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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Fazendo uma reﬂexão 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.
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O lado podre do meu Brasil

Quando os porcos chafurdam a lama fica mais fétida!
O Que está acontecendo nos estados: no ES que está mais pra estado
“Alma Penada” do que Espírito Santo, calamidade pública; no Rio de Janeiro,
falência total; no Rio Grande do Sul, semi-falência; em Minas Gerais, febre
amarela e caos na saúde; e em muitos ou quase todos os estados; é o reflexo
total da incompetência dos nossos políticos, é a falência dos estados e
do País. Os motins nas cadeias do Norte do Brasil e do Nordeste, também
corroboram a falência do estado brasileiro. Enquanto o Brasil pega fogo,
os covardes se amotinam no Congresso Nacional. Os cargos de, Ministro da
Justiça e da Segurança Pública, ficaram vagos durante a crise, um vácuo
na hora errada, incompetência. Não é uma beleza, mas pela rapidez com que
o Temer age (depois de mais de uma semana da greve dos PMs no Espírito
Santo ele se manifestou contra a greve), o ligeirinho no comando, depois
que morreu mais de 120 pessoas ele colocou um ministro, mas da quadrilha
dele, Moreira Franco, também afundado na Lava Jato. Edson Lobão, investigado
em 3 inquéritos, 2 na Lava Jato e mais um a caminho, indicado pela dupla
Jucá/Temer, vai ser o presidente JCJ (Comissão de Constituição e Justiça)
do Senado, que tem dez dos treze senadores membros, investigados na Lava
Jato. Isso mesmo! “Dez dos treze membros estão na mira da Lava Jato”. Não
nos deixemos enganar pelos cabelos brancos daqueles senhores do Senado,
pois os vigaristas, ladrões e corruptos, também envelhecem. Depois da
onda PT, agora têm o tsumami: Pezão/PMDB, amiguinho do Cabral, no Rio de
Janeiro; Hartung/PSDB no Espírito Santo; Satori/PMDB no Rio Grande do
Sul. E inda têm: o Jucá, presidente do PMDB, investigado na Lava Jato; o
Renan/PMDB, vulgo Cabeleira, pois usou um jatinho do Governo pra colocar
cabelo, (uma abertura de inquérito pelo STF, 9 investigações na Lava
Jato e duas na Polícia Federal), que curriculum, ainda tem o episódio
da filha e dos bois; tem o Sarney, que também está sendo investigado; o
Ricardo Barros/PP, o home do terreninho; o Aécio Neves/PSDB, que em vez
de viajar em avião de carreira, viaja em jatinho particular, pago com o
fundo partidário, dinheiro do povo, derraparam, ele e o avião, nós é quem
pagamos (imagine se fosse presidente?); tem o passeio de barco de Alexandre
Moraes/PSDB, futuro Ministro do Supremo, mas deu água; tem o Eunicio de
Oliveira/PMDB, presidente do Senado, também na mira da Lava Jato. Será
que ninguém tem vergonha? Eles realmente pesam que o povo brasileiro é
idiota, e até agora, realmente é, eles têm razão. Mas até quando? Enfim,
eles se misturam no lamaçal da corrupção e da bandidagem. Eita festa! Tá
tudo dominado! Dinheiro de trouxa (povo) é festa de malandro! Perdeu-se o
pudor, a vergonha, a ética, no mínimo, um político suspeito de qualquer
atitude duvidosa ou crime, deveria deixar o cargo pra responder às
denúncias até tudo ser resolvido. Eles poderiam por de Ministro da Justiça
o Marcola e da Segurança o Fernandinho Beira Mar, ai a quadrilha ficaria
completa. É tanta corrupção, tanta malandragem, que não vejo, dentro do
Congresso Nacional, nenhum senador ou deputado honesto, pois quem convive
com bandidos e não faz nada, no mínino é cúmplice passivo. Por falta de
espaço, paramos por aqui. Mas sempre atento! - TMJ

- 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)
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LINGUA DE FOGO
Pra entrar no Governo Temer, existe um pré
requisito, tem que estar na lista da Lava Jato. Quem
disse que ia diminuir pra 18 ministérios, já esta quase
chegando ao número da Dilma, portanto, além de
tudo, é um governo mentiroso. O Brasil está sendo
governado pela mesma quadrilha que quebrou o
País. Assim como os presidiários comandam o crime
de dentro das cadeias, na mordomia e segurança
do estado, os congressistas roubam o Brasil de
dentro do Congresso, com todas as mordomias e
em segurança máxima. Também acontece em muitas
câmaras municipais e assembléias legislativas. Mas
quem dá poder aos bandidos, é um povo alienado,
sem ação e sem caráter, por isso merece o governo
que tem. O Lula era ruim, a Dilma pior, e o Temer o
ﬁm, de uma era de roubalheiras, onde todos estão
envolvidos ou compactuam, portanto são bandidos.
Acredito que exista no Congresso Nacional nenhuma
pessoa honesta. É pra cabar! Essa é minha opinião!
- TMJ
De um cidadão atento – Veículo público faz visita
turística no domingo. Família toda embarcada. Onde
será? Com a resposta...
Carminha da Terra do Bambu ta deixando o Tufão
da Terra do Boi quase louco. Por isso que ele vive na
roça.
Lelé, cavalo de pau e cadeia. Que aço!
Dito por uma cidadã - Tem uma cidade em que a
polícia ta metendo o ferro em todo mundo, mas encosta
a viatura na contramão. Olha o exemplo!!
O povo vê, o povo fala - Em uma certa cidade, tem
um lulu que vai trabaiá de shortão. Quem será? O chefe
mandou por calça. Será que é estilista?
O povo pergunta – Onde será que foi parar o fogão

e o pula-pula? Pulou!
Quem é a cumadi do comércio que ta dando bola
pro valeti da caminhonetona. Cuidado com o cornuto.
Pode dar bode!
De um cidadão com o saco cheio - Já tem gente
cobrando, e é quem mais precisa. Tem muita gente
reclamando e não deu tempo nem do lalau fazer nada.
O povo quis, o povo merece. Vá reclamar pra outro! Vá
chorar na cama que é mais quente!
De uma cidadã informada - Na Terra da Uva as
transformações estão acontecendo rápido, Loirão já está
lá em cima, ou será que se curou??? Era só falta de
poder, pena que o Loirão não tem voz, pois seu pior rival,
continua em alta. Chupa que é de uva!!
Dizem que Fofão só ta no leite. O padre deu uma
extrema unção alcoólica pro valeti. Cuidado! Tão te
chamando!
Na Terra da Uva Bão e Bonito só apanha na tranca.
Eu ouvi a senhora chamando de pato. Esse não da sorte
com bichos! Volta pro truco!
Querem que eu cobre a edícula do careca, mas
como sou amigo dele, não vou fazer isso. Eu não! Não
vou ﬁcar num Beco sem saída!
Outro cidadão antenado - Não é só a classe dos
professores, tem também outra classe, um time de
funcionários públicos que gosta de ganhar bem e só
ﬁcam coçando, o saco ou a Jandira e falando mal dos
outros. É vero!
Pingaiada volta a pinga, segundo as más línguas, já
ta delirando. Cuidado o samba, o home do caixão!

