigos? Você poderá aproveitar a infl uência de Urano 

para planejar sua viagem de ferias, mas lembre-se de 

viajar com os amigos ou com o seu parceiro amoroso, 

pois você estará muito disposto para os relacionamentos 

íntimos. Porém, a oposição de Urano a Júpiter é bastante 

"explosiva" e se não for bem canalizada o exporá a 

reações incontroláveis e até mesmo perigosas. Malhe 

bastante para descarregar na academia!

                       

                
                                de Aquário e distribui uma energia contagiosa 

                          Peixes
                       Muitas vezes você se encontra 
                        envolvido numa situação bem diferente 
daquela desejada e por causa disso deseja abandonar a 
luta! Apesar das frustrações eventuais, não deve fazer 
isso! Este período mais complicado está acabando e 
logo você conseguirá realizar os seus desejos e alcançar 
seus objetivos. Afaste de sua mente os pensamentos 
negativos que minam sua autoconfi ança. Esta pode 
ser uma semana de pequenos êxitos se continuar sendo 
paciente e persistente. Cada desafi o que a vida lhe 
propõe representa um passo a mais na direção de seu 
desenvolvimento pessoal e, especialmente, espiritual. 
Cuide de sua saúde evitando bebidas alcoólicas e 
outras drogas.

                         

                       
                        envolvido numa situação bem diferente 

                          Touro
                  Com seu regente agora no signo de 
                              Aquário você sentirá um desejo muito 
grande de estar com amigos e as confraternizações 
do fi nal de ano são o lugar ideal para você usar 
adequadamente as sugestões do céu! Não fique 
ruminando sobre as coisas que não deram certo e 
concentre-se nos seus êxitos, mesmo que não tenham 
sido tão completos, pois a felicidade se encontra nas 
pequenas coisas. As confi gurações lunares do início da 
semana salientam uma inclinação natural para você ir às 
compras, o que pode ser perigoso se você não conseguir 
se controlar, gastando em demasia e comprometendo 
assim o seu orçamento. O céu aconselha prudência e 
controle em todos os sentidos!

                       

                  
                              Aquário você sentirá um desejo muito 

                         Gêmeos
               Enquanto o sol e Saturno continuam na 
               oposição ao seu signo Mercúrio, seu regente 
inicia um trânsito em Capricórnio, promovendo uma 
sensação de fi rmeza e segurança que pode ser útil, 
especialmente no campo profi ssional. Porém, lembre-se 
que esse é um aspecto astrológico que indica um 
aumento das suas responsabilidades pessoais, sejam 
elas familiares que profi ssionais. Aliás, nesse campo, 
poderá concluir acordos, assinar contratos, e resolver 
confl itos, inclusive judiciais. Você poderá precisar 
cuidar de uma pessoa idosa de sua família que lhe 
causará preocupações. Em compensação, o campo 
afetivo ganha aspectos favoráveis, indicando fi rmeza 
e estabilidade.

                       

               Enquanto o sol e Saturno continuam na 
               oposição ao seu signo Mercúrio, seu regente 

                         Câncer
                           Você irá iniciar a semana sentindo-se 
                             lento, preguiçoso e demorará 
para engrenar nos seus compromissos profi ssionais. 
Algumas coisas que não estão correndo bem podem 
fazê-lo desistir de ir adiante com seus projetos pessoais. 
Apesar das condições não muito favoráveis você saberá 
lidar com as adversidades se não fi zer tempestade 
num copo d´agua. Não chore sobre o leite derramado. 
Deixe para trás tudo aquilo que não deu certo e avance 
confi ante rumo aos seus objetivos. Tudo pode dar 
resultados positivos, bastando mudar a abordagem 
costumeira e experimentando técnicas mais criativas. 
Aproveite para refl etir sobre o seu estilo de vida e 
melhore seu cardápio com alimentos mais saudáveis.

