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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.

Para onde estamos indo e o que queremos
O que você, eu, nós, podemos esperar num futuro iminente? O mundo 

está à beira de voltar ao populismo extremo e começamos bem, com 
Donald Trump. Até agora não vi uma explicação convincente sobre a 
vitória de um ser como este na maior potência mundial, parece que o 
americano está emburrecendo. Talvez seja pela desesperança que começa 
a tomar conta do ser humano. Mas de quem é a culpa do mundo que 
está sendo criado? Certamente não é dos macacos, das baleias ou dos 
cachorros, pois o único ser pensante é o homo sapiens, nome pomposo, 
que significa com certeza, destruidor, insensível e irresponsável. 
Ninguém pode reclamar de nada, pois existe a liberdade de escolha, 
o livre arbítrio, todos somos donos do próprio destino. Quanto À 
política, quem escolhe seus governantes é aquele que depois se faz 
de vítima. Assim é no Brasil, quebrado pelos governos passados e 
agora dando continuidade, com o Temer, nome propício para a atual 
situação. O Paraná que já foi estado modelo, agora está de Richa, 
nome muito apropriado, principalmente quando falamos de Educação. 
E cada município tem os, temers e os richas que merecem. Resolvi 
escrever este texto, depois que ouvi as mágicas palavras que quebrou 
o Brasil, “ele rouba, mas faz”. Conversas com diversas pessoas 
indicam que todos querem o mínimo: uma educação séria, que atinja 
seu principal objetivo, que é de preparar a criança, o adolescente 
e o jovem, para que tenhamos um futuro promissor; uma saúde efetiva, 
preventiva e humana, em que o doente seja tratado com carinho, por 
pessoas realmente competentes, que não tenham que viajar em carros 
que saem as rodas ou dirigidos por motoristas inaptos, que não tenham 
que enfrentar filas durante a madrugada para pegar uma senha pra 
outra fila; uma segurança que use a inteligência, que seja preventiva 
e não só de confronto, que possamos deixar nossas casas, voltar e 
encontrá-las como deixamos, que nossos filhos possam sair de casa e 
voltar ilesos; uma cidade mais limpa, com ruas realmente asfaltadas, 
sem buracos, terrenos, calçadas e praças, limpos; uma ação social, 
cuja prioridade, seja realmente o bem estar social, disponibilizando, 
esporte, cultura e lazer para toda população. Para que tudo isso 
possa ocorrer, precisamos: de um Legislativo atuante, fiscalizador e 
independente; de um governo que obedeça, as leis de Responsabilidade 
Fiscal, Transparência (mantendo o Portal da Internet aberto e 
sempre atualizado), a Lei do Nepotismo, enfim as leis pertinentes à 
administração municipal; uma cidade que respeita o meio ambiente, 
seus rios, suas nascentes, que tenho toda a infraestrutura para o 
recolhimento e a reciclagem do lixo; e mais importante, de um povo 
que saiba reagir quando alguns desses itens acima não estiverem 
sendo cumpridos, ao invés de ficarem igual vaquinhas de presépios, 
como até então. É simples, dinheiro pra isso tem, basta trabalhar 
e querer fazer, o contrário não é passível de má administração, 
corrupção ou roubalheira. Contamos com vocês! - TMJ
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LINGUA DE FOGO
Cadê o homem do chapéu? Sumiu, até do face e 

do zapzap. Parece que não vai mais acoxá, foi acoxado. 

Chega o reio!

Na Terra da Uva/Saquê, tem gente que já ta 

reclamando do bambu. É agora vai ter que trabaiá!

Não tem Jandira que dá prejuízo pros outros, já pro 

cornuto... È chifre!

Contador não é contador e advogado, só costura 

lingerie, além de tudo deu prejuízo pra muitos. Quem 

será?

Loira-dragão lança chamas pros machos 

disponíveis de plantão. Tá querendo uma mangueira 

pra apagar o fogo!

Dito por um participante - Teve gente que foi 

elogiado em reunião da saúde. Já os puxa-sacos fi cam 

chupando o dedo. É roça!

Tomou todas e levou invertida da cumadi. Não se 

sabe se foi chopp ou vinho. Tava travado! Café amargo 

no valeti!

Parece que secou a teta, Magnólia não vai ter 

mais o 0800 por conta das crianças. Antes tarde do que 

nunca.

Morena jambo da pele macia ta que ta. Esperando 

lambada! Madeira!

Dito por um cidadão incomodado - Tem muitos 

terrenos sujos na cidade, é um convite pro aedes 

aegypti, a máquina de matar, com o arsenal: febre 

amarela; chicungunha; dengue; zica vírus e sabe-se lá 

o que mais. Com a palavra...

Bem sacado por um cidadão atento - Na Terra do 

Boi a coisa ta dividida, na foto mais aparece o segundo 

do que a primeira, a coisa já ta fi cando ridícula. É vero!

Tão dizendo que vai ter uma entidade que vai ser 

igual ao Bangu. Entra as 7:30 hs fecha o portão e só sai 

as 17:00 hs. Muito bom!

A desomação continua aumentando: Faça como 

os meninos alegres saia do armário! Assuma sua 

bunequice!

A bruxa ta solta na Santos Dumont. Mas nada ta 

tão ruim que não possa piorar.

Dito por vários cidadãos reunidos - Os bandidos tão 

nadando de braçadas; roubam o que querem e o que 

não querem. Tamo nas mãos do saci ou do capeta! Aqui 

também quem manda é o crime! Já as otoridades... É 

vero!

Tamo esperando a inauguração da edícula, nem 

que seja um Beco. Vamo lá carequinha! 

Já tão apostando que o pingaiada não emplaca 

este carnaval. Já ta trançando o pé. O Samba já ta de 

olho, medindo o valeti. Toma jeito!

  PARA REFLETIR
"Viver é isto: ficar se equilibrando o tempo todo entre 

ESCOLHAS e CONSEQUÊNCIAS."
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ATENÇÃO
Quem é Marcelo da Costa Bretas algoz de Cabral e Eike

Um é bom, dois é melhor!
Basta ouvir alguma comparação com Sergio Moro para um 

sorriso se abrir no rosto do juiz Marcelo da Costa Bretas, da 7� 
Vara Federal Criminal do Rio. Desde que mandou prender o 
ex-governador do estado, Sérgio Cabral, em novembro do ano 
passado, essas comparações se tornaram cada vez mais comuns e 
as semelhanças entre ambos, pelo menos na visão de investigados 
e réus, realmente existe. Bretas, que atua na vara especializada 
em lavagem de dinheiro e crimes fi nanceiros, noRio de 
Janeiro, acabou se tornando o responsável pelo desdobramento 
da Operação Lava-Jato no estado, mais especifi camente na 

investigação do “Eletrolão”, um inquérito análogo à operação curitibana, mas que investiga desvios na Eletrobras 
e na Eletronuclear. Ainda em 2015, quando surgiu a possibilidade de Bretas ser o responsável por casos de 
corrupção da Lava-Jato que ocorreram no Rio e não fossem diretamente relacionados à Petrobras, uma empreiteira 
investigada pediu um perfi l do juiz para seus advogados. A conclusão apresentada, adiantada pelo jornalista 
Anselmo Gois, do jornal O Globo, foi a de que o juiz carioca “é tão honrado e preparado como Sérgio Moro, só 
que, ao contrário do curitibano, não é um ativista político”. Nas sentenças, Bretas mostra correspondências com 
Moro. Assim como o paranaense, é um admirador da maneira como a justiça americana opera. Meses antes de 
se tornar responsável pelo atual processo, passou quatro meses nos Estados Unidos estudando como as coisas 
funcionam por lá. Repete que, lá, a Justiça é mais respeitada e efetiva, mas é otimista, dizendo que o Brasil 
está no caminho. A animação, em boa parte, ressurgiu depois do julgamento do Mensalão e de que a Lava-Jato 
passou a trazer resultados mais efetivos.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 30/01 a 05/02

 Apucarana registra o primeiro caso de 
Dengue 

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana confi rmou 
na quarta-feira (25/01) o primeiro caso de dengue de 2017 e 
há, ainda, outra situação que depende do resultado de exame 
no Laboratório Central do Estado (Lacen). O paciente com 
dengue é uma criança de cinco meses, que retornou de Santa 
Catarina, com sintomas da doença. Além dela, um irmão de 
16 anos tem suspeita de dengue e a confi rmação depende de 
laudo do Lacen. O diretor presidente da Autarquia Municipal de 
Saúde, Roberto Kaneta, informou que a criança apresentou os 
primeiros sintomas da doença no dia 9 e, imediatamente, houve 
a coleta de material para análise. Equipes do Departamento 
de Endemias realizaram o bloqueio na região próxima a 
residência da criança, com aplicação de fumacê e visita a 
imóveis vizinhos para eliminação dos possíveis focos do Aedes 
aegypti, transmissor da dengue. Na região Vale do Ivaí, que 
compreende as regionais de saúde de Apucarana e Ivaiporã, 
são quatro casos confi rmados de dengue. Não há, porém, 
registros de febre chikungunya e zika vírus nas duas regionais.

