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- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
categorias, C,D, E
- Realizamos a coleta do exame que 
passa a ser obrigatório
- Realizamos atendimento com agenda e 
horários flexíveis

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones: 

(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Amigos granderienses, espero que em mais essa jornada que 

começa, que possamos caminhar juntos rumo a um futuro melhor. 
Espero cumprir todos os preceitos legais e continuar o trabalho, 
para qual me elegeram. Espero compreensão, quando não puder 
ultrapassar meus limites, mas farei o possível, como já venho 
fazendo, para não deixar de atender a um único munícipe. Espero 
cumprir minha função da forma mais transparente e clara, sem deixar 
vestígios, que não os de um trabalhador cumpridor das leis e dos 
seus deveres. Somos iguais e tenho orgulho de lhes representar. 
Que Deus ilumine nossos caminhos e nos abençoe nessa jornada. 
Mais uma vez obrigado a todos.

Algumas perguntas e Respostas sobre Nepotismo
O que é Nepotismo? - Podemos conceber o conceito de nepotismo como a prática 

pela qual um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar 
ou favorecer um ou mais parentes, sejam por vínculo da consangüinidade ou da 
afinidade, em violação às garantias constitucionais de impessoalidade administrativa. 
O Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, dispõe sobre a vedação do nepotismo 
no âmbito da administração pública federal. Este Decreto veda, no âmbito de cada 
órgão e de cada entidade do Poder Executivo Federal, as nomeações, contratações 
ou designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade 
administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão 
ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento para nomeação em 
cargo comissionado ou função de confiança, contratações para atendimento a 
necessidade temporária de excepcional interesse público e às contratações para 
estágio, exceto se essas contratações forem precedida de processo seletivo que 
assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. O que é nepotismo direto 
e nepotismo cruzado? - Nepotismo direto é aquele em que a autoridade nomeia 
seu próprio parente. Nepotismo cruzado é aquele em que o agente público nomeia 
pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia 
uma pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de 
favores, também entendido como designações recíprocas. O Decreto nº 7.203, de 
4 de junho de 2010 veda tanto o nepotismo direto, quanto o cruzado. Qual o grau 
de parentesco em que se considera que há nepotismo? - Conforme disposto no 
Decreto nº 7.203/2010, é entendido como familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 
grau. Há exceções ao nepotismo? O Decreto nº 7.203/2010, em seu art. 4º, apresenta 
um rol de situações que excepcionam a incidência do nepotismo no caso concreto. 
Assim, as vedações ao nepotismo não se aplicam às nomeações, designações ou 
contratações: I - de servidores federais ocupantes de cargo de provimento efetivo, 
bem como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados, observada 
a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a 
compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo 
em comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional 
do servidor ou empregado; II - de pessoa, ainda que sem vinculação funcional com a 
administração pública, para a ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico 
mais alto que o do outro ocupante de cargo em comissão ou função de confiança; 
III - realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o 
nomeado, designado ou contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para 
burlar a vedação do nepotismo; ou IV - de pessoa já em exercício no mesmo órgão 
ou entidade antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, 
função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente 
ocupado. Ressalte-se, contudo, que em qualquer caso é vedada ao agente público 
a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
sob sua subordinação direta.
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LINGUA DE FOGO
Segundo um cidadão informado - Cumadi que 

ganhava sem trabaiá já ta na lida. Foram 8 anos 
de férias que nóis paguemo. Manda ela trabaía no 
cemitério! Parabéns!

Parece que tem cumadi maiando o Judas. De certo 
queria uma teta na barrosa. Moleza!

Na Terra da Uva, dizem que tem uma nova cumadi 
loira pra nóis diverti. Só alegria. Quarqué coisa tamo ai!

De um cidadão revoltado - Dizem que no apagar 
das luzes, lei municipal contra o nepotismo foi revogada. 
Essa Câmara realmente não deixa saudades e ainda 
caga na saída. É vero! 

Gordinho puxa saco não se contentou e teve que 
arrumar confusão na virada do ano na Terra do Boi, 
pior que não adiantou nada, vai ter que carpi de novo. 
É roça!

Dizem que na Terra do Café, não cai raio, mas tem 
faisquinha. E dá-lhe...

Segundo um criente - Ex luluzinho é tirado do bar 
pela cumadi. Aprontou e quase apanhou da dona! Toma 
jeito!

A coisa começou bem na Terra do Boi, acabou o 
vale pesca e o vale combustível. Demoroooo!!

Parece que a cigana enganou o povo! Ou o povo 
enganou a cigana?

Mandado por zapzap – Dizem que na Terra da 
Madeira valeti foi embora e não voltou. Dizem que a 
cumadi ta só. Tamo ai na espera. Loira bunita!

Quem será que vai assumir a Secretaria da 
Cornitude, nas cidades da região? Vai ter trabaio!

A Baixinha ta que ta, aproveitou que o valeti foi 
viajar e ta judiando da jandirinha. Cornitude!

Ex-chefona teve conversa particular. O que será 
que foi resorvido? Pra onde vai ser a marcha?

O povo fala, o povo sabe: Dizem que o motel ta em 
perigo, a concorrência com banheiros de lanchonetes 
tá feroz.

Pra quem achou que a barroza ia ser casa de 
cabide, acabou a moleza, vai ter que trabaiá. Agora não 
é o chicote, é bambu na nuca!

Tão dizendo que vai ter o ministério da poeira. Vai 
faltar cal na Terra de Ohaio.

Dito por um cidadão informado - Já tem edil 
vendendo voto pra votar pra presidência da Câmara. Já 
começou? Esse fi lme é veio! Denuncie o ou a meliate!

Enquanto ocorria a posse, funcionário estava com 
carro do município em cidade vizinha bebendo. Dinheiro 
de trouxa é festa de malandro!

Tem município que lalau fez denúncia anônima 
contra o agora ex. Se der certo, cadeia pra ele e família. 
MP neles!

O povo sabe, o povo fala - Dizem que o luluzinho 
arrombadinho, não vai  ser o braço direito. Pelo jeito não 
vai ser nem o dedo!

A partir de 2017 ninguém sabe o que vai se tornar 
a Terra do Tumati. Temos que mudar o nome, pois deu 
murchadeira no Tumati e acabou a festa. Vamos fazer 
uma enquete: Como nomear de agora em diante a Terra 
do Tumati? Mande no Zap do Jornal. 

  PARA REFLETIR
"Nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que mais 

quer no momento. Momentos passam, a vida continua."
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CURIOSIDADES
Encontrado na Argentina fóssil de tomate de 52 milhões de anos

Um grupo de cientistas descobriu um registro fóssil de 
cerca de 52 milhões de anos de uma espécie muito similar 
aos tomates atuais em uma jazida da Patagônia - anunciou 
um museu paleontológico da Argentina, na sexta-feira (6). O 
fóssil foi batizado de Physalis infi nemundis (fi sális do fi m do 
mundo), disse Rubén Cúneo, do Museu Paleontológico Egidio 
Feruglio e pesquisador do Conselho Nacional de Ciência e 
Técnica (Conicet). O fi sális foi encontrado em um tipo de 
jazida de fósseis de plantas, pequenos anfíbios e peixes em 

uma localidade batizada pelos cientistas como "Laguna del Hunco", ao noroeste da província argentina de 
Chubut (sul). "Trata-se de um depósito que se formou a partir de uma caldeira vulcânica, que depois se 
transformou em um lago. Este lago estava instalado em uma zona muito chuvosa cercada por um bosque 
incrivelmente diverso", explicou Cúneo. Os restos do bosque caíam no lago e se depositavam no fundo, 
onde a ausência de oxigênio permitiu preservar os restos orgânicos, acrescentou o especialista em estudo 
de plantas fósseis. Nessa jazida, descobriu-se o primeiro registro na América do Sul das espécies Eucalyptus 
e de Agarhis, pertencente à família das araucárias, lembra o comunicado. Os tomates, assim como batatas, 
pimentões e berinjelas, pepinos e tabaco, pertencem à família Solanaceae. "Esse novo trabalho revela que 
as solanáceas teriam-se originado mais de 25 milhões de anos atrás", afi rmou Cúneo. A Patagônia é, hoje, 
uma região árida, mas, naquela época, as condições climáticas e ambientais eram distintas. A descoberta 
data de 2011, mas precisou desses anos de estudo até sua publicação nesta sexta-feira na prestigiosa revista 
Science. Também participaram dessa pesquisa os cientistas Peter Wilf, da Universidade da Pensilvânia, e 
Mônica Carvalho e Alejandra Gandolfo, da Universidade de Cornell. Informações do portal AFP.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 09/01 a 15/01

