
EDIÇÃO Nº 570 - ANO 12 - FAXINAL, 17 DE DEZEMBRO DE 2016                            Diretor Proprietário: Tolstoi Mantovani Júnior                        R$: 1,00

  AUTO POSTO
   PILAR
(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n  - Grandes Rios - PR

Troca de óleo  
3x no cartão 

sem juros

De 19/12 a 25/12
Farmácia Santa 

Maria
9951-9891

- 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
Mais um ano chega ao fi m, mais uma vez o espírito de Natal 

chega para suavizar os nossos dias, e trazer brilho e alegria para a 
nossa vida. Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano, e 
por ter tido a oportunidade de aprender e crescer, como profi ssionais 
e pessoas. O nosso pedido especial para o próximo ano que se 
aproxima é que a energia e as boas vibrações encham os nossos 
corações com o amor do Natal, e permaneçam sempre em nossas 
vidas. Que sejam para todos, um Natal muito Feliz e um Ano Novo 
pleno de realizações! Muito sucesso, paz, amor e saúde. É o que 
deseja o vereador Faguinho a todo povo, de Grandes Rios, Flórida 
do Ivaí, Ribeirão Bonito e região.
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LINGUA DE FOGO
Fizeram as crianças chorar, agora quem vai chorar 

são os malandros e as cumadis. Antes tarde do que 

nunca! Cadeia neles!

 Homem brabo da Terra do Boi foi pro hospital porque 

o negão buliu nele. HHuuuiii!

De alguém que conhece - Engraçado, têm muitos 

municípios em que o MP e a Justiça estão trabalhando 

contra a corrupção e os maus elementos. Já em outros, 

ou se acovardam ou são mesmo, incompetentes. O Moro 

deve ser o norte! 

Cheinha metida ta prenhe. Procura-se um pai. Quem 

tiver coragem que se candidate. To fora! Fuja loko! 

Essa é do olho vivo - Madame do carro escuro vai 

pra Apucarana, bate em estacionamento e quer receber, 

dizendo que bateram no carro dela, mas não sabia que 

tinha câmera. Pulou! Vai pagar o carro da outra e não 

adiantou a carteirada.

De um cidadão que conhece - Como pode um 

bandidinho estar a serviço de um politiqueiro eleito. Acho 

que o pó é a resposta!

Morena da buzanfa grande, diz que valeti do 

instrumento pequeno, não dá nem no plástico, imagine 

no couro. Tamo na fi la, mais vale um pequeno brincalhão 

do que um grandão mole. O loko meu!

O luluzinho veiaquinho ta indo embora mais deixa 

a última herança, o que já era um asfalto farofa, agora é 

também um asfalto colcha de retalhos. Já vai tarde! 

Dois indivíduos conversando na Terra da Uva - Aqui 

já tem gente estudando mandarim. Não é mandarim seu 

besta é chineis. Eta povinho ignorante! Cabe ai uma 

escola de japonês!

Até na cidade dos cornos a concorrência ta grande. 

Devido à concorrência, tem até cornitude de graça. É a 

promoção da cornitude, de fi nal de ano! 

Na Terra da Madeira, moreninha Bom-Bom, diz que 

quer ser recheada, mas de champanhe. É caro!

De um cidadão revoltado - Quando você elege 

alguém, espera um pouco de paz, segurança, saúde e 

bem estar social. Pois é, espero que você tenha sorte 

nos anos vindouros, pois esses últimos foram horríveis. 

Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Prepare 

o lombo!

Na Terra do Café, Flor do Cafezá, está lindia. To 

doidinho nela! Será que dá pra dar uma regadinha? Corre 

atrás mané!

Na Terra do Tumati. Loirona gostosona. E como! 

Com seus shortinhos está tirando a atenção até dos 

motoras, também com esse par de coxas, air bags e o 

pára-choque trazeiro, só quem não gosta é os bambis. 

Parem de se meter na vida dos outros! Deixe a boneca 

em paz. Tamo junto gostosona!

Como se não bastasse à crise, agora os ladrões 

estão fazendo hora extra. Fumo ni nóis!

De um cidadão exagerado - A Rés-pública está 

podre, o Congresso, as assembléias, as câmaras e as 

prefeituras, cheiram mal. Será? É vero! Está descortinando 

as maracutaias em geral. O povo já começa a pisar na 

lama, logo vem a mer...

  PARA REFLETIR
"Prefiro que enxerguem em mim erros com arrependimento 

do que uma falsa perfeição."
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do que um grandão mole. O loko meu!

O câncer está exposto e as feridas abertas
O Brasil só pode mudar através daquele que o jogou na lama e quem por direito pode 

fazer isso, o Povo. Um longo caminho de erros se paga com uma longa caminhada para 
reverter o processo, pois as ervas que plantamos, são por demais, daninhas e venenosas. 
A cura é longa, mas antes tarde do que a morte! As manifestações populares são luz 
no limiar de novos tempos. O MP ainda é independente, já a Justiça está perdida em 
si mesma, provando que o STF, também é feito de homens que só pensam em si mesmos, 
assim como seus pares nesse Congresso corrupto. Enquanto os integrantes do Supremo 
forem indicados por mandatários da União, nada mudará, pois dessa forma, não existe 
independência de poderes. Neste instante, um governo corrupto e sem moral, ética e 
vergonha na cara está aprovando tudo a toque de caixa. Estamos sendo governados por 
bandidos e não fazemos nada ou quase nada, todas as entidades, menos a força tarefa 
da Lava Jato, não funcionam. Graças a apenas um grupo pequeno de batalhadores, locados 
em Curitiba, podemos estamos no apagar das luzes, de um velho, corrupto, incompetente 
e bandido governo; e no limiar de novos e bons tempos. Pelo menos assim espero! A 
morte de uma velha república e o nascimento de outra, melhor e mais decente, honesta 
e competente. O ano que finda, como muitos pensam, não foi o pior da história, mas 
sim aquele em que identificamos a doença que nos deixam fracos, sem ação e poderia vir 
a matar. Agora cabe a nós cuidar dela, extirpar os tumores e irradiar com trabalho, 
esperança, fé e amor, nosso caminhar nesse novo ano. Não há muito a comemorar no 
findar desse ano, mas estamos vivos, a esperança deve ser renovada, apesar do câncer 
exposto e as feridas abertas. Desejo a todos nós um bom Natal, e um ano repleto de 
mudanças. - TMJ
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 19/12 a 25/12

Lula tinha ‘controle supremo’ da corrupção 
na Petrobras, diz MPF

Na denúncia apresentada ontem ao juiz federal Sergio 
Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros 
oito acusados, a força-tarefa da Operação Lava Jato voltou 
a ressaltar a posição de comando do petista no petrolão. Os 
procuradores do Ministério Público Federal afi rmam que o 
ex-presidente tinha “controle supremo” do esquema de corrupção 
e “dominava toda a empreiteira criminosa, com plenos poderes 
para decidir sobre sua prática, interrupção e circunstâncias”.  
Em setembro, na coletiva de imprensa em que detalharam 
a outra denúncia contra Lula, os procuradores haviam se 
referido a ele como “comandante máximo” e “grande general” 
do esquema de corrupção na Petrobras. “É evidente o controle 
supremo desempenhado por Luiz Inácio Lula da Silva nos 
atos de corrupção que levaram às fraudes nos procedimentos 
licitatórios para a execução das obras”, afi rma a força-tarefa 
da Lava Jato. Os investigadores dizem na peça apresentada a 
Moro que, enquanto presidente da República e líder máximo do 
PT, “Lula agiu para a instituição e a manutenção do esquema 
criminoso, além de ter sido o agente que dele mais se benefi ciou”. 
No trecho da denúncia intitulado “A ação criminosa de Lula”, 
os procuradores do Ministério Público Federal enumeram o 
que chamam de “triplo objetivo” alcançado pelo petista no 
petrolão: “(a) governabilidade assentada em bases espúrias; 
(b) fortalecimento de seu partido – PT –, pela formação de uma 
reserva monetária ilícita para abastecer futuras campanhas, 
consolidando um projeto, também ilícito, de perpetuação no 
poder; (c) enriquecimento com valores oriundos de crimes”. 
Especifi camente em relação aos pagamentos de propina 
pela Odebrecht a Lula, que baseiam a denúncia, o Ministério 
Público Federal afi rma que o ex-presidente “recebeu, direta e 
indiretamente, mediante deduções do sistema de caixa geral 
de propinas do Partido dos Trabalhadores, vantagens indevidas 
durante e após o término de seu mandato presidencial”.