                       

                           
                             lento, preguiçoso e demorará 

                         Leão
                           Você está cheio de energias e, mesmo 
                   diante das condições difíceis que se 
apresentam no seu dia a dia, consegue superar os 
obstáculos, contornando-os com criatividade e 
inteligência. Porém, como o seu regente, o Sol, se 
encontra em conjunção com Saturno, você precisa se 
manter prudente, especialmente nos seus investimentos 
e gastos para não comprometer seu orçamento nesse 
fi nal de ano. Esta semana pode ser marcada por reuniões 
profi ssionais, ou mesmo sociais, portanto, tente relaxar 
e relevar os assuntos menos importantes para não se 
sobrecarregar e estragar este momento de energias mais 
favoráveis. Evite alimentos apimentados e picantes 
para não comprometer sua digestão.

                       

                           
                   diante das condições difíceis que se 

                           Virgem
                 Você encontra agora alguns desafi os 

                    à sua frente e algumas situações 
profi ssionais parecem estar desgastando sua saúde 
física e mental. As confi gurações astrológicas atuais 
não são muito favoráveis, mas se você aprender a 
contornar os obstáculos com maleabilidade e esperteza, 
conseguirá pequenos êxitos e talvez você possa relaxar 
um pouco nos afazeres de seu dia. Procure desabafar 
com algum amigo confi ando as suas preocupações 
pessoais de forma a conseguir outra opinião e talvez 
alguns conselhos úteis. Os melhores momentos da 
semana serão proporcionados pelas reuniões sociais 
e confraternizações desse período natalino.

                       

                 
                    à sua frente e algumas situações 

                           Libra
                     Você consegue o que quer neste 
                   momento porque as confi gurações 
astrológicas lhe são altamente favoráveis! Você pode 
usar esta energia favorável para estreitar os laços de 
amizade no âmbito social e também para conseguir 
sucesso no profi ssional. De fato, o seu carisma natural 
será muito útil para conseguir pequenos êxitos e um 
sucesso moderado. Aproveite este momento também 
para os cuidados pessoais, não negligenciando os 
cuidados estéticos e nem os cuidados com a saúde! 
Que tal iniciar uma dieta detox a fi m de se preparar 
para os excessos dos festejos natalinos? No inicio da 
semana pode haver uma tendência a cometer excessos 
alimentares.

                       

                     
                   momento porque as confi gurações 

                        Escorpião
                              Você está se empenhando bastante 
              para  concluir seus projetos profi ssionais e 
pode também pensar em investir parte de seu tempo 
preparando os novos projetos para o próximo ano. 
Lembre-se, porém, de não forçar a barra nas situações 
profi ssionais para não angariar inimizades, que neste 
momento só poderiam lhe prejudicar. Fique na sua, 
mantendo um "low profi le" de forma a não atrair 
holofotes sobre o seu sucesso pessoal. Afi nal, você 
deu duro para conseguir chegar onde está e merece 
o seu sucesso! No âmbito da saúde, o céu lhe envia 
um conselho: evite os alimentos com excessos de 
pimenta e especiarias que podem prejudicar o aparelho 
gênito-urinário.

                       

                              
              para  concluir seus projetos profi ssionais e 

                       Sagitário
                O Sol avança em seu signo e se encontra 

                no segundo decanato e aos poucos se 
aproxima de Saturno, também em seu signo, podendo 
signifi car o aumento das preocupações, especialmente 
no campo profi ssional. O melhor aspecto da semana 
será oferecido pelo sextil entre Saturno e seu regente, 
Júpiter, podendo signifi car a conclusão favorável de 
um processo ou ação judicial. O momento é favorável 
também para a compra e venda de imóveis e outros bens 
materiais. O momento é de estabilidade e progresso, 
porém as coisas avançam devagar; portanto, você 
precisa abusar da paciência. Na saúde: cuidado com 
quedas e contusões.

                       

                O Sol avança em seu signo e se encontra 

                no segundo decanato e aos poucos se 

                       Capricórnio
                  No trabalho você consegue ótimos 
              resultados e seu empenho pessoal está 
sendo reconhecido por seus colegas e superiores. É 
fundamental que você continue usando essas energias 
positivas para poder concluir os projetos em andamento 
e para implementar seus planos pessoais. Porém, em 
algum momento sentirá um freio e uma difi culdade 
maior para obter o sucesso desejado. Nesses momentos 
mais difíceis procure a colaboração de parceiros 
e colegas de trabalho, pois conseguirá melhores 
resultados trabalhando em equipe. As reuniões sociais 
e as confraternizações o ajudarão a relaxar um pouco, 
aliviando o peso das preocupações profi ssionais.