 Onda de frio intenso deixa 20 mortos na 
Europa

Enquanto no Brasil faz um calor intenso, na 
Europa as temperaturas chegam a -20 graus e 

causam 20 mortes 
 A Europa sofreu no sábado/14 com uma onda de frio 

intenso, que causou 20 mortes - 17 delas na Itália e Polônia -, 
deixou Istambul paralisada debaixo de neve e fez os habitantes 
de Moscou terem o Natal ortodoxo mais frio em 120 anos. 
Dez pessoas morreram de frio em dois dias na Polônia, onde 
as temperaturas caíram abaixo de -20º Celsius em algumas 
regiões, anunciou hoje o Centro de Segurança Nacional (RCB). 
O balanço das vítimas pode se agravar neste fi m de semana, já 
que a temperatura permanecerá abaixo de -20º C. Na Itália, sete 
pessoas morreram nas últimas 48 horas, cinco delas sem-teto, 
apesar das medidas de prevenção tomadas pelas autoridades. 
A Itália registra nevascas signifi cativas, principalmente no 
centro, nas localidades de Amatrice e Accumoli, afetadas por 
terremotos. Moscou, onde as temperaturas caíram a -30ºC 
durante a noite, teve o Natal ortodoxo mais frio em 120 anos, 
segundo a agência ofi cial RIA Novosti. Em São Petersburgo 
(noroeste), onde a temperatura caiu a -24 C°, a polícia encontrou 
o corpo de um homem morto por hipotermia na noite desta 
sexta-feira. Em Praga, autoridades anunciaram a morte de dois 
desocupados e do guarda de um estacionamento. Na capital 
tcheca, a temperatura caiu a -15ºC na madrugada deste sábado. 
Uma tempestade de neve atingiu a megalópole turca Istambul, 
paralisando a cidade e provocando o cancelamento de centenas 
de voos e a interrupção do tráfego no Estreito de Bósforo. 
As previsões meteorológicas anunciam que as temperaturas 
permanecerão abaixo de 0ºC nos próximos dias. Em 24 horas, 
40 centímetros de neve cobriram Istambul, perturbando o tráfego 
rodoviário e aéreo. Entre a noite de sexta-feira e a manhã de 
hoje, 40 centímetros de neve cobriram Istambul, prejudicando 
o tráfego na cidade.

Saque de FGTS inativo começa em fevereiro
Os trabalhadores com saldo nas contas inativas do FGTS 

que fazem aniversário em janeiro já devem começar a sacar 
os recursos em fevereiro. O cronograma de pagamento será 
fechado pela Caixa Econômica Federal nas próximas semanas, 
mas a orientação do governo é que todos os cotistas recebam 
o dinheiro no prazo máximo de um ano, para que a medida 
surta efeito na economia. Dessa forma, quem nasceu em 
fevereiro receberá em março, e assim sucessivamente. Os 
meses também poderão ser agrupados para encurtar o prazo, 
disse um técnico envolvido nas discussões. A Caixa estuda 
creditar diretamente os valores para os trabalhadores que têm 
conta no banco. A ideia é acionar também os correspondentes 
bancários, como as lotéricas, para ajudar no pagamento, no caso 
de saldos de menor valor. Também se cogita a possibilidade 
de os trabalhadores serem informados por telefone (SMS) ou 
e-mail sobre o valor a que terão direito e a data do saque ou 
crédito na conta corrente. Para isso, a Caixa está fazendo um 
amplo trabalho no banco de dados, a fi m de atualizar endereços, 
usando vários cadastros, como Bolsa Família, CPF e seguro-
desemprego, além de consultar as informações de quem tem 
conta ativa no FGTS, mais atualizadas. 

27 facções disputam controle do crime organizado no País
As facções criminosas, Primeiro Comando da Capital (PCC) 

e Comando Vermelho (CV) disputam o domínio do tráfi co de 
drogas nas fronteiras do País. Por isso, estão em guerra e 
buscam aliados do crime em todos os Estados. Na última 
semana, mais de 90 presos foram brutalmente assassinados 
em massacres ocorridos em penitenciárias do Amazonas e 
de Roraima. No total, segundo autoridades que investigam 
o crime organizado, pelo menos mais 25 facções criminosas 
participam dessa disputa, apoiando o PCC ou o CV. Enquanto 
a facção paulista, após matar o narcotrafi cante Jorge Rafaat 
– que era o grande intermediário entre trafi cantes paraguaios 
e brasileiros –, em junho de 2016, passou a dominar o tráfi co 
de drogas e de armas na fronteira com o Paraguai, o CV, via 
Família do Norte (FDN), controla o tráfi co na fronteira com o 
Peru, no caminho conhecido como Rota Solimões. Segundo 
delegados e promotores ouvidos pelo Estado, os grupos 
criminosos querem o controle das duas fronteiras. De acordo 
com o procurador de Justiça Marcio Sérgio Christino, especialista 
em investigações sobre o crime organizado, PCC e CV fi rmaram 
aliança no fi m dos anos 1990. Naquela época, a facção paulista 
começou a vender drogas no Rio por “atacado” e, ao mesmo 
tempo, passou a investir o dinheiro do crime na expansão de 

atividades em outros Estados, formando parcerias com grupos 
locais. “Percebemos que o PCC dava aos bandidos locais a 
estrutura e noção de organização que eles não tinham. Por 
isso, acabou ganhando inúmeros simpatizantes em vários 
Estados. Isso fez a facção crescer e se expandir. Enquanto o CV 
consolidou o domínio na maioria dos morros do Rio, principais 
mercados de consumo de drogas no País”, diz Christino. Com 
um exército de 10 mil homens – 7 mil nos presídios e 3 mil nas 
ruas –, o PCC se tornou a principal facção criminosa do Brasil 
e movimenta, segundo o Ministério Público Estadual (MPE), 
40 toneladas de cocaína e R$ 200 milhões por ano. Esse 
comportamento, porém, trouxe inimigos dentro do crime, que 
são facções menores concentradas principalmente no Norte e 
Nordeste. “Os bandidos rivais de São Paulo estão em facções 
menores que não fazem diferença no cenário da criminalidade 
do Estado”, afi rma Christino. Para o procurador, com a morte de 
Rafaat, que foi assassinado com tiros de metralhadora calibre 
.50 (capaz de derrubar um helicóptero), o Comando Vermelho 
acabou virando dependente do PCC no tráfi co na fronteira com 
o Paraguai. “A partir desse momento, a aliança foi rompida. E 
as consequências estão aparecendo, que são os massacres 
nos presídios”, afi rma o procurador.

Justiça suíça vê indícios concretos contra Cunha
Na primeira manifestação sobre o mérito de uma investigação 

envolvendo o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), a Justiça da Suíça afi rmou que existem “indicações 
concretas” e suspeitas “óbvias” e “sufi cientes” de que o deputado 
cassado esteve envolvido em um esquema de “corrupção”. Para 
o Tribunal Penal Federal da Suíça, pela posição que ocupava no 
Congresso, o peemedebista tinha a “capacidade de infl uenciar” a 
decisão sobre negócios da Petrobrás no Benin, na África, em maio 
de 2011. Cunha é réu na Justiça brasileira acusado de receber 
propina de contrato de exploração de petróleo no país africano 
e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A ação tramita na 
13.ª Vara Criminal Federal em Curitiba, sob responsabilidade 
do juiz Sério Moro. As conclusões das autoridades suíças estão 
em decisão na qual o Tribunal Penal Federal nega desbloquear 
contas de pessoas e empresas envolvidas na operação – a corte, 
no entanto, não revela o autor do pedido. Liberados, os papéis 

datam de novembro de 2016 e podem também servir ao processo 
no Brasil. Na decisão de manter congelados os recursos no 
país, o tribunal suíço relata ainda como o negócio da Petrobrás 
no Benin irrigou uma conta controlada por Cunha. À época, o 
peemedebista era deputado. A estatal brasileira pagou US$ 34,5 
milhões (R$ 111 milhões, na cotação desta quata-feira, 4), em 
maio de 2011, pela exploração de uma área no país africano, 
conhecida como Bloco 4. Segundo as autoridades suíças, após 
o negócio, foi transferido cerca de US$ 1,3 milhão (o equivalente 
a R$ 4,2 milhões) para uma conta no país atribuída a Cunha. 
O documento também afi rma que, diferentemente do que diz 
o peemedebista, ele é o benefi ciário direto dos ativos. Cunha 
foi cassado em setembro do ano passado por mentir à CPI 
da Petrobrás ao dizer não possuir contas no exterior. Em sua 
defesa, afi rmou que os valores na Suíça estavam depositados 
em um trust.

Contas de telefone fi cam mais caras a partir deste mês
Conforme o portal Agência Brasil, o ano começou com 

aumento no custo da telefonia em todo o país. Decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que as empresas 
de telefonia fi xa e móvel recolham o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o valor da assinatura 
básica mensal. Os valores variam de acordo com o estado e 
o tipo de plano oferecido pelas operadoras. As empresas de 
telefonia que ainda não recolhiam o imposto estão comunicando 
aos clientes o reajuste dos planos. De acordo com a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), não se trata de aumento 
de tarifa ou preço de serviços. Em nota, a agência reguladora 
esclarece que o reajuste dos planos básicos das concessionárias 
de telefonia ocorre anualmente e é homologado sem o acréscimo 
de impostos. O último reajuste aprovado pela Anatel foi em 
setembro de 2016. O valor recolhido pelas operadoras com 
o imposto é repassado aos estados. A cobrança do ICMS é 
feita conforme regras defi nidas pelas secretarias de Fazenda 

estaduais, que defi nem a alíquota de ICMS que incidirá sobre 
os serviços de telecomunicações. Segundo o SindiTelebrasil, as 
prestadoras de telecomunicações apenas recolhem os tributos 
cobrados sobre os serviços e repassam integralmente aos cofres 
públicos. "Nesse sentido, as prestadoras cumprem decisão da 
Justiça e dos governos estaduais, que defi nem as alíquotas a 
serem aplicadas. Cada prestadora está seguindo uma agenda 
adequada para informar aos clientes sobre a incidência do ICMS. 
Só no ano passado, foram recolhidos aos cofres estaduais R$ 
34 bilhões de ICMS sobre serviços de telecomunicações", diz 
a entidade em nota. De acordo com o SindiTelebrasil, a carga 
tributária do país é uma das maiores do mundo e representa 
cerca de 50% da conta dos serviços. Segundo a Anatel, a 
cobrança do ICMS é obrigatória pelas empresas prestadoras 
de serviço de telecomunicações e o acréscimo é repassado 
aos consumidores, independentemente do plano adquirido.

Salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 937 
O salário mínimo vai passar de R$ 880 para R$ 937 em 

primeiro de janeiro. O valor fi cou abaixo da proposta orçamentária 
enviada ao Congresso porque a infl ação no período foi menor 

do que a prevista pelo governo. Por lei, o reajuste é feito com 
base na infl ação do ano anterior e na variação do PIB, o Produto 
Interno Bruto, de dois anos antes.

Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
preso acusado de abuso sexual contra uma menor. Informada do 
fato, a PM iria tomar todas as providências. A vítima disse que não 
registrou o fato antes, porque estava tentando recuperar o celular. 
Como a ocorrência envolve menores, não foram divulgados nomes. 
Ainda em Rio Branco do Ivaí, a PM foi avisada no dia 03 de janeiro, 
às 22 horas, que na Rua Rio Tocantins, um homem de nome de 
Miguel Ingles, estava caído próximo a um bar e ensanguentado. A 
própria PM acionou a ambulância que o levou para o Hospital. Dez 
minutos depois, funcionários do referido hospital ligaram, dizendo 
que Miguel estava agressivo e chutando a porta da unidade de 
saúde. Com a chegada dos soldados de plantão, houve desacato 
e o acusado foi detido, sendo necessário uso de força física.

Casa arrombada
Em Faxinal, uma casa foi arrombada, delito registrado na noite 

de quinta-feira, dia 05 de janeiro, por uma mulher de 31 anos. A 
vítima afi rmou que havia saído de sua residência por volta das 
07h00min e ao retornar, por volta das 20h00min, encontrou a janela 
do quarto arrombada e a casa toda revirada. Ao verifi car, notou 
que estava faltando alguns pertences, entre eles uma máquina de 
cortar grama, canivete, cofrinho com mais ou menos R$ 300,00 
em notas e moedas, além de outros pertences.

Assalto em Rio Branco
Em Rio Branco do Ivaí, no dia 06 de janeiro, às 10 horas, da 

manhã, foi registrado um assalto na Avenida Monte Alto. A PM 
divulgou uma nota: "Segundo o solicitante, na noite, ele estava 
voltando de uma partida de futebol a pé, quando uma motocicleta 
com dois indivíduos, o abordaram e pediram o seu celular. Um 
dos indivíduos estava de posse de uma faca e a vítima não soube 
informar nada a respeito dos meliantes e da moto. O fato ocorreu 
próximo a uma ponte na entrada da cidade". 

Roubo em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, o furto foi registrado às 3 horas da 

madrugada de sábado, dia 07 de janeiro, na Rua Cornélio Procópio 
(Praça Central). A vítima, uma mulher de 29 anos, é proprietária 
de um comércio de alimentos e bebidas (barraca) e disse que 
por volta das 21:30 fechou seu estabelecimento e foi para sua 
residência descansar, mas quando foi reabrir, percebeu logo, que 
o local estava arrombado. Os bandidos tiraram o pino da dobradiça 
danifi cando-a e conseguiram acesso a interior. Eles furtaram 3 (três) 
fardos de cerveja lata, dois de refrigerante lata marca coca-cola, 
um fardo de refrigerante Fanta, três litros de whisky Natu Nobilis, 
todos os doces que estavam no expositor, e 18 reais em moedas. 
A Polícia investiga.

Funcionária da Emater capota veículo na Rodovia 
Por volta das 07:30 horas, de quarta-feira, 04 de janeiro, 

o vigilante bancário Marcos Picula, que presta serviços para o 
Sicredi, de Novo Itacolomi, informou um capotamento ocorrido 
na saída de Borrazópolis para Faxinal. O acidente aconteceu 
exatamente a 500 metros do trevo que dá acesso a Rodovia do 
Milho (PR170) que vai para Novo Itacolomi, aproximadamente 3 
km de Borrazópolis. Ao chegar ao local, constatou-se que era um 
Citroën C3 de cor prata, que era dirigido por Thaynara Pozzobon, 
engenheira agrônoma, de Londrina, mas que presta serviços para 
a Emater, de Borrazópolis. Ao que tudo indica, o carro saiu da 
pista, subiu no barranco e capotou em meio a uma plantação de 
soja que fi ca no lado de cima da Rodovia. Apesar do susto e dos 
danos materiais, a jovem Thaynara saiu ilesa do acidente.

Homem agredido e assaltado no J. K em Faxinal
Um cidadão de nome Odair Silva Batista, de 41 anos, foi agredido 

durante assalto, que ocorreu às 22 horas, de 04 de janeiro, quarta-
feira, em Faxinal. O roubo aconteceu na Rua João Ribeiro Falavinha, 

Acidente em Borrazópolis
Um acidente foi registrado no dia 06 de janeiro na região de 

Borrazópolis. Ao que tudo indica o condutor de um Fiat Palio Fire 
Flex com placas AOD- 7801, de Marumbi, perdeu a direção na 
saída de Borrazópolis para Kaloré, enfrente o clube Abas Largas, 
e houve o capotamento, acidente ocorrido na madrugada de 06 
de janeiro, sexta-feira. Uma pequena árvore (eucalipto) caída nas 
margens da Rodovia, pode ser a causa do acidente. Até por volta 
das 08:00 horas da manhã, a Polícia Rodoviária do Porto Ubá, 
não havia sido acionada. Havia manchas de sangue no veículo, 
segundo informações, um jovem de Marumbi, Cristiano Antônio 
Amaral, que é servidor público, procurou atendimento médico, 
mas como eram ferimentos leves, ele foi liberado em seguida e 
provavelmente é o condutor do carro.  

Acidente em Cruzmaltina
Em Cruzmaltina, aconteceu um acidente na Rodovia PRC 272, 

próximo ao Distrito de São Domingos, onde, um Volkswagen Space 
Cross, de Londrina, conduzido por Carlos Rodrigues de Souza, de 
51 anos, perdeu a direção, saiu da pista e caiu em um barranco de 
aproximadamente 08 metros em meio a uma plantação de soja. 
Apesar do susto e dos danos, Carlos saiu ileso. O acidente foi na 
tarde de quinta-feira, dia 05 de janeiro, de 2017.

Esfaqueamento em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra, por volta das 3 horas da madrugada, de 

primeiro dia de Janeiro, de 2017, na Rua Curitiba, a PM recebeu 
ligação do enfermeiro de plantão do posto de saúde municipal, 
informando que deu entrada ao PAM, uma pessoa que sofreu cortes 
e perfurações por arma branca. Era uma jovem de nome Letícia, 
que sofreu quatro perfurações, sendo duas na perna esquerda, 
dois golpes na região do abdômen e vários cortes pelas mãos, 
braços, tórax e rosto. Informou a vítima, que a mesma teria uma 
desavença com uma tal de Paula, que estava armada com uma 
faca e promoveu as agressões. Um jovem de nome Willian, foi 
ajudar a mesma e também sofreu um corte na mão. Ambos foram 
levados para um Hospital de Apucarana. 

Esfaqueamento em Rosário
Em Rosário do Ivaí, por volta das 3 horas, da madrugada, do 

dia primeiro de janeiro, de 2017, na Av. Curitiba, mais precisamente 
na Praça da Igreja Católica, ocorreu um esfaqueamento. A PM foi 
acionada pelo enfermeiro de plantão da Santa Casa, afi rmando 
que duas pessoas do sexo masculino foram vítimas de golpes de 
faca. No local foi constatado o crime. Os feridos informaram que 
um terceiro indivíduo, conhecido como Luiz Henrique, os esfaqueou 
e fugiu. Com apoio dos Destacamentos de Rio Branco do Ivaí e 
Grandes Rios foram feitas buscas afi m de localizar o acusado, 
mas não foi possível.

Dois furtos e um desacato em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí foram registrados dois furtos e um caso 

de desacato no dia 03 de janeiro. Em relação aos furtos, o primeiro 
foi na Rua Rio Jordão. Uma moradora contou que foi viajar no 
dia 23 de dezembro, de 2016, e ao retornar, notou que a porta de 
entrada havia sido arrombada e do interior foram subtraídos vários 
objetos como: botijão de gás; compras; inalador; TV; aparelho 
receptor; prancha de cabelo; brinquedos; roupas masculinas, 
femininas e infantil; lençóis; mantas; bolsa feminina; produtos de 
higiene pessoal; leite e lata de sustagen. O segundo furto foi na 
Estância Morais, que fi ca no bairro rural de Porto Espanhol. Neste 
caso um morador disse que comprou um celular para a sua fi lha há 
algum tempo, mas que uma afi lhada sua veio passear na casa e o 
aparelho desapareceu. Ao entrar em contato com a suspeita, ela 
disse que pegou o aparelho e repassou para um homem que está 

no Conjunto JK. Além da PM, a equipe do SAMU também prestou 
socorro para a vítima. Odair contou que estava caminhando pelas 
proximidades da praça do bairro Juscelino Kubitschek, quando 
foi abordado por alguns elementos que ele não soube precisar 
quantos. Eles chegaram pelas costas aplicando golpes (socos e 
chutes) e também lesionaram sua face. Durante as agressões, 
roubaram sua carteira com dinheiro, documentos pessoais e o 
telefone celular. Após a fuga dos meliantes, populares perceberam 
a vítima ferida e pediram socorro. O homem precisou ser levado 
para o Hospital. Uma investigação tenta identifi car os ladrões. 