(43) 9933-4422

Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

HUMANIDADE

Facebook adiciona ferramenta para oferecer e obter ajuda em crises
"Ajuda Comunitária" consiste em um fórum na rede social onde é possível
oferecer assistência a vítimas de inundações, terremotos, incêndios ou outros
tipos de tragédias
O Facebook atualizou na quarta-feira o seu recurso de veriﬁcação de segurança, com uma ferramenta
que permite que os usuários ofereçam ou obtenham ajuda após desastres. O novo recurso, "Ajuda
Comunitária", consiste em um fórum na rede social onde é possível oferecer assistência a vítimas de
inundações, terremotos, incêndios ou outros tipos de tragédia natural ou acidental, de acordo com
a vice-presidente de bem social, Naomi Gleit. "Em tempos de crise, conectar é mais importante do
que nunca", disse Gleit. O Facebook lançou o "Check-in de Segurança" em 2014, para que as famílias
e amigos dos usuários ﬁquem sabendo rapidamente que eles estão ilesos após desastres e atentados.
Com a Ajuda Comunitária, as pessoas podem encontrar ou dar assistência, como comida, abrigo ou
transporte, após uma crise. "O Check-in de Segurança foi ativado centenas de vezes, mas sabemos que
podemos fazer mais para capacitar a comunidade para que se ajudem uns aos outros", disse Gleit. O
recurso foi inspirado nos membros do Facebook que usam grupos ou postagens na rede social para
organizar ajudas a pessoas afetadas por desastres, como nas inundações em Chennai, na Índia, no
ﬁnal de 2015. A nova ferramenta está sendo adicionada ao Check-in de Segurança inicialmente nos
Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e Arábia Saudita, e será expandida à medida
que for aprimorada, de acordo com o Facebook. A veriﬁcação de segurança é ativada após o Facebook
receber alertas de agências de crises globais e postagens sobre os incidentes na rede social. Se um
incidente for um desastre natural ou acidental, a ferramenta de Ajuda Comunitária será acionada,
disse Gleit. Informações do portal AFP.
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Produtores de trigo terão apoio para quitar
dívidas da safra atual

Medida do governo auxiliará produtores de trigo do Sul
a quitarem dívidas de custeio da safra atual. Para isso, os
interessados devem procurar o Banco do Brasil e solicitar o
Financiamento para Garantia de Preço ao Produtor (FGPP).
A iniciativa vale para quem tem parcelas vencidas em janeiro
deste ano ou a vencer até o mês de abril. O prazo é de seis
meses de pagamento e a taxa de juros de 8,75% ao ano,
semelhante ao do crédito rural. “Os produtores poderão,
com a medida, estocar seu produto para comercialização em
momento oportuno”, informou o secretário de Política Agrícola
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Neri Geller. Ele participou, nesta quarta-feira (8), de uma reunião
com representantes do setor tritícola para discutir medidas de
apoio ao cereal colhido na safra 2016/2017, em função das
condições de comercialização do produto. De acordo com a
pasta metade dos produtores de trigo, do Rio Grande do Sul,
serão beneﬁciados, além de produtores do Paraná e de Santa
Catarina. O representante da pasta também anunciou a liberação
de mais R$ 100 milhões para a realização de leilões de Prêmio
Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e de Prêmio para
Escoamento de Produto (PEP) para o trigo. Os leilões serão
feitos já na próxima semana. O secretário de Política Agrícola
pediu, ainda, a representantes do setor, que encaminhem
sugestões para a elaboração do novo Plano Agrícola e Pecuário
2017/2018. “Solicitei que apresentem sugestões para a política
do trigo, a ﬁm de que sejam avaliadas para incluir no próximo
Plano Safra”, informou Geller.

Usina Mauá recebe nome do ex-governador
Jayme Canet

Desde quinta-feira, 09 de fevereiro, a Usina Hidrelétrica
Mauá, localizada no rio Tibagi, passa a se chamar Usina
Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior. A solenidade
oﬁcial de mudança de nome aconteceu em Telêmaco Borba, nos
Campos Gerais, com a presença do governador Beto Richa, da
família Canet e dos diretores da Copel e da Eletrosul, sócias no
empreendimento. Considerado um dos líderes mais dinâmicos
e realizadores da história do Estado, Canet foi responsável por
efetivar a transição do Paraná de uma economia essencialmente
agrícola para um estágio de plena industrialização, graças aos
signiﬁcativos investimentos em infraestrutura feitos durante
a gestão dele, entre 1975 e 1979. Beto Richa destacou que
homenagear ex-governadores é uma tradição da Copel.
Construída no trecho médio do Tibagi, entre os municípios de
Telêmaco Borba e Ortigueira, a hidrelétrica Mauá tem cinco
unidades geradoras que somam potência instalada de 363
megawatts, suﬁciente para atender ao consumo de um milhão
de pessoas. Mauá é a mais recente usina de grande porte
a entrar em operação no Paraná. O primeiro grupo gerador
da planta começou a produzir eletricidade em novembro de
2012 e, em janeiro de 2013, passou a operar em plena carga.
O diretor-presidente da Copel, Sergio Luiz Lamy, frisou as
qualidades dessa Usina. Com o início da operação comercial
da usina, Ortigueira e Telêmaco Borba passaram a receber uma
compensação ﬁnanceira pela utilização dos recursos hídricos.
De 2013 até agora, cada um dos municípios recebeu cerca de
10 milhões e 500 mil reais.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 13/02 a 19/02
Farmácia Popular
99929-4786

Farmácia do Albano
99917-0546

Empossado o novo presidente do TRE-PR
Vai ter que mostrar serviço!

O governador Beto Richa participou da posse da nova
cúpula diretiva do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TREPR). O desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira é o
novo presidente, no lugar de Luiz Fernando Tomasi Keppen.
A vice-presidência é ocupada pelo desembargador Luiz Taro
Oyama. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
José Antonio Dias Toffoli, também participou da solenidade.
Em seu discurso, Xisto Pereira destacou a importância da
Justiça Eleitoral no processo democrático brasileiro. “É nosso
papel garantir a lisura das eleições e o direito de os cidadãos
escolherem seus representes com o seu voto”, disse. O novo
presidente do TRE-PR lembrou que nas eleições municipais
de 2016, o tribunal organizou e ﬁscalizou o processo nos
399 municípios paranaenses. Nos três meses de campanha
eleitoral, o órgão proferiu mais de 3 mil decisões relacionadas
aos candidatos, dando ênfase ao cumprimento da Lei da Ficha
Limpa. “O tribunal é a primeira peneira do processo eleitoral,
responsável pela organização, ﬁscalização e pelo cumprimento

da legislação durante as eleições”, destacou. Keppen, que
assumiu a presidência do Tribunal em janeiro do ano passado,
ressaltou que o desaﬁo, no último pleito, foi garantir a votação
no segundo turno das eleições, já que 700 mil eleitores tiveram
que ser transferidos de seus lugares de votação por causa das
ocupações nas escolas. “Isso só foi possível porque contamos
com o apoio das forças de segurança do Estado, que ajudaram
na realocação dos eleitores”, explicou. Ele lembrou, ainda, que
o Paraná foi o primeiro estado a divulgar o resultado do pleito,
graças ao trabalho organizado pelo TRE-PR. Participaram
da solenidade: o ministro da Saúde, Ricardo Barros; a vicegovernadora Cida Borghetti; os presidentes da Assembleia
Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; do Tribunal de Justiça
do Paraná, Renato Braga Bettega; do Tribunal de Contas do
Estado, Durval Amaral; e da OAB-PR, José Augusto Araújo de
Noronha; o procurador-geral de Justiça, Ivonei Sfoggia; e o
procurador-geral do Estado, Paulo Rosso.

