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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
Fazendo uma refl exão sobre o momento que o País, estados 

e municípios passam, chego a conclusão, que só poderemos 
enfrentar e sair dessa crise, com muito trabalho. Penso que dentro 
dos municípios, os poderes deverão trabalhar de forma harmônica 
e visando apenas o bem dos munícipes. Em meio a uma crise, 
devemos buscar dentro de nossas próprias fronteiras diminuir 
os gastos, o que seria de imediato, uma forma de aumentar a 
receita. Por outro lado, devemos explorar melhor nosso potencial 
produtivo e implementar atividades que advém da aptidão do 
nosso povo.    

COSTELADA

FERRA BODE

Dia 10 - Sexta - feira       

para a superpotência vizinha. Em especial a 
México-Americana no final do século XIX, quando 
perdeu quase metade do seu território para os EUA, 
incluído aí, a riquíssima Califórnia e o Texas onde 
o petróleo jorra abundante. Mas a simbiose não 
para por aí no livro México – Pecado ao Sul do Rio 
Grande, o autor revela a ‘vingança involuntária’ 
ao plantar  mais de 34 milhões de imigrantes e 
descentes de mexicanos no coração da América. 
Tornando-se onipresentes no cotidiano norte-
americano e decisivos nas eleições presidenciais. 
O texto ainda retrata a assustadora questão do 
narco-estado que controla o norte do México, que 

se transformou numa espécie de FMI do dinheiro ilegal em todo mundo 
e já apresenta isso logo na abertura. Quem não conhece o México, não 
pode entender  como funciona hoje a riqueza nesse planeta. - Por: Sande 
Moraes - Serviço: MÉXICO, PECADO AO SUL DO RIO GRANDE. 80 pags. Editora 
Scortecci. R$ 30,00. A venda na www.livrariacultura.com.br

México:  Sedução & Violência 
Um livro que vale a pena ler!

FARMÁCIA POPULAR
CONVITE

ANÁLISE CAPILAR GRÁTIS
Na compra de dois produtos DALSAN 

você ganha um CORTE BORDADO!

Venha fazer uma consulta com um profissional do cabelo
Dia: 10/02/2017
Local: Farmácia Popular - Sâmia
Rua Antônio Garcia da Costa, 493
Contato: (43) 3461-2010 ou 99929-4786

você ganha um CORTE BORDADO!

Venha fazer uma consulta com um profissional do cabelo

CORTE DE CABELO BORDADO
Essa técnica promete limpar e remover as 

pontas duplas, para que o fi o fi que mais saudável, 
além de deixar o cabelo com um corte com mais 

vida e renovado! Sem retirar o 
comprimento.



E�içã� 5�7 - 06 �� �������r� �� 2017 02

LINGUA DE FOGO
Morena do capo de fusca, ta sempre com os faróis 

ligados, de dia e de noite, como manda a lei, mas o 
para-choque tá meio arriado. Já pra academia! 

Dito num bar - Pra alguém entrar no governo Temer 
tem que ser investigado na Lava Jato. A quadrilha ta 
cada vez mais unida! Se algum desses se reeleger, 
então o povo brasileiro, merece o inferno.

Na Terra do Café, empresário ta tão preocupado 
com a cumadinha, que aumentou a mesada. Dizem que 
a teúda, recebe menos que a manteúda. Investimento 
certo!

De um cidadão revoltado – Uma das classes que 
menos trabalha no Brasil é a dos professores. Vivem 
de greves, não repõem as aulas, são maus preparados 
e vivem brigando com o governo. É simples, quem 
não está contente que vá fazer outra coisa, mas não 
fi que prejudicando, meus fi lhos e dos outros. A cara da 
educação está exposta nos índices de avaliações, que 
são sempre, os piores possíveis. Pegou pesado!  Com 
a palavra...

Deu cavalo de pau e foi pro pau.Te cuida cacheteiro!
De um eleitor - As administrações estão no começo, 

mais tem lalau que já trabalhou em 1 mês mais do que 
o anterior em 8 anos. Será?

Na Terra do Boi, funcionário pega atestado médico 
por causa de gripe. O médico colocou restrição ao 
sexo! Agora vamo cuida da cumadinha!

Quem será o lulu do celular. Será o atacante do 
Atlético?

Dito por um empresário - Na Terra da Uva todos os 
funcionários ganharam aumento, de serviço. Já os mais 
chegados... A qui ponto chiguemos! Não mudou nada! 

Tá tudo do mesmo jeito!
Dizem as más línguas que: A Loirona gostosona e 

bonitona, das letras, ta desfolhando a margarida. Valeti 
disse que a coisa é boa! Cuidado cumadinha com a 
língua do cutucador!

A frase – “Nada ta tão ruim que não possa piorar”, 
nunca esteve tão em voga. É vero! Tanto no Brasil, 
quanto nos EUA!

A Terra da Madeira só dá notícia, quando a 
quadrilha da dinamite visita. Que maldade!

Pescaria ou desomação? Três valetis foram pescar 
na beira da represa, tomaram todas, daí, ninguém mais 
sabe o que aconteceu. Dizem que o mais fi sgado foi o 
bom de vista. Bambu na nuca! Com saquê! 

Parece que tem luluzinho queimando o charque na 
saída imagine na chegada

A cumadi do para-choque alto da Terra do Boi, 
gostia da Língua de Fogo. Mande notícias pra nóis da 
cornitude na Terra do Chifre.

As redes sociais refl etem bem os insensatos 
e aproveitadores, que fazem da morte de alguém, 
uma chacota. Que as suas mães, fi lhas e você 
mesmo, no futuro, não passem pela covardia, 
impetradas por vocês. O inferno é pouco para 
os covardes! Antes que me esqueça, estou sim, 
falando da ex-primeira dama, Mariza Letícia Lula da 
Silva. Respeito é o mínino que um ser humano deve 
nutrir por outro - TMJ

  PARA REFLETIR
"Nunca mude seu jeito de ser pra satisfazer as pessoas que 

você gosta. Pois quem gosta de você não te muda e sim te 

completa."

Wesley Araújo
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para-choque tá meio arriado. Já pra academia! 

HUMANIDADE
Lula recebe pêsames de políticos e público no velório de Marisa

saída imagine na chegada

O ex-presidente Lula recebeu as condolências de políticos 
no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que aconteceu 
no (4) sábado no 3� andar do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do Campo (SP), recebeu autoridades. 
A cerimônia reuniu autoridades, amigos e militantes e foi 
aberta ao público por volta das 11h. Ao fundo do salão, uma 
grande foto do casal Lula e Marisa ilustra um grande painel, 
logo acima do caixão. Grandes coroas de fl ores multicoloridas 
se estendem pelas laterais da sala e uma bandeira do PT e 
outra do Brasil recobrem o caixão. Às 10:20, o vereador de São 

Paulo Eduardo Suplicy e o senador Lindberg Farias chegaram ao sindicato para prestar condolências. “Marisa 
era uma pessoa que conseguiu dar força e energia ao presidente Lula. Nos momentos mais difíceis ela deu 
apoio e fez com que ele tivesse tranquilidade”, disse Suplicy. O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) falou sobre a 
perseguição que o casal vinha sofrendo e lembrou que a ex-primeira-dama participou da construção do Partido 
dos Trabalhadores. “Estou preocupado, quero ver como o Lula vai aguentar o tranco sem ela”, disse Lindbergh. 
A senadora Miriam Belchior (PT-PR) e o ex-governador gaúcho Olívio Dutra também estavam presentes. Na 
fi la destinada ao público, o tempo de espera passava de meia hora. Havia pessoas esperando para entrar no 
local desde as 2h de sábado. No trajeto, as pessoas passavam pelas coroas de fl ores e caminham até chegar ao 
ex-presidente, que cumprimenta a todos ao lado do caixão. Marisa Letícia Lula da Silva morreu na tarde da 
última sexta-feira, aos 66 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela estava internada desde o último 
dia 24, em decorrência das complicações provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC). O falecimento 
foi constatado por dois exames realizados na sexta, que registraram que não havia mais atividade cerebral no 
corpo da ex-primeira dama.

então o povo brasileiro, merece o inferno.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 06/02 a 12/02

Cármem Lúcia homologa delações da 
Odebrecht

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármem 
Lúcia, homologou hoje as delações de funcionários da Odebrecht, 
mantendo o sigilo sobre seu conteúdo. A decisão torna ofi ciais os 
depoimentos de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira. 
Agora, as centenas de páginas de depoimentos produzidos pela 
operação Lava Jato serão analisados pela Procuradoria Geral 
da República (PGR). A partir disso, os procuradores decidirão 
contra quem serão apresentadas denúncias à Justiça. Segundo 
a assessoria de imprensa da PGR, cabe ao Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, analisar essas delações, mas não há 
um prazo para que isso seja feito. "O que pode acontecer agora 
é a abertura de novos inquéritos, a distribuição das informações 
recebidas em inquéritos já abertos ou, ainda, o encaminhamento 
a outras instâncias do Ministério Público Federal. No entanto, 
só teremos esta informação após a análise", informou a PGR 
por meio de nota à BBC Brasil. Uma vez feitas as denúncias, 
caberá ao relator do processo no STF decidir se elas devem ser 
aceitas ou não. A função cabia ao ministro Teori Zavascki, que 
morreu em uma queda de avião em 19 de janeiro em Paraty, 
no Estado do Rio. Pelo regimento interno do STF, no artigo 
38, "em caso de aposentadoria, renúncia ou morte", o relator é 
substituído pelo ministro que será nomeado pelo presidente da 
República para sua vaga. Mas, em casos urgentes, a presidente 
do STF poderia passar a relatoria para outro membro da corte, 
segundo as regras da Casa. O novo relator terá de submeter 
sua decisão à apreciação dos integrantes da turma da Corte 
da qual participa. O ministro Zavascki era membro da segunda 
turma, junto com os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, 
Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Mas, com sua morte e a 
indefi nição de quem o substituirá no cargo e na relatoria da Lava 
Jato, não é possível saber no momento a qual turma caberá a 
apreciação das denúncias que vierem a ser feitas pela PGR.

