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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.

20% DE DESCONTO - SANDÁLIAS E TAMANCOS

repercurtindo
1 - Condenados por Moro 
têm penas mantidas ou endurecidas
O juiz Sergio Moro condenou 83 pessoas na operação Lava Jato, sendo que 23 delas 
recorreram da decisão ao Tribunal Regional Federal 4ª Região (TRF-4). Desses, 
de acordo com informações da Folha de S. Paulo, 8 tiveram as penas mantidas 
e outros 8 endurecidas (70%). Quatro conseguiram a absolvição pelo tribunal 
(17%), enquanto 3 (13%) tiveram suas penas diminuídas. O levantamento foi 
feito com o apoio da assessoria da Justiça Federal do Paraná e levou em conta 
apenas casos em que já houve condenação e análise da apelação. De acordo com 
entidades que defendem a atuação do juiz Sergio Moro, o índice de confirmação 
das decisões na segunda instância revela a "isenção e capacidade" do juiz que 
conduz a Lava Jato, como afirma a Associação dos Juízes Federais do Brasil.  Já 
os advogados de réus apontam para um Judiciário receoso de contrariar a opinião 
pública, que tende a clamar por mais punições, mesmo que à revelia das leis.

2 - Segundo Moro sem Teori não teria havido Lava Jato
O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela Operação 
Lava Jato, publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do ministro do 
Supremo Tribunal FederalTeori Zavascki em um acidente aéreo na quinta-feira 
(19). Segundo o magistrado, Teori foi “um herói brasileiro”. “Exemplo para 
todos os juízes, promotores e advogados deste país. Sem ele, não teria havido 
a Operação Lavajato”, afirmou Moro. Teori era o relator da Operação no STF. 
Ele seria o responsável por homologar as delações premiadas de 77 executivos 
da Odebrecht na Corte. Moro prestou condolências à família de Teori e disse 
que está “perplexo” com a notícia da morte do ministro. “Espero que seu 
legado, de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independente 
dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido”, completou 
Moro. A direção do Foro da Justiça Federal do Paraná também divulgou nota de 
pesar na tarde desta quinta. “Espero que seu legado, de serenidade, seriedade e 
firmeza na aplicação da lei, independente dos interesses envolvidos, ainda que 
poderosos, não seja esquecido”, afirmou a direção do órgão, em nota assinada 
pela diretora do Foro, a juíza Gisele Lemke, e a vice-diretora, a juíza Luciane 
Merlin Clève Kravetz.

3 - Segundo Ministra consternação tomou conta do STF
A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), divulgou 
nota na noite de quinta (19) sobre a morte do ministro Teori Zavascki, relator 
da Operação Lava Jato na Corte. Teori sofreu um acidente de avião na costa de 
Parary (RJ). "A consternação tomou conta do Supremo Tribunal Federal neste 
19 de janeiro, com a notícia da morte de um dos mais brilhantes juízes que 
ajudaram a construir a história deste Tribunal e do País. O ministro Teori 
Zavascki representa um dos pontos altos na história da nossa Justiça", diz o 
texto. "O seu trabalho permanecerá para sempre e a sua presença e o seu exemplo 
ficarão, como um rumo do qual não nos desviaremos, cientes de que as pessoas 
morrem, suas obras e seus exemplos, não", afirma o texto. Cármen Lúcia foi 
informada por volta de 15h30 sobre o acidente. Ela estava em Belo Horizonte 
e embarcou para Brasília no início da noite, segundo sua assessoria. "A morte 
põe fim a uma vida, mas não acabam, a amizade, a convivência nobre, gentil e 
fecunda do amigo dos amigos. Nem a generosidade com todos que caracterizava o 
ministro Teori Zavascki", diz Cármen Lúcia. O sentimento de dor e de saudade, 
servirá de permanente lembrança para os compromissos que marcaram a vida do 
ministro, uma responsabilidade nossa, a fim de nos perseverarmos, também em 
sua homenagem, na mesma trilha." "O STF solidariza-se com a família do ministro 
Teori Zavascki e agradece as manifestações de pesar recebidas pela sua morte". 
Com informações da Folhapress.

repercurtindo
têm penas mantidas ou endurecidas
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LINGUA DE FOGO
Boa sacada - Tem um ai que não larga da minha 

mão e vive pegando no meu pé. É um tar de mano curi!

Dito por um investigador – Parece que vai ter 

renuncia de lulu. Será! Se for verdade as máscaras já 

vão começar a cair. Será?

Parece que o Beco é sem saída, mas ta muito 

comportado. A cumadi ta na área! Então é isso! Manda 

quem pode, obedece quem tem juízo.

Com a ida do Véio embora o consumo de cerveja 

vai cair muito na Terra de Ohaio. É vero! O Tuniquinho 

confi rma!

Dito por um cidadão - Na Terra da Madeira lulu ta 

querendo demais, dizem as más línguas que daqui pra 

frente só vai levar chumbo. É roça!

Na Terra da Uva a coisa ta feia, até o bão e bonito se 

deixou picar por abeias pra parecer com Chefe Supremo. 

Dizem as más línguas, que já ta no saquê! 

A loira vestiu a carapuça. Não faça assim, faça como 

eu, negue. Hhee loira!

Na Terra do Café dizem que a coisa ta feia, mais 

parada do que água de poço. Se fosse só ai!

O pingaiada passou mais uma vez de ano, mas já 

tem gente apostando que não passa mais um verão. 

Precisa-se de entregador! 

Dito por um servidor - Na Terra do Boi o comando 

está dividido, mas quem manda é o do chifre. Será?

Moreninha da Terra do Café ta cada vez mais lindia. 

Tamo ai, na espera! Cai dentro, antes que outro caia! 

Não tem moleza, até o primo foi trocado de posto. 

Bambu! 

Dito por um funcionário - Parece que trocaram de 

setor a beiçuda e a kuduro, antes tarde do que nunca. 

Bambu!

Na Terra da Uva, dizem que a administração 

será diferente, quem não trabaiá, vai pro bambu. E já 

começou! Antes tarde do que nunca!

Tão dizendo que vai ter a Terra de Nova York. Onde 

será?

Já não bastava o lulu ladrão de óleo diesel, agora 

tem o ladrão de gasolina. A coisa ta feia!

Dizem que a crise tá braba, mas tá todo mundo indo 

sargá o nosso, inclusive os veiaquinhos que não pagam 

ninguém. É vero! 

Jornalista educa Pinguinha e Véio Zuza na sinuca, 

no Bar do Tonho. Patinhos!  

Dito por um funcionário – Tem conjugue de lulu 

que assumiu cargo e o poder já subiu na cabeça, está 

tratando os colegas de trabalho com indiferença, ou seja, 

é prepotente. Nem concursado é! Esperamos que as 

otoridades olhem para isso!

Agora com o Trump no poder, o fi m pode estar mais 

perto. Nada ta tão ruim que não possa piorar.

Tão querendo acabar com a Lava Jato. Mesmo 

acabando com a Teori-a, não acabam com a prática. É 

vero! A luta continua! Pra cima dos ladrões!

  PARA REFLETIR
"Não há distâncias, montanhas ou muralhas que a sua 

determinação não consiga vencer."