Ladrões levam Gol na cidade de Mauá da Serra
Consta no Boletim da PM, que era por volta das 22 horas, de 

quinta-feira, dia 05 de janeiro, de 2017, quando um veículo foi 
roubado em Mauá da Serra. A vítima, um morador, contou que 
estacionou seu Gol City, 1.0, com placas AXW-5261, de cor branca, 
na Avenida Jamil Assad Jamus, cruzamento com a Rua Leodantes 
Fonseca, para comprar um lanche, mas ao retornar para o carro, 
foi abordado por um indivíduo armado, não sabendo informar se 
era pistola ou revólver, quando os meliantes anunciaram o roubo e 
colocaram a vítima dentro do seu próprio gol. Em seguida conduziu 
o carro até outra Rua onde um segundo assaltante embarcou. 
Juntos, os ladrões ainda deram uma carona para o cidadão até 
sua residência, antes de empreender fuga pela BR 376. A Polícia 
foi avisada, fechou o cerco na região, mas até a publicação desta 
reportagem, não havia pistas do veículo, mas informações extra-
ofi ciais dão conta de que o veículo foi recuperado em Tamarana. 
Os policiais militares de plantão estavam tomando as devidas 
providências para confi rmar o fato. 

Furto de animal
No Distrito de João Vieira, em Cruzmaltina, um cidadão 

reclamou o furto de um boi. O animal teria sido abatido no meio 
do pasto. Ele registrou o furto na quinta-feira, dia 05 de janeiro, 
foi levada da propriedade rural onde o mesmo presta serviço, a 
carne do referido boi, pois o mesmo encontrou os restos do animal 
na propriedade.

Polícia recupera Frontier roubada na cidade de Faxinal 
Foi recuperada na Rodovia PRC - 272, região a Fazenda Santa 

Tereza, em Faxinal, às 14 horas de sábado, dia 07 de janeiro, uma 
caminhoneta roubada, no dia 06 de janeiro. Ela estava em estado de 
abandono. Em relação ao roubo, a Polícia Militar foi acionada, por 
volta das 22 horas, de sexta-feira, dia 07 de janeiro, para registrar 
um assalto na Avenida Eugênio Bastiane, contra a residência de 
Rubens Orlando Almeida, de 63 anos. O morador contou que saiu de 
casa e deixou seu neto, um menor de 15 anos de idade, momento 
em que dois elementos de estatura mediana, sendo um pardo e 
outro branco, armados de pistola, renderam o mesmo em um dos 
cômodos da casa e anunciaram o assalto dizendo que sabiam que 
havia dinheiro na casa. Os autores reviraram toda a residência e 
agrediram o menor. Eles fugiram levando uma quantia em dinheiro 
e cheques ainda não informada, um televisor da marca LG, um 
celular da marca Samsung e uma caminhonete Nissan modelo 
Frontier na cor prata de placas AZT-0275 que estava na garagem. 
Antes de sair, ainda trancaram o adolescente no banheiro. A PM 
realizou patrulhamento nos principais lugares suspeitos e solicitou 
o alerta para toda região, mas o veículo foi localizado somente no 
sábado, dia 07 de janeiro.

Furto na zona rural
Em Cruzmaltina, no dia 02 de janeiro, houve furto na Estrada 

Rural, do Bairro dos Quinca. A vítima deixou o Bairro na sexta feira 
dia 30 de dezembro, e ao retornar notou que haviam sido furtado 
duzentas catracas de cerca, no valor aproximado de R$820,00.

E�içã� 573 - 09 �� j����r� �� 2017



05

Começou na segunda-feira, 2 de janeiro, o prazo em que 
os brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos 
em 2017 podem se inscrever no alistamento militar. O prazo 
para apresentação vai até o dia 30 de junho. Para se alistar, 
os brasileiros devem ir a uma Junta Militar mais próxima da 
residência portando certidão de nascimento ou equivalente 
– como carteira de identidade, de motorista ou de trabalho 
–, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. O 
alistamento também pode ser realizado pela internet, no site 
alistamento.eb.mil.br, apenas para quem mora nos estados do 
Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, 
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.  Após a 
inscrição, é marcada a data de retorno à Junta de Serviço Militar, 
para apresentação na seleção geral ou dispensa do Serviço 
Militar.  No Brasil, o alistamento militar é obrigatório e, sem 
ele, o cidadão fi ca impedido de tirar passaporte, ingressar no 
serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de 
ensino, principalmente em universidades.  Além disso, o não 
alistamento gera multa, que varia de acordo com a quantidade 
de dias em que o candidato deixou de se alistar. Segundo as 
Forças Armadas, cerca de dois milhões de jovens fazem o 
alistamento militar anualmente. Aproximadamente 200 mil 
são incorporados.

 Abriu o prazo para alistamento militar em 
todo Brasil 

Recebido ao som de aplausos e muito carinho, o prefeito Gerôncio 
Carneiro Rosa, do PTB, chegou às 17 horas, de terça-feira, dia 03 de 
janeiro, de 2017, para ser empossado como chefe do poder executivo 
em seu segundo mandato, o qual já deveria ter começado no dia 1º de 
Janeiro, de 2017. Ao seu lado estava a primeira dama Nilza e o vice 
João Rodrigues Franco. Enquanto Gerôncio era ovacionado, para o 
atual presidente da Câmara, Edinho Gomes, o que sobrou foram vaias. 
"O que ele fez foi uma lambança, expôs Rio Branco ao ridículo, eu no 

 Gerôncio é empossado após de lambança de vereador
Após decisão liminar, vereadores de Rio Branco do Ivaí deram posse para o prefeito reeleito, 

Gerôncio Carneiro Rosa. Nas manifestações, foi pedida a renúncia do presidente Edini

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2016, foram 
registradas 1.982 mortes em decorrência da infl uenza A (H1N1). No 
total, foram notifi cadas 2.220 mortes pelos diversos tipos de infl uenza. 
Segundo o levantamento, 69% das mortes são de pessoas com fatores 
de risco, sendo que 42% são maiores de 60 anos de idade. Outros 
29% das vítimas tinham doença cardiovascular crônica. No período, 
foram registrados 54.224 casos de Srag (Síndrome Respiratória 

Brasil registra 1.982 mortes pelo vírus H1N1 em 2016
69% das mortes são de pessoas com fatores de risco, sendo 42% maiores de 60 anos! 

O tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu na última 
semana, um pedido para a criação de um partido político no 
Brasil. A Corte do TSE informou que o pedido foi solicitado 
por uma agremiação que se denomina Partido Democrático 
dos Servidores Públicos. Com a solicitação aberta, cabe ao 
Tribunal acatar ou não ao pedido. Porém, também cabe ao novo 
Partido recolher 468 mil assinaturas de apoio à criação da nova 
legenda. Além disso, a Justiça Eleitoral exige que nenhuma 
destas assinaturas, tenham apoiado a criação de outro partido 
político. Se estas questões forem regularizadas, a situação 
do novo partido é levada ao plenário para aprovação. Caso 
o Partido Democrático dos Servidores Públicos for aprovado, 
O Brasil terá o seu 58º partido. No entanto, apenas 35 são 
registrados ofi cialmente pelo TSE e aptos a disputar as eleições.

 TSE recebe pedido para criação de novo 
partido

Mais um! Caso o Partido Democrático dos 
Servidores Públicos seja aprovado, Brasil terá 

o seu 58º partido

lugar dele jamais pisaria nesta casa de leis", disse um dos eleitores do prefeito Gerôncio. Na abertura da sessão, Edini, disse 
que não aceitaria manifestações da platéia, mas sua voz foi coberta pelos gritos de renúncia e palavras de ordem. O vereador 
Dodô Kamaroski, revelou que votou em Edini, para presidente, mas se soubesse de sua audácia, não teria votado. O colega 
Marcio Detran, leu uma nota e pediu a renúncia do presidente. Uma das falas que mais chamou atenção, foi do vereador Nenê 
do Pinhal Grande, um homem simples, que de forma humilde, se solidarizou com Gerôncio, afi rmando que havia votado em 
Edini para presidente, mas estava se sentindo envergonhado e também humilhado. Ao fi nal, o Presidente da Casa deixou o 
recinto da Câmara escoltado pela Polícia, temendo represálias. A advogada do Prefeito Gerôncio Carneiro Rosa e seu vice João 
Rodrigues Franco, de Rio Branco do Ivaí, Dra. Kassimélia Prado, conseguiu ainda na segunda-feira, 02 de janeiro, de 2017, 
uma liminar da Juíza Substituta da Comarca de Grandes Rios, a excelentíssima Dra. Lívia Antunes Caetano, determinando a 
posse imediata do Prefeito. A ação, foi um mandado de segurança impetrado no poder judiciário, após o vereador Edini Gomes, 
o Edinho do PMDB, que foi eleito o novo presidente da Câmara, se recusar a empossar chefe do poder executivo. No primeiro 
dia do ano, após a posse dos vereadores, ele encerrou a sessão alegando que só daria posse para o prefeito se ele tivesse 
uma liminar, decisão que foi considerada monocrática e absurda. Depois que a advogada apresentou os argumentos do fato 
inédito ocorrido em Rio Branco do Ivaí, a juíza proferiu a seguinte sentença: “Posto isso, profi ro decisão para determinar, em 
caráter liminar, que a autoridade coatora – presidente da Câmara Municipal do Município de Rio Branco do Ivaí, vereador Edini 
Gomes, ou substituto legal deste, promova a posse dos impetrantes no prazo de até 3 (três) horas após a intimação da presente 
decisão, sob pena de multa no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) por hora em caso de descumprimento injustifi cado da 
presente decisão. Notifi que-se a Autoridade Coatora Impetrada”, diz a sentença da Juíza. 

A vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto 
Butantã e poderá ser usada em larga escala em 2019. O produto passa 
agora por testes. Foram instalados centros em 13 cidades de cinco 
regiões do país visando imunizar voluntários e avaliar a efi cácia do 
produto. Até o momento, já foram aplicadas doses em 4 mil pessoas, 
das 17 mil que deverão participar dos testes. Essa é a última fase 
antes da vacina ser submetida à aprovação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Segundo o diretor Instituto Butantã, Jorge Kalil, é 
possível que a vacina chegue à população em 2019. "Eu acho difícil 
que ela esteja disponível já no ano que vem. Mas nós vamos trabalhar 

Brasil poderá ter vacina contra a dengue a partir de 2019

para que esteja. Mas talvez no outro verão possa estar disponível. Agora, depende de muitas coisas", ressaltou. Investimento O 
governo de São Paulo assinou hoje (3) com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) acordo para liberação de R$ 97,2 
milhões para construção da fábrica de vacinas contra a dengue. O valor cobre 31% do custo total do projeto do Instituto Butantã, 
orçado em R$ 305,5 milhões. Os recursos vão permitir a conclusão do novo prédio que terá capacidade de produzir até 30 
milhões de doses por ano. O dinheiro, investido sem necessidade de retorno, possibilitará ainda a instalação de equipamentos, 
mobiliário e capacitação das equipes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que vistoriou as obras durante a cerimônia 
de assinatura do acordo com o BNDES, disse que o prédio deverá estar pronto em 60 dias. "Nós estamos fazendo o prédio 
enquanto a vacina está sendo testada na sua última fase. O teste vai dizer a efi cácia para você produzi-la em escala visando 
atender o Brasil", disse. A vacina deverá proteger contra os quatro tipos de vírus da dengue. De acordo com o secretário estadual 
de Saúde de São Paulo, David Uip, a expectativa é que o poder de imunização do produto ultrapasse os 80%. "Nós tivemos 
um poder imunogênico da vacina muito bom e poucos efeitos adversos", disse com base nos resultados observados nas duas 
fases iniciais do desenvolvimento da vacina desenvolvida com vírus enfraquecidos geneticamente. Nesta última fase de testes, 
dois terços dos voluntários serão imunizados e um terço receberá um placebo sem efeito. A partir daí, será observada a taxa 
de infecção no grupo que foi vacinado e no de controle, que recebeu a substância sem efeito. 

Aguda Grave), quadro mais complicado da gripe, causado por diversos tipos de vírus, entre eles, o infl uenza. Em 2016, 7.171 
pessoas morreram com esta síndrome. Em 2016 a incidência do vírus começou mais cedo, com pico em abril. Normalmente 
o período de maior transmissão é junho, quando começa o inverno. Nos três primeiros meses do ano passado, o número de 
casos ultrapassou o total de 2015 Informações do portal Agência Brasil.
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Simone Scacabarossi  de niver em Borró. Parabéns!! Caroline Iglikoski de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Gilberto Brito de niver em Borró. Parabéns!! 

Giordana Bayer de Paula de niver em Faxinal. Parabéns!! Cesão Adesivista, o Tiuzão e Leitão tomando umas na 
madruga 

Nilsão de niver em Rio Branco do Ivaí. Parabéns!! Giovanna Vicente de niver em Faxinal. Parabéns!! 

Níver da Letícia Gabriela Taborda de Cruzmaltina, que 
recebe os parabéns dos pais, Gleidson e Luciana, amigos e 

familiares. Parabéns!! 

Jéssica Aline Bernal de niver em Faxinal. Parabéns!! 

E�içã� 573 - 09 �� j����r� �� 2017



07

Almoço da família Pinheiro/Barbosa na casa do amigo Edson 
Pinheiro em Faxinal. 

O presidente da Cooperfax, Faria, o agricultor, Roberto Durão, o engenheiro agrônomo, Gustavo e ger-
ente do Sicredi/Faxinal, Eliton, tomando Chopp da Fabrica 1, o melhor da região, no Bar do Junior Aranha 

em Faxinal.

Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739

E�içã� 573 - 09 �� j����r� �� 2017



08

Brasil prende respiração à espera das 
delações 

 Unidade de Saúde recebem selo de qualidade 
Novo Itacolomi, Tamarana, Lidianópolis, Arapuã, Ivaiporã e Cruzmaltina estão entre as cidades com 

Unidades de Saúde que receberam o selo bronze
O Governo do Estado fechou o ano de 2016 com 122 unidades 

de saúde contempladas com o selo de qualidade da atenção 
primária. O título é um reconhecimento ao trabalho de excelência 
desenvolvido pelas equipes de saúde que atuam no atendimento 
direto à população. A expectativa é que outras dezenas de unidades 
paranaenses recebam a certifi cação nos próximos dois meses. De 
acordo com o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, 
a concessão dos selos faz parte de um programa inédito do Estado, 
criado para fortalecer a atenção primária. Implantado em 2014, o 

projeto de Tutoria da Secretaria de Estado da Saúde já benefi cia 524 unidades de saúde, em 308 municípios. Todo o trabalho 
é orientado e acompanhado por profi ssionais das regionais de saúde. A ideia é aprimorar a gestão da qualidade dos serviços 
prestados através de mudanças no modelo de gerenciamento de riscos, processos e resultados. Segundo o superintendente de 
Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd, o projeto propõe mudanças na rotina de trabalho das unidades. A tutoria é a segunda etapa 
da vertente de educação permanente do programa ApSUS, de qualifi cação da Atenção Primária à Saúde. Na primeira fase, o 
Estado promoveu nove ofi cinas temáticas sobre diretrizes importantes da política pública de saúde. Os eventos atingiram mais de 
38 mil profi ssionais de todas as regiões do Paraná. Os selos de qualidade do APSUS foram divididos em três categorias: bronze, 
prata e ouro. Para recebê-los, é preciso que a unidade atinja desempenho satisfatório em uma rígida avaliação da Secretaria da 
Saúde. Cada categoria diz respeito a um nível de qualidade diferente. Ao longo de todo o mês de dezembro, foram realizadas 
solenidades de entrega de selos em 16 regiões.

Essa é para quem tem horror a agulhas e chora ao 
pensar em fazer exame de sangue. Um grupo de cientistas 
liderados pelo Instituto de Tecnologia de Israel desenvolveu 
uma espécie de bafômetro que, com um soprinho do paciente 
foi capaz de diagnosticar até 17 doenças. A ideia de detectar 
doenças “farejando-as” não é nova. Desde a antiguidade que 
médicos observam os odores dos pacientes, seja no hálito 
ou no cheiro dos excrementos, para diagnosticar doenças. 
E até hoje podemos ver mães que sabem se o fi lho está ou 
não com a garganta infl amada pelo hálito.  Para desenvolver 
a tecnologia do aparelho, eles analisaram o sopro de mais de 
1400 pacientes que sofriam de doenças como diferentes tipos 
de câncer, infl amações e distúrbios neurológicos. O que eles 
descobriram é que cada doença tem um “bafo” próprio, como 
uma impressão digital, cheio de compostos voláteis como ácido 
acético, por exemplo. O aparelho tem sensores minúsculos 
que conseguem perceber quais os compostos voláteis de cada 
sopro, e então detectar a doença. O aparelho ainda está em fase 
de testes. Os cientistas garantes que de cada 10 tentativas de 
diagnóstico, 9 são acertadas. Para virar um produto confi ável, o 
aparelhinho tem de acertar mais. Aqui, a gente que não gosta 
muito de exame de sangue, fi ca na torcida para que dê certo!

Cientistas criam bafômetro que diagnostica 
doenças

O Poder Judiciário entrou em recesso no dia 20 de 
dezembro, mas Zavascki afi rmou que sua equipe  trabalha 
neste mês de janeiro para dar conta do vasto material. "Acho 
difícil que se consiga fazer isso (homologar os acordos de 
delação em janeiro) se é o volume de material que se diz”, 
afi rmou o ministro no fi nal do ano passado. Agora, caso não 
haja novos vazamentos de delações (como ocorrido com o 
depoimento de Cláudio Melo Filho no início de dezembro), não 
haverá mais novidade no caso envolvendo a Odebrecht – a 
confi dencialidade dos depoimentos é um dos pré-requisitos do 
acordo, apesar de frequentemente não ser cumprido. O ministro 
do STF Gilmar Mendes chegou a ventilar a possibilidade de 
anular a delação de Melo após sua divulgação, mesmo que 
vazamentos semelhantes já tenham ocorrido no passado sem 
provocar esta mesma reação no magistrado.