Decreto de Trump difi culta obtenção de visto 
para brasileiros

Um louco no poder!
Com o decreto emitido pelo presidente dos EUA, Donald 

Trump, que proibiu a entrada de refugiados sírios e de cidadãos 
de sete nacionalidades em território americano, as normas para 
obter visto para visitar o país também foram enrijecidas. Alguns 
grupos de pessoas que eram dispensados de entrevista para 
obter a chancela agora terão que passar por essa etapa da 
triagem. De acordo com o consulado dos EUA em São Paulo, 
agora estarão dispensadas entrevistas para obtenção do visto 
pessoas com menos de 14 anos e mais de 79, antes, eram isentos 
jovens até 16 anos e idosos acima dos 66. Além disso, quem 
pedir uma renovação de visto expirado há mais de 12 meses 
para uma mesma categoria que já possuía precisará passar por 
entrevista. Anteriormente, o prazo para a dispensa era de 48 
meses a partir do vencimento. As novas regras começaram a 
valer nesta semana. O ato executivo assinado por Trump e as 
normas para visto podem ser lidos, em português, no site da 
embaixada americana no Brasil. Em decreto assinado, Trump 
suspendeu a entrada de refugiados em território americano por 
pelo menos 120 dias e impôs, estritos novos controles durante 
três meses contra viajantes procedentes de Irã, Iraque, Líbia, 
Somália, Síria e Iêmen. 

Governo autoriza convocação de professores e PMs
O governador Beto Richa autorizou na terça-feira, 31 

de janeiro, a convocação de mais 339 professores para a 
rede estadual de ensino. Eles foram aprovados em concurso 
público realizado em 2013. O governador também autorizou 
a convocação 163 policiais militares, suplentes do concurso 
público realizado em 2012. “A convocação de novos professores 
e policiais segue as nossas diretrizes de governo para 2017, 
de melhorar cada vez mais a qualidade do ensino em sala 
de aula e de aprimorar o combate à violência, reforçando os 
quadros da polícia", disse Richa. Ele lembrou que em janeiro o 
Governo do Estado realizou a formatura de quase 3 mil novos 
soldados da Polícia Militar, que já reforçam o contingente em 
todas as regiões. Também mencionou a política de valorização 
do servidor, destacando a implantação de promoções e 
progressões, a partir da folha de janeiro. Só para profi ssionais da 

Educação são aproximadamente 75 mil benefícios. Aprovados 
no concurso público número 017/2013, os 339 professores 
convocados passarão agora por avaliação médica e irão compor 
o Quadro Próprio do Magistério (QPM) da Secretaria de Estado 
da Educação. A convocação seguirá a ordem classifi catória do 
concurso. Os 163 policiais militares convocados pelo Governo 
do Estado são suplentes do concurso de 2012 e iniciarão, 
nas próximas semanas, o Curso de Formação de Soldados, 
que dura em torno de um ano. Além de disciplinas teóricas 
e práticas, os soldados passarão por um período de estágio 
supervisionado com policiais mais experientes, para então 
iniciarem o policiamento nas ruas. Eles irão suprir as vagas 
do concurso de 2012 que fi caram em aberto – casos em que 
o candidato foi convocado, mas não chegou a completar o 
curso de formação.

Governo autoriza liberação de recursos para o Seguro Rural 
O governador Beto Richa, autorizou, na quarta-feira, a 

liberação de 8 milhões de reais, em recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Estadual, para fi nanciar o seguro rural da safra 
deste ano. O valor representa 26% de aumento em relação aos 
recursos liberados no ano passado. A estimativa, neste ano, é 
de atender cerca de 4.500 apólices de seguro rural no Paraná. 
O secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, 
disse que grande parte desses recursos vai fi nanciar as safras 
de milho safrinha e de trigo, culturas de maior risco no Estado. 
Mas no total, vão ser 29 culturas benefi ciadas como feijão, 
cevada, aveia, frutas, fl orestas plantadas, hortaliças e outras. 
Para o secretário, essa é uma decisão estratégica do Governo 
do Paraná, que contribui para disseminar a cultura do seguro 
rural no Brasil, com o objetivo de proteger as culturas e a renda 
dos produtores rurais. O secretário lembrou que a expectativa 
este ano para o Paraná é produzir cerca de 40 milhões de 
toneladas de grãos, nas três safras cultivadas no Estado, 

primavera/verão, outono e inverno. De acordo com o diretor do 
Deral, o Departamento de Economia Rural, Francisco Carlos 
Simioni, o programa de Seguro Rural do Paraná foi criado com 
o objetivo de proteger a produção estadual de eventuais perdas 
e dar aos produtores a indenização pelos prejuízos causados 
pelas perdas de produção. O diretor do Deral destacou, ainda, 
que a subvenção estadual cobre parte do valor do prêmio que 
o produtor paga para contratar o seguro da lavoura. De acordo 
com Francisco Carlos Simioni, no nível federal, o auxílio é de 
até 45% do valor do prêmio e dos 55% que restaram para o 
produtor, o Tesouro do Estado auxilia 50%.  /De acordo com 
o Deral, nos três últimos anos, a área segurada no Paraná 
foi de 232 mil e 600 hectares, representando cerca de 9% da 
área cultivada com grãos e frutas, que contou com subvenção 
estadual. Atualmente, nove seguradoras estão credenciadas 
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento a fazer o seguro 
rural no Estado.

Nova Mesa Executiva é empossada na AL/PR
A nova Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná 

(Alep) para o biênio 2017-2018 foi empossada na quarta-feira 
(1º), durante sessão solene especial realizada no Plenário da 
Casa, conforme determina o artigo 5º do novo Regimento Interno 
da Alep. Na ocasião foram instalados os trabalhos da 3ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura. O presidente Ademar Traiano 
(PSDB), que foi reconduzido ao cargo, destacou a confi ança 
dos demais parlamentares para que continue exercendo a 
função e disse que seguirá trabalhando para honrar essa 
confi ança e para que o Poder Legislativo estadual permaneça 
no caminho da transparência, dando a mais efetiva contribuição 
para o desenvolvimento do Paraná. “Deputados e deputadas, 
confi o em vocês e vocês me confi am a direção desta Casa, 
que tem um projeto que não é só meu, mas de todos nós: que 
é contribuir com parte substancial para o desenvolvimento do 
Paraná, para mantê-lo no caminho do crescimento contínuo e 
na marcha segura da redução gradual das desigualdades, com 
o apoio de todos os deputados e a valorosa contribuição dos 
servidores desta Casa”, destacou Traiano.  Expectativa – O 
presidente Traiano também discorreu sobre as expectativas para 

os próximos dois anos de gestão, que considera um desafi o 
tão grande quanto os dois anos de seu primeiro mandato à 
frente do Legislativo. “Precisamos ter coragem para enfrentar 
qualquer situação, mesmo que ela nos assuste. Temos que 
acreditar nas potencialidades do nosso estado, no poder de 
recuperação da economia e, mais do que nunca, fazer com 
que a Assembleia, através dos parlamentares, seja parte 
integrante da sustentabilidade de tudo o que for de interesse 
do nosso estado”, destacou. “Com esse objetivo é que nós 
vamos exercer nosso segundo mandato, mas espero contar 
com a colaboração de todos os parlamentares, da sociedade 
organizada, para fazer com que o Paraná esteja em situação 
de vanguarda em relação aos demais estados”, completou. O 
1º secretário da Assembleia, deputado Plauto Miró Guimarães 
Filho (DEM), também foi reconduzido ao cargo. Plauto disse 
que a responsabilidade de administrar a Assembleia é grande 
e que os avanços dos últimos anos, como a transparência e 
informatização da gestão, contribuíram para que a Assembleia 
do Paraná se tornasse referência para os outros legislativos 
do País.

Sistema do TSE agiliza processo de quitação eleitoral
O cidadão que estiver pendente com a Justiça Eleitoral 

pode regularizar a situação e dar início ao pagamento da multa 
eleitoral no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para 
isso, é necessário acessar a na página do órgão na internet 
e clicar na aba “Eleitor” e, em seguida, no link “Débitos do 
eleitor”. Disponível desde o início deste ano, o serviço possibilita 
a emissão de Guias de Recolhimento da União (GRU) para 

quitação de multas eleitorais decorrentes de ausência às 
urnas ou aos trabalhos eleitorais. Antes de emitir os boletos, é 
preciso informar os dados que constam no cadastro eleitoral 
de cada pessoa. Ao efetuar o pagamento da guia, o eleitor terá 
que se dirigir ao cartório eleitoral para regularizar a situação. 
Antes do sistema, era necessário ir ao cartório também para 
impressão da GRU.