Autor desconhecido

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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ATENÇÃO
Adapar alerta produtores sobre combate à ferrugem asiática

Doença pode dizimar a cultura da soja no Paraná e no Brasil em pouco tempo 
A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) 

alerta que o combate à ferrugem asiática, que ataca as lavouras 
da soja, requer muita atenção por parte do produtor e dos 
profi ssionais da agronomia. A doença pode dizimar a cultura 
da soja no Paraná e no Brasil em pouco tempo se os produtores 
não adotarem boas práticas de produção e fungicidas efi cientes, 
que controlem os fungos causadores da doença, disse o diretor 
de Defesa Agropecuária da Adapar, Adriano Riesemberg. Isso 

porque, segundo ele, os fungos estão cada vez mais resistentes aos princípios ativos dos agrotóxicos que vêm 
sendo usados repetidas vezes ao longo dos anos. Em maio do ano passado houve uma tentativa de suspender 
a autorização para uso das marcas comerciais de fungicidas que foram reprovadas após resultados de ensaios 
para avaliação da efi ciência no controle da doença, conduzidos pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária). Com base nessa conclusão técnica, a Adapar suspendeu a autorização de uso de 67 fungicidas 
no mercado paranaense devido à existência de outras tantas marcas de fungicidas registradas e cadastradas no 
estado, com efi ciência adequada para o controle da doença. Houve reação por parte das empresas fabricantes, que 
recorreram ao Judiciário alegando a falta de competência para os órgãos estaduais fazerem essa intervenção. A 
ação foi impetrada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg). O sindicato 
entrou com mandado de segurança coletivo, concedido em caráter liminar, pelo Juízo da 5� Vara da Fazenda 
Pública de Curitiba. Paralelamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) iniciou um 
processo de reavaliação de efi ciência dos fungicidas registrados para controle da ferrugem asiática e publicou, 
no fi nal do ano passado, a suspensão do registro de 63 marcas comerciais, a maioria já com inexpressiva 
participação no mercado.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 23/01 a 29/01

Enem deste ano não servirá como 
certifi cação de Ensino Médio

O ministro da Educação, Mendonça Filho, confi rmou que o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não servirá mais como 
meio para se obter uma certifi cação de conclusão do ensino 
médio. “A notícia deve ter sido ofi cializada, a separação do Enem 
em relação ao Encceja (Exame Nacional para Certifi cação de 
Competências de Jovens e Adultos)”, disse Mendonça Filho após 
sair de uma reunião com a ministra Cármen Lúcia, presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o ministro, o 
Encceja, que já é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) todos os anos 
como meio de certifi cação de conclusão do Ensino Fundamental, 
será ampliado para servir também como certifi cação do Ensino 
Médio já a partir do segundo semestre deste ano. "O Enem não 
servirá como instrumento de certifi cação e conclusão de Ensino 
Médio e sim como instrumento de acesso ao ensino superior, 
pois termina exigindo de um jovem ou de adulto que queira a 
certifi cação no ensino médio mais do que seria necessário, é 
uma imposição de um ônus, de ter que ter um conhecimento a 
mais, para aqueles que só querem ter uma certifi cação no Ensino 
Médio", disse Mendonça Filho. A provável exclusão do certifi cado 
de conclusão do ensino médio do Enem havia sido antecipada 
pela presidente do Inep, Maria Inês Fini, em novembro. Outra 
possível alteração seria a exclusão de treineiros, aqueles que 
fazem a prova só para testar conhecimentos. Uma consulta 
pública será lançada a respeito de outras alterações no Enem, 
com o objetivo de adequar o exame à reforma no Ensino Médio, 
ainda em discussão no Congresso Nacional. Mendonça Filho 
dará entrevista coletiva sobre o assunto às 11h de quarta-feira.

Prefeito comprou 887 pneus para frota de 
apenas 146 veículos

Tribunal de Contas julga irregular despesa de R$ 
706.04,60 na compra de pneus, em Rio Bonito do 

Iguaçu 
O tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou 

irregular a despesa na compra de pneus, no valor de R$ 706.04,60, 
realizada pelo Município de Rio Bonito do Iguaçu (Sudoeste). 
Devido à irregularidade das contas, o Tribunal multou o prefeito 
na gestão 2013-2016, Irio Onélio de Rosso, e a controladora 
interna, Sirlei Biranoski Boarolli, em 40 vezes o valor da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR). Em dezembro, 
essa sanção equivalia a R$ 3.796,00. A UPF-PR é atualizada 
mensalmente. O processo de tomada de contas extraordinária 
foi instaurado em decorrência de comunicação de irregularidade 
feita por meio do Procedimento de Acompanhamento Remoto 
(Proar). O sistema de acompanhamento online dos atos de 
gestão, operado pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal 
(Cofi m), apontou a compra de 887 pneus, enquanto a frota 
municipal era composta por 146 veículos, em 2014, e 124, 
em 2015. O relator do processo, conselheiro Nestor Baptista, 
ressaltou que a inadequação do controle patrimonial dos bens 
municipais impossibilita constatar quantos veículos receberam 
pneus novos e quais os motivos das trocas. Segundo o relator, 
essas informações são imprescindíveis à otimização dos gastos 
e à persecução de efi ciência na gestão dos recursos públicos. 
Colaboração do portal Catv.

Exame de drogas em caminhoneiros reduz acidentes
O exame toxicológico dos motoristas de caminhão está 

valendo há um ano e já dá para fazer um balanço das mudanças 
que ele provocou. Os motoristas tiveram que se adaptar, mas 
parece que o exame pode ter contribuído para a queda nos 
acidentes nas estradas federais. A redução foi de 26%, maior 
do que a queda registrada nos acidentes envolvendo todos 
os veículos. O exame é feito quando o motorista de ônibus e 
caminhão vai renovar ou tirar a carteira. Ele detecta o consumo 
de drogas nos últimos três meses. Uma amostra do pelo do 
braço ou uma mecha de cabelo. Desde março do ano passado, 
motorista que quer tirar a habilitação profi ssional ou renovar uma 
carteira nas categorias C, D e E, tem que passar por este teste 
toxicológico, um tipo de exame antidoping. “Ele aponta o uso 
de substâncias tóxicas, drogas de maneira geral, como cocaína 
e derivados, maconha e derivados, opiáceos, anfetaminas”, 
explicou a gerente do laboratório, Ana Paula Pimenta. Em 
uma das maiores áreas de descanso de caminhoneiros da 
Região Metropolitana de São Paulo, perto das rodovias Dutra 
e Fernão Dias, o exame toxicológico já provocou uma pequena 

mudança. O pessoal da limpeza não quis gravar entrevista, 
mas contou à reportagem do Bom Dia Brasil que antigamente 
encontrava muitas embalagens de cocaína no lixo. Agora, isso 
diminuiu bastante. O caminhoneiro gaúcho Enrique Ebbing, 
que acabou de fazer o toxicológico pra renovar a carteira, não 
se incomodou de cortarem um pouco do cabelo dele e aprova 
o teste: “O pessoal está andando menos à noite, você já nota 
menos movimento e o pessoal andando mais de boa, cumprindo 
horário. Eu acho que melhorou”. O colega dele, de Santa 
Catarina, transporta cargas especiais e também fez o exame 
recentemente, sem susto. Mas nem todos os caminhoneiros 
estão tranquilos assim. “Pessoal estava preocupado, dizendo: 
‘eu vou ter que dar uma parada para conseguir fazer senão vai 
ter problema. Vai ter problema’. E aí teve uns aí que tiveram 
problema e não conseguiram fazer. Estão aí sem poder 
trabalhar por causa disso aí”, contou o caminhoneiro Edson 
Loppnow. Entre março e dezembro do ano passado, mais de 
10 mil motoristas profi ssionais fi zeram o toxicológico, em todo 
o país. 21% tiveram resultado positivo. 

Pastor é detido acusado da morte da esposa em Pinhalzinho
O pastor Valdemar dos Santos, da Igreja Assembleia de 

Deus, foi preso pela Polícia Civil da comarca de Pinhalzinho. Ele 
é acusado pelo assassinato da esposa, Luciane Hemerich dos 
Santos que foi encontrada morta no dia 31 de dezembro de 2016 
na Linha Lajeado Pedro Saudades. A mulher foi esfaqueada na 
altura do pescoço três vezes. A vítima tinha apólice de seguro no 
valor aproximado de R$ 300.000,00 em que o benefi ciário era o 
pastor. O caso chamou a atenção da sociedade já que a vítima 
não era vista desde o dia 19 de dezembro de 2016 na cidade. 
Em depoimento o acusado disse que na noite do crime ele e a 
esposa teriam sido sequestrados. O que levou a polícia a duvidar 

da inocência do pastor foram desencontros de informações. 
Primeiro ele disse ter sido sequestrado com a mulher e mais 
tarde liberado com o celular. A polícia, no entanto, verifi cou que 
ele tinha arranhões no corpo. A confi rmação do crime ocorreu 
após análise de câmaras de segurança no município. As imagens 
mostram o casal no carro. O pastor dirigia e a esposa estava no 
banco de carona. Também foram colhidas provas por meio do 
exame realizado pelo Instituto Geral de perícia que constataram 
a hipótese investigada pela polícia de que o pastor seria o autor 
do crime. O delegado não descarta envolvimento de cúmplices. 
O pastor está detido na cadeia pública de Maravilha.