Receita abre consulta a lotes residuais de restituição IR
Lotes residuais de restituição do Imposto de Renda Pessoa
Física, referentes aos exercícios de 2008 a 2016, estão
disponíveis para consulta desde quarta-feira (8). Para saber
se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a
página da Receita Federal na internet ou ligar para o número
146. O pagamento das restituições será feito no próximo dia 15.
Segundo a Receita, serão beneﬁciados 115.831 contribuintes,
com um total de R$ 250 milhões. A restituição ﬁcará disponível
no banco durante um ano. Se o contribuinte não ﬁzer o resgate

nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, preenchendo
formulário eletrônico no centro virtual de atendimento e-CAC.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá comparecer
a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para o telefone
4004 0001 (capitais), 0800 729 0001 (demais localidades) ou
0800 729 0088 (telefone especial para deﬁcientes auditivos).
Procurando o banco, é possível agendar o depósito do valor
em conta-corrente ou poupança.

Segundo PF Rodrigo Maia recebeu R$ 1 milhão em propina da OAS
Esse é o presidente!

A Polícia Federal concluiu um inquérito que investigou
Rodrigo Maia (DEM-RJ). O documento, segundo informações
do Jornal Nacional, da TV Globo, apontou “fortes indícios” de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito tomou
partida nas mensagens de celular trocadas entre o presidente da
Câmara e Leo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, uma
das encrencadas na Lava Jato. De acordo com a investigação,
o parlamentar prestou “favores políticos” e defendeu interesses
da construtora no Congresso Nacional nos anos de 2013 e 2014.
Além disso, ele pediu à companhia R$ 1 milhão em doações
eleitorais, que foi entregue oﬁcialmente à campanha de César
Maia, pai do atual presidente da Câmara. Os investigadores
consideraram que isso foi uma tentativa de esconder a propina.

O Ministério Público Federal vai decidir ou não sobre a denúncia
contra Maia. No inquérito, segundo o G1, a PF disse que "não
restam dúvidas da atuação clara, constante e direta" de Rodrigo
Maia em defesa da OAS no Congresso. "Com base em toda a
prova colhida no decorrer da presente investigação, logrou-se
êxito em conﬁrmar integralmente a hipótese inicial aventada, qual
seja, a de que o deputado federal Rodrigo Maia efetivamente
praticou diversos atos na defesa de interesses da Construtora
OAS, durante os anos de 2013 e 2014, tendo, em contrapartida,
solicitado doações eleitorais ao presidente da pessoa jurídica,
José Aldemário Pinheiro Filho", diz a investigação. Rodrigo Maia
negou as acusações e disse que jamais recebeu vantagem para
apreciar qualquer matéria na Câmara.

Proibido uso e venda de produtos com Noz da Índia e Chapéu
de Napoleão
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
divulgou na terça-feira (7) resolução na qual proíbe, em todo
território nacional, a fabricação, comercialização, distribuição e
importação de Noz da Índia (Aleurites moluccanus) e do Chapéu
de Napoleão (Thevetia peruviana) em medicamentos, alimentos
ou qualquer forma de apresentação ao consumidor. As duas
sementes, usadas para emagrecimento, tem propriedades
laxativas. O consumo de tais sementes está associado a
mortes ocorridas em Campo Grande e São Luís, e um terceiro
caso ainda está em apuração em Santos (SP). A decisão foi
tomada após evidências de toxicidade do produto. Além da
proibição, a agência reguladora determinou o recolhimento
de todo o estoque existente no mercado brasileiro. A medida
sanitária proíbe também a divulgação, em todos os meios de

comunicação, de medicamentos e alimentos que apresentem
esses insumos. O produto também é conhecido por Nogueira
de Iguape, Nogueira, Nogueira da Índia, Castanha Purgativa,
Nogueira-de-Bancul, Cróton das Moluscas, Nogueira Americana,
Nogueira Brasileira, Nogueira da Praia, Nogueira do Litoral,
Noz Candeia, Noz das Moluscas e Pinhão das Moluscas. A
decisão da Anvisa foi baseada em nota técnica emitida pelo
Centro Integrado de Vigilância Toxicológica do Estado de Mato
Grosso do Sul, após casos de intoxicação pelo uso da Noz da
Índia. A resolução inclui a proibição da distribuição e o uso da
planta Chapéu de Napoleão ou jorro-jorro. Essas sementes,
quando ingeridas, também são tóxicas e seu uso é proibido
em diversos países. Até o momento, a Anvisa não registrou
contestações à proibição.
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O C O R R Ê N C I A S

Bandidos levam dinheiro de aposentada

Uma mulher relatou, que por volta das 21:30hs

do dia

05/02/2017, estava em sua propriedade, em Rosário do Ivaí,
quando foi surpreendida por dois homens encapuzados armados

o mmeliante não foi encontrado. O atirador foi identiﬁcado como

o local onde havia escondido os objetos. O larápio foi levado para

um jovem de 18 anos, inclusive quando ele era menor, praticou

o Destacamento e entregue ao Conselho Tutelar, mas como é

crimes em Faxinal.

adolescente, seria colocado em liberdade novamente.
Fecha bicicleta e foge

Mulher tem ataque de fúria e é denunciada a PM

com revólver deram voz de assalto, a mesma dizendo pra ela que

Em Cruzmaltina, no dia 06 de fevereiro, uma mulher disse

Uma mulher de nome Silvia Bueno dos Santos, de 37 anos,

queria dinheiro, pois teria recebido a aposentadoria, de pronto ela

que na Rua Projetada 08, de um dos bairros urbanos, seu ﬁlho,

foi conduzida até a Delegacia, acusada de agressões contra um

entregou o valor para os meliantes que logo em seguida fugiram.

adolescente, trafegava de bicicleta quando foi fechado por um Fiat

homem de 50 anos. Sílvia nega o crime, cujo registro foi feito na

Ela tinha percebido a hora que chegaram, deixando uma motocicleta

Pálio. Ferido, o jovem foi levado para um Hospital de Ivaiporã, mas

Rua do Campo da Aviação, na Vila Velha. O cidadão que fez a

na entrada do sitio e foram a pé, depois retornaram até a moto e

o condutor fugiu, omitindo socorro e não sendo identiﬁcado.

denúncia, relatou que por volta das 04h40min, uma mulher com

fugiram tomando rumo ignorado. Foi roubado da vitima o valor de
R$ 700,00.

Filho bate no pai e pai esfaqueia o ﬁlho

quem mantinha um relacionamento, chegou em sua residência e

No dia 09 de fevereiro, a PM registrou duas situações lamentáveis

começou a quebrar seus pertences e daniﬁcar a motocicleta com

em Faxinal. A primeira foi às 20 horas, quando foi detido Elizeu Pereira

uma faca, furando os pneus, quebrando espelhos, retrovisores,

Em Faxinal, na Rua Silvio Bastiane, uma jovem de 22 anos,

Pinto, de 31 anos. Ele agrediu seu pai dentro da casa com socos

amassando o tanque e ainda o agrediu com a arma branca na

chamou a PM para deter seu marido, o Aparecido L. Rodrigues

no rosto. Devido às agressões, o homem que tem 74 anos, sofreu

perna direita, causando um ferimento leve. Em seguida o ameaçou

da Silva, de 24 anos. Ela disse que ele chegou com sintomas de

um corte acima de um dos olhos. O Segundo caso foi registrado

de morte, dizendo que o mataria quando estivesse dormindo. Com

embriaguez, e após ameaças, mordeu-a nas costas. A mulher

por volta da meia noite. Foi detido, Roberson Castorino, de 29 anos.

a chegada da PM, a mulher foi encontrada em uma residência

revelou também que está em processo de separação e que está

Segundo informações, ele invadiu a casa da ex-mulher e passou

vizinha. Já na casa de Sílvia, a PM apreendeu a faca usada na

não foi a primeira briga. Aparecido negou a acusação.

a discutir com a mesma, até jogá-la contra a parede e promover

ação. Ela foi levada para a Delegacia e estava bastante alterada

tentativas de enforcamento. O ﬁlho de 16 anos, percebendo que

segundo consta no Boletim divulgado pela PM.