Farmácia Magistal
99921-9161/ 3461-3773
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
de domicílio, tentativa de homicídio e ameaça de morte. Antes de ser 
hospitalizado, Prestes teria negado a prática dos crimes.

Pai ameaça fi lha de morte
Em Rosário do Ivaí, neste dia 30, por volta das 19:30 hs a equipe da 

Polícia Militar, recebeu a denúncia de uma menor de idade informando 
que seu pai havia a ameaçado de morte apontando um revólver em sua 
direção. Diante dos fatos e da fundada suspeita de que o mesmo estaria 
na casa com o revólver, a polícia foi até a Rua Amazonas onde teria 
acontecido o fato e no quarto onde suspeito dormia, havia um baú trancado 
com cadeado e ele dizia não saber onde estaria a chave, foi então, usado 
um alicate para quebrar o cadeado. Dentro foi encontrado um revólver da 
marca Taurus Special, calibre .38, 6 tiros. Após os policiais realizarem o 
fl agrante ele foi preso e encaminhado a delegacia de polícia, por ameaça 
e posse irregular de arma de fogo. Informações do boletim da polícia.

Preso por invasão a fazenda
A Polícia Militar prendeu Gerson Rodrigues Grilo, de 28 anos, acusado 

de invadir uma propriedade rural conhecida como Fazendinha dos Kaplun, 
localizada no Bairro Faxinalzinho. O registro da ocorrência foi feito às 
02h30min da madrugada de quinta-feira, 02 de fevereiro, quando uma 
pessoa ligou no 190 e passou a relatar que havia recebido uma ligação 
de seu irmão, morador da Fazenda, dizendo que havia gente tentado 
entrar na casa e que era para avisar a Polícia. Quando a viatura chegou 
ao local, Gerson foi encontrado escondido embaixo do carro do caseiro. 
Ao ser dado voz de abordagem, foi constatado que ele estava com uma 
faca na mão, por isso foi contido e algemado. O morador afi rmou que o 
acusado havia chegado na propriedade e estava tentando abrir a porta 
da frente já fazia alguns minutos, dizendo que era para abrir a porta pois 
ele queria entrar na residência, mas não falava o motivo. Na Delegacia, 
Gerson negou que tivesse com intenção de praticar algum crime. Ele foi 
ouvido e autuado por invasão de domicílio. 

Furto no Vale Verde
Em Faxinal, no dia 01 de fevereiro, na Rua Wilson Figueiredo Forte, 

364, no Vale Verde, por volta das 17h20min, um cidadão chegou em sua 
residência notando que a janela da sala estava danifi cada. A vítima afi rmou, 
que saiu para trabalhar por volta das 13h00min e não sabe exatamente 
a hora do furto. Foram subtraídos do interior da sua residência dois 
aparelhos de TV. O furto é investigado.

Jovem é detido pela PM em Grandes Rios
Consta no boletim da PM, de 1º de fevereiro, de 2017, que um jovem 

de nome Thiago Barros Jardim, 26 anos, foi detido em Grandes Rios, na 
Av. Brasil esquina com Av. Das Flores. O rapaz negou que tenha cometido 
qualquer delito, mas o mandado tem como motivação uma denúncia de 
roubo agravado. "A equipe da Polícia Militar, realizava patrulhamento 
pelo centro da cidade quando em frente ao campo de futebol avistou 
um homem em atitude suspeita. Após a abordagem, verifi cou-se que 
consta em desfavor do mesmo, um mandado de prisão da Comarca de 
Grandes Rios pelo crime de roubo agravado. Diante dos fatos, foi dada a 
voz de prisão e garantidos seus direitos constitucionais, sendo o mesmo 
encaminhado até a Delegacia de Policia Civil de Grandes Rios para as 
providências de polícia judiciária", informou o Destacamento local.

Pessoas fi caram feridas com arma branca em Faxinal 
No início da noite de domingo, dia 29 de janeiro, de 2017, ocorreu uma 

confusão que terminou em tentativa de homicídio em Faxinal. As primeiras 
informações davam conta de quatro pessoas feridas, mas a Polícia Militar 
confi rmou que foram três. Segundo informações, uma briga ocorreu no Bar 
da Amizade, localizado na Avenida Brasil, quase enfrente a Defesa Civil. 
Equipes do SAMU, da Defesa Civil (Bombeiros Comunitários) e Polícia 
Militar, foram acionados. No local foi apreendido um facão, que seria a 
arma usada no delito e duas pessoas foram detidas, acusadas de serem 
as agressoras, Altivo da Costa Rosa, de 56 anos e Joaquim de Oliveira 
Leite, de 60 anos. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital 
Municipal, mas ninguém correndo risco de perder a vida. Também foi 
divulgado inicialmente, que o suspeito foi preso.

Furtos de gado em Rosário do Ivaí
A polícia registrou dois casos de furto de gado em Rosário do Ivaí, 

o primeiro foi no Sítio Boa Esperança (Água da Esperança). O agricultor 
revelou que ao fazer a contagem de seus animais, notou a falta de cinco 

Carro desliza e sai da pista
A Polícia Rodoviária do Porto Ubá registrou um acidente na Rodovia 

PR -451, entre Grandes Rios e Cruzmaltina, mas precisamente próximo a 
Ponte do Rio Alonso, sentido João Vieira. Segundo informações, o senhor 
Osvaldo Ducatti, conduzia um veículo Nissan Versa, com placas de Grandes 
Rios, quando houve o deslizamento do automóvel e tombamento, caindo 
fora da pista. Segundo informações houve danos considerados de grande 
monta, mas não houve feridos graves. Além do motorista, estava também 
a sua esposa. As causas do acidente seria água na pista. Os patrulheiros 
rodoviários tomaram as providências cabíveis em relação ao acidente.

Bandidos armados invadem propriedade rural em Faxinal
Ladrões voltaram a agir na zona rural de Faxinal, mais precisamente 

na estrada do Papuã. A queixa foi registrada às 21 horas, da noite de 
segunda-feira, 30 de janeiro, de 2017. Um agricultor de 56 anos, relatou 
que cinco indivíduos, todos armados com revólver e pistola, sem capuz, 
sendo um dos bandidos obeso, medindo aproximadamente um metro e 
noventa de altura, Eles chegaram ao seu sítio em uma Saveiro de cor 
branca e anunciaram o assalto, pedindo dinheiro e arma, sendo a vítima 
agredida e amarrado em um banheiro. O morador afi rmou também, 
que diziam que poderia olhar para seus rostos, pois a vítima nunca os 
reconheceria. Do local foram levados dinheiro e armas, sendo que as 
armas de fogo eram herança de seu pai e não possuíam registro. Após 
o trabalhador conseguir se desamarrar, ele foi até a cidade para registrar 
o boletim, pois não conseguiu acionar pelo telefone, porque seu celular 
foi quebrado. 

Suspeitos de furtos de motos
Em Faxinal, no dia 30 de janeiro, foi feita abordagem a três pessoas, 

dois jovens de 23 anos, de nome Amarílio e Cleiton, e um menor de 16 
anos, que estavam na Rua Joaquim Jose Vieira. Havia denúncia que no 
endereço poderia haver uma moto furtada. Ao chegar ao local, residência 
que fi ca nos fundos, foram localizadas duas motos que estavam sendo 
desmanchadas e retiradas suas peças, sendo uma Honda CG Titan 125 
Fan azul, com a placa de uma Honda/NX-4 Falcon do ano 2004, também 
uma Honda CG 125 preta, provavelmente ano 1987, que se encontrava 
com placa pertencente a uma Kasinski/Gf 125 prata do ano 2001. Um 
dos jovens disse que a Honda Cg 125 preta era sua e a Cg 125 Fan, 
pertence à outra pessoa que não se encontrava no local. Tudo foi levado 
para a Delegacia, onde os fotos seriam devidamente investigados, mas 
a princípio, as motos não tinham queixa de furto, apesar da adulteração 
de sinal identifi cador. Amarílio, disse que comprou as motos de terceiros, 
que eram de leilão e não iriam rodar, apenas para tirar peças. Ele também 
fi cou indignado com a informação que as motos poderiam ser furtadas.

Furto em Faxinal
Em Faxinal, no dia 02 de fevereiro, o furto ocorreu na Rua Benedito 

Cirilo. Uma pessoa teve sua casa arrombada pelo telhado. Meliantes 
furtaram um receptor de antena na cor preta.