Presidente do PT pede apoio para lançar Lula candidato em abril
O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afi rmou em 

artigo publicado no site da legenda na segunda-feira, 16, que 
os militantes petistas devem opinar publicamente sobre a 
possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser 
novamente candidato à Presidência da República. A expectativa 
é que com as manifestações públicas de apoio ao ex-presidente, 
Lula possa ser lançado candidato no Congresso Nacional do 
PT, programado para ocorrer de 7 a 9 de abril, afi rmou Falcão. 
"Acho que chegou a hora de a militância começar a opinar 
publicamente. Quem sabe, assim, possamos, durante o 6º 
Congresso, torná-lo nosso candidato", disse Falcão. Na semana 
anterior, Lula participou de duas agendas públicas, em Salvador 
e Brasília, para reiterar que vai andar pelo País em 2017 e que 
está preparado para ser candidato. Rui Falcão, que acompanhou 

Lula durante os atos, reforçou que o partido ainda não tomou 
uma decisão ofi cial de lançar o ex-presidente como candidato, 
mas que o PT não cogita "plano B" para a "aspiração nacional", 
que seria a volta de Lula ao comando do País. "Tanto quanto 
em outras ocasiões que tenho presenciado, Lula ainda não 
admite ser candidato, mas reitera, com muita convicção, que 
está preparado e sabe exatamente o que é preciso fazer para 
tirar o Brasil da crise, criar empregos, distribuir renda, reacender 
o ânimo e a confi ança da população", escreveu Falcão. A partir 
do lançamento da candidatura, o presidente do PT disse que é 
possível construir uma forte aliança com movimentos sociais 
e partidos populares, em torno de um programa de "reformas 
e transformações estruturais".

Saques ao FGTS poderão ser feitos a partir de março
Tida como uma das medidas mais populares do governo 

Temer, a liberação do saldo de contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já tem data prevista para 
começar. Em 13 de março, uma primeira leva de trabalhadores 
poderá sacar os recursos, de acordo com fontes ouvidas pelo 
GLOBO. E, até o dia 31 de julho, todos os brasileiros que têm 

dinheiro nessas contas poderão fazer o resgate do montante 
acumulado nos anos de serviço. O governo espera que 15 
milhões de pessoas realizem os saques. Ao todo, R$ 30 bilhões 
devem entrar em circulação na economia brasileira com a 
medida, o equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB, 
a soma de bens e serviços produzidos no país).

Rádios AM e FM devem ser substituídas em breve pelo sinal digital
Parte das lembranças afetivas de muita gente, salvação 

para quem está no trânsito parado sem nada para fazer. A rádio 
FM, xodó de muitos, está com os dias contados. E já começou 
a desaparecer. A Noruega vai ser o primeiro país de todo o 
mundo a abandonar as transmissões de rádio FM e se tornar 
totalmente digital. Aprovado em 2011, o projeto foi polêmico em 
seu nascimento e por isso demorou a ser concluído. O projeto 
trazia exigências como a equivalência de cobertura da emissora 
pública no formato digital e a ampliação das redes comerciais. 

Caso alguma dessas e das outras não sejam cumpridas, o 
desligamento pode ser adiado para 2019. Apesar de já estar 
em curso, o projeto não teve apoio popular. A Associação de 
Rádios Locais, fez duras críticas à medida, afi rmando que a 
mesma benefi ciará apenas as rádios existente. O governo 
argumenta que o projeto é uma maneira de reduzir gastos. 
Segundo as autoridades norueguesas, manter a rede FM tem 
um alto custo, principalmente de manutenção. A estimativa é 
de uma economia de até US$ 200 milhões para cada emissora. 

Farmácia Droga Star
99929-1041
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
também foi furtada uma cachorra pequena da raça Pinscher da cor 
marrom e preta. A equipe realizou buscas, porém sem êxito. A vítima 
foi orientada.

Furtos em Faxinal
Em Faxinal, a PM registrou dois furtos no dia 19 de janeiro. O 

primeiro na Rua Paulo Jaroskievcz, onde uma mulher de 31 anos, 
contou que sua residência foi arrombada pela janela e levaram, 
uma TV de LCD da marca Philco de 42'', e um celular Samsung 
de cor chumbo. O segundo furto foi às margens da PRC 272, em 
uma Chácara. A moradora contou que saiu de sua residência e ao 
retornar encontrou com a janela arrombada e que ao entrar verifi cou 
que o local estava todo revirado. Foram levadas duas TVs. A mulher 
ainda disse que ao chegar avistou um carro de cor prata próximo 
ao local, porém não desconfi ou de nada. Diante dos fatos foi feito 
patrulhamento nas imediações, mas nada foi encontrado.   

Furto em Grandes Rios
Em Grandes Rios, no dia 19 de janeiro, na Fazenda Ribeirão 

Bonito, o arrendatário disse que na terça feira, dia 17/01/2017, ao 
conferir um depósito que fi ca ao lado da casa, verifi cou que estavam 
faltando em torno de trinta e cinco rolos de arame tipo Paraguai, 
medindo aproximadamente cem metros cada um, totalizando três mil 
e quinhentos metros de arame. Diante dos fatos, a equipe orientou a 
vítima quanto aos procedimentos legais a serem adotados. Buscas 
foram feitas, mas nada foi encontrado. 

Jovem morre vítima de acidente em Mauá da Serra 
Na noite de 16 de janeiro, de 2017, a cidade de Mauá da Serra, 

fi cou enlutada ao receber a informação da morte de Diego de Lima 
Calssavara, 26 anos. O acidente foi na Rodovia Federal, BR 376, 
entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra. As poucas informações 
divulgadas pela Polícia Federal, dão conta de que o jovem conduzia 
uma motocicleta quando bateu contra um outro veículo e caiu na 
pista de rolamento. Ferido, ele entrou em óbito ao ser atingido por 
um carro que vinha logo atrás. Os demais dados seriam apurados 
pela PRF e também pela Delegacia de Marilândia do Sul.

Polícia apreende pé de maconha e cocaína em Kaloré 
Uma ação da Polícia Militar de Kaloré com apoio da Rotam e 

Destacamento de Marumbi resultou na apreensão de 86 gramas 
de maconha, 01 pé da mesma droga, 06 pinos de cocaína e uma 
motocicleta pinada, tudo no mesmo endereço. "As equipes estavam 
realizando operação na cidade de Kaloré, quando no bairro Barracão, 
um indivíduo ao avistar as viaturas empreendeu fuga, sendo alcançado 
e abordado. Foi localizado 9 invólucros de maconha, totalizando 
86 gramas, 6 pinos de cocaína, um pé de cannabis sativa e uma 
motocicleta "pinada" na parte externa da casa", informou a PM.

Mulher tenta levar droga no chinelo para a cadeia 
A Polícia Civil de Faxinal fez um fl agrante de tráfi co de drogas 

dentro da própria delegacia, que está no comando do Delegado 
substituto, o Dr. Ricardo Mendes. Uma jovem de nome Sílvia C.M., 
23 anos, tentou passar droga para um detento, escondendo o 
entorpecente no chinelo. Os agentes, experientes, perceberam que a 
moça estava nervosa e fi zeram uma revista, mas na primeira busca, 
nada encontraram. Antes de liberar Sílvia, notaram que havia um 
volume estranho na sola do chinelo que a acusada usava. Ao analisar 
o calçado, encontraram 42 gramas de maconha. Sílvia recebeu voz 
de prisão e saiu da condição de visitante para presidiária. Todas as 
providências foram tomadas em relação ao caso.  

PC de Grandes Rios apreende arma de quadrilheiros 
Um homem de nome Maurício da Silveira Moreira foi detido 

no Distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios, com uma arma e 
munições, que pertenciam a Claudio Fernando de Oliveira, 33 anos, 
ou a Gilberto de Jesus, 29 anos, acusados de serem os chefes de 
uma quadrilha que roubava ônibus de turismo, e que foi alvo de 
uma ação, no dia 12 de janeiro, de 2017, já o terceiro detido, nega 
qualquer envolvimento com os acusados, mas teve dor de cabeça 
com a Polícia Civil, por causa do crime de posse ilegal de arma e 

Ameaça em Faxinal
Na Rua José Manoel Rodrigues nas Populares Novas, foi feito 

contato com uma mulher de 25 anos, que relatou a Polícia que seu 
convivente há anos havia a ameaçado com palavras ofensivas, e 
que também havia quebrado alguns móveis de sua casa. A mesma 
não apresentava nenhum sinal de agressão física. Perguntado 
se queria representar contra seu convivente a mesma disse que 
decidiria posteriormente. Diante dos fatos fora confeccionado a 
documentação cabível. 