Novos prefeitos receberão certidão 
automática válida até 30 de abril

Os 277 prefeitos paranaenses que assumiram novo mandato 
em janeiro terão a Certidão Liberatória do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR) emitida automaticamente, 
sem a necessidade de requerimento por meio de protocolo. O 
documento – necessário para a obtenção de recursos por meio 
de convênios com órgãos estaduais e federais – terá validade até 
30 de abril. A medida, que benefi cia 69,4% dos 399 municípios 
do Paraná onde não houve reeleição do prefeito em outubro do 
ano passado, foi autorizada pelo presidente do TCE, conselheiro 
Durval Amaral, atendendo a solicitação da Coordenadoria de 
Fiscalização Municipal (Cofi m). A possibilidade de emissão 
automática da certidão liberatória nos quatro primeiros meses 
do mandato está prevista no Artigo 296 do Regimento Interno 
do TCE. O objetivo é evitar que o prefeito que assume o 
cargo e a população do município sejam prejudicados por 
erros administrativos causados pelo ex-gestor. A concessão 
da certidão liberatória normalmente está condicionada a uma 
série de compromissos. Entre eles estão o encaminhamento 
das prestações de contas devidas e o cumprimento da Agenda 
de Obrigações junto ao Tribunal. O município também deve 
comprovar que adotou medidas administrativas e judiciais para 
a cobrança da devolução de recursos por responsáveis por 
irregularidades apontadas pelo Tribunal em decisões defi nitivas. 
Segundo o coordenador de Fiscalização Municipal, Ednilson 
da Silva Mota, com a concessão automática da certidão, os 
novos prefeitos não terão mais a necessidade de formular 
requerimentos, “que demandavam tramitação processual 
contrária à brevidade que esses casos impõem”. Com a 
determinação do presidente, os municípios nessas condições 
poderão retirar, no período previsto no Regimento Interno, o 
documento diretamente do site do TCE-PR (www.tce.pr.gov.
br), tendo a oportunidade de regularizar as pendências até a 
data de expiração da validade estabelecida.

Reunião da Amuvi em Apucarana
Reunidos em Apucarana, prefeitos que integram a 

Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) aprovaram 
a realização de treinamento de técnicos dos municípios para 
operacionalizar o Siconv (Sistema de Convênios do Governo 
Federal). A primeira “ofi cina” com duração de quatro dias, terá 
início no dia 6 de fevereiro, no Polo da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), em Apucarana.  A proposta foi apresentada 
pelo presidente da Amuvi e prefeito de Apucarana, Beto Preto. 
Ele trouxe para a reunião técnica um especialista na área. 
Trata-se de Sérgio Pavan Margarido, ex-secretário da fazenda 
de Maringá; e ex-subsecretário de fi nanças da Prefeitura 
de Campinas-SP; e que há um ano vem assessorando a 
Prefeitura de Apucarana. Conforme revelou Beto Preto, em 
um ano de trabalho, Apucarana conseguiu prospectar R$ 5,5 
milhões via Siconv. “As prefeituras precisam dispor de técnicos 
treinados para monitorar no Siconv a abertura de editais e 
seus respectivos prazos de validade, visando apresentar bons 
projetos e garantir a conquista de recursos”, explicou o prefeito 
de Apucarana. Sérgio Pavan Margarido disse que a Amuvi 
precisa se organizar e avançar. “As associações de municípios 
de Santa Catarina, por exemplo, mantém equipes técnicas de 
até cinco engenheiros, para a produção de projetos em todas 
as áreas e que, com esse trabalho, todos os municípios têm 
sido contemplados – de forma satisfatória - com convênios 
e recursos”, assinalou Margarido. Para ele, as prefeituras, 
principalmente as pequenas não podem mais manter um único 
engenheiro para trabalhar um ou dois dias por semana. “Projetos 
bem estruturados e agregados a um conjunto de informações 
tem outro impacto em Brasília”, argumenta ele, acrescentando 
que, quando os editais são abertos no Siconv, o prazo para 
cadastrar projetos é de apenas dez dias. Prefeitos da região 
assimilaram a proposta. José Gonçalves, de Godoy Moreira, 

reconheceu que é preciso implantar esta estrutura na Amuvi. 
“Os municípios devem colaborar para garantir mais convênios 
e recursos”, defendeu. Ene Benedito Gonçalves, de Rio Bom, 
diz que essa proposta contribui no planejamento da gestão. 
“Precisamos de assessoramento técnico qualifi cado, para obter 
resultados junto ao governo federal”, assinala. Dito Púpio, de 
Jandaia do Sul, avalia que o estabelecimento de consórcio na 
Amuvi será uma boa alternativa. “Os resultados apresentados 
em outras regiões e estados comprovam que estamso no rumo 
certo”, comenta ele. Paulinho Moisés, de Califórnia, opinou que 
a proposta apresentada fez iniciar um processo aguardado há 
muito tempo por gestores do Vale do Ivaí. “Vamos capacitar 
nossos técnicos e trabalhar bons projetos, para assegurar boas 
parcerias com o Governo Federal”, afi rmou. Outro tema em 
pauta no encontro de ontem, com a presença de vinte e dois 
prefeitos e outros dois representantes, foi o geoprocessamento 
na gestão pública. O engenheiro Sidney da Silva de Oliveira, 
que atua na Prefeitura de Apucarana. Ele explicou que o 
levantamento aerofotogramétrico contribuiu para um aumento 
de 22% na arrecadação do IPTU em Apucarana.  Segundo ele, 
foram regularizados imóveis que tiveram ampliação da área 
edifi cada e centenas de outros que eram terrenos vazios e que 
agora têm áreas construídas. “Todos podem fazer uso desta 
ferramenta, sem reajustar IPTU, para aumentar a receita, em 
tempos de crise”, avaliou o engenheiro. Ainda em Apucarana, os 
prefeitos receberam orientação sobre os passos para assumir 
e garantir uma boa manutenção do sistema de iluminação 
pública. Na região restam algumas prefeituras para receber 
o acervo da Copel e passar a administrá-lo. Beto Preto disse 
que as prefeituras de Apucarana e de Ivaiporã podem repassar 
o termo de referência para licitação do serviço e também o 
contrato fi rmado com as prestadoras de serviços.

Novas evidências ampliam chances de cassação de Temer
O processo que pode levar à cassação do mandato do 

presidente Michel Temer já tem 15.000 páginas e reuniu 
evidências que não deixam margem a dúvida, dinheiro sujo, 
oriundo de múltiplos esquemas de corrupção, foi usado para 
reeleger Dilma Rousseff (PT). Parte dessas transações já foi 
amplamente mapeada pela Lava Jato. A outra parte vai complicar 
a situação do peemedebista no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que julgará ação que pede a cassação da chapa. O 
relator, ministro Herman Benjamin, decidiu requerer ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) cópias dos depoimentos dos executivos da 
Odebrecht tão logo suas delações sejam homologadas. Pelo que 

já foi revelado, sabe-se que a empreiteira, além de comprometer 
Dilma e os petistas, relatou ter feito doações clandestinas ao 
PMDB, a pedido de Temer. Os dois partidos, portanto, teriam se 
benefi ciado fraternalmente do mesmo dinheiro ilegal, alcançado 
os mesmos benefícios e praticado os mesmos crimes eleitorais. 
O conjunto das evidências de irregularidades ganhou um 
potente anexo na semana passada. Em relatório ao TSE, a 
Polícia Federal disse que parte dos valores desembolsados à 
gráfi cas pela chapa não resultou na prestação de nenhum tipo 
de serviço. O dinheiro teria sido desviado para pessoas físicas 
e jurídicas “em benefício próprio ou de terceiros”.

Processo contra Lula tem velocidade digna do Guinness, diz defesa
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em 

defesa apresentada em processo da Operação Lava Jato, que a 
velocidade com que tramita a ação em que o petista é acusado 
de se benefi ciar ilegalmente de dois imóveis tem potencial para 
entrar no Guinness, o livro dos recordes. “O trâmite desse 
processo é um recorde digno de fi gurar no Guinness”, afi rma a 
defesa, que lista o cronograma do caso. Segundo o advogado 
Cristiano Zanin Martins, a Polícia Federal deu apenas dois dias 
úteis para a defesa de Lula apresentar suas alegações e, um 
dia útil depois, já havia indiciado o ex-presidente e sua mulher, 
Marisa Letícia. Três dias úteis depois, continua o advogado, a 
denúncia foi apresentada pela PF ao juiz Sergio Moro, que, após 

quatro dias úteis, decidiu pela abertura da ação. Os inquéritos 
que deram origem à acusação tramitavam desde março de 
2016. “É incabível o procedimento tramitar ocultamente por mais 
de oito meses e ser concluído um dia depois de o investigado 
prestar seus esclarecimentos! Como atribuir impessoalidade a tal 
investigação?”, afi rma. Para a defesa, “essa ânsia desmesurada 
e crescente de prover acusações é tática comprovada de 
lawfare, o condenável expediente autoritário consubstanciado 
no uso do direito e dos procedimentos jurídicos como meio de 
atingir resultados políticos”. “É inegável que parte dos agentes 
públicos envolvidos na Lava Jato abriu uma verdadeira e notória 
guerra contra Lula e o projeto político que representa”, afi rma.