Invade a casa da ex e leva facãozada 
Um homem de nome Claudinei Prestes, de 39 anos, foi acusado de 

invadir a casa da ex-mulher, pulando a janela, se armar com um facão e 
ainda agredir um de seus ex-enteados. A ocorrência foi registrada às 2 
horas da madrugada de domingo, 29 de janeiro, de 2017, na Rua José 
Camargo, no Jardim Araci. Quem solicitou a Polícia foi a ex-mulher de 
38 anos. Primeiro ela informou que o homem já havia invadido local e 
ameaçado seus fi lhos de 19 e 14 anos. Ele também pegou o celular de 
seu fi lho para ameaçar a mulher, porque naquele instante ela não se 
encontrava na casa. Segundo informações, pouco depois, o homem 
pulou a janela e começou a fazer ameaças. Em meio à confusão, foi até 
a cozinha, pegou um facão que se encontrava próximo ao fogão e partiu 
para cima do jovem de 19 anos, o ferindo na altura do braço. Durante a 
briga, o rapaz conseguiu tomar a arma branca e acertou Claudinei com 
uma facãozada na altura do pescoço. Ferido, o ex-marido fugiu. Com 
a chegada da mulher e da Polícia, o boletim começou a ser registrado, 
momento em que chegou uma informação que o acusado havia dado 
entrada no Hospital. Como perdeu muito sangue devido ao ferimento, ele 
teve que passar por uma cirurgia. O caso foi levado para a Delegacia. 
Claudinei Prestes fi cou internado, mas sendo vigiado até que receba 
alta, para comparecer na delegacia e responder pelos crimes de invasão 

cabeças de gado: uma de cor marrom com chifre; outro marrom mocho 
pequeno; um branco, grande e mocho; um pequeno e mocho; e um 
grande, mocho, com manchas branca na barriga. O segundo furto de 
gado foi no Sitio São João na Água do Limoeiro. A vítima de 36 anos, 
compareceu ao Destacamento de Polícia Militar e informou que levaram 
uma vaca Nelore de cor branca, a mesma está marcada com as iniciais 
R I. A vítima suspeita que o animal possa estar na propriedade de uma 
pessoa, informações que seriam apuradas. 

Quadrilha da Dinamite age novamente em Rio Branco do Ivaí
Bandidos voltaram a aterrorizar a cidade de Rio Branco do Ivaí, 

que faz divisa com Ortigueira e Cândido de Abreu, que são cidades dos 
Campos Gerais, um local estratégico para quadrilheiros, com grande 
extensão rural e de fácil fuga. Era por volta da 01:08, início da madrugada 
de sexta-feira, dia 03 de fevereiro, de 2017, quando a cidade foi acordada 
pelo som do terror promovido pela "Quadrilha da Dinamite", com tiros 
com armas de grosso calibre e explosões no prédio do Banco do Brasil. 
PMs de Plantão, perceberam a ação, inclusive o bando também ameaçou 
a integridade dos PMs, cercando o Destacamento e atirando. "Quando 
ouvimos estouros e disparos de arma de fogo, imediatamente pedimos 
apoio e prontamente começamos a revidar contra os meliantes, pois 
eles ameaçavam entrar no DPM e gritavam, "vem pra cima; pega a .50 e 
estamos com reféns´ - diziam" informou o Boletim da PM. Há informações 
que estavam dois PMs de plantão e segundo um líder comunitário, a 
única viatura estava com problemas na ignição, ou sem partida, revelando 
as falhas na segurança ainda enfrentadas por municípios do interior e 
que encorajam os ladrões. Segundo informações, foram vistos cerca 
de seis bandidos fortemente armados. Os estouros ocorreram somente 
na Agência bancária do Banco do Brasil. Foram encontrados vários 
estojos calibre 12, 9 milímetros, .40 e 223 que é similar ao 556, utilizado 
no fuzil. O prédio fi cou totalmente danifi cado, porém nada foi levado 
porque o Banco Brasil ainda estava consertando os estragos de uma 
outra ação da mesma quadrilha, realizada no fi nal de 2016. Os novos 
caixas haviam sido instalados, mas ainda permaneciam desativados e 
sem dinheiro, inclusive a cidade já perdeu as contas de quantas vezes o 
bando foi alvo deste tipo de crime. Alguns testemunhas perceberam um 
carro suspeito, que seria um Fiat Grand Siena. Para fugir, os marginais 
levaram um homem que passava próximo a agência como refém, mas 
ele foi deixado na saída para o Bairro Paranapã, no perímetro urbano. 
Ainda na madrugada, um veículo Space Fox foi encontrado abandonado 
na zona rural de Rosário do Ivaí, e ao que tudo indica, é um dos carros 
que foi utilizado pelo bando.

Moto furtada é recuperada em Rosário
Em Rosário do Ivaí, às 21 horas, de 31 de janeiro, no Bairro Campineiro 

do Sul, foi recuperada uma motocicleta. A vítima do furto afi rmou que viu 
sua moto em um sítio, e ao questionar o dono, ele afi rmou que foi deixada 
por um rapaz, alegando que a mesma teria apresentado problemas. O 
fato foi comunicado ao delegado de polícia da Comarca de Grandes Rios. 
Conforme noticiado em 30 de janeiro, a moto foi furtada às 14 horas, de 
30 de janeiro, na Rua Sergipe com a Rua Bahia. O cidadão de 48 anos, 
afi rmou que furtaram sua motocicleta Honda cg 125 Titan placa AGV - 
4504 de cor verde. Disse ainda, que estava roçando a grama, próximo 
a Praça da Santa, saída de Rosário para a Rodovia, quando o delito foi 
praticado, sem que ele percebesse.

Carro cai na canaleta e deixa criança ferida
Por volta das 18 horas, de quarta-feira, dia 02 de fevereiro, a Polícia 

Militar de Rosário do Ivaí, e a Polícia Rodoviária do Porto Ubá, foram para 
o Km 74 da Rodovia José Miguel Lino (PR 082), saída para Grandes Rios, 
para atender um acidente. Consta, que um veículo gol preto com placas 
NAW-0197, de Boa Vista-RR, conduzido por Cícero Aparecido Peres, de 51 
anos, saiu da pista, caiu na canaleta e atingiu a manilha de um bueiro no 
acostamento. O acidente provocou danos no carro e deixou três pessoas 
feridas: o motorista Cícero Aparecido; a esposa Noemia Alves Alcântara 
Peres dos Santos, de 44 anos; e uma criança de nome Maria Isadora 
Peres dos Santos, de 04 anos. Segundo os Policiais Rodoviários, que 
estiveram no local, os feridos foram levados para o Hospital Santa Casa de 
Rosário do Ivaí, e apenas a criança tinha ferimentos considerados graves, 
mas sem risco de perder a vida. As causas do acidente seriam apuradas 
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a 
procuradora-geral interina Sally Yates na noite desta segunda-
feira. Horas antes, ela contestou a legalidade da medida 
anti-imigração do governo e ordenou que os advogados do 
Departamento de Justiça não defendessem nos tribunais o veto 
que proibiu a entrada de cidadãos de sete países com maioria 
muçulmana. Segundo comunicado da Casa Branca, Yates 
“traiu o Departamento de Justiça ao se recusar a cumprir uma 
ordem legal construída para proteger os cidadãos dos Estados 
Unidos”. Yates foi indicada por Barack Obama e ocupava 
o cargo interinamente, até que a indicação do senador Jef 
Sessions para o cargo de chefe do Departamento de Justiça 
seja aprovada pelo parlamento. Para cumprir o período de 
interinidade, Trump nomeou o promotor Dana Boente, que fez 
carreira no Estado da Virgínia. Ele afi rmou que vai cumprir as 
ordens do presidente.

Trump demite procuradora-geral que 
desafi ou medida anti-migração

Um doente no poder!

Na véspera da eleição para a Presidência da Câmara, a 
ala governista já pode comemorar uma conquista. O senador 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) foi eleito na noite de quarta-feira 
(04) para presidir o Senado nos próximos dois anos. A vitória 
do peemedebista, que obteve 61 dos 81 votos - José Medeiros, 
seu adversário, teve 10 votos, e houve mais 10 abstenções 
-, já era esperada e representa uma vitória para o presidente 
Michel Temer, que o apoiava e deve continuar tendo uma vida 
tranquila na Casa.  Desde a redemocratização, em 1985, o 
PMDB ganhou quase todas as eleições para comando do 
Senado, com exceção de duas vencidas por Antônio Carlos 
Magalhães (1927-2007), do PFL - atual DEM. Assim como o 
agora ex-presidente da Casa, Renana Calheiros (PMDB-AL), 
Eunício está entre os citados na operação Lava Jato. O ex-diretor 
da Odebrecht Cláudio Melo, por exemplo, diz que ele recebeu 
pagamentos que totalizam R$ 2,1 milhões em troca de apoio 
para a aprovação de uma medida provisória. O senador nega 
as acusações. Em recente entrevista ao jornal Folha de São 
Paulo, chegou a dizer que "as pessoas criam, inventam e até 
mentem para poder ter o benefício da delação".

 Eunício é novo presidente do Senado
Que medo! Mais investigado na Lava Jato!

A partir desse ano, os contribuintes que desejarem incluir 
dependentes com 12 anos ou mais na declaração do Imposto 
de Renda de 2017 deverão registrá-los no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF). A Instrução Normativa da Receita Federal nº 
1688 foi publicada na quarta-feira, 1 de fevereiro, no Diário 
Ofi cial da União. Até então, a obrigatoriedade valia somente 
para dependentes com 14 anos ou mais. A obrigatoriedade de 
inscrição de dependentes com 12 anos ou mais na Declaração 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) reduz 
casos de retenção de declarações em malha, riscos de fraudes 
relacionadas à inclusão de dependentes fi ctícios na DIRPF e, 
também, a inclusão de um mesmo dependente em mais de 
uma declaração.