Bate e foge em Grandes Rios
Em patrulhamento pela Avenida Brasil, na quarta-feira dia 18, nas 

proximidades da rodoviária, a equipe da Policia Militar foi acionada 
pela solicitante, informando que quando dirigia pela Avenida Brasil 
em Grandes Rios, sentido trevo de acesso, um rapaz conduzindo 
uma motocicleta Honda, de cor preta atingiu seu veículo, na parte 
traseira, ao encostar o carro para verifi car os danos, o motociclista 
fugiu do local.  Ao verifi car, foi constatado que houve danos, pois o 
pára-lama da moto quebrou e estava no local. O veículo da solicitante 
apresentava avarias no pára-choque traseiro, onde houve a colisão. 
Realizado o patrulhamento, porém , sem êxito na localização do 
motociclista, a vítima foi orientada. O condutor deve ser identifi cado.

Bebum ameaça mulher
A equipe de serviço da Polícia Militar, foi acionada pela vitima, 

uma mulher de 26 anos, que relatou, que estava trabalhando em 
um lava car, situado à rua Santos Dumont com a avenida Eugenio 
Bastiani ,quando um outro funcionário, que estava de folga, chegou 
embriagado e passou a ameaçá-la, dizendo que iria agredi-la e a 
xingá-la. No local a vítima passou a relatar que não é a primeira vez 
que isso acontece. Diante dos fatos ambos foram encaminhados 
para 53º DRP de Faxinal para demais providencias.

Preso por bater na mãe
Uma mulher de 70 anos relatou no dia 16/01, que estava limpando 

a casa de seu fi lho quando pediu para o mesmo pegar alguns objetos 
que se encontravam espalhados, foi quando o mesmo pegou um 
cabresto e a golpeou, acertando-a no rosto. Informou ainda, que o 
mesmo estava drogado e que o golpe a deixou com escoriações no 
lado direito do rosto. O autor foi preso.

Mais um furto em Faxinal
Uma mulher relatou, que sua residência teria sido arrombada, 

onde foi subtraído uma TV de 32”, um ventilador marca Ventisul , 
um DVD  prata marca Philco e um par de tenis  da marca Asics. A 
vitima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis sendo realizado 
patrulhamento nas  imediações, porem sem êxito.

 Faxinalense morre em Paranaguá
Uma mulher de 32 anos morreu após passar mal enquanto 

praticava exercícios em uma academia na Rua Baronesa do Cerro 
Azul no bairro Leblon em Paranaguá. A fatalidade foi registrada 
na tarde de segunda-feira (16). Luciane Pratezzi era natural do 
município de Faxinal. De acordo com testemunhas, ela teria sofrido 
um aneurisma cerebral durante a prática das atividades físicas. O 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado 
e tentou reanimar a vítima, porém sem sucesso. Ela chegou a ser 
encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu. O corpo dela foi 
encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranaguá e em seguida 
liberado aos familiares para o sepultamento. Luciane Pratezzi era 
prima de Karina Pratezzi, a primeira vítima de dengue hemorrágica 
em Paranaguá, que faleceu no dia 08 de janeiro de 2016. 

Furto a residência em Faxinal
A equipe da PM foi acionada por uma mulher de 27 anos, que 

informou que saiu de sua residência, na Rua Ponta Grossa, nas 
Populares Novas, por volta das 13h30min, retornando por volta das 
17h00min, quando percebeu que a porta dos fundos de sua casa 
havia sido arrombada e do seu interior foram furtados os seguintes 
objetos, 01 celular branco LG, 01 par de alianças dourada, 01 molho 
contendo a chave de um veiculo Ford/ Pampa pertencente à família, 

munições. Em um boletim, a Delegacia, em um bom trabalho da 
Equipe do Dr. Ricardo, detalhou como chegou à pessoa de Maurício. 
"Após cumprimento de mandado de busca, no dia 12 de janeiro, que 
resultou na prisão de elementos envolvidos com a quadrilha de roubo 
a ônibus, recebemos denúncias anônimas informando que uma das 
armas estaria com irmão de um dos foragidos da Justiça, o Ronaldo 
da Silveira Moreira, sendo o portador da arma, a pessoa de pessoa 
de Maurício da Silveira Moreira. Também fomos informados que 
Mauricio é primo do investigado e preso, Cláudio Fernandes Silveira. 
Fomos até a residência do Senhor Cláudio, onde a companheira do 
mesmo informou que a arma de fogo estaria com o primo de seu 
companheiro, no distrito de Ribeirão Bonito. Ao chegar ao local onde 
mora Mauricio, o questionamos sobre a arma de fogo que estaria 
em seu poder, sendo que imediatamente ele nos revelou que a arma 
fi cava guardado em sua residência, na Rua Ary Borba Carneiro, 
cidade de Grandes Rios. Ele mesmo nos levou ao local e indicou o 
ponto exato. A pistola estava dentro de um depósito que fi ca próximo 
a garagem do veículo e as munições estavam escondidas dentro do 
banheiro, atrás da pia", informou a Polícia Civil. Tudo foi levado para 
a Delegacia. Maurício negou qualquer envolvimento com crimes e 
disse que vai provar sua inocência.

Polícia Civil de Grandes Rios apreende arma de fogo 
A Polícia Civil de Grandes Rios, comandada pelo delegado Dr. 

Ricardo, juntamente com sua equipe, vem realizando ações efi cientes, 
competentes e que demonstram o compromisso com a segurança 
pública. Nesta linha de atuação os policiais receberam informações e 
por elas chegaram até um rapaz das iniciais  G.A.S, que portava uma 
pistola, caracterizando porte ilegal da referida arma, pois o mesmo não 
possuía autorização para possuir tal objeto e muito menos a munição. 
Segundo o investigador Sérgio Luís Dianin, a pessoa foi atuada e 
as devidas providências foram tomadas. É importante destacar que 
o detido, apresenta ser um cidadão de bem e trabalhador, mas por 
infelicidade, ou falta de prudência, cometeu um crime e por isso 
responderá, mesmo que em liberdade, o que serve de alerta para 
todos que insistem em portar uma arma ou munições não legalizadas. 

Preso acusado de abuso sexual - Borrazópolis
As polícias, Militar e Civil de Faxinal, confi rmaram que estavam 

investigando a denúncia de um pai que teria abusado da própria 
fi lha.  Conhecido como Mato Grosso, o acusado fugiu da PM, mas 
foi preso por uma viatura descaracterizada na zona rural. Consta 
no Boletim da equipe do sargento Gilmar Soares, que no dia 16 de 
janeiro, segunda-feira, às 21 horas, na Rua Distrito Federal, região 
do antigo Posto do Kiko, que a mãe contou, que saiu por volta das 
00h00min e deixou sua fi lha de nove anos em casa,  para levar uma 
outra  fi lha ao Hospital e ao retornar,  por volta das 21 horas, foi 
informada por seus outros dois fi lhos, um de 7 e outro de 14 anos, 
que a irmã deles, de 9 anos de idade, teria sofrido abusos por parte 
do pai. "A mãe disse que  em conversa com a  fi lha, ela contou que 
o pai acompanhou a sua mãe até o hospital e quando retornou, fi cou 
na área da residência com um homem fazendo uso de maconha, e 
quando todos foram dormir o acusado foi até a sala onde a menor 
dormia em um colchão e passou a abusar da mesma. Além de sexo 
oral, obrigou  a mesma a ter  relação sexual com o mesmo, sendo 
que a todo momento utilizava de força física para tapar a sua boca 
e ainda a ameaçava dizendo que se ela contasse para alguém, 
ele bateria nela. Os abusos permaneceram durante a madruga até 
amanhecer. Após saber de todos estes fatos, a genitora da menor 
procurou a equipe policial, que acionou o Conselho Tutelar para 
prestar atendimento à vítima, juntamente com a equipe de assistência 
social", informou o Boletim da PM. O homem que morava em Kaloré, 
mas há algum tempo está em Borrazópolis, fugiu. Buscas foram 
feitas e ele foi encontrado em um Bairro Rural. Na delegacia ele 
teria negado o crime. O caso será devidamente investigado, fato 
que revoltou a comunidade, e caso seja comprovado, o meliante 
merece apodrecer na cadeia.
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O juiz Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 15ª Vara Federal do 
DF, proibiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
de disputar a reeleição. A decisão foi tomada na sexta-feira 
(20), em ação movida pelo advogado Marcos Aldenir Ferreira 
Rivas. A Constituição afi rma que as mesas diretoras do 
Congresso serão eleitas para um mandato de dois anos, sem 
possibilidade de reeleição dentro da mesma legislatura. Maia 
alega que a vedação para disputar novamente não se aplica 
a ele, uma vez que foi eleito para um mandato-tampão de seis 
meses. Maia chegou ao cargo após a renúncia de Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), réu da Operação Lava-Jato que, hoje, 
se encontra preso em Curitiba. Já seus adversários afi rmam 
que a lei veda a segunda disputa, não importando o tempo de 
mandato. Adversários de Maia já ingressaram com duas ações 
no Supremo Tribunal Federal (STF), mas lá não houve decisão 
em relação ao mérito da questão.