Farmácia Santa Maria
99951-9891

 MEC divulgou regras do Prouni para 2017
 O Ministério da Educação divulgou, na quinta-feira, 26 de 

janeiro, o edital com as regras e os prazos para inscrição no 
Prouni do início do ano. O programa concede bolsas para alunos 
de baixa renda cursar uma faculdade em instituições particulares. 

O processo seletivo começa na terça-feira, 31 de janeiro. Para 
participar, é preciso ter feito o Enem 2016, com nota acima de 
450 pontos no exame e não ter zerado a redação. Para saber 
mais informações, acesse o site http://siteprouni.mec.gov.br
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
após uma ligação anônima, informando que no local amanheceu uma 
Bitrem estacionada, fechada e sem ninguém no interior.  Os Policiais 
constataram que se tratava de um caminhão Trator Volvo/FH 540 6x4t, 
cor vermelha, placas MKU-0078 de São Francisco Sul/SC. No sistema 
fi cou apurado também que o veículo havia sido roubado durante a 
madrugada anterior na Serra do Cadeado, entre Mauá e Ortigueira. 
Todas as providências foram tomadas e o caso está sendo investigado. 

Comércio ilegal de arma e munição em Rosário do Ivaí
 A Polícia Civil de Grandes Rios prendeu na sexta-feira, dia 27 de 

janeiro, de 2017, um comerciante de Rosário do Ivaí. A prisão ocorreu 
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na casa 
e no comércio, que resultou na localização de  arma e munições 
que eram comercializadas em seu estabelecimento. Como não tinha 
autorização, Ângelo Lopes de Souza, foi acusado dos crimes, comércio 
ilegal de arma de fogo e posse irregular dos objetos, que são as armas 
e munições de uso permitido. Em nota, a Polícia Civil, comandado pelo 
delegado Ricardo Mendes, informouque com base nas informações 
levantadas pelos investigadores e equipe da Delegacia de Grandes 
Rios o Juízo de Direito da Comarca, autorizou que as buscas fossem 
feitas no intuito de comprovar a materialidade do crime. Além de revólver 
e munição, foram apreendidos cerca de 12 mil reais. A investigação 
começou após uma pessoa detida, confessar que havia comprado 
munição de Souza. Familiares e amigos de Ângelo, disseram que ele 
é um cidadão idôneo, trabalhador e conhecido por toda comunidade, 
e que vai buscar a comprovação de sua inocência, pois jamais agiu 
com o intuito de cometer qualquer tipo de irregularidade. O advogado 
de Ângelo também deve se pronunciar nas próximas horas; ele entrou 
com o pedido de liberdade para que o acusado responda o processo. 

Corsa de Faxinal capota entre Apucarana e Itacolomi 
Na noite de terça-feira, dia 24 de janeiro, foi registrado um 

capotamento na Rodovia do Milho, PR-170, próximo ao trevo da 
Bela Vista do Cambira, entre Apucarana e Novo Itacolomi. Segundo 
informações, o veículo, um Corsa, placas AGA 3846, de Faxinal, sofreu 
danos materiais de grande monta. No carro estavam três pessoas, 
Claudomiro Damasceno, de 35 anos, Rosemari Domiciliano Andrade, 
de 39 anos, e Carlos Aparecido Moreira, 44 anos. Eles foram socorridos 
pelo Samu, e levados para o Hospital da Providência em Apucarana. 
Informações extra-ofi ciais davam conta de que as vítimas não corriam 
risco de perder a vida. 

Roubo a bar em Borrazópolis
Em Borrazópolis, foi registrado arrombamento contra o Bar do Nico, 

que fi ca na Av. Rio Grande do Sul. Segundo o proprietário, por volta 
das 18h do dia 22 de janeiro, de 2017, deixou o seu estabelecimento 
e ao retornar no dia 23 de janeiro, às 09h, constatou que o cadeado 
da porta tinha sido serrado. Verifi cou ainda, que diversos produtos 
foram subtraídos do interior do estabelecimento. As medidas cabíveis 
foram tomadas.

Bate na mãe em Rosário
Em Rosário, no dia 25 de janeiro, início da madrugada, uma mulher 

de 46 anos, acionou a PM, para deter a fi lha Erica, de 26 anos, na Rua 
Brasil. A mulher relatou que sua a acusada passou a agredi-la com 
puxões de cabelo, tentou a derrubá-la dando chutes em suas pernas 
e ainda pegou uma faca. O caso foi levado para a Delegacia.

Registro de furto de cachorra em Rosário do Ivaí
O fato aconteceu em Rosário do Ivaí, um cidadão procurou a Polícia 

Militar para registrar o furto de uma cachorra da raça Red Heeler, 
chamada Pirata. A vítima reside em uma propriedade na Rodovia José 
Miguel Lino e a denúncia foi feita na quinta-feira, dia 26 de janeiro, às 
10 horas da manhã. "Compareceu ao Destacamento de Rosário do 
Ivaí um senhor, relatando que foi furtada sua cachorra da raça Red 
Heeler, de cor branca com manchas amarelas. O denunciante relata 
que chegou em casa por volta da meia noite e o cachorro tinha sumido. 
Ele descarta a possibilidade do animal ter fugido, porque fi cava em 
um ambiente cercado. Foi confeccionado boletim para providências 
cabíveis", informou a Boletim da Polícia Militar.

Acidente com fusca
Um veículo fusca capotou na manhã de sábado, dia 28 de janeiro, 

na Rodovia PRC 272, no km 252, próximo a localidade de Dinizópolis, 
distrito de Cruzmaltina. Segundo informações do soldado Belonci e 
sargento Carneiro, o carro tem placas AEE-1903 de Arapongas e 
era conduzido por Alison Silva do Nascimento, de 34 anos.  Com ele 
estava o pai, José Justino do Nascimento, de 66 anos, e a mãe, Maria 
de Lurdes Silva 57 anos, que fi caram feridos e foram socorridos, sem 
risco de perder a vida. Além da Polícia Rodoviária, o Samu de Faxinal 
e os agentes do Bombeiro Comunitário de Faxinal, Clóvis e Soares, 
também estiveram no local.

Arrombamento no Bar do Nico
O proprietário de um bar localizado na Avenida Rio Grande do 

Sul, no município de Borrazópolis, tomou um susto quando chegou 
para trabalhar, na manhã de segunda-feira (23). Após notar sinais de 
arrombamento na porta do estabelecimento, Nico do Bar chamou a 
polícia que constatou o crime. Do local foi furtado diversos produtos. 
Nem a polícia, nem o dono do estabelecimento têm pista de quem 
pode ter cometido.

Bandidos invadem casa e fogem com jóias, carro e dinheiro
Elementos armados invadiram a casa de um comerciante, Beto da 

Padaria Pão Quente, na Rua 14 de Dezembro, na cidade de Faxinal. 
Segundo informações, inicialmente eram dois meliantes armados, um 
deles com touca, os quais surpreenderam a vítima quando ela chegava 
em casa. Os ladrões fi zeram a família refém e fugiram levando jóias, 
possivelmente outros objetos de valor, dois mil reais e um veículo Honda 
Civic prata. Segundo o que a 6ª Companhia Independente de Ivaiporã, 
os policiais do Destacamento de Faxinal foram avisados e iniciaram 
diligências, mais ainda no perímetro urbano, na Rua Alberto Barthels o 
carro foi abandonado. Imagens de uma câmara de segurança, fl agrou o 
momento em que os ladrões desceram do Honda Civic e entraram em 
um Corsa de cor clara, quatro portas, para continuar a fuga. O cerco foi 
fechado em toda região, inclusive com Destacamentos da PM de Mauá 
da Serra, Grandes Rios e Cruzmatlina, mas os marginais conseguiram 
fugir. Uma investigação tenta identifi car a quadrilha.

Bandidos resgatam carro usado em invasão de Delegacia 
A Polícia Civil recebeu informações e até fotos, da zona rural do 

Município de Faxinal, no dia 27 de janeiro, de 2017, mais precisamente 
da estrada que fi ca na Bufadeira da Fonte. Trata-se um veículo Fox, que 
estava com placa fria, pertencente a um Ford Ka. Antes de descer para 
o bairro rural, os investigadores apuraram que o automóvel abandonado 
na Fazenda Santo Antônio, era provavelmente, o mesmo utilizado no 
resgate de presos ocorrido na Delegacia de Telêmaco Borba após 
explosões de dinamites que danifi caram o prédio. Segundo um agente 
da Polícia Civil de Faxinal, equipes foram para o local, mas quando lá 
chegaram, os meliantes tinham resgatado o veículo. Diante da situação 
estranha, buscas foram feitas e o caso está sendo investigado. Outra 
preocupação, é que os quadrilheiros estejam no Vale do Ivaí, onde 
várias agências bancárias já foram alvos de ataques.