                       

                  
              resultados e seu empenho pessoal está 

                          Aquário
                Você é um ser carismático quando quer 

                  e neste período está sendo benefi ciado por 

aspectos astrológicos favoráveis, portanto aproveite! As 

suas relações pessoais se enriquecem com as reuniões 

sociais tão usuais neste período, mas você pode ainda 

encontrar um parceiro amoroso se é isso que deseja! 

De fato, com o trânsito de Vênus em seu signo, pode 

chover na sua horta e você perceberá a facilidade de 

atrair para si os olhares e as atenções das pessoas ao seu 

redor. A consolidação dos seus relacionamentos atuais 

também se estende ao âmbito familiar. Não perca de 

vista os seus objetivos profi ssionais, pois as redes de 

relacionamentos lhe serão igualmente úteis.

                         

                
                  e neste período está sendo benefi ciado por 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Construtora abala os alicerces 
da República

O Congresso começa a ruir!
Segundo aquele, veio deitado - Nada ta tão ruim 

que não possa piorar – piorou. Nada poderá ser 
com antigamente ou como agora, nessa republica de 
ladrões, chamada Brasil. Caiu a casa, perdeu ladrão, 
mãos ao alto, bandidos, é o mínimo que podemos 
desejar aos nobres políticos brasileiros, e que 
sejam encaminhados para a prisão; ou é só fazer 
uma cerca de arame farpado em volta do Congresso 
e colocar vigias. Isso sem dizer de algumas sedes 
de governos estaduais, assembléias legislativas, 
prefeituras e câmaras municipais. Caiu geral, 
mas ainda não pode ser o fim, isso é apenas o 
começo para reestruturar o País politicamente, e 
só quem pode fazer isso é o povo brasileiro, que 
é a pior vítima desses bandidos transvestidos de 
políticos. Ou tomamos vergonha na cara, ou então 
é merecido todo o sofrimento causado por esses 
meliantes. Somos passíveis de erros, mas o erro 
foi enorme, e para sanarmos, precisamos ser duros 
e inflexíveis, temos que banir pra sempre, alijar 
esses bandidos da política brasileira. A Internet 
está ai, vamos viralizar os nomes dos bandidos, de 
norte a sul e de leste a oeste do Brasil, por todas 
as redes sociais. Vamos mostrar a cara daqueles 
que quebraram o Brasil e que fizeram mais do que 
isso; através de seus atos, fazem 200 milhões de 
pessoas sofrerem, matam pessoas, comprometem o 
futuro, mas vivem em redomas de cristais. Temos 
que rompê-las, é a única saída. A eleição é a 
estratégia e a arma é o voto!  Nome de alguns 
citados na delação de premiada de Claudio Melo 
Filho da Odebrecht e seu codinome na planilha de 
pagamento da empresa; Michel Temer – PMDB; Renan 
Calheiro (PMDB-AL), o Justiça; Rodrigo Maia (DEM-
RJ), Botafogo; Eliseu Padilha (PMDB-RS), Primo; 
Moreira Franco (PMDB-RJ), Angorá; Romero Jucá 
(PMDB-RR), Cajú; Eunício Oliveira (PMDB-CE), Índio; 
Gedeu Vieira Lima (PMDB-BA), Babel; Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), Carangueijo; Jaques Vagner (PT-BA), 
Polo; Delcidio Amaral (ex-PT-MS), Ferrari; Inaldo 
Leitão (ex-deputado-PB), Todo Feio; Duarte Nogueira 
(PSDB-SP), Corredor; Lucio Vieira Lima (PMDB-BA), 
Bitelo; Francisco Dorneles (PP-RJ), Velhinho; Ciro 
Nogueira (PP-PI), Cerrado; Heraclito Fortes (PSB-
PI), Boca Mole; Paes Landin (PTB-PI), Decrépto; 
Anderson Dornelles (ex-braço direito de Dilma), 
Las Vegas; Lidice da Mata (PSB-BA), a Feia; José 
Carlos Aleluia (DEM-BA), Missa Agripino Maia (DEM-
RN); Arthur Virgilio (PSDB-prefeito de Manaus); 
Gim Argello (ex-senador-DF). Vem por ai, muitos 
outros, essa é apenas a lista de um dos mais de 
70 possíveis delatores da Odebrecht. A República 
balança! - TMJ 