Juiz proíbe Rodrigo Maia de disputar 
reeleição na Câmara

Quisera! Menos um suspeito no poder!

Na terça-feira 17 de janeiro de 2017, a equipe da Vigilância 
Sanitária de Borrazópolis em conjunto com o responsável pelo 
meio ambiente, infl acionaram um morador da Rua Alagoas em 
Borrazópolis. Conforme as informações repassadas ao Blog 
do Wellyngton Jhonis, o proprietário já tinha sido comunicado 
verbalmente alguns dias atrás quanto as providências que 
deveriam ser tomadas, em sequencia como não resolvido 
foi realizado a notifi cação por escrito, por ultimo foi aplicado 
a cobrança de multa que será cobrado pela prefeitura. "Para 
resolver o problema será deslocado ainda essa semana o 
caminhão da prefeitura e alguns trabalhadores para realizar uma 
limpeza completa do terreno onde será cobrado do proprietário 
junto aos impostos da prefeitura" disse o fi scal. Segundo o 
enfermeiro Alexandro, não há intenção alguma de prejudicar 
os moradores da cidade e sim com o desenvolvimento destas 
ações, melhorar a qualidade de vida da população, pois no 
ano de 2015 tivemos uma grande epidemia de dengue e se 
não previrmos com apoio de toda população antes que ocorra 
novamente, podemos ter um problema ainda maior devido a 
maior chance de desenvolver dengue hemorrágica no segundo 
contato com a doença. Em nota, a secretária de Saúde Claudia 
Melo, destaca a importância desse tipo de trabalho de prevenção 
e solicita a colaboração de toda população para eliminar de seus 
quintais objetos ou recipientes que venham acumular água.

 Criadouro da dengue rende multa a morador
A secretaria de saúde solicita a colaboração de 
toda população para eliminar de seus quintais 

objetos ou recipientes que venha acumular água 

O sistema Informatizado do Fundo de Financiamento 
Estudantil (SisFies) já está aberto para os alunos. Os estudantes 
podem, portanto, renovar seus contratos, já que os aditamentos 
são feitos pela internet. A renovação vale somente para contratos 
formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições 
estão previstas para fevereiro. Os contratos do Fies devem 
ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é 
feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os alunos 
devem validar as informações inseridas pelas instituições no 
SisFies. Na segunda-feira (9), o acesso ao sistema foi aberto 
às instituições de ensino superior para o cadastro de dados dos 
alunos benefi ciados. Agora, os estudantes devem confi rmar as 
informações. O prazo para as instituições inserirem os dados vai 
até o dia 30 de abril. No caso de aditamento não simplifi cado, 
quando há alteração nas cláusulas do contrato, como 
mudança de fi ador, o estudante precisa levar a documentação 
comprobatória ao agente fi nanceiro para fi nalizar a renovação. 
Já nos aditamentos simplifi cados, a renovação é formalizada 
a partir da validação do estudante no sistema.

Alunos têm acesso a sistema informatizado 
do Fies

Renovação vale somente para contratos 
formalizados até 31 de dezembro de 2016 

Começam na terça-feira, 24 de janeiro, as inscrições para 
o Sistema de Seleção Unifi cada (Sisu) deste ano. As datas 
para concorrer às vagas oferecidas para o programa foram 
publicadas na quinta-feira (19), no Diário Ofi cial da União. Pelas 
regras do edital, os candidatos poderão se inscrever até as 
23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) da sexta-feira, 27 
de janeiro, pelo site http://sisu.mec.gov.br. O Sisu é o sistema 
informatizado do Ministério da Educação (MEC) por meio do 
qual, instituições públicas de educação superior oferecem 
vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo ocorre duas 
vezes por ano. Nesta edição referente ao primeiro semestre 
de 2017, serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições, 
entre universidades federais, institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia e instituições estaduais. Segundo o MEC, 
só poderão fazer a inscrição aqueles candidatos que tenham 
participado da edição de 2016 do Enem e que tenham obtido 
nota acima de zero na redação. Poderão ser feitas até duas 
opções de vaga, em ordem de preferência de curso e local de 
oferta. Confi ra o edital da 1ª edição de 2017 do Sisu, publicado 
na quinta-feira (19) no Diário Ofi cial da União (D.U.): sisu-2017-1.

Inscrições para o Sisu começam na 
terça-feira

Quando pressionada pela decisão do ministro Marco Aurélio 
que afastou Renan Calheiros da presidência do Senado e 
intensifi cou uma crise institucional, a presidenta do Supremo 
Tribunal Federal, Cármen Lúcia, recorreu ao decano da Corte, 
Celso de Mello, para que revertesse essa liminar no plenário. E 
conseguiu. A estratégia de buscar o amparo no mais experiente 
magistrado da principal estância judiciária brasileira poderá se 
repetir nos próximos dias. Mello, de 71 anos, sendo 28 deles 
no STF, desponta, até agora, como o favorito a ser escolhido 
pela presidenta do Supremo para assumir todos os processos 
relacionados à Operação Lava Jato que tramitam na casa e 
estavam sob a responsabilidade de Teori Zavascki.

Celso de Mello é favorito para assumir Lava 
Jato no STF
Bom nome!

Na segunda-feira, 16 de janeiro, de 2017, no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba, prefeitos de todo o Paraná participaram 
de evento de liberação de cota extra do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços). Ao todo, são R$ 
429.823.380,38 a mais que o Estado está repassando para 
os municípios. O recurso vem do pagamento de ICMS de 
empresas que receberam incentivos fi scais de postergação 
do recolhimento do imposto, gerado em função da realização 
de projetos de investimentos no Estado, dentro do programa 
de incentivo instituído pelo governo. O secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, disse 
que os recursos vão fazer a diferença positiva para cada um 
dos prefeitos que estão iniciando o mandato. “Sem dúvida 
alguma, quem se benefi cia é a população”, ressaltou. Alguns 
municípios que receberam: Guarapuava (R$ 5 milhões); Rosário 
do Ivaí (R$ 200 mil); São João do Ivaí (R$ 400 mil), Virmond 
(R$ 200 mil), Ibaiti (R$ 700 mil), Jardim Alegre (R$ 400 mil), 
Quarto Centenário (R$ 460 mil), Ariranha do Ivaí (R$ 200 mil), 
Boa Ventura de São Roque (R$ 550 mil), Cambira (R$ 400 mil), 
Cândido de Abreu ( R$ 700 mil), Diamante do Sul (R$ 140 mil), 
Godoy Moreira (R$ 120 mil), Inácio Martins (R$ 570 mil), Irati 
(R$ 1,5 milhão), Ivaiporã ( R$ 620 mil), Juranda (R$ 500 mil), 
Marilândia do Sul (R$ 520 mil), Marumbi (R$ 160 mil), Novo 
Itacolomi (R$ 250 mil), Palmital (R$ 520 mil), Porto Barreiro (R$ 
230 mil), Kaloré (R$ 190 mil) e Rio Branco do Ivaí (R$ 210 mil).

ICMS é repassado aos municípios do Paraná
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Nei da Caixa e família tomando umas

Beco, Tuniquinho e Jura, tomando umas com o Pingaiada no dia do 
seu niver. Parabéns!! A princesinha Lauren no Só Negócios

Belas na Noite

Saulo Pereira de niver em Borró. Parabéns!!