Bandidos roubam veículos em Rio Branco do Ivaí
As informações dão conta de que dois meliantes chegaram em 

uma motocicleta, armados e com capuzes na Borracharia Rio Branco, 
que pertence ao Rivaldo, mais conhecido como Fofi nho. Além de 
ameaças, dispararam tiros, em seguida, fugiram e nas proximidades, 
tomaram de assalto uma Montana, que era dirigida por uma mulher, mas 
pertence ao servidor público Anderson Andujar, o Polaco da Prefeitura; 
inclusive a condutora seria cunhada de Anderson. A fuga foi sentido 
o Rio do Tigre. Mais tarde chegaram informações que o veículo tinha 
sido abandonado na estrada rural, mas um segundo carro, um Gol, 
foi tomado de assalto, sendo a segunda vítima um agricultor. A Polícia 
fechou o cerco na região. Buscamos mais detalhes. 

Carreta recuperada na cidade de Mauá da Serra 
A Polícia Militar de Mauá da Serra informou que na quinta-feira, 

dia 26 de janeiro, às 13 horas, na Avenida Ponta Grossa, no Pátio 
do Auto Posto Mauá, foi recuperada uma carreta. O fato aconteceu 

Acidente na pista escorregadia
No dia 25 de janeiro, de 2017, quarta-feira, que foi chuvoso, 

alguns acidentes foram registrados na região, alguns provocados pela 
pista escorregadia. Entre Grandes Rios e o Distrito de João Vieira, 
que pertence a Cruzmaltina, um veículo, equipado com uma capota 
de fi bra, caiu em uma ribanceira, a cerca de 3 quilômetros da Ponte 
do Rio Alonso, sentido Cruzmaltina. Apesar do susto e dos danos 
materiais, não houve feridos. Na mesma região, a rodovia chegou a 
fi car interditada por causa da chuva.

Mulher comete suicídio na cidade de Ivaiporã 
Mais um!

 Uma mulher cometeu ato extremo na cidade de Ivaiporã. Segundo 
Bombeiros, a vítima é Joseli da Silva Prestes dos Santos, de 40 anos. 
A ocorrência foi registrada por volta da 01:15 horas, da madrugada 
de domingo, dia 22 de janeiro, de 2016, na Rua José de Alencar, no 
Bairro Jardim Aeroporto, próximo ao Sapecadão. Em nota, da Polícia 
Militar, equipe da 6ª Companhia Independente, de Ivaiporã, consta 
uma declaração do marido, o qual informou que estava bebendo com 
a esposa antes do fato trágico. "Seu esposo disse aos soldados de 
plantão que estava ingerindo bebida alcoólica com sua esposa nos 
fundos da residência, como de costume, mas que foi dormir e deixou 
a mulher ainda fazendo consumo de bebida na edícula, porém notou 
que ela estava demorando para ir deitar-se, momento em que decidiu 
chamá-la e deparou-se com Joseli enforcada na rede de descanso", 
informou o Boletim da PM. A Polícia Civil e o IML foram acionados 
para fazer os devidos levantamentos e apurar os fatos. Um inquérito 
policial vai confi rmar ou não as informações iniciais. 

Polícia de Mauá da Serra apreende menor com droga
 A Polícia de Mauá da Serra apreendeu um menor de 17 anos, 

acusado de estar com droga, no dia 23 de janeiro, na Rua Bela Vista. 
A denúncia anônima dava conta de um veículo suspeito com placa 
CKE-1263, modelo Golf, cor azul, transitando de Califórnia sentido 
Mauá da Serra/PR. O denunciante ainda relatou que um dos ocupantes  
estavam armado. Foi realizada a abordagem dos suspeitos e durante a 
busca pessoal foi encontrado, com o menor, uma porção de substância 
análoga a maconha, sendo dois invólucros de plástico na cor amarela, 
pesando 9,33 gramas. Foi dada voz de apreensão ao menor e acionado 
o Conselho Tutelar de Mauá da Serra. O adolescente foi entregue a 
Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul para os procedimentos de 
praxe. Para a PM, o detido disse que foi buscar a droga em Londrina 
(região do Ceasa), local de seu trabalho e que o entorpecente era 
apenas para o consumo.

Polícia prende pai acusado de abusar da fi lha 
O Delegado de Polícia, da Delegacia Regional de Grandes Rios, já 

demonstrou, por outras diversas ações, que quer passar a limpo todo e 
qualquer crime que estiver ocorrendo em sua Comarca. Considerado 
um delegado trabalhador, ele efetuou prisões importantes neste mês 
de janeiro, de 2017. Uma delas é de um caso que ainda está sob 
investigação, pois apesar das evidências e dos detalhes que apontam 
para um delito gravíssimo, o Dr. Ricardo e sua equipe de policiais civis, 
estão apurando e buscando mais materialidade, como também dando 
ao acusado, todo direito para que possa se defender. Segundo detalhes 
apurados, um homem das iniciais M. R., foi preso após denúncia de 
que ele teria praticado, ou vinha praticando abusos contra sua própria 
fi lha, uma moça que tem problemas psicológicos. Exames específi cos, 
acompanhamento com psicólogos e outra providências vão atestando 
o crime. "Vamos aguardar as investigações porque estamos falando de 
algo monstruoso, ou seja, um pai que deveria proteger era o verdadeiro 
criminoso que atacava cruelmente uma pessoa indefesa. Nossa torcida 
é para que tudo isso seja revelado como uma inverdade, porque caso 
contrário, um elemento que tem essa coragem merece nosso repúdio e 
não podemos jamais o classifi car como um humano", disse o Radialista 
Ronaldo Senes, o "Berimbau", ao comentar o fato pela Rádio Nova 
Era. "É uma acusação absurda e no decorrer do processo, vamos 
provar a inocência do meu cliente", afi rmou um suposto advogado.
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A ex-presidenta Dilma Rousseff disse que “acredita e espera” 
que seu antecessor Luís Inácio Lula da Silva se apresente 
mais uma vez como candidato à Presidência da República na 
eleição de 2018. “Será importante, para o Brasil, que Lula seja 
candidato. O segundo golpe, depois do meu impeachment, é 
impedir que Lula seja candidato, pois as pesquisas mostram 
que ele estaria na dianteira e ganharia a eleição”. Para a 
ex-presidenta, Lula foi acusado de corrupção por um promotor 
“sem provas, mas com convicção. Há uma política bastante 
distorcida contra Lula”, denunciou Dilma em uma entrevista 
coletiva nesta terça-feira, em Sevilha (Espanha), onde fez a 
abertura de um seminário internacional. Destituída pelo Senado 
brasileiro em agosto do ano passado por descumprimento 
de normais fi scais, Dilma chamou o atual presidente, Michel 
Temer, de “golpista” e seu Governo de “ilegítimo”. “Perdemos 
a batalha, mas não podemos perder a democracia”, destacou.

O segundo Dilma golpe é impedir que Lula 
seja candidato

Vejam a lista de todos os ganhadores e os prêmios onde 
foram adquiridos em cada loja 

A Associação Comercial e Empresarial de Faxinal realizou 
no dia 19, o sorteio da promoção Natal Premiado da ACEF, 
na ocasião foram sorteados os prêmio para os clientes que 
compraram e ajudaram o comércio local a se manter mais 
forte. Confi ra os ganhadores dos prêmios: 10 vales compras 
de R$ 500,00 reais = 1- Juliano Scandorieiro - Vera Calçados/ 
2- Silvana Zanelli - Vera Calçados/ 3- Leonilda Gonçalves - 
Supermercado Pires do Nildo/ 4- Lucia Abreu Costa - Camon 
Faxinal/ 5 - Larissa Suntak da Silva - Cantinho do Coração/ 
6- Claudia Taborda - Supermercado Pires do Nildo/ 7 - Catarina 
Semxexem - Gralha Azul/ 8- William A. Oliveira - Supermercado 
Pires do Adir/ 9- Cícero A. Nascimento - Depósito Navarro/ 
10- Lívia Rodrigues Andrade - Supermercado Pires do Nildo;  
5 vales compras de R$ 1.000,00 reais = 1- Andreia Campos 
- Charmy/ 2- Celina Tanaka - Vera Calçados/ 3- Laurita I. 
Alves - Loja da Economia/ 4- Fabíola Oliveira Campos - Vera 
Calçados/ 5- Ruthe Pereira dos Santos - Supermercado Pires 
da Silvana. Informações da Tribuna Digital..

 ACEF realiza sorteio da promoção de Natal 

O governo do Estado terá prazo máximo de dois anos para 
contratar 700 jovens aprendizes que cumprem medidas sócio-
educativas. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª Região (TRT9). Eles deverão ser chamados para ocupar 
a função de auxiliar administrativo aprendiz. A multa prevista 
em caso de descumprimento da decisão é de R$ 10 mil por 
jovem não contratado. Em 2015, o Ministério Público do 
Trabalho do Paraná (MPT-PR) propôs uma ação civil pública 
após investigação que apurou supostas irregularidades no 
cumprimento do programa estadual de aprendizagem para 
adolescentes em confl ito com a lei. No entendimento da 
procuradoria, o Estado teria sido omisso já que apenas 235 
vagas das 700 criadas pelo programa haviam sido preenchidas. 
A lei que implantou o programa no Paraná foi sancionada em 
2006, para dar oportunidades aos jovens no mercado de trabalho 
e favorecer a ressocialização. O Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª Região (TRT9) estabeleceu ainda multa de R$ 10 mil por 
cada jovem aprendiz que não for matriculado em entidades de 
formação técnico-profi ssional. O governo ainda pode recorrer 
da decisão. Informações do Portal Bonde.