MP - Lula enriqueceu com tráfi co de infl uência no governo Dilma 
O ex-presidente Lula, réu na Operação Lava-Jato e alvo 

de sucessivas denúncias de tráfi co de infl uência, corrupção 
e lavagem de dinheiro, terá um novo encontro com a Justiça. 
As suspeitas, fortes, são de enriquecimento próprio e de seus 
familiares a partir da venda de supostas facilidades a grandes 
empresas e lobistas no governo Dilma Rousseff. Este é o teor 
da mais recente denúncia apresentada pelo Ministério Público 
Federal na sexta-feira e obtida por VEJA. Nela, segundo a 

acusação, Lula atuou em benefício da empresa sueca Saab, 
fabricante dos caças Gripen, e das montadoras MMC e CAOA a 
partir da intermediação do casal de lobistas Mauro Marcondes e 
Cristina Mautoni, alvos da Operação Zelotes. No esquema, Lula se 
vendia como o homem que mandava e desmandava no governo 
Dilma. Em troca, recebia repasses por meio de seu fi lho caçula, 
Luís Cláudio Lula da Silva. E-mails, atas de reuniões e agendas 
do Instituto Lula foram juntados à investigação como prova.

Temer pediu R$ 10 milhões à empreiteira
O presidente Michel Temer (PMDB) pediu R$ 10 milhões ao 

empreiteiro Marcelo Odebrecht em 2014. A informação estaria 
na delação do executivo Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente 
de Relações Institucionais da Odebrecht, um dos 77 delatores 
da empreiteira na Operação Lava Jato. A Veja informou que teve 
acesso à íntegra dos anexos de Melo Filho, que trabalhou por 
12 anos, como diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. 
Em 82 páginas, o executivo contou como a maior empreiteira do 
País comprou, com propinas milionárias, integrantes da cúpula 
dos poderes, Executivo e Legislativo. O relato atinge Temer. De 
acordo com o delator, os R$ 10 milhões foram pagos em dinheiro 
em espécie ao braço direito do presidente, o chefe da Casa 

Civil, Eliseu Padilha. O dinheiro também teria sido repassado ao 
assessor especial do peemedebista, José Yunes, seu amigo há 
50 anos. Segundo a revista, deputados, senadores, ministros, 
ex-ministros e assessores da ex-presidente Dilma Rousseff 
também receberam propina. A distribuição de dinheiro ilícito teria 
alcançado integrantes de quase todos os partidos. O delator 
apresentou e-mail, planilhas e extratos telefônicos para provar 
suas afi rmações. Uma das mensagens mostra Odebrecht, o dono 
da empresa, combinando os pagamentos a políticos importantes, 
identifi cados por valores e apelidos como “Justiça”, “Boca Mole”, 
“Caju”, “Índio”, “Caranguejo” e “Botafogo”.

Justiça bloqueia milhões de esposa de ministro
Justiça bloqueia 3,1 milhões de reais da conta bancária 

de Maria Eliane, esposa do ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha. Ela é sócia do ministro e é também uma das 
proprietárias de duas fazendas no município de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, no Mato Grosso. O bloqueio é uma forma 
de garantir a reparação dos danos ambientais provocados pelo 
desmatamento ilegal nas propriedades. A Justiça determinou 
um bloqueio total de 108 milhões de reais. Nas contas do 
ministro foram encontrados pouco mais de 4,2 mil reais. O 
juiz Leonardo Tumiati determinou o bloqueio de bens e das 

contas bancárias do ministro Padilha e de suas duas empresas, 
Jasmim Agropecuária e Rubi Assessoria, de Maria Eliane, da 
Agropecuária Paredão e de Marcos Antonio Assi Tozzatti. O 
Ministério Público do Mato Grosso também considerou “muito 
precárias” as condições do alojamento dos trabalhadores de 
uma das fazendas inspecionadas. Eliseu Padilha disse a VEJA 
que não é o responsável pela contratação dos trabalhadores. As 
terras, segundo ele, estão arrendadas para terceiros. Imagens 
de satélite mostram a progressão do desmatamento, em 1998 
e em 2015 e alojamento precário na fazenda de Eliseu Padilha