Senado aprova projeto que a altera a Lei de 
Licitações

O Plenário do Senado aprovou projeto que altera a Lei 
de Licitações e Contratos. O texto tem sido defendido pelos 
senadores como um novo marco legal para essa área. Além 
de trazer regras novas, consolida regras presentes em 
diferentes leis que tratam das licitações, do pregão e do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). O projeto (PLS 
559/2013) segue para a Câmara dos Deputados. - Nós estamos 
próximos a tomar, talvez, a mais importante decisão deste ano 
legislativo, que é a atualização da lei de licitações - disse o 
presidente do Senado, Renan Calheiros, citando San Tiago 
Dantas, para quem as leis envelhecem e precisam, portanto, 
ser modernizadas e recuperadas e atualizadas. Entre as 
inovações, destacam-se a inversão de fases – o julgamento 
das propostas antes da habilitação – e a contratação do seguro, 
que poderá garantir a conclusão de uma obra pública em caso 
de difi culdades enfrentadas pela empresa contratada. O texto 
também estabelece o fi m dos projetos básico e executivo, 
inserindo a fi gura do projeto completo. 

ALERTA DE DENGUE 
Levantamento mostra que 75 municípios apresentam risco de dengue, alguns no Vale do Ivaí 

Um levantamento feito pela Secretaria Estadual da Saúde 
mostrou que 75 cidades do Paraná estão em estado de alerta 
para epidemias de dengue, de acordo com o índice de infestação 
do mosquito transmissor. Os dados foram apresentados após o 
Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) 
referente ao mês de novembro realizado por 303 municípios. 
O LIRAa é um cálculo que compara a quantidade de imóveis 
visitados pelos agentes de saúde com a quantidade de focos com 
larvas do mosquito encontrados nessas visitas. “Atualmente, o 
Governo do Estado recomenda que as prefeituras façam esse 
levantamento nos meses de fevereiro e novembro para que 
possamos monitorar a situação no Paraná”, explica a chefe 
do Centro estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte. O 
resultado abaixo de 1% é considerado fora de perigo (menos de 
uma casa infestada para cada 100 pesquisadas), de 1 a 3,9% 
é estado de alerta (de uma a três casas infestadas para cada 
100 pesquisadas), e acima de 4% há risco de surto e demanda 
ações emergenciais (quatro ou mais casas infestadas para 
cada 100 pesquisadas). ALTO RISCO - Segundo o mesmo 
levantamento, três municípios apresentaram o índice de alto 
risco para epidemias, ou seja, com valor igual ou acima de 
4%. São Miguel do Iguaçu, na região Oeste, registrou 4% de 
índice de infestação; Pitangueiras, no Norte Central, 4,63%; e 
Jacarezinho, no Norte Pioneiro, apresentou o valor de 4,8%. 
Além das cidades em risco, já foi confi rmada a presença do vetor 

em 313 municípios do Estado em 2016. “Onde há mosquito, 
pode haver doença. Além da dengue, o Aedes aegypti pode 
transmitir várias outras patologias. Portanto, mesmo que o 
município ainda não apresente casos de dengue, o perigo existe 
e a principal recomendação é não deixar o Aedes nascer”, diz 
Ivana. Municípios com alerta - Corumbataí do Sul - Nova Aurora 
- Santo Antônio da Platina - Quinta do Sol – Mamborê - Nova 
Prata do Iguaçu – Marumbi – Mirador – Lupionópolis - São 
João do Ivaí – Califórnia - Grandes Rios - Altamira do Paraná 
– Sertaneja – Ivatuba – Ampére – Mariluz - Formosa do Oeste 
- Brasilândia do Sul – Indianópolis – Jesuítas - Espigão Alto 
do Iguaçu – Marialva - Prado Ferreira - Santa Inês - Moreira 
Sales - Nova Londrina - Assis Chateaubriand – Guaíra - Santo 
Antônio do Caiuá – Leópolis – Andirá - Pérola d'Oeste - Maria 
Helena – Assaí – Paranapoema – Realeza - Capitão Leônidas 
Marques - Nova Esperança - Terra Roxa – Toledo - Santa 
Terezinha de Itaipu – Iretama – Londrina - Bela Vista do Caroba 
– Corbélia – Roncador – Rondon - Bela Vista do Paraíso – 
Jaguapitã - Santa Mariana - Santa Amélia – Mercedes - São 
Jorge do Patrocínio – Tapira - Esperança Nova - Planaltina do 
Paraná – Itambé – Perobal - São Pedro do Ivaí - Centenário 
do Sul - Francisco Alves – Xambrê – Douradina - Terra Boa 
– Sarandi - Ouro Verde do Oeste – Palotina - Alto Piquiri – 
Guaporema - Novo Itacolomi - Rio Bonito do Iguaçu - Campo 
Mourão – Umuarama - Santa Fé. 

CCJ da Câmara aprova PEC da Reforma da Previdência
Após quase 12 horas, a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada 
de quinta-feira, 15 de dezembro, por 31 votos a favor e 20 
contra, o parecer do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS) pela 
constitucionalidade da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287/16, que trata da reforma da Previdência. O governo 
teve difi culdades em aprovar a admissibilidade no colegiado. 
Durante a reunião, diversos partidos da base aliada se 
manifestaram contrários a pontos da proposta. Com a aprovação 
do parecer, a próxima etapa será a criação de uma comissão 
especial para debater o mérito da proposta, que estabelece 
que o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e 
pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. 
Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria - que 
corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição, 
acrescidos de um ponto percentual desta média para cada 
ano de contribuição. Todos os trabalhadores ativos entrarão no 

novo sistema. Aqueles que têm menos de 50 anos (homens) 
ou 45 anos (mulheres) deverão obedecer às novas regras 
integralmente. Quem tem 50 anos ou mais será enquadrado 
com uma regra diferente, com tempo adicional para requerer o 
benefício. Aposentados e aqueles que completarem os requisitos 
para pedir o benefício até a aprovação da reforma não serão 
afetados porque já têm o direito adquirido. A medida é uma 
das principais propostas do Palácio do Planalto para tentar 
reequilibrar as contas públicas. A estimativa é que as mudanças 
garantam uma economia de cerca de R$ 740 bilhões em dez 
anos, entre 2018 e 2027. Os deputados também criticaram 
a defi nição de uma idade mínima para a aposentadoria. “No 
Maranhão, a expectativa de vida é bem próxima dos 65 anos. 
Além disso, 80% dos aposentados ganham até um salário 
mínimo e são trabalhadores pobres, não é justo que se peça 
a eles que estendam suas contribuições”, disse o deputado 
Ivan Valente (PSOL-SP). 

Polícia Federal prende 12 dos 15 vereadores de Foz do Iguaçu
Doze dos 15 vereadores da Câmara de Foz do Iguaçu foram 

presos na quinta-feira (15) durante operação da Polícia Federal 
(PF). Dez foram presos preventivamente e dois receberam ordem 
de prisão temporária. A ação tem por objetivo desarticular um 
grupo criminoso que desviava recursos públicos. De acordo 
com a PF, só com algumas obras de pavimentação no município 
foram constatados prejuízos de quase R$ 4,5 milhões. As ordens 
judiciais foram expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal de Foz 
do Iguaçu. A operação envolve cerca de 150 policiais federais. 

Eles estão cumprindo 78 mandados judiciais, sendo 20 de 
prisão preventiva, oito de prisão temporária, 11 de condução 
coercitiva (quando a pessoa é levada para depor e depois é 
liberada), e 39 de busca e apreensão. As buscas estão sendo 
feitas em residências e locais de trabalho dos investigados e 
em empresas supostamente ligadas ao grupo criminoso, nas 
cidades de Foz do Iguaçu, Curitiba, Cascavel, Maringá, Pato 
Branco, no Recife e em Brasília.