Amigos tomando umas 
na noite



07

Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739
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CASAIS APAIXONADOS
Bar do Tonho em Faxinal Junior Sanches de niver em Kaloré. Parabéns!!
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Golpe no WhatsApp já atingiu 1 milhão de 
brasileiros

Ataque começa quando o usuário clica no link 
compartilhado em algum grupo do WhatsApp 

Aposentadoria rural por idade baseada em prova testemunhal
Uma boia-fria que atualmente vive no estado do Paraná obteve o direito à 

Aposentadoria Rural por Idade com base em depoimentos de testemunhas. O 
benefício é concedido a homens e mulheres com idade igual ou superior a 60 
e 55 anos, respectivamente, que comprovarem ter exercido atividade rural por 
um período mínimo de 15 anos. A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4). A 6ª Turma do TRF4 reformou a sentença de 
primeira instância, que havia negado o pedido da autora, por entender que “o 
tempo de serviço rural para fi ns previdenciários pode ser demonstrado por meio 
de prova material sufi ciente (documentos genéricos que não constituam prova 
plena segundo a legislação, tais como, certidões de casamento, de nascimento, 

Uma nova ameaça no WhatsApp que promete personalizar 
o app de mensagens com cores diferentes está enganando 
usuários por todo o Brasil. Segundo o alerta revelado pela 
equipe de segurança da PSafe, o golpe já enganou mais 
de 1 milhão de pessoas e foi disseminado por meio de um 
link fraudulento em conversas do mensageiro. Atraídas pela 
suposta função do WhatsApp e convencidas por uma interface 
bem feita, as vítimas são induzidas a instalar aplicativos de 
terceiros que podem conter vírus. O ataque começa quando 
o usuário clica no link compartilhado por amigos ou em algum 
grupo do WhatsApp com a promessa de personalização das 
cores do mensageiro. O endereço o leva a uma página com 
visual simples e bonito, diferente da grande maioria dos vírus 
espalhados, o que pode confundir a vítima. O site fraudulento 
exibe uma mensagem que descreve o recurso de mudança de 
cor para Android, iPhone (iOS), Windows Phone e BlackBerry e 
o botão de "Ativar agora". Como a função, de fato, não existe, 
o usuário é levado a instalar aplicativos suspeitos, que não 
necessariamente contém vírus. A cada novo app instalado 
por esse meio, uma quantia em dinheiro é depositada para o 
hacker responsável pela ameaça. Informações do TechTudo.

O prefeito de Apucarana, Carlos Alberto Gebrim Preto, assumiu na terça-
feira, 17 de janeiro, a presidência da Associação de Municípios do Vale do 
Ivaí (Amuvi). O termo de posse de Beto Preto foi assinado pelo Governador 
Beto Richa, que prestigiou o ato, ao lado de secretários de estado, deputados 
estaduais e prefeitos da região. Também assinaram o livro ata da Amuvi, o 
vice-presidente Toninho Santiago, prefeito de Grandes Rios, e o secretário 
Paulo Wilson Mendes, prefeito de Califórnia, além do próprio Beto Preto. Ao 
tomar posse no cargo, Beto Preto enalteceu as potencialidades do Vale do 

Governador prestigia posse de Beto Preto na Amuvi 

Ivaí e reiterou apelo ao governador para que tenha um olhar especial para a região e ajude a viabilizar novas conquistas. “O 
Vale do Ivaí é rico, principalmente pela agricultura, mas a região carece de investimentos e atração de empreendimentos”, 
assinalou Beto Preto. O novo presidente da Amuvi anunciou que está negociando com o Governo do Estado, a liberação de 
um importante estudo de planejamento regional, visando a atração de investimentos. “Os próximos três meses serão de muito 
trabalho na Amuvi”, frisou Beto Preto. Ao prestigiar a posse da nova diretoria da Amuvi, o governador Beto Richa, fez questão 
de destacar o perfi l do prefeito de Apucarana. “Trata-se de um gestor público que se tornou referência no Paraná, e que está 
transformando Apucarana, pela sua extraordinária capacidade de visão estratégica e administração”, enalteceu o governador. 
A Amuvi foi criada em 1969 - A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) foi fundada em 1969, tendo como primeiro 
presidente o então prefeito de Jandaia do Sul, o Sr. Hermínio Vinholi. No início eram apenas 17 municípios e, depois ao longo 
de 48 anos, gradativamente, conforme ocorreram emancipações de distritos, a Amuvi chegou a 26 municípios. Ao longo de 48 
anos de atuação, a AMUVI teve 24 gestões, sendo presidida por prefeitos de 13 municípios. O prefeito de Apucarana, Dr. Beto 
Preto, assume hoje a 25ª gestão da Amuvi que, há alguns anos passou a ter a sua sede própria em Apucarana. A Amuvi já foi 
presidida quatro vezes por prefeitos de Cambira e São João do Ivaí; três vezes por prefeitos de Jandaia do Sul e Apucarana; 
duas vezes por prefeitos de Ivaiporã e Faxinal; e uma vez por prefeitos de Marumbi, São Pedro do Ivaí, Lidianópolis, Cruzmaltina, 
Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e Jardim Alegre.

Temer - Novo ministro só depois da indicação do relator
 Tomara!

O presidente Michel Temer afi rmou durante o velório do ministro Teori Zavascki, 
do Supremo Tribunal Federal, que só vai indicar um sucessor para o cargo depois 
que a corte determinar novo relator para os processos da Operação Lava Jato 
que tramitam no Supremo. Questionado por jornalistas sobre escolha do novo 
ministro, Temer respondeu: “Só depois que houver a indicação do relator” – em 
referência às investigações de políticos supostamente envolvidos no esquema 
de corrupção da Petrobras. Teori, que morreu em um acidente de avião na última 
quinta-feira (19), era o responsável pela instrução do processo na mais alta corte 

do país. A expectativa era de que o ministro homologasse a delação premiada de 77 executivos da Odebrecht em fevereiro, 
quando termina o recesso judiciário. De acordo com a Constituição Federal e com o regimento interno da corte, existiam dois 
caminhos possíveis para o destino das investigações sobre o envolvimento de políticos na corrupção da Petrobras. O primeiro é 
de que a relatoria do processo pode ser herdada pelo novo ministro a ser indicado pelo presidente Michel Temer e aprovado pela 
maioria absoluta do Senado. A outra possibilidade, prevista pelo artigo 68 do regimento interno do STF, era de que, em casos 
excepcionais, a presidente do STF possa distribuir a relatoria do processo entre os ministros da 2ª turma da corte. A decisão 
depende de referendo do pleno do Supremo. Com a declaração, Temer deixa claro que prefere a segunda opção e delega à 
presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, a missão de sortear a responsabilidade pela Lava Jato, a princípio, entre os ministros 
Gilmar Mendes (que preside a 2ª turma), Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli.

Três vereadores de Foz do Iguaçu conseguiram liminar 
de posse para assumir o legislativo municipal. Os vereadores 
Luiz Augusto Pinho de Queiroga (DEM), Darci Siqueira Edilio 
(PTN), João DallAgnol (PSC). Os vereadores foram eleitos, mas 
foram presos na Operação Pecúlio. De acordo com a decisão, 
enquanto permanecerem presos, os vereadores não poderão 
participar das atividades do legislativo municipal por estarem 
afastados. Logo que tomarem posse, retornarão ao Presídio 
onde aguardarão, presos, o trâmite do processo criminal a que 
respondem. O documento assinado digitalmente concede a 
liminar pretendida para o fi m de determinar que o Presidente 
da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, ou quem fi zer 
as suas vezes em caso de ausência, designe data, horário e 
local para a posse, no prazo de 24h. Ainda de acordo com a 
determinação, se a decisão não for acatada, haverá pena de 
multa diária pessoal de R$ 2 mil, sem prejuízo das sanções 
civis, administrativas e penais decorrentes do descumprimento 
da ordem. Caso o Presidente da Câmara não seja encontrado, 
deverá o mandado ser direcionado aos outros Vereadores já 
empossados de acordo com a ordem sucessória respectiva. 
Informações do portal Catve.com

 Três vereadores presos conseguem liminar 
de posse em Foz do Iguaçu 

Os membros do legislativo têm o prazo de 24h 
para acatar a decisão 

de óbito, certifi cado de dispensa de serviço militar, fi cha de atendimento no SUS, comprovante de matrícula em escola situada 
na zona rural, cadastros, etc.), desde que complementado por prova testemunhal idônea”. O primeiro registro profi ssional na 
Carteira de Trabalho da autora foi feito apenas em março de 1985, quando ela já tinha 30 anos de idade. Até 2011, ano da 
última assinatura na CTPS, a boia-fria teve mais de 20 vínculos empregatícios formais. O mais longo durou quatro meses. Em 
depoimento pessoal, ela narrou que começou a trabalhar na roça com nove anos de idade, apesar de seu primeiro emprego ter 
sido registrado bem depois. A versão da autora foi confi rmada por outras três testemunhas perante o juízo. De acordo com o 
relator do processo, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, a difi culdade de obtenção de documentos nos casos de 
trabalho informal, especialmente no meio rural, permite maior abrangência na admissão de provas. Conforme o magistrado, “não 
se exige prova documental plena da atividade rural de todo período correspondente à carência, mas início de prova material, 
que juntamente com a prova oral, possibilite um juízo de valor seguro acerca dos fatos a comprovar”. A decisão foi proferida há 
um mês. Fonte TRF4.
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e a
Por que tanto sofrimento? 