Tribunal determina que PR contrate 700 
jovens aprendizes

Lei que implantou o programa no Paraná foi 
sancionada em 2006, para dar oportunidades 

aos jovens no mercado 

Os óbitos provocados por chikungunya no Brasil já 
representam 25% do total de mortes relacionadas ao Aedes 
aegypti. Em 2016, o País registrou 159 casos de mortes de 
pessoas que apresentavam a infecção. Isso representa um 
aumento muito expressivo quando comparado com as mortes 
identifi cadas no ano anterior: 14. O avanço das taxas de 
mortalidade também destoa da descrição inicialmente feita 
por autoridades sanitárias da chikungunya – doença que pode 
provocar dores intensas, ser incapacitante, mas com pouco 
risco de levar à morte. A maioria dos óbitos foi no Nordeste: 
Pernambuco (54), Paraíba (32) e Rio Grande do Norte (25). 
Em 2016, doenças relacionadas ao Aedes provocaram 794 
óbitos. O número de mortes atribuídas à dengue, embora ainda 
muito expressivo, é menor do que o registrado em 2015. Ano 
passado, 629 pacientes morreram por causa da dengue. Em 
2015, foram 984. A zika provocou seis mortes em 2016. Uma 
das maiores preocupações de infectologistas é o avanço da 
chikungunya. Em 2016, até 17 de dezembro, foram registrados 
265.554 casos da doença. As notifi cações ocorreram em 2.785 
municípios brasileiros. A taxa de incidência é de 129,9 casos 
para cada 100 mil habitantes, um aumento de 594% em relação 
ao mesmo período de 2015 (38.240) registros.

País teve 159 óbitos por chikungunya em 
2016

Ta chegando!

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) elaborou 
uma lista com nomes de 30 magistrados – entre eles o de 
Sergio Moro, responsável pela Lava Jato em Curitiba –, dos 
quais três serão encaminhados ao presidente Michel Temer 
como sugestão para ocupar a vaga deixada no Supremo 
Tribunal Federal (STF) pela morte do ministro Teori Zavascki, 
relator da operação na Corte. A lista tríplice será escolhida 
em uma consulta online aos 1.900 fi liados à entidade. Além 
de Moro, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator 
da Lava Jato na segunda instância (Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região), e o juiz Marcelo da Costa Bretas, à frente dos 
processos da operação no Rio de Janeiro, também estão 
entre os 30 magistrados listados preliminarmente. A relação 
conta ainda com os ministros do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Reynaldo Soares da Fonseca, Mauro Luiz Campbell 
Marques, Maria Isabel Gallotti e Nefi  Cordeiro. O juiz Fausto 
De Sanctis, que trabalhou nas operações Castelo de Areia e 
Satiagraha, ambas anuladas em instâncias superiores, também 
está entre as opções. Temer já afi rmou que o sucessor de 
Teori será escolhido só depois que a presidente do Supremo, 
ministra Cármen Lúcia, defi nir o novo relator da Lava Jato na 
Corte. Para assumir a vaga, o indicado pelo presidente deve 
ser aprovado pelo plenário do Senado após passar por uma 
sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Entidade de juízes põe Moro entre possíveis 
sucessores de Teori

Engana-se quem pensa que a operação da Polícia Federal 
contra Eike Batista passou em branco pelos políticos de Brasília. 
A preocupação é generalizada, já que o empresário sempre teve 
boa interlocução com vários grupos políticos. O que preocupa? 
Segundo parlamentares, a apreensão do meio político é que 
“se for apertado, Eike decida falar tudo o que sabe e delate 
muita gente”. O empresário construiu relações com vários 
personagens do meio político, como o ex-governador do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), enquanto protagonizava 
uma ascensão meteórica no mercado fi nanceiro no início 
dos anos 2000. Vale lembrar que Eike sempre foi próximo ao 
governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele 
fazia parte do grupo de “empresários amigos” do petista. Em 
2016, o empresário fez um depoimento no qual revelou que o 
ex-ministro da Fazenda Guido Mantega teria lhe pedido, em 
2012, R$ 5 milhões para ajudar no pagamento de despesas 
de campanhas do PT. À época, Eike afi rmou que teria feito 
doações esporádicas ao PSDB durante as eleições de 2006. 
Um novo depoimento do empresário poderia trazer à tona 
novas informações sobre as relações que ele mantinha com 
PT, PSDB e também com nomes do PMDB do Rio de Janeiro.

Políticos temem turbulências após operação 
da PF contra Eike
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Café da tarde na Dona Maria Mantovani: Rosangela Toniolo; 
Dona Gilda; Cecilia; Darque; Rose Toniolo; e Maria Mantovani. 

Tudo preparado pela dona Maria

Gordinho da terra do Boi sargando o nosso em São 
Luiz, no Maranhão. Que vida dura!

Família Eletro Far, o mais novo empreendimento em Faxinal. 
Não precisa mais viajar pra buscar parafusos. Boa sorte!

Churrasco no amigo Farias! Carne boa, conversa animada e 
cerveja gelada. Tudo muito bom!! Micaela Castro de niver em Faxinal. Parabéns!!

NA NOITE EM FAXINAL

COLUNA SOCIAL

Lico, Tuniquinho, veio Zuza e Sérgio Bocardo, tomando umas 
no Tunicus’Bar
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Fotos para o Social, enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com 

atendimentos por telelefone:  

(43) 9970-0739
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - PR.

FONEFAX: (43) 3467-1000 / 3467-1347 E-mail: riobrancodoivai@hotmail.com

Senhor (a) Contribuinte (s)
O Departamento de Tributação do Município de Rio 

Branco do Ivaí comunica aos contribuintes que estão com seus 
tributos atrasados ou em dívida ativa, a comparecer junto 
ao departamento de Tributação para fazer a negociação da 
divida, ressaltamos que o não comparecimento, implicará no 
ajuizamento de ação executiva.

Com os recursos do IPTU, a Prefeitura investe na melhoria e 
conservação da cidade, em serviços como os da saúde, educação, 
assistência social, segurança pública, esporte e lazer e obras, 
que produzem benefícios para as pessoas.

Niver do Thomas o popular Thomatinho, fi lho 
do craque Pablo e Mariana. Para deleite 

do vovô santista, Edison. 
Parabéns!!!

O Amigo Marcio Guirado e família 
curtindo em sua chácara em Atibaia. 

Já to chegando ai! 

Na noite em Faxinal!
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Governo não voltará atrás e medidas serão mantidas
O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni reafi rmou na sexta-feira, 27 de janeiro, 

que o Governo não vai revogar nenhuma das medidas adotadas para regulamentar 
a hora-atividade de professores e a distribuição de aulas extraordinárias na 
rede estadual de Educação. “Está implantado e não vai haver recuo”, afi rmou o 
secretário durante reunião com dirigentes da APP/Sindicato, no Palácio Iguaçu. 
Rossoni destacou que a resolução não fere nenhum direito dos professores e 
que o Paraná seguirá cumprindo a legislação. Ele explicou que a partir deste ano 
os professores cumprirão a carga horária de 20 horas semanais (estabelecida 
no edital dos concursos públicos), sendo que 62,5% serão cumpridas em sala 

BERIMBALADAS -  A Reportagem do Blog do Berimbau recebeu reclamações 
contra a Delegacia de Polícia de Faxinal. Em um delas, o cidadão questiona o 
porquê pessoas que são presas cometendo crimes, muitas vezes são soltas 
em menos de 24 horas. Entre as situações narradas por ele, estão os casos de 
duas mulheres que foram detidas recentemente dentro da própria delegacia, 
uma delas com droga nas partes íntimas e a segunda com droga escondida no 
chinelo. Como elas pretendiam passar o entorpecente para os companheiros 
que estão presos na Cadeia Pública, o delito caracterizou tráfi co de drogas, 

POLÊMICA – Trafi cantes são soltos em Faxinal e o fato gera polêmica

a exemplo do que ocorre em todo Brasil. O fato é que as acusadas já ganharam a liberdade, o que não signifi ca a absolvição, 
porque certamente elas responderão pelo crime no futuro, mas cria um clima de impunidade. “Eu denunciei um pessoa por 
furto na Delegacia, ela foi presa, fomos os dois para a DP, mas foi algo revoltante, porque o detido saiu de lá primeiro que eu; 
inclusive eu tive que voltar no outro dia para formalizar a denúncia, se alguém me contasse, eu juro que não acreditaria”, disse o 
reclamante. Ele também afi rma que o tráfi co de drogas, deveria ser tratado com mais rigor, pois e exatamente ele que tem sido 
a raiz de maioria dos crimes praticados na região, entre eles: Furtos, roubos, arrombamentos e outros. “O meliante furta para 
manter o vício, vai preso, mas quem furta tem direito de liberdade se não tiver antecedentes e até quem tem antecedente não 
para preso; agora o trafi cante também recebendo o mesmo benefício, isso precisa acabar” fi nalizou ele. Em outra situação que 
ocorreu no passado, a Polícia Civil esclareceu que seu papel é investigar, prender e buscar materialidade para que os acusados 
fi quem presos até serem condenados, mas que a pessoa que teve a liberdade cerceada, pode recorrer ao poder judiciário, que 
é dono da palavra fi nal. Diante do exposto, nossa reportagem manteve contato com o fórum de Faxinal para falar com o Juiz (a) 
que responde pela Comarca, e que tem se mostrando competente em suas ações, para tentar entender o que está ocorrendo e 
se realmente existe algo a ser questionado. Não conseguimos contato com a Secretária direta do Juiz de Direito, mas falamos 
com uma outra funcionária que prometeu transmitir o recado.