A Polícia Militar de Faxinal prendeu quatro jovens, sendo três de Londrina e 
um de Faxinal. Eles são suspeitos de promover ataques em agências Bancárias, 
com arrombamentos de caixas eletrônicos e outros crimes, mas negam qualquer 
participação em delitos desta natureza. Dois dos detidos, já tinham passagens pela 
Polícia. Os quatro presos, que estavam nas proximidades do Banco do Brasil e 
Banco Itaú são: Brian Gonçalves Neto, 20 anos; Leandro Dias França, 24 anos; 
Marcos Rogério Satogava, 26 anos; e David Willian Machado, 21 anos. Em seu 
boletim, a Polícia Militar informou que recebeu denúncias anônimas indicando 
que indivíduos estariam rondando as agências com mochilas na cor preta em 
atitude suspeita. "Ao chegar ao local, em frente o Banco do Brasil, abordamos 
os suspeitos. Questionado os mesmos, sobre o que estariam fazendo no local, 
não souberam explicar. Feito buscas, foi localizado atrás do muro, próximo de 
onde foram encontradas, duas mochilas, contendo uma manta térmica, quatro 

  Polícia Militar prende suspeitos de ataques a Bancos 
Quatro jovens foram detidos próximo ao Banco do Brasil. Também foram apreendidas mochilas com 

ferramentas utilizadas em arrombamento a caixas eletrônicos  

caixas de leite, talhadeira, formão, oito chaves de boca, uma chave de fenda grande e dois alicates, sendo um de corte. Tais 
objetos são usualmente utilizados para furtos a caixas eletrônicos. No momento da abordagem, o telefone celular pertencente 
a um deles, recebeu uma ligação que foi atendida; do outro lado da linha, uma pessoa disse: `melou a situação, sobe para eu 
pegar vocês perto do fervo`, e depois desligou". Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde eles negaram o 
crime, e por falta de materialidade, teriam sido liberados. O caso é investigado.

Ataque de abelhas na zona rural assusta moradora 
Mesmo pequenas, quando juntas as abelhas podem causar bastante estrago 

e até matar. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, dia 04 de janeiro, de 2017, 
no Bairro Cilano, em Borrazópolis. É claro que a vítima, um agricultora, conseguiu 
se proteger, mais uma cachorra da raça "Bace", foi morta. "Eu estava sozinha em 
casa quando o enxame invadiu a residência. Eu consegui esconder dentro do 
quarto, mas os demais cômodos que estavam abertos fi caram pretos de tantas 
abelhas. Uma cachorra que tínhamos, recebeu tantas picadas que não resistiu; 
ela morreu deixando cinco fi lhotes que estavam protegidos e não foram picados", 

disse a agricultora Eliane Guilherme Rodrigues, que é esposa do José Luiz. Ainda segundo ela, a mesma foi obrigada a fi car dentro 
do quarto por cerca de duas horas, só depois conseguiu sair com segurança. "Quando eu abri a porta, tinha centenas de abelhas 
mortas no chão", fi nalizou Eliane. Recentemente, na Avenida Rio Grande do Sul, abelhas atacaram pessoas. Comércios, como 
as funilarias do Marquinhos Piva e do Peru e ainda a funerária Nossa Senhora de Lourdes, foram alguns locais onde pessoas 
tiveram que se refugiar. Um homem foi atacado na Rua e precisou ser atendido no Hospital Municipal. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, as abelhas encontradas na maioria das casas, é da espécie Europa Africanizada, um tipo bastante agressivo e que 
oferece risco à população, por isso o recomendável é que elas sejam retiradas por especialistas para evitar incidentes. Para evitar 
um enxame de abelha, o principal conselho é manter distância do local. Nunca tentar atingi-las com bastões, água ou qualquer 
outro meio, mesmo que a colméia seja pequena. No caso de um ataque com poucas ferroadas, deve-se aplicar compressas 
frias com gelo ou analgésico. Quando as ferroadas são muitas, a vítima deve ser conduzida imediatamente ao hospital. Quem 
é alérgico apresentará falta de ar e nos casos mais graves choque anafi lático, destruindo as vias aéreas dessa pessoa. A vítima 
deve ser imediatamente conduzida ao hospital, onde receberá injeções de adrenalina para reanimação.
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Uma nova edição

Dizem que todo homem, para se sentir realizado, deveria 
plantar uma árvore, ter um fi lho e escrever um livro. Plantar uma 
árvore é fácil. Mesmo que moremos em um apartamento, podemos 
tomar de um vaso e plantá-la. Pode ser um exemplar minúsculo, 
um bonsai. Ter um fi lho requer responsabilidade, dedicação. Exige 
tempo e nem todos estamos dispostos a isso. Ou, por vezes, 
é a vida que não nos permite, por variadas questões que nos 
envolvem. Entretanto, sempre podemos nos tornar os protetores 
de uma vida, de um amigo, um parente, alguém que necessite 
de apoio. E teremos, mais ou menos, atendido à questão. Será 
que escrever um livro é para todos? Naturalmente, se pensamos 
em escrever, desejamos que seja algo bom, útil, agradável. E 
observamos, no mundo, tanta literatura ruim em prateleiras de 
bibliotecas e livrarias... O que não nos damos conta, em verdade, 
é que a nossa vida pode ser comparada com a elaboração 
de um livro. Podemos imaginar que, ao nascermos, um livro 
nos seja colocado nas mãos. Páginas em branco, que iremos 
preenchendo, dia a dia. O que nelas escreveremos é decisão de 
cada um. Verdade é que trazemos, ao renascer, neste planeta, 
um cabedal de conhecimentos, de virtudes ou de vícios em nossa 
intimidade. É o nosso próprio conteúdo. Na medida em que vamos 
crescendo, ideias, tendências irão se apresentando. Mas, a obra 
que vamos escrever nesta vida é inédita. 

Cada dia pode ser considerado uma linha, cada semana um 
parágrafo, cada mês, um texto, compondo as tantas páginas os 
anos que viveremos sobre a Terra. Podemos escrever um poema 
pleno de beleza, com versos harmoniosos. Podemos escrever 
uma oração, uma súplica, um louvor. Podemos escrever palavras 
ásperas, de um dia de indignação ou de desespero. Podemos 
escrever histórias lindas de superação, de acolhimento, de doação 
ao próximo. Podemos retratar os dias de felicidade, junto aos seres 
amados. A felicidade da chegada de um novo ser à nossa família. 
Relataremos as conquistas, os estudos, as viagens, os encontros, 
reencontros e desencontros. Registraremos os dias de ventura, 
de sol, de muitas alegrias. Também aqueles em que a tormenta 
nos envolveu, um furacão nos roubou, momentaneamente, 
as esperanças, o frio tomou conta de nosso coração. Quando 
nossa vida física se extinguir, teremos o livro pronto: fi no, grosso, 
de poucas ou muitas páginas, de acordo com os tantos anos 
vividos. E poderemos folheá-lo e ler, com vagar. Descobriremos 
detalhes que gostaríamos jamais tivessem sido escritos. Quantos 
desajustes por tolices. Poderíamos ter sido mais compreensivos, 
tolerantes. Quantas páginas poderiam ter palavras mais amenas, 
menos dolorosas. Como todo livro impresso, no entanto, esse não 
poderá ser corrigido senão com nova edição. Por isso, é que existe 
a possibilidade da reencarnação. É a oportunidade do Criador nos 
permitir escrever um novo livro. Utilizando o nosso livre arbítrio, 
poderemos reprisar todas as coisas boas que escrevemos. 
Poderemos evitar aquelas amargas, desagradáveis. Somente 
em nós reside este poder: reescrever a nossa história, com letras 
caprichosas, encadernação luxuosa, dizeres de ouro. Pensemos 
nisso. E como ainda transitamos pela Terra, que tal começar a 
escrever, no livro atual, as páginas de luz que desejamos poder 
ler, com alegria, ao fi nal desta vida física?
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HORÓSCOPO
                           Áries
                 Seu planeta regente se encontra em 

                            trânsito em Peixes indicando um aumento da 

sua sensibilidade o que predispõe a reações agressivas, 

principalmente diante de provocações. Parece que alguns 

problemas que estão lhe incomodando estão chegando 

num ponto crucial, mas ainda não estão no ponto certo 

para você conseguir se livrar deles defi nitivamente. Por 

essa razão o céu aconselha a você mudar a perspectiva 

e encontrará a solução mais adequada. Se você pegar 

as coisas com calma conseguirá superar esta semana 

sem grandes estragos. Meu conselho diz respeito à sua 

saúde, pois você pode sofrer pequenos acidentes ou 

cirurgias causadas por pequenas infecções.

                       

                 
                            trânsito em Peixes indicando um aumento da 

                          Peixes
                    Esta é uma semana muito favorável aos 

                      piscianos que podem sentir a esperança 
encher os seus corações. Alegrem-se, pois Vênus, o 
planeta do amor, já ingressou em seu signo! Como ele 
vai permanecer um mês lá, você deve aproveitar cada 
momento, pois irá chover em sua horta. Seu carisma 
pessoal estará ativado, lhe proporcionando convites, 
elogios e não somente no campo da intimidade e dos 
relacionamentos amorosos, mas também no âmbito 
profi ssional com boas parcerias de negócios que 
proporcionam lucros e promovem melhoras fi nanceiras. 
Seu carisma pessoal fi ca exaltado e o ajuda a atrair 
para você muita benesse e alegria de viver. Aproveite.

                         

                    
                      piscianos que podem sentir a esperança 

                          Touro
                       Você inicia a semana cheio de 

               disponibilidade e pode levar adiante suas 
tarefas com facilidade, especialmente se você abordar 
cada desafi o com bom humor. Nesse momento você 
deve relaxar e desfrutar o momento porque nem sempre 
as coisas estarão tão fáceis. Alias, será o campo afetivo 
a ser favorecido pelas confi gurações astrológicas, por 
essa razão invista em seus relacionamentos. Desfrute 
a companhia de amigos e familiares e se você estiver à 
procura de um relacionamento sério poderá conseguir 
alcançar seu objetivo. Você está se sentindo bastante 
equilibrado e atrai para si a simpatia de colegas de 
trabalho, facilitando o trabalho em equipe.