As notícias nos chegam de roldão, pela TV, jornal, rádio, 
internet. No Nepal, terremoto de grandes dimensões deixou 
mais de sete mil mortos. A capital, Katmandu, virou quase um 
cenário de guerra quando milhares de pessoas, com medo da 
falta de alimentos e sem suas casas, aguardavam ônibus para se 
retirarem do local. Revolta, medo, desespero se uniram e levaram 
o povo a um confronto com a polícia, enviada ao local para tentar 
controlar a situação. No Chile, depois de uma dormência de quase 
meio século, o vulcão Calbuco erupcionou, ocasionando degelos, 
que geraram o isolamento imediato de cidades vizinhas a bacias 
hidrográfi cas. Uma nuvem de cinzas se espalhou pela região 
central do país e parte da Argentina, provocando o cancelamento 
de muitos voos. A coluna de material piroclástico alcançou 
dezessete quilômetros de altitude. No oeste catarinense, um 
tornado deixou um saldo de dois mortos, cento e vinte feridos, 
mais de mil pessoas desabrigadas. Somam quase três mil as 
casas danifi cadas. Danos de tal monta que se estima em torno de 
um ano para a reconstrução da cidade. Na capital de outro estado, 
após temporal, muita chuva, começaram os deslizamentos, que 
causaram a morte de treze pessoas. 

As perdas de vidas se somam às perdas materiais. Tudo isso 
nos é informado com detalhes. As imagens televisivas mostram 
a destruição: a lava descendo pela encosta da montanha, a 
nuvem de fumaça, a chuva torrencial, os ventos que chegaram 
a trezentos e trinta quilômetros por hora. Patrimônio construído 
em décadas reduzido a pó, em questão de poucos segundos. E 
nos perguntamos por quê? Por que tantas calamidades? E, talvez 
porque as notícias nos chegam em tempo real, as catástrofes 
parecem estar ocorrendo em conjunto, explodindo dores por todo 
o mundo. 

Jesus, em seu Sermão profético, alertou a respeito dessas 
dores que nos chegariam, anunciando o fi m dos tempos. Fim dos 
tempos de uma Terra ainda dominada pelo mal, surgindo outra, 
que caminha para a paz, o bem e o amor. Por isso, exatamente 
como uma casa em reformas, onde o caos parece se instalar, tudo 
isso ocorre. É o derrubar de um mundo velho, para a renovação. 
Renovação dos seres que habitam a Terra, porque uns vão e outros 
retornam, pela reencarnação, substituindo aqueles. Renovação 
das paisagens físicas, alterando a geografi a, modifi cando o 
mundo material, como já ocorrido em outras épocas, no planeta. 
Ante tudo isso, é de meditarmos: que estamos fazendo enquanto 
isso sucede ao nosso redor? Por vezes, até nos alcançando? É 
tempo de pensar que somos perecíveis enquanto seres humanos. 
Que todo nosso patrimônio não é durável, senão enquanto se 
mantenham estáveis determinadas condições de terreno, clima. 
Hoje despertamos e estamos vivendo na Terra. Amanhã, o 
panorama poderá ser outro. Poderemos estar no plano espiritual, 
arrebatados pela morte física. Poderemos estar em outro local, 
nossos bens terem se dissipado como tempestade de areia, que 
vem, agride e passa. Pensemos nisso. E invistamos mais em 
nós mesmos. Cultivemos a inteligência, o bem, a moral e a ética. 
Somos frágeis demais, neste planeta, para nos arvorarmos em 
nos mantermos em soberba, orgulho e egoísmo. Pensemos nisso.

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
               Não haverá muitos problemas para 

               conduzir esta semana. O astro Rei Sol 
lhe será favorável. Se mostrará mais corajoso para 
enfrentar as difi culdades. Amor: Semana com poder 
de sedução forte. A seta do cupido espera por você, 
siga em frente no amor.

                       

               
               conduzir esta semana. O astro Rei Sol 

                          Peixes
                      Algumas pessoas vão querer se 

                 aproximar de você. A paixão irá mudar a 
sua semana aproveite. Netuno acrescentará serenidade 
por esta constelação tão amorosa e carinhosa. Amor: 
Semana um pouco conturbada. O seu poder de atração 
vai abalar muitos corações aproveite.

                         

                      
                 aproximar de você. A paixão irá mudar a 

                          Touro
                   Afetará a opinião de algumas pessoas 

                   com suas colocações sobre o gosto em 
relação a várias coisas. Perseverar será algo presente 
neste período não desista daquilo que acredita. Vênus 
irá lhe contemplar a manter esse espírito vitorioso. 
Amor: Semana para você praticar o perdão. Não seja 
tão possessivo e ciumento com a pessoa amada.

                       

                   
                   com suas colocações sobre o gosto em 

                         Gêmeos
                  O planeta Júpiter lhe deixará confuso, 

                  não conseguirá compreender exatamente 
o que está acontecendo. Utilize sua curiosidade para 
expandir mais o ambiente ao seu redor. Amor: Semana 
de escolhas difíceis. Não sofra por antecipação, porque 
assim não viverá as alegrias da vida.

                       

                  
                  não conseguirá compreender exatamente 

                         Câncer
                        Irá entender melhor o que acontece ao 

                           seu lado. O planeta Júpiter será de suma 
importância para elucidar melhor seus pensamentos e a 
convivência com pessoas mais incompatíveis. Amor: 
Semana refl exiva para relações amorosas. As relações 
com as pessoas que ama não serão das melhores.

                       

                       
                           seu lado. O planeta Júpiter será de suma 

                         Leão
                              As coisas se revelarão diante da sua 

                  curiosidade e inteligência. A constelação 
de Aquário será grande aliada nesta trajetória. Não se 
deixe provocar por balburdio aleatório. Amor: Semana 
repleta de forte emoções. O amor e o carinho reinarão 
na sua relação afetiva.

                       

                              As coisas se revelarão diante da sua 

                  curiosidade e inteligência. A constelação 

                           Virgem
                Muita coisa desordenada tende a deixá-lo 

                  perturbado. A desorganização também 
em lugares públicos lhe irritarão. Objetivos podem 
ser desviado senão pregar sua total atenção. Amor: 
Semana fi cará um pouco apática. Poderá encontrar 
uma pessoa que lhe foi especial.

                       

                Muita coisa desordenada tende a deixá-lo 

                  perturbado. A desorganização também 

                           Libra
                 Para você relaxar mais, o diálogo será 

                   importante para resolução de difi culdades. 
O planeta Saturno lhe trará serenidade. Não se deixe 
levar por ideias ruins e radicais. Amor: Semana que 
você tende a ter baixo auto-estima. Não deixe que a 
pessoa se sinta sozinha.

                       

                 
                   importante para resolução de difi culdades. 

                        Escorpião
                               Seguir em frente e derrubar paradigmas 

                  será o lema da semana. Em seu favor haverá 
o planeta Urano corroborando. Mas você deve manter 
mais o equilíbrio para colocar em prática as suas ideias. 
Amor: Semana para esquecer o passado. Deixe o ciúme 
de lado e aproveite bem os momentos escaldantes.

                       

                               

                  será o lema da semana. Em seu favor haverá 

                       Sagitário
                    A felicidade abrirá o seu horizonte

                           lhe deixando mais afi nco com seus 
objetivos. Tudo isso irá lhe proporcionar um excelente 
bem estar, Júpiter e o elemento fogo te ajudarão. Amor: 
Semana de muita teimosia. Se desconfi a de algo, fale 
abertamente com quem está ao seu lado.