Marcelo Odebrecht confi rma que Temer lhe pediu dinheiro
Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora que leva 

seu nome, confi rmou em sua delação a versão do ex-executivo 
da empreiteira Cláudio Melo Filho sobre pagamento de 10 
milhões de reais a pedido do presidente Michel Temer (PMDB), 
reporta a Folha de S. Paulo em sua edição desta quarta-feira. 
Ainda de acordo com o jornal, Marcelo Odebrecht prestou 

novo depoimento na segunda e terça-feira em Curitiba. O 
ex-presidente da Odebrecht confi rmou o episódio do jantar 
no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, com a presença do 
então vice-presidente Temer e de Eliseu Padilha. Neste evento, 
segundo os delatores, foi acertado o pagamento de 10 milhões 
de reais para a campanha peemedebista.

Farmácia Santa Maria
9951-9891
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
combustíveis e outros. O comerciante também fi ca apreensivo e 
imaginando que a qualquer momento pode ser assaltado. Neste mês 
de dezembro, de 2016, três assaltos chamaram atenção: na sexta-feira, 
09/12, assaltaram a Agro100. Um bando armado chegou ao local e 
fugiu levando agrotóxicos e um veículo; Na segunda-feira, dia 12 de 
dezembro, foram dois roubos em menos de três horas, o primeiro às 
10 horas da manhã, contra o Auto Posto dos Amigos. Os meliantes 
chegaram ao estabelecimento comercial, que fi ca na Rodovia BR 
-376, e anunciaram o roubo, eles estavam armados com um revólver 
uma pistola. A fuga foi em um veículo Volkswagen - Santana Quantum, 
de cor vermelha, com placas de Tamarana, cuja placa anotada por 
testemunhas seria: LDO- 4898, mas a mesma não consta no sistema, 
portando pode ser adulterada. Também houve assalto na Lotérica da 
cidade, este às 13 horas, do mesmo dia (12/12). Dois bandidos com 
uma motocicleta CG 125, Fan na cor preta, com placas de uma cidade 
de Santa Catarina, que pode ser fria, chegaram armados, um deles 
de moletom preto e outro de moletom vermelho. Um dos elementos 
invadiu o estabelecimento, e fugiu levando dinheiro. Um dos bandidos, 
que agiram na cidade, já foi preso.

Furto de gado em Cruzmaltina
No dia 14 de dezembro, ladrões foram até João Vieira, no km 10, na 

Fazenda Cachoeira e praticaram o furto de três vacas e três bezerros. 
A vítima contou que ao chegar em sua fazenda para trabalhar, por volta 
de 08h30, percebeu que havia várias marcas de pé de pessoas e de 
animais, após dar falta de alguns animais começou a seguir as marcas 
de rastros e percebeu, pelo caminho, algumas folhas e galhos de uma 
planta incomum, que foi usada para apagar algumas pegadas. Ao seguir 
as pistas, a PM chegou a uma fazenda vizinha, onde foi encontrada a 
árvore a qual pertencia os galhos e as folhas encontradas na estrada, 
também marcas do gado e muito rastro de camioneta próximo a um 
embarcador. O caseiro da fazenda disse que não havia esses rastros 
no dia anterior, porém não reparou nenhuma movimentação pela 
madrugada. O furto é investigado.

Homem é preso acusado de furto em loja
Em Faxinal, duas situações foram registradas, a primeira foi a 

prisão de um rapaz de nome Leumar Dias de França, de 30 anos, o 
qual foi acusado de furto na Loja “Pequeninos” na Rua Santos Dumont, 
na terça-feira, dia 13 de dezembro. A ocorrência começou quando a 
dona do estabelecimento ligou informando ter recebido uma ligação 
de um cliente dizendo que um indivíduo, que estava no interior do seu 
comércio, havia furtado uma peça de roupa infantil. A equipe da PM 
foi ao local e verifi cou no sistema de vigilância (câmeras), quando um 
homem aproveitando um momento de descuido, pegou peças de roupa 
na mão e se dirigiu ao balcão escondendo o objeto em uma sacola. Já 
identifi cado, os PMs foram até a casa do acusado, mas ao perceber 
a aproximação da viatura, acompanhado de sua esposa, eles fugiram 
para uma mata que fi ca nas proximidades. Com apoio do auxiliar 
administrativo da Polícia Civil, as diligências foram intensifi cadas e o 
homem foi detido escondido atrás de um barranco. Logo em seguida 
foi levado para a Delegacia. Ele negou que tivesse furtado. Como 
furto simples cabe fi ança, Leumar pagou e logo em seguida deixou a 
Delegacia para responder a acusação em liberdade.
Ladrão arromba Igreja e leva Hóstia e Sacrário  em Cruzmaltina

A comunidade católica de Cruzmaltina fi cou chocada e revoltada 
por causa de um furto no Distrito de João Vieira, às 20 horas, de 14 
de dezembro, de 2016, onde os ladrões não perdoaram nem a Igreja 
da Diaconia Nossa Senhora das Graças. Segundo o responsável, as 
portas foram abertas e o local revirado. Foi furtado o Sacrário, que é 
um objetivo sagrado para os católicos, porque guarda a eucaristia, ou 
seja, o pão e o vinho, que representam o corpo de Cristo. Inclusive no 
boletim da PM consta que havia pelo menos uma hóstia, levaram ainda, 
duas toalhas de renda, duas garrafas de colocar vinho, uma túnica de 
cor preta e uma cruz de alumínio. "Infelizmente o fato aconteceu, fato 
que a gente lamenta. Como o sacrário é dourado, muitos acham que 
ele tem grande valor, que é banhado a ouro, mas na verdade é uma 

 Acidente com três veículos provoca morte 
Um acidente grave envolvendo três veículos foi registrado por 

volta das 20:30 horas da noite de segunda-feira, 12 de dezembro, na 
Rodovia PR 453 entre Borrazóopolis e o trevo de Cruzmaltina, mais 
precisamente na altura do Bairro Lageadão, há cerca de 3 quilômetros 
da cidade. Inicialmente havia uma batida entre dois veículos, um Kadett 
(placas de Borrazópolis) conduzido pelo agricultor Aristides Raimundo 
Xavier, de 64 anos, morador do Bairro Cassimiro, zona rural, e um Gol 
que era dirigido pela professora Vivian Jaqueline Cóccia, de 40 anos. 
Os dois carros seguiam para Borrazópolis, quando houve uma colisão 
lateral, durante uma ultrapassagem. Em seguida, ambos capotaram 
na via. Motoristas que passavam pelo local começaram a sinalizar a 
rodovia e perceberam que no Kadett, havia uma pessoa presa nas 
ferragens. Pouco depois, surgiu uma motocicleta, que era conduzida 
pelo conhecido Roni Luiz Soares, de 21 anos, que não conseguiu parar 
a moto e bateu em cheio contra o gol que estava capotado no meio da 
pista. Roni morreu no local e seu irmão, Gustavo Rafael Soares, de 19 
anos, que estava na garupa, foi socorrido em estado grave. Em seguida a 
luta foi para conseguir libertar o passageiro Altamir Pereira da Silva, que 
estava preso nas ferragens do Kadett. Foram acionados Bombeiros e a 
Polícia Rodoviária do Porto Ubá, mas antes da chegada, os enfermeiros 
Alexandro e Liane, com ajuda de populares, conseguiram destombar o 
Kadett e retirar a vítima. Ao fi nal o resultado foi o seguinte: ferimentos 
graves no garupa da moto e no passageiro do Kadett; ferimentos médios 
no condutor do Kadetti; e morte instantânea do condutor da moto.

Acidente de trabalho deixa pedreiro ferido 
O Pedreiro Osmar Tardim, de Borrazópolis, sofreu um grave 

acidente de trabalho no dia 12 de dezembro, de 2016, segunda-feira. 
Segundo informações, ele estava prestando serviços para um morador 
da Vila Roma, mais precisamente na casa do Dionísio Ramos, quando 
o telhado quebrou. Tardim passou pelo forro e bateu a cabeça contra o 
piso, dentro da residência, fi cando inconsciente. Logo em seguida uma 
ambulância do Hospital Municipal foi acionada e rapidamente chegou ao 
local. Neste instante, Tardim já havia acordado, mas não se lembrava 
de nada. Ele foi levado para o Hospital e transferido pela equipe do 
Samu, para o Providência em Apucarana. Apesar do perigo e susto, a 
informação é que ele não corria risco de perder a vida. O acidente com 
o pedreiro, que é muito conhecido e querido da comunidade, causou 
preocupação dos amigos e familiares. 