                       

                       
               disponibilidade e pode levar adiante suas 

                         Gêmeos
                  Você pode respirar aliviado, pois seu 
            regente, Mercúrio, sai fi nalmente da 
retrogradação. Mudanças de rumo e acontecimentos 
inesperados requerem jogo de cintura e uma grande 
capacidade de adaptação, algo que para você não 
é muito difícil. Porém, você pode acabar perdendo 
literalmente o foco desperdiçando boas ocasiões que 
lhe oferecem crescimento e sucesso. Com criatividade 
você encontrará novas maneiras de contornar os 
obstáculos que teimam em atravessar seu caminho 
e conseguirá levar a bom termo tudo aquilo que se 
propõe. Lembre-se de não desperdiçar inutilmente as 
suas energias se sobrecarregando de tarefas que não 
lhe pertencem simplesmente porque não sabe dizer 
não quando solicitado.

                       

                  
            regente, Mercúrio, sai fi nalmente da 

                         Câncer
                                A Lua Cheia do dia 12 infl uencia 

                    boa parte da semana focalizando 
principalmente o campo profi ssional que é onde você 
deverá estar mais preparado para poder enfrentar os 
próximos desafi os. Encare esse momento mais difícil 
com leveza e bom humor para que isso não afete a sua 
saude e procure reservar uma parte de seu tempo para 
atividades de lazer que o ajudem a relaxar e a desanuviar 
o pensamento. Passeios ao ar livre e caminhadas com 
os pés no chão o ajudarão a recarregar as suas pilhas de 
forma a encontrar um bom equilíbrio orgânico. Evite 
se aborrecer inutilmente relevando as provocações. 
Seja tolerante.

                       

                          
                    boa parte da semana focalizando 

                         Leão
                            Você está com pressa de alcançar os 

                      seus objetivos e por causa disso está 
forcando algumas situações que parecem estar 
chegando num ponto sem retorno. Muita calma, 
leonino! O céu pode estar lhe preparando uma grande 
ocasião, mas serão os seus movimentos estratégicos 
que o ajudarão a ganhar a partida. Como num jogo de 
xadrez, cada movimento deve ser estudado com cautela 
e muita inteligência. Compartilhe suas preocupações no 
ambiente familiar para colher conselhos úteis para suas 
próximas iniciativas. Evite esforços inúteis, inclusive 
nas atividades físicas. Poupe-se.

                       

                            Você está com pressa de alcançar os 

                      seus objetivos e por causa disso está 

                           Virgem
                    Você se sente bastante disposto e 

                      autoconfi ante e por essa razão tudo 
aquilo que você faz está dando certo. Você está repleto 
de boas ideias que não consegue pôr em prática, mas 
que serão muito úteis para conseguir contornar os 
obstáculos que estão continuamente atravancando 
o seu caminho. Espere um momento mais propicio 
para implementar seus novos projetos. Aos poucos 
as duvidas que ainda pairam em sua mente estarão se 
dissipando e então enxergará sufi cientemente claro 
para continuar mais fi rmemente na direção de seus 
objetivos. Os relacionamentos pessoais ganham um 
ar romântico: invista nesse clima!

                       

                    
                      autoconfi ante e por essa razão tudo 

                           Libra
                  Alguns obstáculos inesperados vêm 
                     desafi ar o seu bom-humor e podem 
tirá-lo literalmente do serio, algo muito inusitado 
para um libriano. Porém, este não é o momento para 
você tomar decisões drásticas que possam causar 
rupturas e separações, que poderão ser irreversíveis. 
Mesmo se você encontrar alguma difi culdade para dar 
conta de tantas solicitações e sente que os inúmeros 
compromissos podem fugir de seu controle, procure 
manter a calma para não se desgastar inutilmente. 
Compartilhe com colegas e parceiros pelo menos 
uma parte de suas obrigações para aliviar o peso nas 
suas costas. Caso contrário, poderá sofrer problemas 
de saúde.

                       

                  
                     desafi ar o seu bom-humor e podem 

                        Escorpião
                     Neste momento em que o Sol está em 

             conjunção com Plutão -que é o seu regente 
natural-, essas confi gurações o ajudam a promover 
transformações e renovações em seus planos 
profi ssionais. O empreendedorismo pode estar batendo 
às suas portas, porém antes de promover alguma 
iniciativa nova que mude o rumo de sua carreira, 
reavalie todas as suas possibilidades. Uma grande 
mudança profi ssional pode estar diante de você e ela 
será útil para lhe abrir novas possibilidades. Porém, 
sempre que possível, delegue a responsabilidade de 
algumas tarefas para e não se sobrecarregar inutilmente, 
prejudicando a sua saúde.

                       

                     Neste momento em que o Sol está em 

             conjunção com Plutão -que é o seu regente 

                       Sagitário
                             Nesta semana as confi gurações 

                            astrológicas lhe possibilitam a 
renegociarão de contratos e a revisão de planos, 
permitindo também que você comece novas iniciativas 
ou implemente novos projetos. Quem está trabalhando 
duro começa a perceber o resultado de seus esforços. 
Mercúrio, que retornou em seu signo, o ajudou na 
revisão de planos para eliminar eventuais erros e 
falhas. Agora basta você continuar a se concentrar em 
seus objetivos e logo estará sentindo a satisfação do 
dever cumprido. O céu está lhe preparando uma ótima 
recompensa. Confi e.

                       

                             
                            astrológicas lhe possibilitam a 

                       Capricórnio
               As confi gurações astrológicas desta 
                semana e especialmente a conjunção do Sol 
com Plutão, que se encontra em seu signo, indicam 
que você está apto a concluir um grande projeto ou 
a implementar uma grande reviravolta em sua vida 
pessoal. Por esta razão, se você tem algo em mente, 
seja uma nova ocupação que uma modifi cação em sua 
ocupação atual, mexa-se e aproveite esse bom astral 
para fazer as transformações que acha necessárias. No 
âmbito pessoal o astral lhe propicia a possibilidade 
de se livrar defi nitivamente de um habito nocivo ou 
ainda de uma doença física ou mental que atrapalha 
o seu bem-estar.

                       

               
                semana e especialmente a conjunção do Sol 

                          Aquário
                   Após a passagem do benéfi co Vênus 

                      em seu signo, você se sente apto a se 

dedicar aos seus novos projetos com mais autoconfi ança 

e otimismo. De fato, você pode contar com a colaboração 

de colegas e parceiros que estarão à sua disposição 

para ajudá-lo e unindo-se a você para concluir boas 

parcerias e bons negócios. Você obterá pequenos êxitos 

e lucros. É possível também que o campo astral o tenha 

presenteado com um novo relacionamento amoroso, 

então, nesse caso, pegue a vida de leve e aproveite o 

momento mantendo um cotidiano simples e relaxante. 

Atividades culturais e de lazer serão bem-vindas.

                         

                   
                      em seu signo, você se sente apto a se 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

 CNH ganha novo visual e mais itens de segurança
Desde segunda (2), uma nova CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) já é entregue aos condutores com visual diferente e 
mais requisitos de segurança. As mudanças serão válidas para 
os novos documentos, por isso os condutores não precisam 
fazer a troca. As carteiras atuais serão reconhecidas até a 
validade ou até que o condutor solicite alguma alteração de 
dado. As informações são da Agência Brasil. Uma resolução 
do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), de maio de 2016, 
deu prazo até 31 de dezembro para que os departamentos 
nacionais de Trânsito dos estados e do Distrito Federal se 
adequassem aos novos procedimentos. Mas a mudança causa 
impacto apenas no visual da CNH, os procedimentos para 
obter a habilitação permanecem os mesmos. Produzida por 

empresas credenciadas, em modelo único, a CNH terá papel 
com marca d'água, tintas de variação ótica e fl uorescente e 
imagens secretas. Os itens de controle de segurança incluem 
ainda mais elementos em relevo e em microimpressão. O fundo 
do documento fi cará mais amarelado. A tarja azulada, que fi ca 
no topo do documento, passará a ser preta e trará o mapa 
do estado responsável pela emissão do lado direito. No lado 
esquerdo, sob o Brasão da República, aparecerá a imagem do 
mapa do Brasil. A nova CNH terá ainda duas sequências de 
números de identifi cação nacional ¬do Registro Nacional e do 
Espelho da CNH¬ e uma de identifi cação estadual ¬do Renach 
(Registro Nacional de Condutores Habilitados).