Por falta de compradores tomates são jogados fora
Falta de integração e organização colabora pra que isto aconteça!

A excelente produção da primeira safra de tomate do município de Reserva, 
que está acabando de ser colhida e que deveria ser motivo de comemoração, se 
tornou uma grande dor de cabeça para os agricultores do município, isso porque 
muitos produtores não conseguiram comercializar a produção. O problema ganhou 
destaque em todo o Brasil, após uma reportagem exibida no jornal Nacional, da 
Rede Globo. O engenheiro agrônomo Dulcídio Carneiro Becker, avalia que 50% 
da produção do município foram perdidas por falta de compradores. A estimativa 
é que a produção da primeira safra de tomate em Reserva tenha fi cado em 
torno de 22,5 mil toneladas do fruto. No entanto, também houve supersafra em 

outras regiões produtoras, como Marilândia do Sul, Faxinal e Caçador (SC). E quanto maior a oferta, menor o preço. “Alguns 
produtores nem conseguiam falar com os compradores, pois estes não queriam se comprometer com os agricultores”, explicou 
o agrônomo da secretaria municipal de Agricultura de Reserva. Antes de sair de vez do mercado, os produtores não estavam 
conseguindo valores muito altos na caixa, que era comercializada entre R$ 10 a 15 para o produtor. “Nesses valores, o produtor 
não cobria os custos de produção”, avaliou Dulcídio Becker. O agrônomo acredita que a queda vai trazer consequências para o 
futuro do município, como por exemplo, a descapitalização dos agricultores, com a redução das áreas plantadas e a demissão de 
trabalhadores no campo. O agricultor José Odilio acredita que a falta de mercado para o tomate também tem a ver com a crise 
que reduziu seu consumo, já que ele não é um produto alimentício de primeira necessidade. “Quando colocaram, no passado, 
que o tomate foi o vilão da infl ação, isso não era verdade, porque não é alimentação básica do brasileiro”, relatou. O preço baixo 
também faz com que o mercado selecione os melhores frutos e os menores acabam jogados fora. “Aproximadamente, 1 mil 
caixas de tomate foram jogadas fora, por dia, apenas no meu barracão. Fora o que ocorreu em outras propriedades”, afi rmou o 
agricultor. Odilio ressaltou que os problemas devem refl etir na economia de Reserva, já que a produção de tomate gera empregos 
no campo e dividendos para o município.

e 37,5% nas tarefas extraclasse (hora-atividade). “A decisão foi tomada e não aumenta, em um segundo sequer, o tempo de 
trabalho do professor”, reforçou Rossoni, ressaltando que foram identifi cadas distorções na aplicação da hora-atividade, que 
chegava a 45% do tempo do professor fora da sala de aula. O chefe da Casa Civil entende que qualquer mudança de rotina causa 
reação, mas ressaltou que o Brasil vive um momento de exceção que exige sacrifícios e medidas duras dos gestores públicos. O 
secretário encerrou a reunião reforçando a disposição do Governo do Estado para o diálogo com o magistério. “Mas um diálogo 
dentro da normalidade. A ocupação da Secretaria da Educação, por exemplo, é uma situação anormal”, disse. “Governamos 
para 11 milhões de paranaenses, que pagam a conta do Estado. Mas a APP/Sindicato quer impor somente a prioridade deles, 
e assim é difícil negociar”.

OAB vai parti cipar do movimento pela 
construção do Contorno Norte

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai apoiar e 
parti cipar do movimento pela construção do Contorno Norte de 
Londrina. O presidente da Subseção local, Eliton Araujo Carneiro, 
e outros diretores receberam o deputado estadual Tercilio Turini 
e a presidente da Associação das Empresas do Polo Industrial 
de Cambé (Aepic), Rosinda Stremlow, que falaram sobre a 
importância da obra para o desenvolvimento econômico regional 
e a necessidade de mobilização da sociedade organizada para 
garanti r a sua execução. Eliton Carneiro informou que, a parti r 
de agora, a OAB deve estar representada em todas as reuniões 
e discussões relacionadas ao Contorno Norte. “É uma enti dade 
respeitada, que confere mais representati vidade ao movimento. 
Ficamos muitos sati sfeitos pela recepti vidade dos dirigentes da 
OAB e a disposição de atuar em conjunto para assegurar essa 
obra viária que vai abrir nova área de expansão econômica e 
melhorar a logísti ca de transporte, desafogando o perímetro 
urbano do tráfego de veículos pesados”, afi rma Tercilio Turini. 
“Não podemos esquecer que a obra está no caderno de encargos 
da concessionária Econorte e já deveria ter sido executada. Por 
conta de aditi vos contratuais, foi postergada para 2021, últi mo 
ano da concessão dos lotes do Anel de Integração. Só que a 
população está pagando a tarifa de pedágio desde 1997, ou 
seja, entende-se que a concessionária arrecadou o dinheiro 
para fazer o Contorno Norte. Então deve iniciar a obra o quanto 
antes”, salienta o deputado Tercilio Turini.

O deputado Tercilio Turini em respeito 
aos seus eleitores e ao povo da região, 

se torna parceiro do Só Negócios, 
visando manter a todos informados 

sobre suas ações parlamentares.

Informações divulgadas entre 23 e 24 de janeiro, de 2017, 
indicam que o preço médio do litro da gasolina nos postos de 
todo Brasil subiu pela terceira semana consecutiva e chegou 
a três reais, 774. O valor fi cou levemente acima do patamar 
atingido na leitura anterior, que tinha sido de três reais, 773. 
Também houve aumento no preço do etanol e do diesel 
no período pesquisado pela Agência Nacional do Petróleo. 
Segundo a ANP, o reajuste da gasolina ganhou fôlego a partir 
de dezembro, quando a Petrobras aumentou o preço do produto 
nas refi narias.

 Preço da gasolina sobe pela terceira 
semana consecutiva

Fumu ni nóis! Sobe ou desce?
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e a
Diferente olhar

Dois amigos, que há muito não se viam, encontram-se no 
centro da cidade e resolvem tomar um cafezinho. Conversa vai, 
conversa vem, Pedro diz que está terminando a construção de 
uma nova casa, e que logo mudará de endereço. Tomás pensa 
um pouco e pergunta: 

- Você não se incomoda de mudar de casa?
- De casa não. Porém, não suportaria, com certeza, mudar 

de lar...
- Essa é boa. – Diz, rindo, Tomás. Você está caçoando! Foi 

isso mesmo que perguntei.
- Acredito que você não atinou ainda que entre casa e lar 

existe uma grande diferença. – Fala Pedro, muito sério.
- Como assim? É tudo uma coisa só!
- Não, meu amigo. Casa é a construção de madeira ou de 

tijolos e cimento. Lar é a construção de amor, de sentimentos, 
amizade e ternura. Quando construímos ou moramos em uma 
casa, estamos lidando com algo passageiro, porque é material e 
um dia termina, deteriora, vira pó... Porém, quando construímos 
um sentimento de amor, carinho e amizade, estamos lidando 
com algo imaterial. Isso é conquista do Espírito. E o Espírito é 
imortal.

Tomás pensa um pouco e fala para o amigo:
- Preciso começar a entender melhor essas coisas. Para 

mim é tudo igual. Mas, me diga, o que o levou a essa decisão, 
depois de tanto tempo morando naquele sobrado tão lindo?

- O tempo passa, amigo, meus fi lhos estão na adolescência, 
um deles fará vestibular este ano. Minha mulher e eu adotamos 
duas crianças: dois irmãos, de dois e quatro anos. Precisamos 
de mais espaço para acomodar a todos.

A surpresa de Tomás é enorme.
- Crianças de dois e quatro anos? Nossa, logo agora, com os 

fi lhos grandes, vão começar tudo de novo...
- Amigo, – responde Pedro - a vida não para. O sol continua 

brilhando, a lua cumprindo suas fases, a máquina do tempo 
acelerando... Por que nós, simples mortais, haveríamos de 
descansar quando ainda podemos produzir tanto? 