Batida entre motocicleta e carro 
Segundo informações do vereador "Faguinho do Bar", houve uma 

colisão entre a moto, conduzida por um jovem de nome Cesar, outro 
veículo, provocando danos materiais. Outra informação que recebemos, 
é que o carro de passeio, seria de cor preta e a princípio evadiu-se 
do local. O acidente foi na tarde de quarta-feira, dia 14 de dezembro, 
de 2016. A Polícia foi para o local para registrar o acidente e tomar as 
devidas providências.  

Mais um assalto ao Bazar Céu Azul em Faxinal 
No dia 14 de dezembro, a Polícia Militar registrou mais um assalto 

em Faxinal, dessa vez contra o Bazar Céu Azul, que fi ca na Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, na frente da Igreja Assembleia de Deus. Era por volta 
das 14 horas, quando, segundo uma funcionária, chegou um homem 
jovem de aproximadamente 1,75 metros, moreno, fez inúmeras ameaças 
e subtraiu do caixa a quantia aproximada de R$ 50,00, seis chip`s de 
telefone celular da operadora TIM e um aparelho de telefone celular. Ela 
fi cou desorientada e demorou cerca de 15 minutos para chamar a PM.

Furto em Faxinal
Houve um furto no Residencial do Lago, onde uma mulher de 48 

anos, contou que fi cou responsável para cuidar de uma casa, sendo 
que ao verifi car, notou que o local foi arrombado. A porta do fundo 
estava violada e foram levados, botijão de gás e dois pneus de carro. 

Bandidos aterrorizam Mauá da Serra com assaltos
Vários assaltos estão sendo praticados em Mauá da Serra, 

e a População vive com medo de sair nas ruas ou de frequentar 
estabelecimentos comerciais, como bancos, lotéricas, postos de 

peça de latão", disse o Padre Adriano. Após várias buscas no interior da 
Igreja, foi verifi cado que o autor entrou por uma janela. Um detalhe que 
chama atenção, é que foi perdido dentro do templo, uma conta de água 
da Sanepar. Policiais foram até o endereço nele indicado e constataram 
que o morador da referida casa tinha indicativo de furto. Em conversa 
com o cidadão, o mesmo relata que entregou esse mesmo talão para 
um rapaz, para que ele usasse como comprovante de residência em 
cadastro junto ao CRAS do município, ressaltou ainda, que o suspeito, 
no dia anterior, havia trabalhado em uma fazenda próximo a João Vieira. 
Todos os dados estão sendo apurados e o caso será investigado pela 
Polícia Civil. 

Ladrões praticam assalto em chácara em Faxinal
A Polícia Militar, registrou na noite de domingo, dia 12 de dezembro, 

um assalto contra a Chácara São Benedito, no Bairro São Pedro, em 
Faxinal. Três indivíduos, portando arma de fogo e facas, chegaram na 
referida propriedade, e anunciaram o assalto. No local a vítima relatou 
que por volta das 19h20min, três homens, trajando calças jeans, jaquetas 
de cor escura e também toucas ninjas, entraram a residência, os quais 
deram voz de assalto, ameaçando ele e sua esposa de morte. Na 
sequência, amarraram ambos e os trancaram no banheiro. Os autores 
diziam que sabiam que os moradores tinham dinheiro e que era melhor 
eles cooperarem. Os meliantes deixaram o local subtraindo a quantia 
de R$1.000,00 e documentos pessoais do proprietário que demorou 
aproximadamente 45 minutos para se soltar e assim conseguir contato 
com a PM. Foram efetuados patrulhamentos nas proximidades, bem 
como em diversas regiões da cidade e também na área rural, a fi m de 
encontrar os autores, porem isso não ocorreu. 

Morador de Borrazópolis cai de moto
O agricultor Gerson Apolinário, de Borrazópolis, foi socorrido e 

levado para o Hospital Municipal após sofrer  queda de moto na Avenida 
Brasil,  próximo a Loja Zainha Modas. Segundo informações, o acidente 
provocou ferimentos na cabeça e em várias partes do corpo. Ao ser 
atendido no pronto socorro, a avaliação do médico de plantão, é que 
ele não corria risco de perder a vida, mas devido a uma suspeita de 
fratura,  foi transferido para Apucarana. Há informações que Gerson 
teria atropelado um cachorro, detalhes que ainda está sendo apurado.

Polícia Civil frustrou mais uma fuga de presos em Faxinal
A Polícia Civil de Faxinal, mais uma vez, conseguiu frustrar o que seria 

uma fuga de presos da cadeia pública, o que revela que a equipe está 
sempre atenta. Segundo informações, os presos chegaram a cavar um 
túnel, mas antes que ganhassem a liberdade forçada, foram percebidos. 
Em nota, a Delegacia informou exatamente como o fato ocorreu: "Era 
por volta das 23:45 horas do dia 13 de dezembro, de 2016, quando  o 
alarme da cerca de choque do pátio de sol,  começou a disparar de 
forma intermitente. O plantonista José Carlos Leite e o agente de cadeia 
Treniltro Bicheri Domingues, foram até o local, com lanternas e notaram 
que havia um besouro preso na fi ação, o que poderia estar causando 
o disparo. Mas após uma verifi cação mais detalhada, no referido pátio, 
foi constatada uma grande quantidade de terra no solário", informou a 
nota. O Delegado, Dr. Antônio Sílvio Cardoso, avisado do fato, pediu 
apoio de policiais militares e civis, constatando que dentro do pátio de 
sol, havia um túnel que interligava com os fundos da DP, saindo no muro 
que fi ca na divisa com uma Igreja. Também fi cou apurado que foram 
utilizadas panelas e tampas como ferramentas para escavação. Dentro 
do buraco havia fi ação elétrica, ventiladores e iluminação.

Polícia prende assaltantes que agiram em Mauá da Serra
Havia alguns dúvidas sobre a prisão dos bandidos que aterrorizaram 

Mauá da Serra, no dia 12 de dezembro, praticando dois roubos; o 
primeiro contra o Auto Posto dos Amigos e o segundo na Lotérica da 
cidade. A PM, já tem as fotos de três elementos que assaltaram o Posto 
e foram detidos em Tamarana. Vários assaltos estão sendo praticados 
em Mauá da Serra, e a população vive com medo de sair nas ruas ou 
frequentar estabelecimentos comerciais, como bancos, lotéricas, postos 
de combustíveis e outros. O comerciante também fi ca apreensivo e 
imaginando que a qualquer momento pode ser assaltado. 
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Na data 
do nascimento 

do Cristo, 
momento em que 
nos comovemos, 

abrimos os nossos 
corações, nos tornamos mais 

sinceros, nos doamos e 
nos sentimos, acima de tudo, 

mais perto Dele; que estes, 
não sejam sentimentos momentâneos, 
mas sim perene, como a vida espiritual. 

O homem não teceu o tecido da vida, 
somos apenas um de seus fi os. Você pode não 

saber ou acreditar, mas somos todos formados 
das poeiras das estrelas. Ninguém é maior ou menor 

do que ninguém! Somos frutos de uma mesma 
árvore! O Natal é signifi cado pleno de nascimento, e 
devemos agradecer a Deus, por podermos renascer 
a cada ano. Que este seja um Natal de muita festa e 

confraternização, mas acima de tudo, de conscientização, oração 
e aprendizado. Agradeçamos ao ano de 2016 e nos despeçamos dele, 

com a gratidão de estarmos vivos. Isso por si só já é uma grande conquista. 
Agradeçamos também, pela família, pela saúde, pela paz, pelos amigos, 
enfi m, por estarmos aqui. Que neste ano vindouro, possamos melhorar 

nossas ações. Que a caridade, inerente dessa época, se mantenha e possamos 
cada vez mais ajudar nossos irmãos necessitados ao longo de todo o ano de 2016. 
Que possamos manter nossa família unida e que com a graça divina, gozar de boa 

saúde. Como uma família, Só Negócios, assinantes, clientes e queridos leitores, 
embuidos de bons sentimentos, possamos atravessar mais um ano e nos encontrarmos 
melhores, ao fi nal de 2017, sempre recomeçando e melhorando. Bom Natal, com muita 

paz, serenidade e refl exões; e um feliz e profícuo Ano Novo, cheio de paz, saúde e esperança!  