Juiz determina prisão de Adriana Ancelmo mulher de Cabral
O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro, determinou na terça-feira a prisão preventiva da mulher 
do ex-governador Sérgio Cabral, a advogada Adriana Ancelmo. 
Ela é investigada na Operação Calicute, desdobramento da 
Operação Lava Jato que levou à prisão Cabral e aliados, e também 
foi denunciada pelo Ministério Público Federal. As investigações 
apontam que o grupo do peemedebista teria desviado 224 milhões 
de reais de contratos públicos do estado do Rio com empreiteiras 

como Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Delta, cujos 
executivos delataram o esquema. Segundo a apuração da 
Operação Calicute, há evidências de que a ex-primeira dama 
recebeu dinheiro de operadores fi nanceiros do ex-governador e 
teria usado seu escritório de advocacia, o Ancelmo Advogados, 
para lavar dinheiro de propina destinado ao marido. Ela foi alvo de 
condução coercitiva na Calicute, que também cumpriu mandado 
de busca e apreensão no Ancelmo Advogados.

Trabalhador precisará contribuir por 49 anos para receber 100%
Para receber 100% do seu salário médio quando se aposentar, 

o trabalhador precisará contribuir para a Previdência por 49 anos, 
de acordo com o novo modelo proposto pelo governo nesta terça-
feira. A reforma propõe que a regra de cálculo do benefício seja um 
piso de 51% da média de salários de contribuição do trabalhador, 

acrescido de 1 ponto porcentual por ano de contribuição. Na 
prática, o piso da taxa de reposição será de 76% da média de 
salários, uma vez que a idade mínima subirá para 25 anos. 
As informações foram dadas na terça-feira pelo secretário da 
Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

 J
 O
 R
 N
 A
 L

 S
 Ó

 N
 E
 G
 Ó
 C
  I
 O
 S

 J
 O
 R
 N
 A
 L

 S
 Ó

 N
 E
 G
 Ó
 C
  I
 O
 S

 J
 O
 R
 N
 A
 L

 S
 Ó

 N
 E
 G
 Ó
 C
  I
 O
 S

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

      

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GRANDES RIOS INFORMA:

       2016
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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, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais
7) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 550,00 mensais
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (quatro 
disponíveis)
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Pastor Luiz Santiago – 160, R$ 
460,00 mensais
10) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
11) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais 
12) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais
13) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 900,00 mensais
14) Chácara com área de 
14.000,00m², próximo ao lago 
saracura, R$ 500,00 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) Chácaras área a partir de 
6.500m², com instalação elétrica 
e hidráulica, em Cruzmaltina, R$- 
90.000.00
16) Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00 

LOCAÇÃO

14) Casa Alvenaria 98,00m²  

VENDA

Rosário do Ívai agora com novidades: 
aulas 1 vez por semana ou 100% online

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos 
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por 
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC, 
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe 
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o 
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número 
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar 
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe. 
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis; 
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências 
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas (Economia), Geografi a - Licenciatura, História 
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas 
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura, 
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia 
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em: 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e 
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão 
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, 
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação 
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros 
presenciais semanais obrigatórios, tem encontros 
presenciais quinzenais obrigatórios para as aulas práticas.

FONES 
(43) 3461-2222 e 

9659-2121

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

UNOPAR EAD -  Se você quer estudar, procure 
o Polo da Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia, 

qualidade e facilidade para concluir seus estudos 
ou fazer uma nova faculdade. Aproveite e faça 

isso agora, porque "Tempo" é dinheiro

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

CONTATO:
(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp

Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

TERRENOS FAXINAL
-Terreno 10x20,5 e 10x30 área Central: Rua 

Ismael P. Siqueira, esquina com Rua José 

Martins Vieira. Consulte Valor.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal. 

Consulte Valor.

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa 

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

R$60.000,00.

- Terreno10x20 200m² Residencial do Lago. 

Asfalto. R$35.000,00.

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles, 

Rua 31 de Março. Asfalto. R$65.000,00.

- Terreno 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