Alguns de nós vivemos tão envolvidos nas coisas materiais 
que nos esquecemos da realidade maior. Quando percebermos 
que somos simples viajantes, de passagem por este mundo, 
tudo assumirá uma nova feição. As difi culdades enfrentadas 
serão analisadas com outra visão. Deixarão de serem vistas 
como problemas para serem encaradas como meros desafi os. 
A felicidade estará mais próxima de todos porque não estará 
alicerçada sobre objetos, produtos, coisas, mas em sentimentos 
e realizações espirituais. O próximo será aquele irmão que 
apenas nasceu em lar diferente. O trabalho deixará de parecer 
infrutífero, porque o seu preço será equivalente ao prazer de 
realizá-lo. A riqueza material será vista como oportunidade 
de promover o progresso em benefício de todos ao nosso 
redor. O conhecimento será buscado com mais disposição e 
os sentimentos serão valorizados como devem ser, porque 
aprenderemos que conhecimentos e sentimentos são as nossas 
asas de libertação! 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
                  Nesta semana seu regente, Marte, 

                ingressa em seu signo onde permanecerá 
até dia 10/03. Você deve aproveitar este período para 
dar um impulso extra em suas atividades e pode até 
aproveitar para desengavetar um projeto novo para 
lhe dar forma e conteúdo consistente para que possa 
ser bem sucedido, ainda mais que um aspecto de seu 
regente com Plutão o ajudará no planejamento de 
longo prazo. Porém, você precisa exercer a paciência 
e a diplomacia que não são qualidades de seu signo, 
caso contrario vai forçar situações no afã de chegar 
rapidamente à sua meta e acabará prejudicando os 
seus objetivos. Redobre a paciência!

                       

                  
                ingressa em seu signo onde permanecerá 

                          Peixes
                 Com Marte transitando em Peixes nos 

                       últimos graus do seu signo, você estará 
ainda numa hiper-atividade física e mental. Porém, esta 
energia muda já em meados da semana, produzindo 
um efeito calmante que lhe proporcionara um período 
mais ameno e agradável. Os obstáculos que atrasam 
a realização de seus desejos lhe parecem menos 
insuperáveis. Aos poucos você estará se sentindo mais 
esperançoso e conseguirá aproveitar bons momentos 
de lazer em meio às atividades do seu dia a dia. Você 
deve aproveitar os momentos de lazer para atividades 
culturais e sociais e para namorar, pois o céu indica 
uma melhora no campo afetivo. Abra os olhos!

                         

                 
                       últimos graus do seu signo, você estará 

                          Touro
                   As confi gurações desta semana são 

                   favoráveis ao taurino que se benefi cia com 
seu regente no signo de Peixes. Este é um aspecto 
que favorece os relacionamentos amorosos e as 
atividades artísticas e culturais. Por outro lado, a área 
relativa à saúde requer um cuidado especial, pois o 
céu indica a possibilidade de pequenos acidentes ou 
a necessidade de uma pequena cirurgia. Redobre o 
cuidado. Alguns obstáculos que se encontram em seu 
caminho profi ssional podem se tornar mais claros e 
você conseguirá encontrar algumas soluções inusitadas 
que chegarão a você de forma surpreendente. Inove.

                       

                   
                   favoráveis ao taurino que se benefi cia com 

                         Gêmeos
                      Mercúrio, seu regente, está em 

               conjunção com Plutão transitando em 
Capricórnio, área relativa aos assuntos profi ssionais e 
à carreira. Se você tiver assuntos pendentes relativos 
a investimentos ou compra e venda de bens, poderá 
concluir um negócio colocando um ponto fi nal numa 
pendência. Aguarde o inusitado e saiba aproveitar esse 
momento que lhe oferecerá uma ocasião única para 
planejar as suas próximas iniciativas. Você estará muito 
assertivo, persuasivo e apto a fazer planejamentos de 
longo prazo. A diplomacia será importante em qualquer 
negociação. Não force as situações.

                       

                      
               conjunção com Plutão transitando em 

                         Câncer
                        A semana estará sob a infl uência da 
                  Lua Nova, pois a Crescente ingressa 
somente no fi nal. As confi gurações do ínicio da semana 
podem mexer com seu lado emocional, levantando 
lembranças do passado e perturbando seu inconsciente. 
Poderá precisar lidar com uma pessoa doente ou 
necessitada de sua família que virá bater à sua porta. 
Em meados da semana pode surgir uma situação 
inusitada, como a ajuda inesperada de um amigo que 
lhe oferecerá apoio e suporte numa situação difícil. 
As perturbações emocionais diminuem por volta do 
fi nal da semana, especialmente se você se empenhar 
em alguma atividade física como passeios ou outra 
atividade de lazer.

                       

                       
                  Lua Nova, pois a Crescente ingressa 

                         Leão
                          Seu regente avança no signo de Aquário 

                 onde se encontra em exílio e convida você, 
leonino, a focalizar as suas atividades no âmbito 
coletivo, valorizando os relacionamentos íntimos 
e profi ssionais, mas sobretudo as amizades. A Lua 
Nova continua a infl uenciar a semana e pode ser útil 
para a elaboração de novos projetos, para fazer novos 
contatos e ainda para concluir novos negócios. As 
boas infl uências celestes se farão mais presentes a 
partir do inicio de Fevereiro prometendo um período 
de intensa atividade. Por isso comece ja a preparar 
um bom planejamento de suas ações no longo prazo. 
Podem surgir ocasiões para viagens.

                       

                          Seu regente avança no signo de Aquário 

                 onde se encontra em exílio e convida você, 

                           Virgem
                     O virginiano se benefi cia com a 

                        conjunção de Mercúrio, seu regente, com 
Plutão, e pode concluir um acordo, fechar um contrato 
profi ssional ou ainda terminar um assunto que está 
se alastrando há algum tempo. Você terá capacidade 
para fazer planejamentos de longo prazo, defi nindo 
estratégias hábeis que o ajudarão no âmbito profi ssional 
ou mesmo pessoal. Problemas de saúde conseguem 
ser resolvidos graças a alguns aspectos favoráveis. 
É muito importante que você aceite o inusitado com 
abertura de mente, pois poderão ocorrer acontecimentos 
inesperados: sua maleabilidade e adaptabilidade serão 
imprescindíveis para aproveitar e canalizar essa energia.

                       

                     
                        conjunção de Mercúrio, seu regente, com 

                           Libra
                As confi gurações desta semana indicam 

                que você continuará a enfrentar muitos 
assuntos inesperados que irão requerer muito empenho 
de sua parte, mas também jogo de cintura e uma grande 
adaptabilidade. Não faltarão convites para reuniões 
sociais ou viagens, mesmo ao exterior. Assuntos 
fi nanceiros relativos a investimentos irão requerer 
acordos nos quais a sua qualidade negociadora estará 
sendo solicitadas. Obstáculos e percalços não estão 
faltando no seu caminho, mas os desafi os que tornam 
sua vida tão agitadas, temperam seu caráter que se 
torna mais forte. Quando for necessário, imponha a 
sua vontade com fi rmeza.

                       

                
                que você continuará a enfrentar muitos 

                        Escorpião
                           Nesta semana Mercúrio se junta a Plutão 

              no signo de Capricórnio possibilitando a 
conclusão de acordos, parcerias e bons negócios que 
impulsionam o campo profi ssional. Sua mente está apta 
a elaborar um bom planejamento para seus projetos, 
portanto, elabore uma boa estratégia para alcançar 
o sucesso desejado. Não se esqueça, porém, de não 
forçar as situações, pois tudo o que vai, retorna! Você 
não ganha nada em bater de frente com colegas ou 
parceiros. Um bom diálogo resolverá as pendências 
e dissolverá as duvidas ajudando em sua solução. 
Em assuntos pessoais você deve ser persuasivo sem 
forcar as situações.

                       

                           Nesta semana Mercúrio se junta a Plutão 

              no signo de Capricórnio possibilitando a 

                       Sagitário
                    Os sagitarianos podem contar com 

                    algumas confi gurações favoráveis que 
os ajudarão a resolver algumas pendências, inclusive 
fi nanceiras. Boas negociações colocarão um ponto 
fi nal em assuntos que se alastram há algum tempo. 
Seu estado emocional não é dos melhores, mas você 
precisa continuar fi rme em seus objetivos sem se deixar 
abater por eventuais fracassos ou por novos obstáculos. 
Neste momento a diplomacia será indispensável para 
poder lidar com as diferenças de opinião, inclusive no 
ambiente de trabalho. É bem verdade que a fé remove 
montanhas, mas somente uma ação fi rme e uma vontade 
decidida de sua parte o conduzirão ao sucesso.

                       

                    
                    algumas confi gurações favoráveis que 

                       Capricórnio
                A conjunção de Mercúrio a Plutão no 

                 seu signo solar pode ser decisiva para você 
concluir uma ação espetacular visando a conclusão de 
um acordo, de um projeto ou para o lançamento de uma 
grande operação estratégica. Porém, você se sentirá sob 
pressão e precisará manter a tranquilidade, reunindo 
a sua capacidade de planejamento e a capacidade de 
elaborações estratégicas para alcançar com sucesso 
os seus objetivos. Assuntos fi nanceiros relativos a 
investimentos ou dividas estarão na pauta do dia. 
Podem ocorrer viagens ao exterior. Não corra riscos 
desnecessários evitando lugares com alta aglomeração 
de pessoas.

                       

                
                 seu signo solar pode ser decisiva para você 

                          Aquário
                   O Sol transita em seu signo e produz 

                 uma fonte de energia que lhe é útil, 
especialmente na área da saúde. O sextil do Sol com 
Urano, seu regente, promete inovação, mas também 
renovação. Procure novas formas de contornar os 
obstáculos modifi cando seu ponto de vista e sua 
abordagem. Ocorrem convites para viagens, mesmo 
ao exterior. Procure manter uma agenda planejada, 
pois terá difi culdade para dar conta de tantos convites 
e oportunidades que aparecerão em seu caminho. 
Mudando a abordagem você muda também a perspetiva 
de sucesso. Não bata de frente com colaboradores ou 
parceiros tentando impor a sua opinião.