Receita passa a exigir CPF de dependentes 
acima de 12 anos no IR

O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedicto 
Júnior fez acusações contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
em delação premiada à Operação Lava Jato. Ele afi rma ter 
se reunido com Aécio quando ele era governador de Minas 
Gerais para tratar de um esquema de fraude em licitação na 
obra da Cidade Administrativa, de forma a favorecer grandes 
empreiteiras. A Cidade Administrativa, sede do governo mineiro, 
custou R$ 2,1 bilhões em valores da época e foi inaugurada 
em 2010, último ano de Aécio como governador, sendo a obra 
mais cara do tucano no governo de Minas. Benedicto Júnior 
disse aos procuradores que, após o acerto, Aécio orientou as 
construtoras a procurarem Oswaldo Borges da Costa Filho. 
Com Oswaldinho, como é conhecido, foi defi nido o percentual 
de propina que seria repassado pelas empresas no esquema. 
Esses valores fi cariam entre  2,5% e 3% sobre o total dos 
contratos.  Oswaldinho é um colaborador das campanhas de 
Aécio. Segundo informações obtidas pela Folha, o ex-executivo 
da Odebrecht afi rmou que o próprio Aécio decidiu quais 
empresas participariam da licitação para a obra.

Delator da Odebrecht acusa Aécio de ter 
acertado fraude em licitação 

Cercada de mitos, preconceitos e dúvidas, a depressão 
é uma condição séria que nem sempre é rapidamente 
diagnosticada, nem mesmo por médicos e especialistas. 
Estima-se que em até 50% dos casos doença é confundida 
com outro problema de saúde e vice-versa. Doenças que são 
confundidas com depressão: Hipotireoidismo - quando 
desregulada, a glândula da tireoide promove uma verdadeira 
bagunça no organismo, gerando sintomas que podem ser 
confundidos com depressão, como, cansaço excessivo, ganho 
de peso, falhas de memória, entre outros; Parkinson - antes 
dos típicos tremores aparecem, a doença dá seus primeiros 
sinais com sintomas semelhantes ao da depressão, como falha 
de memória, problemas em manter a concentração, distúrbios 
de sono e apetite, além de baixa na autoestima; Diabetes tipo 
2 - a doença pode ser confundida com depressão por sintomas 
como irritabilidade e fadiga. As condições, porém, podem 
caminhar juntas em muitos casos. Pessoas que sofrem de 
depressão também podem ser mais propensas a ter diabetes 
e vice-versa, de acordo com estudos; Tumores - determinados 
tumores também podem gerar sintomas semelhantes aos de 
casos de depressão, dependendo de sua localização no corpo. 
Se aparecem no sistema nervoso central, por exemplo, podem 
produzir hormônios que causam distúrbios que se confundem 
com os da depressão.

Doenças que os médicos podem confundir 
com depressão

O resultado das eleições da presidência da Câmara e do 
Senado já era previsto pelo Palácio do Planalto e foi considerada 
uma vitória política para o governo Michel Temer (PMDB). 
O senador Eunício Oliveira (PMDB-AL) foi eleito ontem (1) 
presidente do Senado enquanto Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi 
reeleito para a Câmara dos Deputados na quinta-feira (2). 
Para analistas políticos ouvidos por EXAME.com, as eleições 
das lideranças parlamentares não eram uma ameaça para 
Temer, já que ele é um bom articulador político e possui uma 
base sólida no Congresso. Além disso, os eleitos têm uma 
relação alinhada com o Planalto e devem colocar as pautas 
de Temer como prioridade de votação neste ano. Já auxiliares 
do presidente afi rmaram que a vitória de Maia e Eunício 
Oliveira representa uma “sinalização de comprometimento” 
dos parlamentares com a agenda econômica proposta pelo 
governo peemedebista. “Tudo o que não precisamos é de 
um cenário que deixe nossa base estremecida. Precisamos 
manter a unidade para levar adiante o plano que estabelecerá 
a retomada da economia”, disse um interlocutor de Temer a 
EXAME.com. Para especialistas, esse cenário já era esperado 
pelo governo. “A relação de Temer com o Congresso é o seu 
ponto forte. Possivelmente é o seu ativo mais importante, já 
que em popularidade e conexão com a sociedade ele é um 
dos mais fracos presidentes da história da República”, afi rmou 
Ricardo Sennes, sócio-diretor da Prospectiva Consultoria.

O que Temer ganha com as vitórias de 
Eunício e Maia no Congresso

Porque, nós só perdemos? A quadrilha continua 
no poder!
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Alfredo e Divino na Farmácia Nova em Faxinal Silvana Mansour de niver em Faxinal. Parabéns!! Ricardo, Tuniquinho e Nene, no Tunicu’s Bar

CASAIS APAIXONADOS
Vardomiro, e Pingaiada no Bar do Junior em Faxinal Dr. Vagner Tavares de niver em Borró. Parabéns!! Larissa Pastore de niver em Cruzmaltina. Parabéns!!
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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.

Edson, Edson e Joaquim na Viação Garcia em Faxinal

CASAIS APAIXONADOS
Ricardo Luiz Turra Jr. de niver em Faxinal. Parabéns!!

A Família Jair, Fernanda e os pais, Paulo Cesar e Fernanda, de Tamarana, presentes na Assembléia Anual 
do Sicredi em Mauá das Serra  
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Donald Trump sacode os EUA com 15 decretos em uma semana
Os Estados Unidos, um país que em sua história oscilou entre momentos 

de abertura ao mundo e outros de reclusão, entrou em uma fase de recuo 
que sacode alguns dos pilares que sustentaram sua hegemonia. Em sua 
primeira semana na Casa Branca, Donald Trump decretou o fechamento das 
fronteiras a pessoas que estão fugindo da miséria econômica, da perseguição 
política ou das guerras civis, e abriu uma crise diplomática com o vizinho 
do sul, o México. Tudo isso em meio a uma atividade frenética, enquanto 
rompe normas e paradigmas próprios da maioria das democracias modernas. 
Trump não engana. Nem seus eleitores, nem quem temia que levasse sua 

pior versão à Casa Branca, a do tribuno populista e nacionalista que durante a campanha cruzou limites e rompeu tabus que 
muitos poucos candidatos haviam cruzado. Prometeu construir um muro na fronteira com o México - fronteira que, desde os 
anos noventa, já está amplamente protegida por cercas e outros obstáculos - e uma de suas primeiras decisões foi assinar um 
decreto que ordena o começo da construção. Prometeu mão dura com os imigrantes e deu poderes às forças da ordem para 
detê-los sem documentos e lançar uma batalha política e judicial contra as grandes cidades que os acolhem. Prometeu vetar a 
entrada de muçulmanos e, embora o decreto assinado na sexta-feira reduza o alcance do veto a sete países, ele não apenas 
discrimina uma religião, mas também castiga os sírios vítimas das matanças em seu país fechando a porta dos Estados Unidos 
para eles. Prometeu outro muro simbólico à globalização, e uma de suas primeiras decisões foi retirar seu país do Tratado 
Transpacífi co, um tratado de livre comércio com países da bacia do Pacífi co, que representa 40% da economia mundial. O TTP 
excluía a China, e a saída dos EUA, como outros gestos de recuo internacional, pode deixar o caminho livre para uma China 
em ascensão. Prometeu revolucionar a maneira de governar em Washington e, pelo ritmo das decisões nestes nove primeiros 
dias, a simultaneidade das mensagens e as frentes abertas, e a vontade de continuar ofendendo os adversários e manipulando 
a verdade, demonstrou que Washington não o mudará, mas ele mudará Washington. Trump, como escreveu o The New York 
Times no sábado, não parece querer se submeter ao julgamento tradicional dos cem primeiros dias, mas das cem primeiras 
horas. "Nenhum presidente, nos tempos modernos, talvez nunca, começou seu mandato com uma explosão de iniciativas em 
tantas frentes e em tão pouco tempo", dizia o jornal.

O governo Temer preferia 
que a homologação das 
delações da Odebrecht fi casse 
a cargo do novo relator da Lava 
Jato, mas recebeu com alívio 
a informação de que o sigilo 
dos depoimentos não será 
levantado neste momento. 
Na avaliação de assessores 
presidenciais, a decisão da 
presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Cármen 

Planalto recebe com alívio sigilo do STF 
sobre delações da Odebrecht

Sorteado novo relator da Operação Lava Jato na quinta-
feira, 2, o ministro Luiz Edson Fachin só chegou à 2ª Turma 
da Corte e, portanto, entrou na lista da distribuição do caso, 
na quarta-feira (1). Fachin fazia parte da 1ª Turma do STF, 
mas pediu para migrar para o outro colegiado após a morte 
de Teori Zavascki. É, portanto, o "novato" no grupo e também 
em todo o Tribunal. O ministro é hoje considerado um nome 
de consenso internamente para herdar a Lava Jato, pois é tido 
como um magistrado discreto. No Tribunal, Fachin era um dos 
mais próximos a Teori Zavascki e não escondeu emoção no 
enterro do colega. O nome de Luiz Edson Fachin foi cotado 
para o tribunal já na época do governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, mas só foi consolidado na última indicação 
de Dilma. Em meio a turbulências políticas no governo da 
petista, Fachin enfrentou dura resistência no Senado e uma 
longa sabatina. Era considerado um nome ligado a movimentos 
sociais. Ao chegar ao Tribunal, no entanto, decepcionou 
advogados de Dilma Rousseff ao proferir um voto considerado 
muito rigoroso na sessão que defi niu o rito do julgamento do 
impeachment da então presidente.

Último ministro indicado por Dilma ao STF 
herda Lava Jato

Formado no Paraná! É bom!