Bêbado ameaça mulher

Detido roubando cadeiras de roda

Caminhão cai na canaleta e tomba

Tiago O. B, de 59 anos, foi detido acusado de furtar uma cadeira

a situação poderia se agravar entrou no meio da confusão para

de rodas do Lar São Vicente de Paula. A informação é que ele pulava

separar, momento em que levou um golpe de faca, se ferindo no

Na rodovia que inteliga Rosário do Ivaí a Grandes Rios, houve

o muro com uma cadeira na mão. Mas na Delegacia, o furto não

pescoço, mas sem gravidade. Com a chegada da PM, a bronca

o tombamento de um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária, o

ﬁcou conﬁrmado e o fato foi registrado, apenas como violação de

foi encaminhada para a Delegacia. Não ﬁcou claro no relatório da

motorista caiu na canaleta e tombou, mas o veículo de carga ﬁcou

domicílio praticada pelo acusado que tinha ingerido bebida alcoólica.

Polícia, se o menor agredido era ﬁlho ou enteado do agressor. Em

escorado e não chegou a tomar completamente. Não houve feridos.

ambos os casos, os acusados negaram os crimes.

Carro roubado Cândido de Abreu é abandonado em Rosário

Mulher agredida e ameaça de vizinho
Em Borrazópolis, uma mulher de 41 anos, disse que foi na casa

Marido agride mulher

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã

de uma conhecida, quando uma senhora a agrediu com tapas e ainda

A equipe da PM de Grandes Rios, foi até a Rua Paraíba, quadra

informou que foram recuperados, em estado de abandono, no Bairro

praticou injurias e racismo contra a mesma. Nomes e endereço não

6, acionada via telefone, onde a solicitante relatou que sua ﬁlha foi

Rural da Água Fria, em Rosário do Ivaí, dois veículos roubados na

foram divulgados pela PM. Também em Borrazópolis, um homem

agredida por seu esposo, que também estava tentando enforcá-la,

Rodovia PR 487. Na tarde de segunda-feira, dia 06 de fevereiro,

de nome Luiz Carlos, foi acusado de ameaçar vizinhos, confusão

ele foi identiﬁcado. “Ao chegar no local, foi constatado que a vitima

chegaram denúncias informando que quatro ladrões em uma

que vem ocorrendo há algum tempo. Também não foram divulgados

estava com escoriações. Foi realizada diligências nas proximidades

Hilux prata, armados de pistola e espingarda calibre 12, estavam

mais detalhes e nem endereço.

do local, porém o suspeito não foi localizado. Foi realizado o Boletim

tomando veículos de assalto. Ao fazer patrulhamento na rodovia, os

de Ocorrência e orientado a vítima. A polícia está investigando o

Policiais Militares foram informados que as vítimas tinham chegado

caso, pra localizar o autor”, informou a PM.

na Delegacia de Polícia para registrar o boletim. Foram roubados,

Jovem suspeito tenta assalto e atira contra PMs
Após denúncia de uma suposta tentativa de assalto, a
Polícia Militar foi para o local. Apesar de trocar tiros com o

Ladrões de gado agem em Cruzmaltina

Uma Fiat Strada com placas NUF -279, da cidade de Umuarama

No dia 08 de fevereiro, policiais foram acionados para

e uma Saveiro placa EX7297, de Toledo, ambos na cor prata. Na

A Polícia Militar de Faxinal registrou uma ocorrência que chegou

comparecer na Fazenda Central localizada próxima ao Distrito

terça-feira, dia 07 de fevereiro, devido uma denúncia os soldados

como tentativa de assalto e depois disparos de arma de fogo,

João Vieira. O funcionário, de 40 anos, contou que havia ocorrido

foram até o Bairro Água Fria, em Rosário do Ivaí, onde os dois

inclusive contra uma viatura da PM. Era por volta das 21h30min

uma tentativa de furto. Segundo ele, no período da manhã, avistou

carros foram abandonados. O detalhe que chamou atenção, é

de domingo, 06 de fevereiro, quando soldados de plantão foram

um boi da propriedade amarrado pelo pescoço, próximo a cerca

que um deles, o Fiat/Strada, estava com vários compartimentos

informados que na Rua Yani de Oliveira Munhoz, um morador

do pasto e às margens de uma estrada; disse ainda, que o animal

secretos, como por exemplo, foi feita a retirada do sistema de Air

estava em casa quando ouviu um barulho no quintal. Ao observar

estava morto e que os supostos autores da tentativa do furto não

Bag do painel frontal e instalado um forro. No painel de instrumentos

pela janela, deu de cara com um meliante armado com um revólver

conseguiram, por algum motivo, levar o animal embora. Na fazenda

havia um rádio transmissor usado para escuta da Polícia instalado e

prata apontando em sua direção. A vítima conseguiu esconder-se

havia rastros de pneus de caminhonete, provável veículo usado

ligado ao sistema de som. Foram encontrados ainda vários pacotes

dentro da residência e acionar a Polícia Militar, antes informando

pela quadrilha. O fazendeiro iria fazer a contagem do rebanho,

plásticos vazios e a caixa de ar do câmbio cortada, dando espaço

que o suspeito estava de blusa preta, calça jeans, cabelo raspado

para saber se outros animais foram furtados. Vale ressaltar que há

para guardar objetos. As saídas de ar estavam soltas. Tudo foi

nas laterais e tingido de loiro. Ao chegar ao endereço várias

um mês, no ﬁnal do ano de 2016, um boi já havia sido abatido na

levado para a Delegacia que investiga o caso. Acredita-se que

buscas foram feitas, mas nada foi localizado. Pouco depois,

fazenda, nesta primeira vez, a carne do animal foi levada. A Polícia

quadrilheiros pretendiam utilizar estes veículos em alguma ação

chegou uma segunda solicitação noticiando que a algumas

fez algumas diligências, encaminhou o fato a Polícia Civil, mas

criminosa na região Vale do Ivaí, mas por motivo desconhecido,

quadras da primeira denúncia, na Rua Eugênio Bastiane, onde

até quinta-feira, dia 09 de fevereiro, não havia pistas dos ladrões.

decidiram abandonar os carros.