Jornal Só Negócios
Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. 

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Mansour Construções
Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de 
uma nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de alegria, 
iluminado de amor.

Faxinal Tintas
Que os sinos de Natal sejam 
mensageiros de boas novas.

Agrofal
Que a paz e a harmonia festejadas no natal estejam 
presentes em todos os dias do seu ano novo.

Vereador Dival e Família 
Que o Natal possa ser igual a um jardim, 
onde a alegria fl oresça e a felicidade 
cresça!

Sicredi
Melhor do que todos 
os presentes por baixo 
da árvore de Natal é 
a presença de uma 
família feliz.

Loja do Kilo
Que o Menino Jesus faça morada 
em seu coração, irradiando-o com 
sua luz e seu amor.

Cooperfax
Que neste Natal o Amor de Deus brote no seu coração, e que todos 
os homens possam provar de seus frutos.

Coutinho e Família 
Que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado 
de amor.

Laurindo Confecções 
Natal é a época do ano em que nossos corações estão mais receptivos e harmoniosos 
e nossas esperanças são renovadas.

Ótica Visão 
Que nesta noite especial de Natal todos os seus sonhos se 
realizem, que Deus continue abençoando você e a sua família 
nos anos seguintes.

Vereador Edi Willian e Família
Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que Deus proporcione muito 
amor, saúde, paz e felicidades.

DryWall
Que o Natal seja um símbolo 
de amor e paz no coração de 
todo mundo!

Depósito Ferri 
Que neste dias festivos a paz e o amor 
invada os nossos coraçoes.

Moacir Pomini e Família
Um ótimo Natal, e que os dias do Ano Novo sejam uma sequência de proveitosas 
realizações e repletos de paz e felicidades!

Deputado Tercílio Turini e Família 
Que Jesus esteja sempre presente em sua família em forma de fé 
e felicidade.

Joel da Farmácia e Família 
Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a 
base para que possamos encontrar a felicidade e a paz.

Vereador Faguinho e Família 
Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes plantadas 
que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.

Silvinho Daineis e Família
Que a paz e a compreensão reinem em nossos 
corações neste Natal e no Ano Novo que se aproxima.

Vereador Davi da Farmácia e Família
Que Deus, em sua infi nita bondade, abençoe 
e encha de paz todos os corações nessa noite 
de Natal.

Posto Puma 
O Natal dos sonhos é aquele que você idealiza no espírito, sente no coração 
e partilha na solidariedade!

Vereador Rone e Família 
Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé dos 
que acreditam em um novo tempo de paz e amor.

Vereador Vilmar Karoulos e Família 
Eu desejo mais que um presente, que você possa compartilhar 
com seus amigos e parentes!

FAXINAL GRANDES RIOS ROSÁRIO DO IVAÍ RIO BRANCO DO IVAÍ
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FELIZ NATAL DA INTERCLÍNICA DE FAXINAL
Nós da Interclínica, desejamos a todos os pacientes e amigos um Feliz Natal, e agradecemos 

pelo carinho e confiança em nosso trabalho...
Vocês mais do que pacientes, se tornaram amigos e companheiros de caminhada...e através 

dessa convivência, aprendemos cada vez mais...que a vida e qualquer trabalho... 
Só Vale a Pena quando somamos...acreditamos...nos unimos...e melhoramos de alguma forma, 

a qualidade de vida...de todos aqueles que nos procuram...!!!
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

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.

Aline Silva de niver em Faxinal  Parabéns!!

FLASHES DO FERRA BODE 
EM FAXINAL
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Turini intercede em favor das farmácias de bairro
Medicamentos devem subir até 20% em janeiro, com 

decreto estadual. Farmacêuti cos preveem vendas 
menores, demissões e fechamento de estabelecimentos

Farmácias de bairros podem enfrentar mais difi culdades a 
parti r de janeiro com a alta de preço de medicamentos genéricos 
e similares, decorrente do aumento do ICMS autorizado pelo 
governo do Estado. O alerta é do deputado estadual Tercilio 
Turini, que foi procurado por farmacêuticos de Londrina 
preocupados com a queda nas vendas e até o fechamento de 
muitos estabelecimentos. Em pronunciamento na Assembleia, 
Turini expôs dados repassados por farmacêuti cos e pediu a revisão 
da medida do governo. Atualmente, no Paraná, medicamentos 
genéricos têm redutor de 30% na alíquota de ICMS e similares 
de 25%. O decreto 5.493, de 10 de novembro deste ano, fi xa o 
redutor em 10% para as duas categorias de remédios, a parti r 
de 1º de janeiro de 2017. “Proprietários de farmácias de bairros 
esti mam que os medicamentos, fi carão até 20% mais caros de 
imediato. O decreto representa aumento de tributação, que 
acaba repassado ao consumidor. São pequenos comerciantes, 
que não têm como manter os preços atuais”, ressalta o deputado. 
Tercilio Turini lembra que as farmácias de bairros comercializam 
grande quanti dade de genéricos e similares, normalmente 
35% mais baratos que os produtos originais. “Essas farmácias 
estão espalhadas por toda cidade e atendem muitos idosos, 
aposentados e pessoas de menor poder aquisiti vo, que compram 
remédios perto de suas residências. Com o aumento de preços, a 
tendência é de perderem muito movimento”, afi rma. Lideranças 
de farmacêuti cos que procuraram o deputado informaram que 
somente em Londrina funcionam cerca de 300 farmácias de 
bairro. “Representantes da categoria preveem efeito devastador 
com o decreto: queda nas vendas e o possível fechamento de 
pelo menos, 100 estabelecimentos somente no primeiro ano de 
vigência do percentual menor de redutor de ICMS”, relata Turini. 
O impacto para a população também é preocupante porque os 
maiores compradores de genéricos e similares são pessoas que 
precisam de medicamentos de uso contí nuo. “É a população mais 
pobre, que não tem condições de adquirir produtos originais. Os 
genéricos e similares existem justamente para ampliar o acesso 
a medicamentos”, assinala o deputado. Tercilio Turini pediu aos 
demais parlamentares para todos intercederem junto ao governo 
do Estado na tentati va de revisão do decreto. “A intenção de 
aumentar a arrecadação de ICMS deve acentuar as difi culdades 
das farmácias de bairro, afetando os negócios e colocando em 
risco o emprego de funcionários”, afi rma.

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.

2016 foi mesmo o pior ano de todos os tempos?
Este ano que está acabando foi difícil. Há inúmeras evidências: perdemos David 

Bowie, Prince, Muhammad Ali e muitas outras fi guras adoradas que morreram. Teve 
Brexit, teve Zika e teve gorila assassino Harambe. Houve tiroteios e execuções 
policiais deixaram um rastro de morte e destruição. Tudo isso aconteceu em meio a 
um cenário de ódio na eleição presidencial americana de 2016, um teste exaustivo 
e grotesco da democracia americana que terminou na eleição de um arrogante 
apresentador de reality show que admitiu se aproveitar de mulheres e que terá 
controle dos códigos nucleares. Os registros de crimes de ódio aumentaram e 

supremacistas brancos ganharam coragem com o discurso de seu líder e sua retórica odiosa. O próprio tecido da realidade 
rachou em meio a uma caótica profusão de notícias falsas e propaganda enganosa. Subitamente tudo e nada era verdade. 
Mas hey, pelo menos os Cubs saíram da fi la. A mídia não perdeu tempo em dizer que 2016 foi o pior ano de todos. A Slate e o 
Telegraph começaram a dizer isso em julho. Outros sites seguiram, como o Washington Post, BuzzFeed, Daily Dot, The Wrap, 
Daily Kos e outros. John Oliver disse o mesmo no Last Week Tonight, destruindo uma placa com o número "2016". Parece que 
o ano foi tão horrível que acabou destronando o anterior Pior Ano de Todos os Tempos, 2015, que por sua vez superou 2014. 
Acho que se fi carmos declarando todos os anos o pior de todos os tempos as coisas só podem melhorar, né? No fi m das contas, 
2016 não é exatamente único em sua ruindade. Basicamente todos os anos são horríveis. A vida é, em sua maior parte, muito 
triste e difícil. Uma boa parte das pessoas deve ter, até recentemente, ocupado a posição privilegiada de viver abrigada desta 
realidade. Bom para elas.