Tercilio quer ajudar Londrina a buscar recursos para cultura
Deputado visita secretário e diz que a cidade pode conseguir apoio para projetos com o ministro da 

Cultura, Roberto Freire
O deputado estadual Tercilio Turini pode auxiliar a Secretaria de Cultura de Londrina 

na apresentação de projetos e busca de recursos junto ao Ministério da Cultura, em 
Brasília. “O ministro Roberto Freire é do nosso parti do, o PPS, e temos ainda o apoio 
do deputado federal Rubens Bueno, importante liderança parlamentar na Câmara. São 
portas abertas para levarmos propostas de investi mentos na cultura de Londrina”, afi rmou 
Tercilio ao visitar o secretário municipal da área, Caio Julio Cesaro. Os dois conversaram 
sobre a obra do Teatro Municipal, que está parada por falta de recursos da Prefeitura 

e do Governo Federal, e outros projetos que precisam de apoio e verbas. Tercilio Turini comentou com o secretário sobre o movimento de 
enti dades e defensores do patrimônio histórico pela manutenção das máquinas ferroviárias na cidade. “Londrina quase perdeu a centenária 
manobreira La Meuse. Após a mobilização da comunidade, a locomoti va foi transferida da área do PAI (Pronto Atendimento Infanti l) para o 
páti o do Museu Histórico, em dezembro passado. Mas precisamos fi car atentos porque o assunto não está completamente resolvido, ainda 
tem gente em Curiti ba com muito interesse em levar a manobreira para lá”, alertou Tercilio Turini, ao pedir que o novo secretário de Cultura 
prossiga no movimento em defesa do patrimônio histórico relacionado à memória ferroviária de Londrina e o Norte do Paraná.

“O que nos conforta é o legado de Dom Albano”, diz Tercilio
Londrina perde uma grande liderança, um homem simples, humilde e sereno, porém sempre enérgico e disposto a defender princípios 

morais, éti cos e de justi ça social. Um guia espiritual, um religioso que soube repassar os ensinamentos cristãos valorizando o ecumenismo. 
Um cidadão que colocou os direitos das pessoas acima de tudo. Com muita tristeza o deputado estadual Tercilio Turini recebeu a notí cia do 
falecimento de dom Albano Cavallin, aos 86 anos. “Tive a honra de conviver com o Arcebispo Emérito de Londrina em momentos importantes 
da nossa cidade. Aprendi muito com sua calma, sua tenacidade e sua capacidade de agregar as pessoas em causas justas e pelo bem da 
comunidade”, afi rma Tercilio Turini.O deputado cita a Movimento pela Moralidade, nos anos 2000, quando a Igreja Católica sob a liderança 
de Dom Albano teve papel fundamental na mobilização da sociedade organizada em apoio às investi gações do Ministério Público de desvios 
de recursos públicos na Prefeitura de Londrina. “A presença de Dom Albano fortaleceu e ampliou a representati vidade do movimento”, 
relembra. Outra ação de grande benefí cio para o futuro de Londrina, diz o deputado, foi o trabalho de Dom Albano na instalação da Ponti fí cia 
Universidade Católica (PUC) na cidade. “Como presidente da Câmara Municipal na época, acompanhei de perto a dedicação do Arcebispo 
Emérito para garanti r o campus da PUC e aumentar a oferta de cursos superiores aos nossos jovens. O empenho pessoal de Dom Albano foi 
determinante”, conta o deputado. “É um momento de muita tristeza para Londrina, que senti rá muita falta da companhia de Dom Albano. 
O que nos conforta é o legado de uma pessoa que exteriorizava uma paz sem limites, mas também uma força de agluti nação e inteligência 
inigualáveis”, ressalta Tercilio Turini. Agora, há pouco, no encerramento da sessão solene de posse da nova Mesa Direti va da Assembleia 
Legislati va do Paraná, atendendo pedido de Tercilio Turini, o presidente da Assembleia Legislati va do Paraná, deputado Ademar Traiano, 
declarou o senti mento de pesar do Poder Legislati vo paranaense pelo falecimento do Arcebispo Emérito de Londrina. Que Deus abençoe 
Dom Albano Cavallin.

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.

Lúcia, não foi a desejada, mas se mostrou equilibrada e não 
criou espetáculo com o gesto. A equipe presidencial receia 
que quando o conteúdo das delações se tornar público 
haverá turbulências políticas. As revelações da empreiteira 
baiana envolvem praticamente todos os partidos políticos e 
citam vários integrantes do primeiro escalão do governo do 
peemedebista. Segundo um auxiliar de Temer, o Planalto já 
esperava que a presidente do Supremo homologasse pelo 
menos parte das homologações, para sinalizar que a Lava 
Jato não sofrerá atrasos nem correrá riscos depois da morte 
do seu relator, ministro Teori Zavascki, morto em um acidente 
aéreo em 19 de janeiro. Esse mesmo assessor destacou que, 
apesar do alívio de o sigilo ainda ser mantido, mais cedo ou 
mais tarde as delações serão divulgadas publicamente. Isso 
poderia acontecer agora, caso a presidente do STF optasse 
por esse caminho. Mas o trâmite natural indica que o sigilo só 
caia a partir de pedido da Procuradoria-Geral da República, ao 
analisar cada caso e decidir o que fazer com eles.
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e a
Nossos amigos e irmãos

Algumas pessoas se ressentem do convívio humano e só 
não se fecham por completo porque o contato constante com 
animais, sejam eles cães, gatos, pássaros, não permite que o 
amor e a ternura se desvaneçam totalmente. O escritor e editor 
britânico Joe Randolf Ackerley, morto em 1967, não era o que 
se pode chamar de amante dos animais. Seu comportamento 
chegou a ser considerado excêntrico. Na maturidade, adotou uma 
pastora alsaciana de nome Queenie. Ela se transformou em sua 
grande companheira, "a amiga ideal e o melhor relacionamento 
de sua vida", segundo o próprio escritor. Por causa dela, ele 
mudou. Sua produção literária teve uma melhora signifi cativa. 
Nos quinze anos em que conviveu com Queenie, produziu 
seus melhores livros. Em Minha cadela tulipa, um romance 
cheio de ternura, ele narra a amizade e o amor verdadeiro que 
compartilhou com sua leal companheira. O livro foi transformado 
em uma animação, que recebeu vários prêmios.

Na primeira metade do século XX, na cidade de Shibuya, 
o professor Hidesabaro Ueno adotou um cão da raça Akita e o 
chamou de Hachiko. Diariamente, o cão acompanhava o dono 
até a estação de trem e ali aguardava que ele retornasse de 
Tóquio, onde lecionava. Essa foi a rotina dos dois por mais de um 
ano, até que Ueno teve um acidente vascular cerebral e morreu. 
Durante dez anos, o cão fi cou aguardando seu amado dono, na 
estação, para surpresa e comoção de todos, que passaram a 
alimentá-lo.  Essa história de amor e lealdade, concluída com a 
morte do fi el animal, foi divulgada por todo o Japão. Tornou-se 
matéria de jornal, documentário, livro e inspirou o fi lme Sempre 
a seu lado.

Diariamente, cães e gatos anônimos alegram o nosso dia 
a dia, dão carinho e amor incondicionais aos que lhes somos 
donos, ajudam a reduzir nossa ansiedade, estresse, confortam 
nos momentos de tristeza. Animais ensinam a amar e a perdoar. 
Eles existem, não para servir aos seres humanos como 
escravos, mas para lembrar-nos de que todos somos criaturas 
de Deus. Somos responsáveis por sua manutenção, pelos 
cuidados de que carecem. Infelizmente, muitos não estamos 
atentos a esse papel no mundo. Maltratamos, abandonamos, 
agredimos, exploramos, torturamos e até os matamos, de 
forma cruel. Em contrapartida, inúmeros voluntários resgatam 
animais em situação de risco, doentes, feridos. Cuidam para 
que se recuperem e se reintegrem ao mundo, às vezes, com o 
sacrifício do próprio repouso e alimento. São almas abnegadas 
que, inspiradas pelo sublime defensor da natureza, Francisco 
de Assis, entenderam que, no Universo, tudo está interligado. 
E que os animais são nossos irmãos menores. O nobre 
Franciscano dizia que "todas as coisas da criação são fi lhos 
do Pai e irmãos do homem. Deus deseja que ajudemos aos 
animais. Toda criatura tem o mesmo direito de ser protegida". 
Que possamos nos lembrar de que, como irmãos mais velhos, 
na escalada evolutiva da Terra, temos a responsabilidade dos 
cuidados necessários aos animais.
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coluna
spÍrit HORÓSCOPO

                           Áries
               Enquanto Marte avança em seu signo 

                 e vai espalhando a sua energia de Fogo, 
você recebe agora a visita do planeta Vênus, que 
promete uma semana repleta de bons momentos, seja 
no âmbito afetivo e amoroso, seja no âmbito fi nanceiro. 
Você poderá concluir bons negócios, fechar contratos 
e concluir boas parcerias profi ssionais. Sua carreira 
também ganha um novo impulso com essa confi guração. 
Aconselho você a continuar fi rme na conquista de seus 
objetivos, porém sem forcar as situações que podem 
causar confl ito especialmente no âmbito familiar onde 
precisará enfrentar algumas oposições.