suspeito, o acusado fugiu

estavam alguns moradores, foram percebidos disparos de arma

Dimenor é apreendido por furtos em Rosário do Ivaí

Suposto ladrão é pego em ﬂagrante

em uma construção e também foi visualizado um elemento com as

A PM de Rosário do Ivaí apreendeu um menor de 14 anos na

O dono da Bressan Materiais de Construção solicitou a presença

mesmas características. Novamente houve o deslocamento, mas

localidade de Campineiro do Sul. O dimenor ladrão é suspeito de

da polícia em seu comércio, localizado na Avenida Brasil, em

o acusado fugiu em meio às residências e possivelmente em um

ter furtado uma motocicleta e na mesma semana arrombar a casa

Borrazópolis. Segundo a PM, a solicitação inicial foi que o proprietário

matagal que ﬁca nas proximidades. Duas viaturas da Polícia Militar

do próprio vizinho. A apreensão aconteceu quando um morador

teria ido a lotérica, que ﬁca próximo do seu estabelecimento e

iniciaram patrulhamentos em direções diferentes, foi quando uma

do Bairro Rural de Campineiro informou que a janela do quarto

quando voltou, ﬂagrou alguém supostamente furtando. O acusado

delas,deparou com o meliante escondido atrás de uma árvore, o

de sua ﬁlha foi arrombada. Levaram uma TV e quatro celulares,

não gostou de ser apontado como autor e houve bate boca, fato

qual tentou esconder-se novamente, e em um determinado momento

sendo que a TV foi recuperada escondida no meio do mato, a uns

que terminou com registro de boletim de ameaça. Também ﬁcou

chegou a disparar dois tiros contra os PMs, então houve o revide

600 metros da residência. Populares suspeitaram do menor, que

apurado que um compartimento (caixa) onde Bressan guardava o

com cinco tiros. O sargento Adami, aﬁrmou que nenhum Policial se

havia mudado na frente do endereço arrombado no dia anterior. Ao

dinheiro, foi encontrado escondido no banheiro faltando duas folhas

feriu. Logo em seguida foi pedido apoio para os destacamentos de

indagar a avó do suspeito, ela revelou que o neto havia chegado

de cheque. Tudo foi levado para a Delegacia, que iria apurar o que

Borrazópolis e Cruzmaltina, e o cerco foi fechado na região, mas

todo sujo. A princípio o menor negou, mas depois levou a PM até

realmente ocorreu.
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Autarquia de Saúde tem 36 notiﬁcações de
dengue

O Departamento de Epidemiologia da Autarquia Municipal
de Saúde de Apucarana contabilizou 36 notiﬁcações de casos
suspeitos de dengue, segundo nota divulgada no dia 06 de
fevereiro. Entretanto, poucos pacientes realizaram a coleta
de material para análises no Laboratório Central do Estado
(Lacen). A maior preocupação é para o risco de agravamento
da doença, caso o paciente seja novamente picado pelo Aedes
aegypti. Como forma de eliminar os focos do mosquito, equipes
de agentes de endemias têm intensiﬁcado a visitação a imóveis
das regiões onde há maior incidência do inseto. O coordenador
do setor de Vigilância Epidemiológica da Autarquia Municipal de
Saúde, enfermeiro Luciano Pereira da Silva, disse na segunda
(06), que a situação está sob controle, “mas depende do paciente
com suspeita da doença seguir as recomendações para evitar
o agravamento da saúde”. Ele salienta que foram notiﬁcados 36
casos suspeitos de dengue, mas muitas pessoas não seguem
a orientação de coletar material (sangue) para os exames
no Lacen, preferindo realizar tratamento com antitérmico e
analgésico. “Em Apucarana ainda não há registro, mas em
outras regiões do País esta atitude trouxe consequências
maiores, com agravamento do estado clínico do paciente após
ser novamente picado pelo Aedes aegypti”, alerta o enfermeiro.

Janot pede ao STF inquérito contra Sarney,
Renan, Jucá e Machado
Até que enﬁm! Antes tarde do que nunca!

Iapar lança plataforma on-line para gestão
de máquinas agrícolas

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) lança na edição
do Show Rural o módulo de avaliação econômica do Sistema
para Gestão de Máquinas Agrícolas (Sigma), uma plataforma
que desenvolve em parceria com a Agropixel, empresa de
tecnologia da informação voltada à agropecuária sediada em
Londrina (PR). A inovação é dirigida a produtores de grãos.
“O Sigma permite avaliar o quanto da produção é necessário
para cobrir o investimento realizado em máquinas, e também
indica as operações que podem ter seu custo reduzido, explica
o pesquisador Anderson de Toledo. De acordo com Toledo, a
disponibilidade de linhas de ﬁnanciamento e acesso ao crédito
incentivam os produtores a adquirir máquinas e equipamentos
em intervalos cada vez menores. “A ideia é oferecer uma
ferramenta para auxiliar o produtor a melhorar o planejamento
da propriedade”, explica. Com acesso pela internet e aplicativos
móveis, o Sigma possibilita ao produtor registrar as atividades
e obter informações sobre o dimensionamento do conjunto
mecanizado e o custo de cada operação. Os produtores que
fazem esse controle em geral usam cadernos ou planilhas,
segundo Toledo. “O Sigma permite registrar e saber em detalhes,
e on-line se as máquinas estão se pagando. Com o tempo, ele
terá um histórico das atividades e poderá fazer simulações para
novas operações”, esclarece. O próximo módulo do sistema,
em fase de desenvolvimento, agregará funcionalidades para
a gestão operacional, com a coleta de dados das máquinas,
análise de desempenho, necessidades de manutenção e
até auxílio na seleção apropriada dos equipamentos e sua
regulagem.

TRE cassa mandato do governador do RJ

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF) que seja aberto um inquérito
para investigar suposta obstrução às investigações da Operação
Lava Jato pelo ex-presidente José Sarney (PMDB-AP), os
senadores, Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá
(PMDB-RR), e o ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado. O
pedido de Janot, que será analisado pelo novo relator da Lava
Jato no STF, ministro Edson Fachin, tem como base o acordo
de delação premiada de Machado, que gravou seis horas de
ligações telefônicas com os peemedebistas. Nos diálogos
com o ex-diretor da subsidiária da Petrobras, Sarney, Renan e
Jucá ﬁzeram comentários que demonstravam suas intenções
de brecar as apurações da Lava Jato. Tanto o ex-presidente
quanto o senador alagoano falavam em inﬂuenciar o então
relator da operação no STF, Teori Zavascki, enquanto Jucá
foi ainda mais direto: falou em “estancar essa sangria”. Para
Janot, há “elementos concretos de atuação concertada
entre parlamentares, com uso institucional desviado, em
descompasso com o interesse público e social, nitidamente para
favorecimento dos mais diversos integrantes da organização
criminosa”.

Reforma do ensino médio ainda será julgada
no STF

Aprovada pelo Senado Federal, a reforma do ensino
médio seguiu para sanção do presidente Michel Temer, mas
ainda passará pelo crivo dos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), que decidirão pela constitucionalidade ou não
da matéria. Primeira reforma do governo Temer a ser aprovada
pelo Congresso Nacional, a proposta foi contestada pelo PSOL
e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), que ingressaram no ano passado com duas ações
diretas de inconstitucionalidade no STF. Relator das duas ações,
o ministro Edson Fachin já liberou a reforma do ensino médio
para julgamento pelo plenário da Corte. Cabe à presidente do
STF, ministra Cármen Lúcia, deﬁnir a data do julgamento, que
segue sem previsão. Mais tempo na escola, menos disciplinas
obrigatórias e maior especialização dos alunos. Essas são
algumas das propostas apresentadas pelo governo federal
para a reforma do ensino no País O Palácio do Planalto foi
criticado por ter encaminhado em setembro do ano passado a
proposta de reforma do ensino médio por meio de uma medida
provisória, sem um amplo diálogo com setores da sociedade. O
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou parecer
pela inconstitucionalidade da medida provisória. "Medida
provisória, por seu próprio rito abreviado, não é instrumento
adequado para reformas estruturais em políticas públicas,
menos ainda em esfera crucial para o desenvolvimento do
País, como é a educação", escreveu Janot. Em manifestação
encaminhada ao STF, a Advocacia-Geral da União (AGU)
alegou que a mudança no ensino médio brasileiro é "urgente
e inadiável" do ponto de vista educacional, o que justiﬁca a
edição de uma medida provisória para tratar do tema. Para a
AGU, caso o Palácio do Planalto optasse por fazer a reforma
por meio de um projeto de lei, as discussões parlamentares
poderiam se alongar por "décadas".