 Rio Branco do Ivaí paga 13° a servidores 
Prefeitura paga 13º aos servidores e Gerôncio é diplomado 

A administração de Rio Branco do Ivaí pagou na quinta-feira, 15 de dezembro, 
o 13º salário de todos os servidores efetivos e comissionados. Dessa forma o 
prefeito Gerôncio está cumprindo o compromisso feito com os servidores de pagar 
os salários em dia. “Estamos satisfeitos em mais uma vez honrar com nosso 
compromisso, acredito que todos os servidores têm em mente o que farão com 
esse salário e muitos deles utilizam o décimo terceiro para as compras de Natal e 
fi m de ano. A austeridade, transparência e administração pé no chão, vai continuar, 

pois só assim, respeitando o erário público, todos ganhamos, cidadãos e administração”, disse o Prefeito. Na diplomação cinco 
vereadores não foram diplomados, mas segundo informações, é apenas por um problema sanável e as providências para tal, 
já estão sendo tomadas.

 Polícia Militar de Borrazópolis em dia de Confraternização
A Polícia Militar de Borrazópolis, comandada pelo sargento Gilmar Soares, 

realizou no dia 11 de dezembro, de 2016, domingo, um almoço de confraternização 
com os policiais que são lotados no Destacamento, seus familiares e também alguns 
policiais de outros municípios da região, como: Malanowski; tenente Vinícius; tenente 
Anderson; e Capitão Boing, subcomandante da 6ª Companhia Independente da Polícia 
Militar, de Ivaiporã; ofi ciai da Rotan; sargento Tavares, que reside em Faxinal entre 
outros. O presidente do Conselho de Segurança, o vice prefeito Joel Gralak, alguns 

empresários e representantes da imprensa, parabenizaram a Polícia Militar que tem uma missão delicada e difícil de realizar, e 
desejaram que 2017, seja de realizações e que continue o trabalho dedicado, ético e compromissado com a segurança de toda 
sociedade. Segundo o Comando da Polícia Militar, em Ivaiporã, o 2016, foi de polêmica em praticamente todos os municípios 
do Paraná, pois há uma nova concepção para que o trabalho preventivo seja cada vez mais efi ciente e rigoroso no sentido de 
coibir crimes, acidentes (infração de trânsito), perturbação, uso de drogas, furto e ainda algumas novas leis, como a embriaguez 
ao volante, que aumentaram as autuações, mas que a PM estará sempre zelando pela segurança da sociedade.

Marcelo Odebrecht diz que empreiteira fez repasses a Lula
O herdeiro e ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confi rmou em 

depoimento de delação premiada na Operação Lava Jato que foram realizados 
pagamentos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive em dinheiro 
e em espécie. As informações foram divulgadas na quinta-feira (15) pelo Valor 
PRO, serviço em tempo real do jornal Valor Econômico. Segundo a publicação, o 
empresário afi rmou que os valores destinados a Lula foram transferidos do Setor de 
Operações Estruturadas da Odebrecht, o departamento conhecido como a “central 

de propinas” da empresa a políticos e servidores públicos. Ao Valor, a defesa de Lula disse que não comenta “especulação de 
delação” e que, segundo os advogados do ex-presidente, nenhuma das 23 testemunhas selecionadas pelo Ministério Público 
Federal “confi rmou qualquer das teses acusatórias”. Matéria da Isto É publicada em novembro já apontava que o documento da 
delação premiada de Marcelo Odebrecht continha a afi rmação de que Lula teria recebido dinheiro da empreiteira em dinheiro 
vivo. A revista afi rmou que os repasses teriam sido feitos entre 2012 e 2013, quando o ex-presidente já tinha deixado o cargo no 
Palácio do Planalto. Relatório da Polícia Federal divulgado no dia 24 de outubro afi rmou que Lula teria recebido R$ 8 milhões 
da empreiteira por suposta participação em esquemas de corrupção. Segundo a reportagem da Isto É, o valor repassado à Lula 
em espécie teria vindo desse montante.
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e a
Inclusão

Sem amigos na escola, o menino Roman Povey, de onze 
anos, nunca quis comemorar seu aniversário e sempre passou a 
data sozinho. Sua mãe, utilizando-se de uma comunidade social 
na internet, fez um desabafo, contando as difi culdades dela e do 
garoto. Ela relata que o fi lho chora todas as noites por não ter 
amigos, além de só ter sido convidado uma única vez para uma 
festa de aniversário de colegas de sua escola em Devon, na 
Inglaterra, onde residem. Além de fi car com o coração partido pela 
tristeza do fi lho, a mãe contou que Roman tem difi culdade em fazer 
amigos e em ser aceito, devido a um problema de comunicação: 
"Ele teve atraso na fala, e quando as crianças vêm conversar, ele 
não acompanha e se sente mal." – Afi rma ela. Ainda, na postagem, 
a mãe pedia que os conhecidos enviassem cartões de felicitações 
pelo aniversário do fi lho.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o post se tornou um 
viral, e o menino recebeu mais de quatrocentas cartas de todo o 
mundo, com felicitações. Pessoas de Uganda, Dubai, Dinamarca, 
Áustria, Egito, Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, entre outros. 
"A compaixão de todas essas pessoas foi muito inspiradora".
Declarou a mãe ao jornal. Após o sucesso da mensagem, quando 
chegou na escola, Roman foi cercado por várias crianças, que o 
parabenizaram. Segundo a mãe, ele chorou muito. "Ele disse que 
estava chorando de felicidade." – Contou ela. Além disso, a mãe 
resolveu organizar uma festa surpresa para o fi lho. "Roman teve 
uma surpresa incrível nesta noite. Muito obrigada às cinquenta e 
cinco pessoas que guardaram segredo e participaram de uma 
memória inesquecível para o meu fi lho." – Postou a mãe na rede 
social.

Nunca se utilizou tanto este termo no mundo: inclusão, ou 
inclusão social. Em alguns países, isso é uma questão mais bem 
resolvida, em outros ainda não. Desejamos, porém, ir mais fundo 
do que apenas na questão da inserção de todas as pessoas, 
sem discriminação qualquer, no ensino regular das escolas ou na 
sociedade como um todo. Precisamos falar da inclusão no coração, 
isto é, do sentimento por trás dela, pois de nada adianta isso estar na 
lei, se não estiver também no coração, na consciência de cada um. 
A ideia de inclusão precisa estar na educação de todos nós, desde o 
berço. A lei de igualdade, lei divina, diz que todos temos os mesmos 
direitos perante a vida. Trazemos sim, cada um, necessidades 
especiais, características únicas, que nos diferenciam uns dos 
outros, mas isso não nos torna, jamais, mais ou menos merecedores 
de direitos. Ainda iremos descobrir, quando estivermos devidamente 
maduros como humanidade, que não foi a lei do mais forte, ou a 
seleção natural, que nos fez chegar onde estamos, que nos fez ser 
mais sábios e melhores. Chegará o dia em que entenderemos que 
a única força que é capaz de proporcionar a verdadeira evolução é 
a da fraternidade, do compartilhar conhecimento e felicidade. É a 
lei do amor que nos rege acima de todas as outras. Incluir é ter no 
coração este sentimento de que todos somos irmãos, que estamos 
todos no mesmo barco, e de que estamos aqui não para competir 
uns com os outros, mas para nos ajudarmos. O melhor não será 
aquele que chegar primeiro, mas sim aquele que chegar trazendo o 
maior número de outros em seu abraço.

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

HORÓSCOPO
                           Áries
                Aproveite os últimos dias do trânsito 

                   de Marte no signo de Aquário para rever 

amigos, confraternizar e se divertir nas reuniões sociais 

tão comuns nesse período. Na terça feira Marte muda 

de signo, ingressando em Peixes e deixando você mais 

sensível e também mais suscetível e reativo, podendo 

estimular reações agressivas de sua parte. Melhor seria 

você estar numa praia, aproveitando as energias do Sol 

e fazendo atividades físicas e longas caminhadas nas 

areias para poder equilibrar o corpo sutíl com o corpo 

fi sico. Você estará mais romântico, podendo até se 

apaixonar! Quem sabe encontre aquele parceiro amoroso 

que você tanto deseja?