                       

                    
                           lhe deixando mais afi nco com seus 

                       Capricórnio
                Saber lidar com os confrontos competitivos 

                      contribuirá para superar desafi os. A constelação 
marciana proporcionará base e tranquilidade para você. 
Siga corajosamente e perspicaz nessa sua empreitada. 
Amor: Semana favorável para relação amorosa. 
Brevemente a sua vida amorosa dará uma grande volta.

                       

                Saber lidar com os confrontos competitivos 

                      contribuirá para superar desafi os. A constelação 

                          Aquário
                   Apresentará um aspecto agitado de 

                    muita tumultuação. O planeta de Mercúrio 
não permitirá que você siga em frente. Converse com 
indivíduos que pensam diferentes. Amor: Semana 
recheada de muitos ciúmes. Seja mais ousado neste 
campo da sua vida não se esconda.

                         

                   
                    muita tumultuação. O planeta de Mercúrio 

TCE/PR - Vereador preso não pode receber remuneração da Câmara
O Tribunal de Contas está notifi cando os 399 presidentes 

de Câmaras Municipais do Paraná sobre o que estabelece o 
Acórdão nº 2376/12, do Pleno da corte. A determinação prevê 
que vereador que se encontra preso por decisão passível de 
recurso não deve receber os subsídios mensais a que teria 
direito se estivesse exercendo o mandato sem impedimentos. 
Segundo o presidente do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral, 
o presidente de Câmara que desrespeitar a determinação terá 
de devolver os recursos e será responsabilizado pelo ato. A 
posição do Tribunal foi formalizada em 2012, em resposta a 
uma consulta formulada pelo vereador Leonardo Bevilacqua 

Maito, então presidente da Câmara Municipal de Palmas (Sul 
do Estado). O relator da matéria, o então conselheiro Hermas 
Brandão (hoje aposentado), contrariou o parecer jurídico emitido 
pela Câmara de Palmas e acompanhou as manifestações das 
unidades técnicas e jurídicas do TCE-PR e do Ministério Público 
de Contas (MPC-PR).  Assim, o relator votou pela impossibilidade 
de pagamento “dos subsídios (salário) a parlamentar que estiver 
detido temporária ou preventivamente por decisão de juiz 
de primeira instância, cuja decisão dependa de confi rmação 
colegiada em decorrência de apelação criminal”.

Morte de Teori pode atrasar ainda mais a Lava Jato
Ele fez plantão!

As centenas de páginas dos processos da Operação Lava 
Jato, não estavam apenas sob responsabilidade de Teori 
Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) morto 
na quinta-feira em uma queda de avião em Paraty (RJ). Outros 
três juízes dividam as tarefas relativas à leitura dos documentos, 
pesquisas e recolhimento de depoimentos. Márcio Schiefl er 
Fontes, Paulo Marcos de Farias e Hugo Sinvaldo Silva da Gama 
Filho foram escolhidos por Teori para os cargos de confi ança que 

ocupam hoje em seu gabinete. Agora, com a morte do ministro, 
o trio é considerado peça-chave na transição para o novo relator 
da Lava Jato por conhecerem muito bem o tema. Nada garante, 
no entanto, que continuarão na função após a substituição de 
Teori. É praxe que novos ministros do STF formem sua própria 
equipe de juízes auxiliares. Se a mudança acontecer, dizem 
juristas consultados pela BBC Brasil, isso pode atrasar ainda 
mais o andamento das ações. 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Sergio Moro é defendido pela esposa em processo movido por Lula
O juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, 

escolheu sua mulher, a advogada Rosângela Wolff Moro, para defendê-lo no processo movido 
contra ele pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A queixa-crime de Lula contra Moro 
alega abuso de autoridade do magistrado e tramita na 4ª seção do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), sob a relatoria do desembargador Sebastião Ogê Muniz. Rosângela, 
que é procuradora jurídica das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do 
Paraná, ganhou notoriedade nas redes sociais por ter criado a página “Eu MORO com ele 
#rosangelawolffmoro”, que tem 576.355 curtidas no Facebook. No perfi l, Rosângela e uma 
colaboradora recebem e publicam manifestações de apoio ao juiz. Como defensora do marido, 
a advogada tentará evitar que ele se torne réu na ação em que é acusado pelo petista de 
cometer abusos por ter autorizado a condução coercitiva do ex-presidente para depor no 
Aeroporto de Congonhas, “privando-o de seu direito de liberdade por aproximadamente 6 
horas”, pelos mandados de busca e apreensão expedidos contra ele e pela interceptação 
“indevida” de ligações telefônicas.

Enem - Nota de 20 mil alunos ainda não está disponível
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confi rmou 

nesta quinta-feira (19) que, devido a um problema técnico, a nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 20 mil alunos ainda não está disponível no sistema. A informação é 
do Portal G1. Desde a liberação das notas, na manhã de 18/01, alguns usuários vêm relatando 
problemas no acesso às notas. O Inep informou que a maioria das notas não disponíveis são 
dos estudantes que fi zeram a segunda aplicação da prova, nos dias 3 e 4 de dezembro, e 
garantiu que a situação será normalizada em breve.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Os oito maiores bilionários mundo

Os oito homens mais ricos do mundo possuem tanta riqueza quanto 
as 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre do planeta, 
segundo a ONG britânica Oxfam. A organização de assistência social afi rmou 
que a comparação, questi onada por críti cos, é resultado de uma coleta mais 
precisa de dados, e que o fosso entre ricos e pobres se revelou "bem maior do 
que temia". A divulgação do relatório da ONG coincide com o início do Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Mark Litt lewood, do centro de estudos 
londrino Insti tute of Economic Aff airs, disse que a Oxfam deveria se concentrar 
em sugestões para elevar o crescimento. "Como uma organização 'anti pobreza', 
a Oxfam parece estranhamente preocupada com os ricos", afi rmou o diretor-
geral do centro de estudos, conhecido pela defesa da economia de mercado. 
Ben Southwood, chefe de pesquisa do Adam Smith Insti tute, outro centro de 
estudos de tendência conservadora, disse que não é o poder aquisiti vo dos 
ricos que importa, mas o bem-estar dos pobres, que estaria aumentando a 
cada ano. "Todo ano somos induzidos a erro pelas estatí sti cas de riqueza da 
Oxfam. Os dados são ok - vêm do (banco) Credit Suisse - mas a interpretação 
não é", afi rmou. Katy Wright, chefe de assuntos globais da Oxfam, afi rmou que 
o relatório ajuda a organização a "desafi ar as elites econômicas e políti cas". 
"Não nos iludimos e sabemos que Davos nada mais é do que um mercado de 
palestras para a elite mundial, mas tentamos usar esse foco", acrescentou.
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1) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 
360,00 mensais
2) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (três disponíveis) 
3) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais (três casas disponíveis) 
5) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 500,00 mensais
6) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (cinco casas 
disponíveis)
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Pastor Luiz Santiago 160, R$ 
460,00 mensais
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Manoel Ozorio Teixeira 64, R$ 
500,00 mensais 
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
dos Dominicanos 267 centro, R$ 
650,00 mensais 
10) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais 
11) Sobrado 2 quartos, Rua Ismael 
Pinto Siqueira 875, R$ 660,00 
mensais  
12) Sobrado 2 quartos, Rua Iani de 
Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
13) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais 
14) Chácara com área de 
14.000,00m², próximo ao lago 
saracura, R$ 500,00 mensais.

1) Terreno área de 454m², 
Rua São Vicente de Paula, 
Cruzmaltina, R$ 60.000,00
2) Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
3) Terreno área de 180m², Rua 
Jose Tertuliano Cadaval 625 
Mauá da Serra, R$ 30.000,00 
(dois lotes disponíveis).
4) Terreno área de 450m², Rua 
Maria Quitéria R$ 85.000,00
5) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
6) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00
7) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
8) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
9) Terreno 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00
10) Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
12) Casas Alvenaria, com 70m², 
Rua Maria Quitéria a partir 
de R$ 125.000,00 (três casas 
disponíveis) 
13) Casa Alvenaria, Rua São 
Paulo 442, R$- 380.000.00
14) Casa Alvenaria, terreno área 
de 600m², Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1101, R$ 200.000,00
15) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
16) Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 
Centro R$ 560,000

LOCAÇÃO 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