                       

               
                 e vai espalhando a sua energia de Fogo, 

                          Peixes
                 Você precisa continuar fi rme em seus 

                    propósitos se quiser chegar onde deseja. 
O seu sucesso depende de você e de sua capacidade 
de contornar os obstáculos e continuar caminhando 
com os olhos voltados para o céu e com os pés bem 
fi ncados na terra. É chegado o momento de realizar 
seus sonhos. Em breve as confi gurações astrológicas 
lhe serão mais favoráveis e conseguirá então aqueles 
êxitos que você tanto almeja. Por enquanto se preocupe 
em cuidar de sua saúde, pois estará mais sensível a 
resfriados e sinusites. Uma dieta saudável e uma vida 
mais ativa são o seu melhor programa. Vença a preguiça.

                         

                 
                    propósitos se quiser chegar onde deseja. 

                          Touro
                 Você inicia a semana devagar, sem muito 

                ânimo, mas logo sentirá uma mudança de 
energia que o ajudará a arregaçar as mangas para dar 
um impulso extra aos seus planos pessoais. O ingresso 
de Vênus em Áries indica que poderá receber uma 
boa notícia que o deixará muito satisfeito. Talvez 
seja referente a um aporte fi nanceiro ou ainda a um 
convite agradável. Você poderá pensar num passeio 
com um ente querido ou então iniciar um tratamento 
de beleza: tudo será ocasião para alegria. Os projetos 
iniciando agora estarão fl orescendo e crescendo no 
próximo mês. Invista.

                       

                 Você inicia a semana devagar, sem muito 

                ânimo, mas logo sentirá uma mudança de 

                         Gêmeos
                 Você pode começar a perceber a mudança 

              de energia já a partir dos primeiros dias 
da semana, pois os bons fl uidos sopram para o seu 
lado. As coisas que estavam confusas ou empacadas 
começam a andar para frente e você já pode fazer as 
suas escolhas com maior clareza. Aos poucos melhora 
a sua autoconfiança e você consegue encontrar 
meios para contornar os eventuais obstáculos que 
ainda apareçam em seu caminho. O campo afetivo 
estará sendo benefi ciado e as pessoas ao seu redor se 
mostram mais amigáveis e disponíveis. Desse jeito 
você conseguirá obter colaboração e apoio para seus 
projetos. Boas surpresas no campo afetivo.

                       

                 Você pode começar a perceber a mudança 

              de energia já a partir dos primeiros dias 

                         Câncer
                             A Lua inicia a semana no signo de 
                       Touro, salientando o campo afetivo 
e amoroso e deixando-o mais disponível para os 
relacionemos íntimos. Em meados da semana os 
assuntos familiares estarão em evidência e você 
precisará resolver um confl ito que deverá tratar com 
muito tato, mas com fi rmeza para que as coisas não 
se alastrem por mais tempo. Pense muito bem sobre 
quais difi culdades são realmente prioritárias, para 
não negligenciar o campo profi ssional que também 
requer seu empenho. Mais para o fi nal da semana, a 
Lua Cheia indica a utilidade de atividades mais lúdicas 
para você relaxar na companhia de amigos. Que tal um 
passeio no campo?

                       

                       
                       Touro, salientando o campo afetivo 

                         Leão
                                Nem sempre as coisas estão indo 

                    conforme o seu desejo, mas não é por 
causa disso que você precisa causar confl itos ao seu 
redor. Seus projetos pessoais parecem ainda bastante 
confusos em sua cabeça, mas aos poucos tudo se tornará 
mais claro e, consequêntemente, conseguirá encontrar 
formas mais criativas para contorná-los e superá-los. 
No âmbito domestico e familiar não existem maiores 
difi culdades e você consegue superar os pequenos 
confl itos que o dia a dia lhe apresenta. Mas, lembre-se 
de que tudo irá depender de sua atitude. Seja mais 
maleável e aceite de bom grado as sugestões e opiniões 
de seus familiares. Torne sua vida mais fácil!

                       

                                Nem sempre as coisas estão indo 

                    conforme o seu desejo, mas não é por 

                           Virgem
                         As confi gurações astrológicas 

                         dessa  semana indicam um aumento 
das atividades e por isso você precisará se desdobrar 
para dar conta de tantas tarefas. Mantenha sua agenda 
organizada para não se sobrecarregar e prejudicar assim 
a sua saúde. Não aja precipitadamente e concentre 
suas energias. Caso você continue a trabalhar de 
forma constante, alcançará suas metas e se sentirá 
recompensado por tanto esforço. No ambiente de 
trabalho, tente não causar confl itos com criticas inúteis. 
Aceite sugestões e palpites. Podem ocorrer viagens de 
lazer ou profi ssionais.

                       

                         
                         dessa  semana indicam um aumento 

                           Libra
                 Sua vida está tão cheia de novidades 

                 que mais parece um parque de diversões! 
Você pode se lançar em objetivos mais ousados, pois 
não lhe faltam oportunidades; porém, se não mantiver o 
foco poderá perder de vista os seus objetivos. Examine 
bem os prós e os contras do aumento das atividades 
para não se sobrecarregar. Também os laços familiares 
parecem mais harmoniosos e tudo depende de seu 
empenho pessoal para mantê-los assim. Dedique parte 
de seu tempo aos pequenos lazeres, compartilhados em 
âmbito familiar. Velhos confl itos podem ser resolvidos 
com um bom dialogo.

                       

                 
                 que mais parece um parque de diversões! 

                        Escorpião
                                 Quando o destino coloca curvas 

                     em nosso caminho devemos agir com 
prudência se quisermos continuar caminhando de 
maneira segura rumo aos nossos objetivos. Por essa 
razão, mesmo diante das difi culdades do momento 
atual, você deve continuar fi rme em seus propósitos, 
porém sem forçar as situações intransponíveis. Levar as 
coisas a ferro e fogo não resolverá nada. Se você fi zer 
tudo com calma conseguirá alguns pequenos êxitos que 
lhe darão um ânimo suplementar. Cuide de seu bem-
estar físico mantendo uma vida regrada e uma dieta 
equilibrada, mas sem exagerar com propostas drásticas.

                       

                                 

                     em nosso caminho devemos agir com 

                       Sagitário
                    Você deve continuar fi rme em sua 

                        caminhada se quiser chegar são e salvo 
ao seu destino. Reviravoltas inesperadas e mudanças 
de rumo podem fazer parte de seu dia a dia e por causa 
disso você precisa estar sempre pronto e disponível. 
Assuntos fi nanceiros e jurídicos podem requerer 
seu empenho para serem resolvidos e superados. 
Conseguirá pequenos êxitos que lhe darão uma carga 
extra de esperança. Dê preferência ao trabalho em 
equipe para conseguir melhores resultados. Este 
momento será muito útil para fortalecer os laços 
sociais e familiares. Momentos de lazer com amigos 
e parceiros podem ser verdadeiras cargas de energia.

                       

                    
                        caminhada se quiser chegar são e salvo 

                       Capricórnio
                   Você já deve estar percebendo que 

               começam a aparecer os resultados que há 
tanto tempo estava esperando. De fato, as confi gurações 
astrológicas são bastante favoráveis ao seu signo e, 
apesar das inúmeras difi culdades do âmbito profi ssional 
e econômico, parece que você conseguirá obter 
pequenos êxitos que lhe darão uma carga extra de 
energia. Algumas situações pendentes chegam a um 
ponto crucial e precisam de uma solução: seu empenho e 
sua acuidade mental o ajudarão a encontrar os caminhos 
adequados para resolvê-los. Aguarde momentos mais 
oportunos para se lançar em novos empreendimentos. 
Analise a fundo as oportunidades.

                       

                   
               começam a aparecer os resultados que há 

                          Aquário
                 O trânsito do Sol em seu signo produz 

                  uma carga de energia que lhe será útil para 
poder dar um impulso extra aos seus projetos pessoais. 
Você poderá fi nalmente traçar as linhas gerais de seus 
empreendimentos futuros, podendo inclusive escolher 
entre as inúmeras oportunidades que um céu favorável 
lhe enviará. Tenha suficiente tranquilidade para 
poder escolher o que for melhor para você. Mercúrio 
ingressando em seu signo mais para o fi nal da semana 
e a Lua Cheia de Aquário, indicam um aumento de sua 
popularidade. Podem aparecer convites para reuniões 
sociais, festas ou viagens. Aproveite para relaxar 
aliviando a pressão mental.

                         

                 
                  uma carga de energia que lhe será útil para 
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Paraná se prepara para iniciar a segunda 
dose da vacina da dengue 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, já 
iniciou os preparativos para a segunda dose da vacina da dengue. 
A cidade de Londrina realizou no sábado (28) a capacitação para 
mais de 100 profi ssionais de saúde dos municípios da região 
que fazem parte da campanha. A vacinação está programada 
para acontecer entre 3 e 31 de março. “Agora, para a segunda 
fase, vamos capacitar novos profi ssionais e intensifi car o trabalho 
para que possamos atingir a meta e vacinar 100% das pessoas 
que receberam a primeira dose”, relata o secretário estadual da 
Saúde, Michele Caputo Neto. A campanha também possibilita 
a aplicação da primeira dose em quem não foi imunizado na 
primeira fase da campanha com o objetivo de atingir 80% do 
público-alvo total. Além de Londrina, as cidades de Foz do 
Iguaçu, Paranaguá e Maringá vão receber a capacitação nos 
dias 4, 11 e 18 de fevereiro, respectivamente. O evento contará 
com a participação de profi ssionais da Secretaria da Saúde; e 
referências em dengue como o infectologista e pesquisador da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), João Bosco Siqueira. 
Para a segunda fase da campanha o público-alvo será mantido, 
respeitando a faixa etária de 15 a 27 anos para 28 municípios do 
Estado: Foz do Iguaçu; Santa Terezinha de Itaipu; São Miguel 
do Iguaçu; Boa Vista da Aparecida; Tapira; Santa Izabel do Ivaí; 
Cruzeiro do Sul; Santa Fé; Munhoz de Melo; Marialva; Paiçandu; 
São Jorge do Ivaí; Maringá; Mandaguari; Sarandi; Iguaraçu; 
Ibiporã; Jataizinho; Porecatu; Bela Vista do Paraíso; Cambé; 
Londrina; Sertanópolis; Leópolis; São Sebastião da Amoreira; 
Itambaracá; Cambará; Maripá. Em Paranaguá e Assaí a vacina 
é recomendada entre 9 e 44 anos.