Dono da Gol está negociando delação
premiada

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro cassou os
mandatos do governador do estado, Luiz Fernando Pezão,
do PMDB e do vice, Francisco Dornelles do PP, por abuso
de poder econômico e político. Segundo a acusação, em
2014, o governo do estado concedeu benefícios ﬁnanceiros a
empresas em troca de doações para a campanha eleitoral. A
decisão torna o governador e o vice, inelegíveis por oito anos
e obriga à realização de nova eleição no estado do Rio. Três
desembargadores votaram pela cassação e dois contras. Uma
desembargadora se declarou impedida de julgar o caso. Depois
que a decisão do TRE for publicada, Pezão e Dornelles terão
três dias para recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral
e podem continuar nos cargos enquanto houver possibilidade
de recurso.

O empresário Henrique Constantino, dono da Gol Linhas
Aéreas, está negociando um acordo de delação premiada, de
acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal
O Globo. Henrique se tornou alvo de uma investigação da
Polícia Federal, no ano passado, que apura um esquema de
corrupção envolvendo a Caixa e outras empresas. O esquema
desviou recursos do fundo FI-FGTS.
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COLUNA SOCIAL

A princesa Sarah Ludmilla completou 15 anos, domingo 12/02. Na foto, com os pais,
Catarina Mikiewiski e Valdemir Cordeiro. Parabéns!!

Maicon Eduardo Darici de niver em Cruzmaltina. Na foto com os pais, Rodrigo e Andreia.
Parabéns!!

O amigo, empresário e futuro doutor, Ditinho Ferri, de niver em Faxinal. Parabéns!!!

Saboreando a costela do bem e tomando umas no Ferra Bode em Faxinal

NA NOITE EM FAXINAL
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contato
Fotos para o Social,
enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por
telelefone:
(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - PR.
FONEFAX: (43) 3467-1000 / 3467-1347 E-mail: riobrancodoivai@hotmail.com

Senhor (a) Contribuinte (s)

O Departamento de Tributação do Município de Rio
Branco do Ivaí comunica aos contribuintes que estão com seus
tributos atrasados ou em dívida ativa, a comparecer junto
ao departamento de Tributação para fazer a negociação da
divida, ressaltamos que o não comparecimento, implicará no
ajuizamento de ação executiva.
Com os recursos do IPTU, a Prefeitura investe na melhoria e
conservação da cidade, em serviços como os da saúde, educação,
assistência social, segurança pública, esporte e lazer e obras,
que produzem benefícios para as pessoas.
Amanda de Dio de niver em Faxinal. Parabéns!!

NA NOITE EM FAXINAL
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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.

Câmara é muito importante na deﬁnição dos
rumos da cidade

Ao participar da primeira sessão ordinária de 2017 da Câmara
Municipal de Londrina, o deputado estadual Tercilio Turini disse
que o início de uma nova legislatura sempre cria grande expectativa
em relação ao desempenho e atuação parlamentares. “De um lado
estão os cidadãos londrinenses, que vão acompanhar o trabalho, os
posicionamentos e as proposições de cada vereador, e esperam que
a Câmara cumpra com seu papel. Do outro, os próprios vereadores
com os desaﬁos, os projetos e os embates políticos. É a dinâmica
do poder legislativo municipal, instituição muito importante na
deﬁnição dos rumos da cidade”, ressaltou. Tercilio Turini destacou
que num momento como o atual, de crise na política nacional,
aperto econômico no País e diﬁculdades ﬁnanceiras nos municípios,
o esforço precisa ser ainda maior na busca de alternativas para
superação dos obstáculos. “O Legislativo pode e deve contribuir com
sugestões, idéias e propostas. A Câmara também tem que exercer a
sua prerrogativa de ﬁscalizadora das atividades e iniciativas do poder
executivo”, acrescentou o deputado. Ele citou ainda a proximidade
do vereador com a população e o reﬂexo no trabalho parlamentar.
“O cidadão faz suas cobranças, com todo direito, então o vereador
precisa estar muito atento aos anseios da comunidade”, aﬁrmou.
Único deputado presente à sessão inicial, Tercilio Turini agradeceu
a gentileza do presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi, ao
permitir o pronunciamento na abertura dos trabalhos legislativos.
Tercilio foi vereador por quatro mandatos consecutivos em Londrina,
de 1993 a 2008. Presidiu a Câmara entre 2001 e 2002.

Tercilio recebe Kireeﬀ para um bate papo

O ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireeﬀ, visitou o deputado
estadual Tercilio Turini e agradeceu pelo apoio durante a sua gestão na
Prefeitura. Nos quatro anos de mandato, os dois sempre conversaram
bastante e trocaram muitas idéias sobre temas relacionados ao
município. “No mínimo a cada 15 dias visitava o prefeito Kireeﬀ em
seu gabinete. Repassava informações e colocava-me à disposição
para acompanhar projetos e outros assuntos da Prefeitura junto
ao governo do Estado e outros órgãos públicos. Quando ele ia a
Curitiba, também nos encontrávamos”, diz Tercilio. “Agora, após um
mês de encerrar o mandato, o Kireeﬀ está retomando seus contatos
e suas atividades, e veio bater um papo hoje de manhã. Fiquei muito
satisfeito e agradecido”, relata o deputado. “Desse contato frequente
para falar de política e da nossa cidade, nos tornamos bons amigos”,
conta Tercilio.

Moreira ﬁca com cargo mas sem foro privilegiado
Cadeia comum!

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu na sexta-feira (10)
derrubar a liminar de uma juíza federal da primeira instância do Rio de Janeiro
e manter a nomeação de Moreira Franco à Secretaria-Geral da Presidência da
República, cargo recriado pelo presidente Michel Temer na semana passada.
O juiz federal Alcides Martins Ribeiro Filho, da Sexta Turma Especializada do
TRF2, no entanto, tirou de Moreira a prerrogativa de foro privilegiado conferida
pela posse na pasta. Na quinta (09), a juíza Regina Coeli Formisano, da 6º
Vara Federal do Rio, suspendeu liminarmente a nomeação do peemedebista.
“Peço, humildemente perdão ao Presidente Temer pela insurgência, mas por
pura lealdade as suas lições de Direito Constitucional. Perdoe-me por ser ﬁel aos seus ensinamentos ainda gravados na minha
memória, mas também nos livros que editou e nos quais estudei. Não só aprendi com elas, mas, também acreditei nelas e essa
é a verdadeira forma de aprendizado”, escreveu Regina. A magistrada atendeu a uma ação popular do advogado José Agripina
da Silva de Oliveira, que alegava desvio de ﬁnalidade na concessão do status de ministro a Moreira Franco. Alcides Ribeiro Filho
entende que são cabíveis suspeitas de que Michel Temer pretendia blindar o aliado com foro privilegiado ao recriar a SecretariaGeral da Presidência, mas que a situação poderia ser resolvida com a retirada da prerrogativa de Moreira Franco, que continuaria
no cargo. “O senhor Moreira Franco já exercia um cargo de conﬁança, na alta esfera hierárquica do Governo Federal, não se
veriﬁcando qualquer urgência a justiﬁcar a sua nomeação. A extrapolação ﬁnalística ante os substanciais indícios de desvio,
contudo, pode ser afastada de modo a preservar parcialmente o ato administrativo impugnado, admitindo-se a nomeação ao
cargo sem a prerrogativa do foro privilegiado”, decidiu o juiz federal.