Pastor Valdemiro é esfaqueado durante culto em SP
Valdemiro Santiago, pastor da Igreja Mundial do Poder de 

Deus, foi esfaqueado no pescoço durante um culto na manhã 
de domingo, em um templo no bairro do Brás, região central de 
São Paulo. O rapaz que cometeu o atentado foi levado para o 
8º Distrito Policial, no mesmo bairro, e Santiago encaminhado 
para um hospital na região, onde levou 25 pontos e não corre 
risco de morrer. Segundo informações da igreja, o ataque foi 
cometido logo no início do culto das 8h. Mesmo ferido, o pastor 
queria continuar a pregação, mas foi encaminhado para o 
hospital. Não fi cou claro se o agressor, que foi preso com um 
facão, era um fi el que frequentava o templo habitualmente. A 
única informação dada é que ele estava desempregado e, há 
algumas semanas, teria tido uma discussão com o religioso. 
Após receber os primeiros cuidados, Santiago postou um vídeo 
na página da igreja no Facebook em que, com a voz ainda rouca, 
explicou o que aconteceu, pediu orações para si e perdoou o 

rapaz que cometeu o atentado. “Eu estava impondo as mãos, 
acabando de ouvir um milagre, um testemunho, e entrou alguém 
por trás. Não sei, não vi quem era, e deu uma facada no pescoço, 
ou com uma navalha, não sei. Mas eu não fui. A gente só vai 
quando Deus quer. Voltei pra vocês, em nome de Jesus", disse 
ele no vídeo, em que estava acompanhado de sua mulher, a 
bispa Franciele Santiago. O pastor disse ainda que perdoa 
quem quer que o tenha atacado. “Eu perdoo a pessoa que fez 
isso. Em nome de Jesus. E a pessoa que mandou também”, 
completou. Santiago é egresso da Igreja Universal do Reino 
de Deus, onde era bispo. Em 1997, ele rompeu com o pastor 
Edir Macedo e abriu a Igreja Mundial do Poder de Deus, que 
hoje conta com uma rede de cerca de 4 mil templos no Brasil 
e no exterior. No 8º DP, um plantonista confi rmou que o rapaz 
está passando por triagem e será interrogado.

Preço do diesel 6,1% mais caro 
nas refi narias
Fumo ni nóis!

A Petrobras anunciou aumento de 6,1% no preço do 
diesel nas refi narias. O novo valor já valendo a partir de 06 de 
janeiro, de 2017. Segundo a estatal, não haverá refl exos no 
preço da gasolina. De acordo com a estatal, se o reajuste for 
integralmente repassado e não houver alterações nas demais 
parcelas que compõem o preço ao consumidor fi nal, o diesel 
pode subir 3,8% ou cerca de R$ 0,12 por litro, em média, nas 
bombas. No entanto, de acordo com a Petrobras, o impacto 
no preço depende de repasses feitos por outros integrantes 
da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e 
postos revendedores. Em nota, a estatal diz que o reajuste 
se deve à elevação dos preços do petróleo nos mercados 
internacionais, à valorização do real desde a última revisão de 
preços e a ajustes na competitividade da empresa no mercado 
interno de gasolina e diesel.

Autorizada implantação de progressões e 
promoções aos servidores

O governo autorizou a implantação das progressões e 
promoções aos servidores estaduais que tiveram direito até 
dezembro de 2016, a partir da folha de pagamento deste mês. 
Está em estudo o cronograma para saldar os valores atrasados 
desses benefícios, o que deve ser efetivado parceladamente 
durante o ano. O orçamento do Estado prevê um bilhão e 
400 milhões de reais para promover o avanço na carreira do 
funcionalismo público. Estão programados para este mês, 
entre progressões e promoções, mais de 90 mil atos que 
se estendem por todas as secretarias. Segundo Beto Richa 
foi feito um grande esforço para a tomada desta medida. A 
progressão, no serviço público, é a mudança de uma referência 
salarial para outra imediatamente superior, obedecidas as 
condições previstas em legislação específi ca, própria da 
carreira a qual pertence o servidor. Segundo a Secretaria 
de Estado da Fazenda, no fi nal do ano passado, com os 
reajustes concedidos desde 2011, somados ao pagamento 
de progressões e promoções, a média de remuneração dos 
professores teve um ganho real de 58%. Os funcionários da 
educação têm ganho, também na mesma base de comparação, 
de 89%. O cálculo tem como base a infl ação projetada pelo 
IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nesse 
período e não considera valores atrasados. Na mesma base 
de comparação, no caso da Polícia Militar, a remuneração 
média teve variação real de 37,5%. E os servidores da 
Polícia Civil têm reajuste de 38%. De acordo com a Fazenda, 
entre 2010 e 2016, o funcionalismo do Paraná de todas as 
categorias recebeu, em média, 40% de aumento real. Todas 
as informações são do próprio Governo do Paraná.

Papa exige tolerância zero para padres pedófi los
Os bispos devem aplicar de forma clara a lei de tolerância zero 

frente a sacerdotes pedófi los, exigiu o papa Francisco em uma 
carta divulgada nesta segunda-feira pelo Vaticano. "Tenhamos 
a coragem necessária para implementar todas as medidas 
necessárias para proteger em tudo a vida de nossas crianças, 
para que tais crimes não se repitam mais", pediu Francisco 
na carta enviada aos bispos por ocasião do "Dia dos Santos 
Inocentes", que é festejado em 28 de dezembro. "Assumamos 
clara e lealmente a consigna da ?tolerância zero? neste 
assunto", enfatiza o papa argentino. No texto, Francisco pede 
em várias ocasiões "perdão" por um pecado que, reconhece, "o 
envergonha", que ele lamenta e chora, segundo escreve. "Nós 
nos unimos à dor das vítimas e choramos por esse pecado. 
O pecado do fato em si, o pecado da omissão de assistência, 
o pecado de ocultar e negar, o pecado do abuso de poder", 
enfatizou. "A Igreja chora não apenas frente à dor causada em 
seus fi lhos menores, como também porque conhece o pecado 
de alguns de seus membros: a história, a dor dos menores 
que foram abusados sexualmente por sacerdotes". Francisco 

também cobrou dos bispos coragem para proteger as crianças do 
que chama de "os novos Herodes, que alimentam da inocência 
através do trabalho clandestino e escravo, a prostituição, as 
guerras, a imigração forçada", insistiu. "Milhares de crianças 
caíram mãos de bandidos, de máfi as, de mercadores da 
morte, que a única coisa que fazem é alimentar e explorar sua 
necessidade", advertiu. O papa denunciou com cifras os abusos 
de que padecem as crianças em todo o mundo. Cerca de 75 
milhões de crianças devido a emergências e crise prolongadas 
que interrompem sua educação. Em 2015, 68% das vítimas do 
tráfi co sexual eram crianças. e la trata sexual eran niños. Em 
2016, calcula-se que 150 milhões de crianças foram forçadas 
ao trabalho infantil, muitas delas em condições de escravidão. 
O chefe da Igreja católica cita o último informe elaborado pela 
Unicef, e lança um grito de alerta. "Se a situação mundial não 
se reverter, em 2030 serão 167 milhões de crianças vivendo na 
extrema pobreza, 69 milhões de menores de 5 anos morrerão 
entre 2016 e 2030, e 60 milhões de crianças não terão ensino 
básico primário", destacou. AFP.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

APAE FAXINAL
A comunidade APAEana de Faxinal agradece ao Senhor Paulo 
Roberto Anizelli e toda a sua diretoria que juntos conduziram 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Faxinal 
durante os últimos seis anos de 2011 a 2013 no 1º triênio e 
de 2014 a 2016 no 2º triênio, passando agora a Presidência 
ao Senhor José Maurício Menezes que dará continuidade aos 
trabalhos juntamente com a nova diretoria. Um grande abraço 
e que Deus os abençoe. 
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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, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais
6) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 550,00 mensais
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (quatro 
disponíveis)
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Pastor Luiz Santiago – 160, R$ 
460,00 mensais
9) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
10) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais 
11) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais
12) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 900,00 mensais 
13) Chácara com área de 
14.000,00m², próximo ao lago 
saracura, R$ 500,00 mensais.  
14) Sala comercial, Rua Ismael 
Pinto Siqueira 875, R$ 450,00 
mensais. 

1) Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
2) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
3) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
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) Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
8) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
9) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
10) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 
200.000,00 
11) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
12) Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
13) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
14) Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00
15) Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00 
16) Casas Novas 70m² Residencial 
do Lago R$ 100.000,00

LOCAÇÃO
1) Terreno área de 354m², Jardim 

2) Terreno 600m², Rua São Paulo, 

3) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 

4) Terreno 600m² Rua Yani de 

5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

6) Terreno 2.100m² Rua José 

7) Terreno 300m², Rua Candido 

8) Casa Alvenaria, Rua Alberto 

9) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 

10) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 

11) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 

12) Casa Alvenaria, Rua 14 de 

13) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 

14) Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 

15) Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 

16) Casas Novas 70m² Residencial 

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 
(43) 99659-2121

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 6.400m² área Central: Rua Ismael 

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins 

Vieira. Consulte Valor.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal. 

Consulte Valor.

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa 

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

R$60.000,00.

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles, 

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

-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.

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja 

Doce. Prox. da rodovia. Município de 

Borrazópolis-Pr.

-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 Conj. Pe. João Carlos: 

Valor R$220.000,00.

- Casa Alvenaria Jd. Pedro Gonçalves da 

Luz Rua 05:Valor R$120.000,00.

- Casa Madeira Jd. Los Angeles: Rua 

de asfalto. Terreno 12x37 444m². Valor 

R$65.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti:Laje. 

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA. 

Valor R$110.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje 

ou forro PVC. 

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02 

quartos. Valor R$650,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos. 

Valor R$690,00 mensal.

-Casa Alvenaria Centro: 03 quartos. Valor 

R$700,00 mensal.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$880,00 mensal.

-Sala Comercial – Centro: 30m² com wc e 

blindex. Rua Santos Dumont (em frente à 

Prefeitura). Valor R$880,00 mensal.

-Sala Comercial-Centro: 90m². Rua 

Eurides Cavalheiro de Meira, frente 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 

PROVA
AGENDADA

E�içã� 573 - 09 �� j����r� �� 2017