                       

                
                   de Marte no signo de Aquário para rever 

                          Peixes
                   Você continua navegando em águas 

                     pouco tranquilas, porém, com a sua 
natural criatividade consegue encontrar sempre uma 
forma de superar qualquer obstáculo para continuar a 
sua caminhada rumo aos seus objetivos pessoais. Não 
desista agora que já conquistou tanto e pense quais metas 
são mais importantes para você. Talvez seja necessária 
uma mudança de abordagem para conseguir o sucesso 
desejado. Confi e mais em suas habilidades pessoais e 
ouça a voz do seu Eu Superior que irá lhe sugerir quais 
caminhos seguir. Reaja com calma e sobriedade diante 
dos novos desafi os e invoque o apoio espiritual para 
iluminar a sua mente.

                         

                   
                     pouco tranquilas, porém, com a sua 

                          Touro
                 Enquanto seu regente estiver em Aquário 

                      você estará inclinado a aproveitar as reuniões 
sociais e confraternizações comuns nessa época natalina 
para espairecer e relaxar das preocupações da vida 
diária. Você notará uma sensação de leveza que irá 
transformar qualquer situação em algo fácil para ser 
superado. Essa posição de seu regente também estimula 
a vontade de preparar seus projetos para 2017, que 
certamente incluirão a prosperidade que você tanto 
deseja. Você ainda poderá resolver algumas pendências 
com a ajuda de colegas e amigos que estarão disponíveis 
e solidários com você num movimento comum para 
alcançar os objetivos no ano novo que se aproxima.

                       

                 Enquanto seu regente estiver em Aquário 

                      você estará inclinado a aproveitar as reuniões 

                         Gêmeos
                    Você está se sentindo muito mais 
              empenhado e determinado para correr atrás 
de seus objetivos, por isso as portas estão se abrindo 
lhe oferecendo ótimas oportunidades de crescimento. 
Existem alguns obstáculos que não dependem de 
você e que ainda atrapalham sua caminhada, por isso 
não se irrite e acolha os pequenos êxitos como se 
fossem grandes conquistas. Nesta semana seu regente, 
Mercúrio, inicia uma retrogradação que pode indicar 
uma sobrecarga para você dar andamento aos seus 
projetos. Não se irrite se nem tudo sai conforme o 
planejado. Viva o momento como uma dádiva e cada 
dia como um presente do céu. As confraternizações 
desse período o ajudarão a desanuviar a cabeça.

                       

                    
              empenhado e determinado para correr atrás 

                         Câncer
                                  A Lua Cheia infl uencia boa parte 
                     da semana, indicando que você 
ainda precisará enfrentar algumas difi culdades no 
trabalho. Tente aliviar a sua cabeça participando das 
confraternizações natalinas com amigos e colegas. 
Relaxe! Lembre-se de que não há nada que não possa 
ser adiado, especialmente neste período de fi nal de 
ano quando os assuntos mais prementes são aqueles 
que envolvem os festejos com os familiares. Se você 
pensar em viajar após a terça-feira, quando Mercúrio já 
estará retrogrado, arme-se de paciência, pois precisará 
dela! Além disso, cuide bem de suas bagagens que 
poderão se extraviar causando-lhe transtornos. Evite 
se envolver em assuntos polêmicos.

                       

                                  
                     da semana, indicando que você 

                         Leão
                            Seu estado físico e o mental se encontram 
               em harmonia e, consequentemente, você 
consegue perceber um bom equilíbrio no andamento 
de seu dia. O Sol ingressa em Capricórnio dando 
inicio ao verão no nosso hemisfério e focalizando os 
assuntos sociais, a carreira e o ambiente profi ssional. 
Este trânsito do seu regente estimula as suas ambições 
pessoais e convida a fazer o balanço das conquistas 
conseguidas ao longo do ano. Seu equilíbrio é sentido 
também no ambiente familiar onde você poderá 
compartilhar momentos felizes com os seus entes 
queridos. Conceda-se também alguns momentos aos 
cuidados pessoais para poder brilhar com intensidade 
no momento dos festejos natalinos.

                       

                            Seu estado físico e o mental se encontram 
               em harmonia e, consequentemente, você 

                           Virgem
              Nenhuma situação é tão difícil que não 

              possa ser superada! Tudo depende da 
abordagem e da forma como você conseguirá contornar 
aqueles obstáculos mais teimosos que atrapalham o 
seu bem-estar há algum tempo. Mude de perspective 
e analise as coisas de forma mais otimista e obterá 
algumas ideias novas e criativas que serão úteis para 
conseguir levar a bom termo os seus projetos pessoais. 
Durante esta semana, Mercúrio, seu regente, inicia 
uma retrogradação sugerindo mais prudência na forma 
de se comunicar. Os mal-entendidos podem causar 
estragos nas relações. Não se envolva em bate-bocas ou 
reminiscências do passado que poderão causar confl itos.

                       

              
              possa ser superada! Tudo depende da 

                           Libra
                     Você está com a corda toda e parece 
                   ligado nos 220V o tempo todo! Essa 
energia toda não pode ser desperdiçada em múltiplas 
atividades porque você pode se sobrecarregar e acabar 
prejudicando a sua saúde. Você se sente estimulado a 
participar de festas e reuniões sociais que o ajudarão 
a relaxar das inúmeras atividades de sua vida diária. 
Procure compartilhar o seu bem-estar e sua alegria 
de viver com amigos e parceiros e acolha também as 
sugestões e palpites que lhe serão úteis para alcançar 
o sucesso almejado em suas atividades. Em meados 
da semana uma confi guração que envolve seu planeta 
regente sugere o surgimento de uma relação amorosa. 
Aproveite!

                       

                     
                   ligado nos 220V o tempo todo! Essa 

                        Escorpião
                                 Agora é sua vez de aproveitar as 
                     confi gurações astrológicas favoráveis! 
Você poderá levar a bom termo os seus projetos que 
fi nalmente lhe produzirão aquela sensação de sucesso 
que você tanto almeja. Nesta semana conseguirá 
concluir um acordo importante ou ainda pôr um 
ponto fi nal num longo processo no qual você estava 
trabalhando ha algum tempo. Aproveite para descansar 
um pouco, pois ainda há alguns desafi os em seu 
caminho. Na sua vida particular poderá tecer novas 
amizades ou ainda fechar parcerias que lhe serão 
úteis no futuro. A vida afetiva também recebe os bons 
fl uidos celestes: se estiver procurando um parceiro, 
abra bem os olhos!

                       

                                 
                     confi gurações astrológicas favoráveis! 

                       Sagitário
                   Você está diante de novos desafi os 

                         no seu ambiente de trabalho, porém 
seu empenho o ajudará a superar também esses últimos 
obstáculos que Saturno, em trânsito em seu signo, estará 
lhe propondo. O Sol deixará o seu signo nesta semana, 
porém você ainda pode aproveitar os últimos raios de 
energia solar para os seus cuidados pessoais, de forma a 
recarregar as suas pilhas, visando os desafi os que o novo 
ano que se aproxima ainda estará lhe propondo. Encare 
tudo com coragem e faça bom uso de seu aprendizado. 
A caminhada lhe parecerá mais fácil se você a encarar 
como uma possibilidade de crescimento pessoal. Tire 
da gaveta os seus sonhos antigos.

                       

                   
                         no seu ambiente de trabalho, porém 

                       Capricórnio
                   O Sol ingressa em seu signo nesta 
                    semana dando inicio ao verão em nosso 
hemisfério. Nesta ultima semana do Sol em Sagitário 
você pode estar programando suas férias ou talvez já 
esteja com os pés num aeroporto. Você se sente muito 
disposto e seu vigor físico contagia as pessoas ao seu 
redor. Aproveite os bons fl uídos dessa semana para tirar 
o pé do acelerador e relaxar, cuidando de sua saúde 
porque irá precisar de muito empenho para superar 
os obstáculos que o esperam no próximo ano. Você 
poderá passar bons momentos com os seus familiares 
e ainda será capaz de resolver algum confl ito que está 
perturbando a sua paz.