FHC faz depoimento favorável a Lula perante Moro
Em depoimento prestado na quinta-feira (9) ao juiz federal Sergio Moro,
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso expôs argumentos favoráveis
ao presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. As informações são do site
pessoal do presidente. Arrolado como testemunha de defesa, FHC depôs
em especial sobre o acervo presidencial, que a Lava Jato chama de "objetos
pessoais" de Lula e coloca em sob julgamento no processo que move contra
o ex-presidente petista. O tucano aﬁrmou que a troca de presentes entre
presidentes e líderes de nações são formais e acabam criando um acervo
presidencial. No entanto, segundo uma lei federal, cuja regulamentação foi
estabelecida durante o governo de FHC, o acervo pessoal é considerado de interesse público no Brasil. Com isso, a coleção
acaba por se tornar “um problema” para o ex-mandatário, já que ele passa a possuir um conjunto de objetos que são de interesse
público, mas que geram demandas pessoais de depósito. FHC aﬁrmou que usa Lei Roaunet para manter seu acervo que, e que
os objetos podem até ser vendidos, não sem antes serem oferecidos ao Tesouro Nacional. "É um problema imenso. Como o
acervo é de interesse público, você (qualquer ex-presidente) apela para doadores, porque você é obrigado a manter a coleção de
objetos, mas não tem recurso para manter", explicou Fernando Henrique. Ainda de acordo com o site do petista, as declarações
de FHC conﬁrmam o que diz a defesa do ex-presidente: o acervo presidencial não é formado por bens pessoais, não conﬁgurando
vantagem indevida a sua manutenção, que é uma obrigação legal dos ex-presidentes.

Moro nega a Lula suspensão de processo por morte de dona Marisa
O pedido de suspensão do processo contra o ex-presidente Lula foi
negado pelo juiz federal Sérgio Moro na quarta-feira (8). A defesa do petista
havia solicitado o adiamento das audiências em razão da morte de Marisa
Letícia, ex-primeira-dama da República. Segundo o blog Fausto Macedo,
do Estadão, o juiz da Lava Jato lamentou, mas deixou claro que o processo
não seria interrompido. “Apesar de trágico e lamentável acontecimento, há
diversas audiências já designadas, com dezenas de testemunhas, e para as
quais foram realizadas dezenas de diligências por este Juízo e pelos diversos
Juízos deprecados para a sua viabilização. (...) Assim, indeﬁro o requerido”,
escreveu o magistrado. “Pleiteia a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva a redesignação das audiências marcadas para as próximas
duas semanas ‘tendo em vista motivos pessoais relevantes que prejudicam o contato do peticionário com sua defesa técnica e,
por conseguinte, impede que esta última possa se preparar adequadamente para tais audiências”, explica Moro. O ex-presidente
Lula é réu na investigação sobre o pagamento de propina por parte da empreiteira OAS, que envolve o tríplex no Guarujá, litoral
de São Paulo. A defesa de Lula enviou o pedido para Curitiba na terça-feira (7).

Temer tem 24 horas pra explicar nomeação de Moreira Franco
Em um dia em que duas decisões liminares na Justiça Federal na primeira
instância suspenderam a nomeação do ministro Moreira Franco (PMDB) para
o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite de quinta-feira,
9, que o presidente Michel Temer se manifeste dentro de um prazo de 24
horas para explicar as circunstâncias da nomeação. Dessa forma, Celso de
Mello manteve o suspense quanto à decisão sobre os dois pedidos — feitos
pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade — que chegaram à Suprema Corte
contra a nomeação. O STF terá a palavra ﬁnal no caso.
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coluna

e spÍrit a
A mãe de mil ﬁlhos

Maria Inês não teve ﬁlhos. Maria Inês é enfermeira de
uma UTI neonatal há vinte e quatro anos. Ela é mãe de uma
forma toda especial pois, por suas mãos, por seus cuidados, já
passou mais de um milhar de crianças. O vídeo preparado por
uma agência de publicidade para homenageá-la ultrapassou
cinco milhões de visualizações e o número continua subindo.
Nele, a técnica de enfermagem narra, com detalhes, o trabalho
delicado e gratiﬁcante que faz, cuidando dos bebês como se
fossem seus ﬁlhos. "O bebê prematuro é um bebê que ﬁca muito
tempo internado no hospital, e a gente acaba criando um vínculo
muito grande com o bebê e com a família." – Diz ela. "Eu me
lembro, um por um daqueles bebês." - Aﬁrma com segurança,
folhando um álbum recheado de fotograﬁas dela junto com seus
ﬁlhos temporários, e dizendo o nome de cada um. Alguns deles,
ela chegou a acompanhar durante as cirurgias delicadíssimas
às quais se submeteram, permanecendo ao seu lado nesses
momentos críticos do início de suas existências. Folhando
a coleção de fotos e memórias ela se pergunta: "Como foi a
primeira noite deles em casa? Como foi a infância deles? Será
que é médico, engenheiro, professor? A gente sente saudade
deles..."
A agência fez uma grande surpresa para Maria Inês: na
cobertura de um prédio, projetou diversas fotos em tamanho
gigante. Fotos dela com seus inúmeros ﬁlhos. Algumas fotos de
seu álbum. E quando ela menos esperava, através de um portão
começaram a entrar diversas pessoas, vindo em sua direção.
Vinham para abraçá-la. E cada uma foi se apresentando. Ela

HORÓSCOPO
Áries

Touro

Gêmeos

Seu regente avança no signo de Áries

Uma conﬁguração tensa entre seu

O Sol está em bom aspecto a Urano e

onde ele reina feliz, e espalha toda a sua

regente e o planetas Plutão anuncia

ambos formam uma geometria favorável ao

força vibratória para que você, ariano, possa ir adiante conﬂitos no campo afetivo e amoroso. Acontecimentos seu signo, prometendo muitas novidades em sua vida
com seus projetos pessoas com toda a velocidade. externos podem fazer eclodir perturbações psicológicas durante a próxima semana. É chegado o tempo de tomar
Mas, falando nisso, você, de maneira especial, não guardadas no seu inconsciente, causando conﬂitos. As algumas iniciativas importantes na sua vida se quiser
deve esquecer da prudência em suas atitudes, pois parcerias amorosas, afetivas e também proﬁssionais alcançar os seus sonhos! Projetos construtivos serão
estará sujeito a enfrentamentos e conﬂitos que podem enfrentam um período difícil e consequentemente a beneﬁciados, mas você não deve deixar que imprevistos
ter resultados desastrosos. Procure evitar lugares incompreensão mútua entre os parceiros envolvidos venham a atrapalhar suas iniciativas, desviando-o de
aglomerados e se for viajar preste muita atenção acabará por atrapalhar a harmonia do convívio. Melhor seu caminho. Mercúrio, seu regente, forma um bom
nos aeroportos, pois ﬁcará sujeito a imprevistos, não tentar impor o seu ponto de vista a qualquer preço. aspecto com Vênus, prometendo momentos agradáveis
cancelamentos e ate perda de bagagens. O lado mais Aproveite a colaboração de parceiros e companheiros onde o companheirismo e as amizades servirão para
positivo? Vênus em seu signo pode lhe trazer surpresas de caminhada que poderão aportar preciosos conselhos relaxar das tensões da vida diária. Terá experiências
no campo amoroso! Aproveite!

que enriquecerão os seus projetos pessoais.

Câncer

muito positivas nos seus relacionamentos.