                         

                   
                 uma fonte de energia que lhe é útil, 
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Esquema de Cabral desviou cem milhões de dólares, 
segundo MPF 

A investigação da Operação Efi ciência, realizada nesta quinta-feira pela Polícia 
Federal, verifi cou o desvio de cerca de US$ 100 milhões de contratos do governo 
do estado do Rio de Janeiro na gestão do ex-governador Sergio Cabral, distribuí dos 
em diversas contas em paraí sos fi scais no exterior. De acordo com o Ministério 
Público Federal, a organizaç ã o criminosa liderada por Cabral movimentou, em 
dez meses (agosto de 2014 a junho de 2015), R$ 39,7 milhõ es – cerca de R$ 
4 milhõ es por mê s. Os procuradores dizem que a remessa de valores para o 
exterior foi contí nua entre 2002 e 2007, quando Cabral acumulou US$ 6 milhõ es. 
Com o auxí lio de colaboradores, o MPF já  conseguiu repatriar cerca de R$ 270 
milhõ es. As investigações apontam também o pagamento de uma propina de 
US$ 16,5 milhõ es ao ex-governador por Eike Batista e Flá vio Godinho, do grupo 
EBX, usando a conta Golden Rock no TAG Bank, no Panamá . Esse valor foi 
solicitado por Sé rgio Cabral a Eike Batista no ano de 2010, para dar aparê ncia 
de legalidade à  operaç ã o. Foi realizado em 2011 um contrato de fachada entre 
a empresa Centennial Asset Mining Fuind Llc, holding de Batista, e a empresa 
Arcadia Associados, por uma falsa intermediaç ã o na compra e venda de uma mina 
de ouro. A Arcadia recebeu os valores ilí citos numa conta no Uruguai, em nome de 
terceiros, mas à  disposiç ã o de Sé rgio Cabral, de acordo com o MPF. Eike Batista, 
Godinho e Cabral també m sã o suspeitos de terem cometido atos de obstruç ã o da 
investigaç ã o, porque em uma busca e apreensã o em endereç o vinculado a Batista 
em 2015 foram apreendidos extratos que comprovavam a transferê ncia dos valores 
ilí citos da conta Golden Rock para a empresa Arcadia. Na oportunidade, os trê s 
investigados orientaram os donos da Arcadia a manterem perante as autoridades 
a versã o de que o contrato de intermediaç ã o seria verdadeiro.

O furacão Trump já chegou ao México
Esse vai pelo mundo e é de intensidade 5!

Estados Unidos e México protagonizaram nesta 
semana, cenas dignas de uma novela. Na última 
quarta-feira (25), Donald Trump anunciou a construção 
de um muro na fronteira e garantiu que o país vizinho 
pagaria pela obra. Logo depois, o presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto disse que lamentava e rejeitava os 
decretos do recém-empossado presidente dos EUA. 
Não demorou muito para que Trump fosse ao Twitter 
esbravejar contra o vizinho do sul. No dia seguinte, o 
republicano disse que se o governo do México não 
fosse pagar o “necessário muro”, seria melhor cancelar 
a reunião marcada entre os dois governantes. Pena 

Nieto, então, avisou a todos que não iria mais para 
Washington. Além de ampliar a crise diplomática entre 
os dois países, os episódios impactaram diretamente 
o mercado fi nanceiro mexicano. Na quinta-feira (26), 
o peso mexicano fechou em queda de quase 0,9%. 
Já o índice da Bolsa Mexicana de Valores (BMV) teve 
perdas de 1,4%, uma das mais expressivas desde que 
Trump ganhou as eleições, no começo de novembro. 
Abaixo, você vê outros números que mostram como a 
fi gura de Trump mexeu (e quanto ainda pode mexer) 
com o mercado do México.

 Novo Itacolomi e mais quatro cidades recebem alerta do TCE     
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-

PR) expediu alerta de despesa de pessoal a cinco 
municípios paranaenses, problemas que, na maioria, 
foram herdados de gestões passadas. Três deles 
extrapolaram o limite de 54% da receita corrente 
líquida (RCL) com despesas de pessoal no primeiro 
semestre de 2016 e devem seguir as determinações 
constitucionais. Outros dois Executivos municipais 
ultrapassaram 95% do limite de despesas naquele 
período; e os respectivos Executivos estão sujeitos às 
vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A 
LRF estabelece (artigo 20, III, "a" e "b") o teto de 54% e 
de 6% da RCL para os gastos com pessoal dos Poderes 
Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente. No 
ano passado, as Câmaras de Julgamentos do Tribunal 
emitiram 162 alertas de gastos de pessoal, referentes a 
135 municípios, em relação aos exercícios de 2014, 2015 
e 2016. Farol e Laranjeiras do Sul, que extrapolaram 
95% desse limite, gastaram, respectivamente, 51,82% 
e 52,72% da RCL com despesas de pessoal. Para 
esses municípios, é vedado (parágrafo único do artigo 
22 da LRF): concessão de vantagens, aumentos, 
reajuste ou adequações de remuneração a qualquer 
título; criação de cargo, emprego ou função; alteração 
de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa; provimento de cargo público, admissão 
ou contratação de pessoal, ressalvada reposição de 
aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas 
de educação, saúde e segurança; e contratação de 
hora extra, ressalvadas exceções constitucionais. 
Formosa do Oeste, Medianeira e Novo Itacolomi 
gastaram 56,20%, 56,50% e 54,75% da RCL com 
despesas de pessoal. Como ultrapassaram o limite 
em 100%, os Executivos desses municípios devem 
reduzir os gastos com pessoal, conforme determina 
a Constituição Federal. Os municípios são alertados 
pelo Tribunal para que adequem seus gastos e suas 
despesas com pessoal não alcancem o limite de 54% da 
RCL. Nos municípios onde isso ocorre, a Constituição 
Federal estabelece (parágrafos 3º e 4º do artigo 
169) que o poder Executivo deverá reduzir em, pelo 
menos, 20% os gastos com comissionados e funções 
de confi ança. Caso não seja sufi ciente para voltar ao 
limite, o município deverá exonerar os servidores não 
estáveis. Se, ainda assim, persistir a extrapolação, 
servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse 
caso, o gestor terá dois quadrimestres para eliminar 
o excedente, sendo um terço no primeiro, adotando 
as medidas constitucionais.

PF considera Eike foragido e pede sua inclusão na 
lista da Interpol

O empresário Eike Batista teve seu nome incluído 
na chamada “lista vermelha” da Interpol (polícia 
internacional) a pedido da Polícia Federal, que passou 
a considerá-lo foragido internacional após ele ter tido 
a sua prisão preventiva decretada pela Justiça em 
razão da Operação Efi ciência desencadeada nesta 
quinta-feira no Rio. Segundo seu advogado, Fernando 

Martins, Eike está em Nova York, nos Estados Unidos, 
onde participa de reuniões de negócio e que vai se 
apresentar o mais rápido possível. “Estamos em contato 
com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, 
e a intenção dele é cooperar com esses órgãos, como 
sempre cooperou, e retornar o mais rápido possível”, 
disse o advogado.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Samsung diz que baterias causaram incêndios do Galaxy 
Note 7

Os aparelhos ti veram uma série de incidentes durante o 
ano passado, como explosões e incêndios enquanto 

estavam ligados 

Em nota, a Samsung Electronics informou que as explosões e os incêndios 
registrados com o Galaxy Note 7 foram causados pelas baterias. A informação 
é da Agência Ansa. "A nossa investi gação, assim como as outras feitas por 
três organizações industriais independentes, concluíram que as baterias são 
a origem dos incidentes no Note 7. Todavia, nós defi nimos aos produtores os 
requisitos que elas deveriam ter e assumimos a responsabilidade do insucesso", 
afi rmou a empresa na nota, assinada pelo chefe da Divisão de Smartphones, 
Koh Dong-jin. De acordo com a Samsung, os problemas foram causados pelo 
"design e produção" das baterias. Os cerca de 700 especialistas, engenheiros 
e pesquisadores analisaram "réplicas do incidente" em mais de 200 mil 
equipamentos e 30 mil baterias. A Samsung garanti u que os novos testes, além 
de descobrir as falhas, permiti ram que esses erros "não ocorram mais no futuro". 
Ainda no comunicado, a empresa sul-coreana informou que os danos causados 
pelo recolhimento de mais de 2,5 milhões de aparelhos do mercado fi caram 
em US$ 5,3 milhões e que agora a marca tentará "recuperar a confi ança" dos 
clientes. Os aparelhos Galaxy Note 7 ti veram uma série de incidentes relatados 
durante todo o ano passado, com explosões de equipamentos e incêndios 
enquanto estavam ligados. Por precaução, as autoridades norte-americanas 
chegaram a proibir que esse equipamento fosse levado por passageiros em 
vôos comerciais.
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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