                       

                   
                    semana dando inicio ao verão em nosso 

                          Aquário
                   As confi gurações astrológicas desta 

                  semana permitem que você trabalhe de 

forma construtiva, especialmente se você trabalhar em 

equipe. Você poderá fazer com que as pessoas ao seu 

redor se sintam motivadas por suas ideias e por essa 

razão conseguirá o apoio de colegas e parceiros para 

levar adiante seus projetos pessoais. Compartilhe com 

os outros as suas preocupações para aliviar o peso nas 

suas costas. Você não precisa carregar tudo sozinho! 

Mesmo na vida privada você conseguirá bons momentos 

de alegria e lazer e isso o ajudará até mesmo a melhorar 

a sua vida afetiva que se benefi ciará com a presença do 

planeta Vênus em seu signo.

                         

                   
                  semana permitem que você trabalhe de 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

André Vargas denunciado mais uma vez
 O juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal, 

recebeu denúncia contra o ex-deputado federal André Vargas 
e outras três pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. 
A denúncia foi oferecida pela força-tarefa da operação no 
Ministério Público Federal (MPF).  Segundo a força-tarefa, o 
ex-deputado "teria se utilizado indevidamente de sua infl uência 
política" junto a funcionários da Caixa Econômica Federal, no 
fi nal de 2013. O objetivo era a contratação da empresa IT7 
Sistemas Ltda, pertencente a Marcelo Simões, para prestar 
serviços de informática e fornecer programas de computador 
para uso do banco.  O MPF afi rma que a IT7 Sistemas, teria 
pago propina de quase R$ 2,4 milhões a André Vargas e ao 
irmão Leon Vargas, com a intermediação do doleiro Alberto 

Youssef, preso na Operação Lava Jato. O contrato com a Caixa 
rendeu à empresa de informática o valor de R$ 71,3 milhões. 
Além disso, segundo a força-tarefa, a propina teria sido recebida 
"de forma dissimulada" a partir de notas fi scais emitidas por 
empresas vinculadas à contadora Meire Poza, que trabalhou 
para o doleiro.  Marcelo Simões, Leon Vargas e Meire Poza 
foram citados na mesma denúncia pelo MPF e também são 
réus da ação penal. Os quatro denunciados vão responder pelo 
crime de lavagem de dinheiro.  No ano passado, o ex-deputado 
André Vargas foi condenado a 14 anos e quatro meses de 
prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O motivo 
foi outro contrato da Caixa Econômica Federal, daquela vez 
com a empresa Borghi Lowe Propaganda e Marketing.

Para Gilmar Mendes decisão de Fux é o AI-5 do Judiciário
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, 

considerou uma “perda de paradigmas” a decisão do colega 
e ministro Luiz Fux que determinou devolução do projeto 
anticorrupção à Câmara a partir da estaca zero. Segundo ele, 
impor ao Congresso que aprove um texto sem fazer alterações 
é o mesmo que fechar o Legislativo. “É um AI-5 do Judiciário”, 
afi rmou em referência ao Ato Institucional 5, que, em 1967, 
suspendeu garantias constitucionais no País. Para ele, o 
Supremo caminha para o “mundo da galhofa”. “Dizer que o 
Congresso tem que votar as propostas que foram apresentadas 
e só? Então é melhor fechar o Congresso logo e entregar 
as chaves. (…) Entrega a chave do Congresso ao (Deltan) 
Dallagnol (coordenador da força-tarefa da Lava Jato). Isso aí é 
um AI-5 do Judiciário. Nós estamos fazendo o que os militares 
não tiveram condições de fazer. Eles foram mais reticentes 
em fechar o Congresso do que nós”, afi rmou Gilmar Mendes 
ao Estado. Ele sugeriu ainda que a “chave” do Congresso 
poderia ser entregue "ao Zveiter”. O desembargador Luiz 
Zveiter foi impedido pelo STF na quarta-feira, 13, de assumir 
a presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após a 
Corte considerar inconstitucional regra que permitia a reeleição. 
O ministro Luiz Fux, que concedeu a liminar sobre o pacote 
anticorrpução, também é do Estado do Rio de Janeiro. “Hoje 

decidimos que a eleição do Zveiter não valeu. De repente, ele 
é do Rio, vocacionado para bom gestor. De repente entrega a 
ele (a chave do Congresso) ou à Lava Jato, que fez a proposta”, 
afi rmou Mendes. O ministro foi um crítico da decisão de Marco 
Aurélio Mello, derrubada pelo plenário do Supremo, que chegou 
a afastar, na semana passada, Renan Calheiros (PMDB-AL) da 
presidência do Senado. Sobre a situação da Corte, afi rmou: “De 
repente nós todos enlouquecemos e não descobrimos ainda 
(…) Estamos (STF) caminhando rapidamente para virar uma 
instituição de galhofa”. Ele mencionou ainda que se o Congresso 
não pudesse alterar propostas que são encaminhadas pelo 
Judiciário e pelo Ministério Público não haveria margem por 
exemplo para discutir o orçamento dos tribunais. A proposta 
de orçamento do STF, por exemplo, é elaborada pela própria 
Corte e submetida ao Executivo e Legislativo. “Se não (puder 
alterar a proposta) já valia a decisão. Imagine nos projetos de 
iniciativa do STF ou do STJ (Superior Tribunal de Justiça) teria 
que aceitar o que viesse. (…) E por que estamos fazendo isso? 
Para preservar o projeto ou porque estamos interessados em 
preservar os nossos salários, os salários dos nossos fi lhos que 
estão empregados no judiciário? É interesse da comunidade 
ou estamos tratando dos nossos próprios interesses?”, criticou 
Mendes.

Paranhos renuncia e suplente assume 
A Assembleia Legislativa do Paraná terá modifi cações em 

sua composição a partir de 2017. Os documentos necessários 
para formalização das renúncias e convocações foram lidos na 
sessão plenária da quarta-feira (14). As alterações acontecem 
em virtude do resultado das eleições municipais deste ano. 
Eleito prefeito de Cascavel, o deputado Leonaldo Paranhos 
(PSC) apresentou requerimento renunciando ao cargo de 
deputado estadual a partir do dia 19 de dezembro. Dessa forma, 
o deputado Evandro Araújo (PSC) será efetivado na vaga de 
deputado estadual a partir da mesma data. Araújo já exerce a 

função parlamentar desde 2 de fevereiro de 2015, como suplente 
de Ratinho Júnior, licenciado do cargo de deputado para exercer 
a função de secretário de Desenvolvimento Urbano.  Para a 
vaga deixada por Ratinho Júnior, o próximo suplente do partido 
seria Antonio Benedito Fenelon. No entanto, Fenelon também 
formalizou a renúncia ao cargo de deputado estadual, por ter 
sido eleito prefeito de São José dos Pinhais. Sendo assim, 
o presidente da Assembleia Legislativa convocou o terceiro 
suplente do PSC, Jonatas Felisberto da Silva, para tomar posse 
no cargo de deputado estadual a partir de 19 de dezembro.

Temer não deve ter medo de antecipar da 
eleição presidencial

Num posicionamento inusitado, o líder do DEM no Senado, 
Ronaldo Caiado (GO), disse na terça-feira que o presidente 
Michel Temer tem que balizar esse momento de crise institucional 
e que em certas situações os governantes podem fazer um 
gesto maior de abrir mão de seu mandato. Caiado disse que 
não se deve ter medo da antecipação da eleição presidencial - 
proposta ofi cializada hoje pelo PT. “Podemos chegar ao último 
fato, que é, para preservar a democracia, ter um gesto maior 
de poder mostrar que ninguém governa sem apoio popular. 
E nessa hora não podemos ter medo de uma antecipação 
do processo eleitoral”, disse Caiado. Perguntado se estava 
defendendo a renúncia de Temer, Caiado disse que o presidente 
saberá avaliar a situação. “Ele saberá balizar esse momento. 
Mas ele deve ter a sensibilidade que não teve a presidente 
Dilma. Não é provocar as ruas, insistir numa tese que não 
vai sobreviver. Ele precisa ter noção daquilo que está sendo 
feito pelo governo e como está sendo aceito pela população. 
A situação que herdamos do PT não tem tratamento que não 
seja amargo e doloroso. Mas, para isso, a pessoa tem que ter 
condição de dizer isso à sociedade. Não é renúncia de ordem 
pessoal, é um gesto maior, essa situação, já vimos no governo 
anterior”, disse Caiado. 
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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