Liminar suspende critérios punitivos na 
distribuição de aulas

A APP/Sindicato conseguiu, na 4ª Vara da Fazenda Pública, 
uma liminar favorável em ação que moveu contra o Estado do 
Paraná questionando os critérios estabelecidos pela resolução 
113, da Secretaria de Estado da Educação. A resolução continha 
caráter punitivo ao estabelecer como critério na distribuição 
o desconto (na classifi cação) dos afastamentos de qualquer 
natureza nos últimos cinco anos (PDE, Licenças Médicas, 
Licença Maternidade etc.). Outras duas ações também foram 
protocoladas questionando a redução da hora-atividade e a 
punição a professores PSS. De acordo com o presidente da 
APP, este é um momento importantíssimo diante do cenário 
instalado no Estado. “Essa liminar é uma vitória da nossa luta e 
da nossa argumentação na defesa dos nossos direitos”, afi rma o 
professor Hermes Silva Leão. Esta ação trata exclusivamente dos 
artigos 33, incisos I, II e III, alínea “a”; 34, incisos I, II e III, alínea 
“a”; e artigo 35, incisos I e II, alínea “a”, todos da Resolução da 
Maldade. No Site da APP/Sindicato, há mais detalhes.

Maia é alvo de inquérito sigiloso da Lava Jato
Esse tem pré requisitopra esse governo. Tá na Lava Jato!

O presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
é alvo de um inquérito sigiloso no Supremo Tribunal Federal 
(STF). O pedido de investigação partiu da Procuradoria-Geral 
da República (PGR), baseado em mensagens trocadas entre 
Maia e o empresário Léo Pinheiro, dono da OAS, sobre uma 
doação de campanha em 2014. Como não houve doação ofi cial 
registrada, a procuradoria suspeitou de caixa 2. O procedimento 
chegou oculto no STF no meio do ano passado e não é possível 
saber em que fase está a investigação. Rodrigo Maia foi 
citado no suposto anexo da delação do ex-diretor de relações 
institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho à força-tarefa 
da Lava Jato, vazado em dezembro. Melo contou que, em 
2013, pediu a Maia que acompanhasse a tramitação de uma 
medida provisória que dava incentivos a produtores de etanol 
e interessava a empreiteira. “Durante a fase fi nal da aprovação 
da MP 613, o deputado, a quem eu pedi apoio para acompanhar 
a tramitação, aproveitou a oportunidade e alegou que ainda 

havia pendências da campanha de prefeito do Rio de Janeiro 
em 2012. Solicitou-me uma contribuição e decidi contribuir 
com o valor aproximado de R$ 100 mil, que foi pago no início 
do mês de outubro de 2013”, afi rmou. Melo também falou que 
o deputado lhe pediu uma doação de R$ 500 mil em 2010. “O 
deputado me pediu e transmiti a solicitação a Benedicto Júnior. 
Sei que o pagamento, no valor de R$ 500.000,00, foi atendido 
sob a condução de João Borba”, disse o delator. Quando o 
conteúdo da delação foi vazado, Maia afi rmou que todas as 
doações recebidas foram legais e declaradas ao TSE e disse 
que nunca recebeu vantagem indevida para voltar qualquer 
matéria na Casa. Ele também foi alvo de uma condenação 
eleitoral, pois era presidente do Diretório Nacional do DEM em 
2010, quando as contas do partido foram rejeitadas. O partido 
foi condenado a restituir R$ 4,9 milhões aos cofres públicos e 
teve suspensos repasses de cotas do fundo partidário por três 
meses, mas o parlamentar não sofreu punição.

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

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

usando vários cadastros, como Bolsa Família, CPF e seguro-
desemprego, além de consultar as informações de quem 
tem conta ativa no FGTS, mais atualizadas. Salário mínimo - 
Segundo uma fonte, o primeiro passo é melhorar a qualidade 
do cadastro das contas inativas. Em muitos casos, não consta 
número de telefone, e o endereço está desatualizado. A Caixa 
chegou a cogitar como critério para a liberação dos recursos 
os saldos das contas inativas, de modo a benefi ciar primeiro 
os trabalhadores com menores valores — o que corresponde 
à maioria, pois mais de 80% têm até um salário mínimo, hoje 
em R$ 937. Essa ideia, no entanto, poderia causar uma corrida 
à Caixa, pois muitos cotistas não sabem quanto têm a receber. 
Pesa a favor do corte pela data de nascimento o fato de a Caixa 
ter experiência com a liberação do abono (PIS), que vai de 
julho a junho do ano seguinte, período no qual são atendidas 
20 milhões de pessoas. Segundo um técnico, nesse caso, o 
fl uxo de trabalhadores no banco é estável ao longo do ano, à 
exceção de fevereiro, que tem menos dias.

João Santana é condenado a 8 anos e 4 meses de prisão
O juiz federal Sérgio Moro condenou na quinta-feira 

o marqueteiro do PT João Santana e sua mulher, Mônica 
Moura, pelos crimes de lavagem de dinheiro no esquema de 
corrupção na Petrobrás alvo da Operação Lava Jato. Os dois 
foram condenados a 8 anos e 4 meses de prisão. “Entre os 
nove crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. 
Considerando a quantidade de crimes, elevo a pena do crime 
em 2/3, chegando ela a oito anos e quatro meses de reclusão 
e cento e oitenta dias multa”, escreve Moro na sentença. Foram 
condenados também o ex-presidente da Sete Brasil, João Carlos 
de Medeiros Ferraz, o ex-executivo da empresa e ex-gerente 

da Petrobrás Eduardo Musa e o lobista e engenheiro Zwi 
Skornicki. O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto também 
está entre os condenados. Segundo a denúncia da força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba, os envolvidos acertaram propinas 
do grupo Keppel Fels em contratos de plataformas e navios-
sondas da Petrobrás. A denúncia do Ministério Público Federal 
(MPF) aponta a transferência de 4,5 milhões de dólares a João 
Santana e Mônica Moura por crimes cometidos diretamente 
contra a Petrobras. Esse valor correspondia a um montante 
maior destinado ao PT em decorrência da participação no 
esquema instaurado.



11E�içã� 5�7 - 06 �� �������r� �� 2017

            GRANDES RIOS
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Temer cria dois ministérios e esvazia pasta de Alexandre 
de Moraes

Tá quase empatando com a Dilma!

O presidente Michel Temer criou duas pastas na Esplanada dos Ministérios, 
uma delas para acomodar o “ministro sem pasta” Moreira Franco (PMDB), um 
dos caciques da arti culação políti ca do governo, e outra que, na práti ca, esvazia 
o Ministério da Justi ça, comandado por Alexandre de Moraes. Moreira Franco 
vai ocupar a Secretaria Geral da Presidência, que vai agrupar o Programa de 
Parcerias de Investi mentos (PPI), as secretarias de Comunicação e Administração 
e o Cerimonial da Presidência. A outra pasta criada é o Ministério dos Direitos 
Humanos, que vai receber toda a área ligada à cidadania que estava abrigada 
no Ministério da Justi ça, que passará a se chamar agora Ministério da Justi ça e 
da Segurança Pública. As mudanças contrariam o discurso de Temer ao tomar 
posse interinamente em 12 de maio, após o afastamento provisório de Dilma 
Rousseff  pelo Congresso Nacional. A época, ele havia anunciado a redução de 
32 para 23 ministérios, a fi m de cortar gastos em um momento que o Brasil 
passa por crise. Depois, desisti u de reti rar o status de ministérios do Banco 
Central e da Advocacia-Geral da União (AGU) e recriou o Ministério da Cultura, 
após protestos de arti stas. Agora, com mais duas pastas, o governo chega 
a 28 ministérios. A desembargadora Louislinda Valois, que era a secretária 
da Promoção da Igualdade Racial, será a ministra dos Direitos Humanos. 
Segundo o Planalto, Valois foi escolhida por sua “atuação no campo da defesa 
e promoção dos direitos humanos, entre eles o combate à discriminação racial 
e a promoção ati va da integração”.
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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.

Consulte Valor.

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles, 

Rua 31 de Março. Asfalto, muro e grade. 

Consulte Valor.

-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 Residencial 

Casavechia(lado Cocari): Financia-

se ou troca-se por imóvel rural. Valor 

R$120.000,00.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

Terreno de 6x25 150m². Financia-se Valor: 

R$110.000,00.

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$600,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 02 quartos. 

Valor R$650,00 mensal.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$880,00 mensal.

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany 

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo 

dia. Consulte Valor.

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