Leão

Virgem

A semana estará ainda sob a

O Sol em Aquário salienta o campo

Como seu regente, Mercúrio se encontra

inﬂuência do eclipse penumbral da

das amizades e permite que você desfrute

em Áries e em bom aspecto a a Vênus,

Lua, seu regente. Eventuais perturbações emocionais de bons momentos de lazer que o ajudam a relaxar parece que estará chovendo alegria e felicidade para
ou psíquicas virão atrapalhar o seu bem-estar e devem diante dos desaﬁos da vida diária. Muitos projetos os natos de Virgem. Este trânsito planetário estimula
ser afastadas com pensamentos positivos e exercícios que estão agora em sua mente irão tomando forma as criações artísticas, as reuniões sociais e possibilita
físicos como passeios em contato com a natureza. e estarão prontos para se materializar em breve. Por também viagens de lazer. O momento favorece
Para evitar conflitos no ambiente familiar você enquanto, prepare seus planos com cuidado veriﬁcando também as parcerias pessoais e proﬁssionais, incluindo
precisa ser criativo para poder contornar os obstáculos cada detalhe e usando a sua criatividade para encontrar experiências positivas para novas associações. O céu
com habilidade. Evite enfrentamentos. Releve. Nos brechas onde usar seu talento pessoal. Conseguirá assim indica ser este o momento ideal para aliviar o estresse
próximos dias não faltarão novos desaﬁos que irão um resultado melhor e ﬁcará surpreso com o sucesso da vida diária com longos banhos de mar, ou para
se tornar cada vez mais claros, permitindo ﬁnalmente obtido. Lembre-se: maleabilidade e criatividade são descansar num lugar de tranquilidade como um spa
que você encontre soluções inesperadas e deﬁnitivas. a chave do sucesso!

esotérico. Que tal?

foi reconhecendo, um a um, muitos daqueles que cuidou com
tanto amor em seus primeiros segundos de vida, na UTI neonatal
do hospital. Um momento de extrema beleza e emoção. Um
momento que simboliza o mundo novo, o mundo que irá celebrar
muito mais o nascimento do que a morte, a criação do que a
destruição.
Quando aprendermos a dar mais valor a enfermeiras do
que a pop stars ou falsas celebridades que, muitas vezes,
sem mérito algum, ganham a atenção e o respeito de muitos,
demonstraremos que estamos começando a amadurecer
como humanidade. Por enquanto, ainda estamos na infância,
ou numa pré-adolescência sofrida, de conﬂitos, de revoltas, de
guerras tolas e sem sentido. Por enquanto, buscamos sair deste
lamaçal que nós mesmos criamos, através de tantos séculos
de comportamentos individualistas e materialistas. Histórias

Libra

Escorpião

Sagitário

O seu planeta regente, Vênus, ingressou

Você está se empenhando muito

Alguns de seus projetos estão

em Áries, signo oposto ao seu, indicando

para alcançar os seus objetivos, mas

começando a dar bons resultados e

que você atrairá elogios e homenagens de todo tipo. A seu empenho não é suﬁciente para superar todos os isso pode ser um incentivo para você continuar a sua
vida lhe sorri e lhe oferece muitas oportunidades; seja no obstáculos que aparecem à sua frente. Por essa razão caminhada rumo às suas metas. Lembre-se que somente
âmbito proﬁssional que no campo afetivo e amoroso. No você deve se manter ﬁrme em seus objetivos, ao mesmo a construção solida ﬁca de pé ao longo do tempo.
entanto, você estará sujeito a imprevistos que poderão tempo em que procura formas criativas e originais para Não tenha pressa de alcançar os seus objetivos. Se
vir a atrapalhar sua agenda, mas com criatividade e jogo contornar os obstáculos. Insistindo na sua habitual e você estiver lutando para sair de uma enrascada, você
de cintura acabará dando conta e superando os novos velha toada não chegará a lugar nenhum. Os desaﬁos encontrará ﬁnalmente formas de superar e contornar
desaﬁos. Quem está envolvido num relacionamento do momento atual requerem estratégia e também aqueles obstáculos que atrapalham a sua caminhada.
ﬁrme precisa encontrar formas criativas para acender habilidade. Talvez seja melhor você dar uma completa Conﬁe. O Céu lhe enviará novas oportunidades que
novamente a chama do amor! Que tal aproveitar para repaginada em alguns de seus projetos, aqueles que você poderá aproveitar melhor por estar mais conﬁante
fazer um curso de dança juntamente com seu amado? não parecem estar dando bons resultados. Pense nisso. e determinado.

como a dessa enfermeira nos emocionam, nos envolvem, pois
mostram uma nova relação da proﬁssão com o ganho material.
Exemplos como esse são muitos. São os que já estão crescidos
e vêm estender as mãos à maioria cambaleante, oferecendo
mais uma oportunidade. Aproveitemos as chances que a vida
nos dá. Aprendamos com as almas nobres. Não desperdicemos
uma existência em buscas inúteis e estéreis como ﬁzemos de
outras vezes. O amor é o convite mais suave e mais poderoso
que recebemos diariamente. Aceitemo-lo. Entreguemo-nos a ele.
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

Capricórnio

Aquário

Peixes

Você está enfrentando algumas situações

Você está com o Sol em trânsito

O pisciano ainda está no período

difíceis que estão chegando no ápice

no ultimo decanato do seu signo, regido

pré-aniversario e por essa razão pode

da pressão e estão prestes a explodir. Marte está também pelo planeta Vênus. Este aspecto planetário estar enfrentando uma baixa de energia que pode resultar
em quadratura com Plutão, que está em seu signo, produz uma mudança energética favorável, abrindo em mal-estares de origem não facilmente identiﬁcáveis.
indicando que não faltarão conﬂitos causadores de um portal positivo para novas amizades e também Nesta semana ponha suas barbas de molho e permaneça
explosões de raiva. Existe muita luta pelo poder e por para os relacionamentos amorosos. Há um excesso de num compasso de espera, sem grandes expectativas
isso nem sempre você consegue sair vitorioso em suas eletricidade no ar, causando reviravoltas inesperadas quanto aos resultados de suas iniciativas. O mar não
iniciativas. Podem ocorrer reviravoltas inesperadas que que promovem irritação e explosões de raiva. Não está para peixe. Porém, não deixe que a inquietude
o obrigam a repaginar seus projetos, elaborando novos adianta achar que você vai manter sua agenda lhe tire o sono. Melhor você procurar atividades de
planos especialmente no campo proﬁssional. Se estiver organizada. Você precisará fazer frente a muitos lazer em contato com a natureza para recarregar suas
enfrentando um problema de saúde, essa conﬁguração imprevistos e nem sempre conseguirá manter a calma. pilhas. Enquanto isso, reveja seus planos e se empenhe
pode servir para você se livrar de vez de um vicio ou Por causa disso, e sempre que puder, procure atividades bastante para agir com mais criatividade e não repetir
de uma doença para poder recuperar o seu bem-estar. de lazer de forma a recarregar as suas energias.

os erros do passado.
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Consulta pública sobre o Enem é prorrogada até o dia 17
O Ministério da Educação prorrogou até o dia
17 de fevereiro o prazo para a sociedade opinar
sobre as mudanças no Exame Nacional do Ensino
Médio. A consulta pública, aberta no último dia
18 de janeiro, já recebeu 414 mil sugestões até
a manhã de quinta-feira (9). O prazo terminaria
na sexta-feira (10), mas foi prorrogado devido à
grande participação popular. As perguntas devem
ser respondidas pela internet, na página da Consulta
Pública. A primeira questão da pesquisa pergunta
se a aplicação do Enem deve manter o formato
atual, em dois dias, ou ser realizada em apenas um
dia, com uma prova de até 100 questões, além da

redação. Seriam, então, 5 horas e meia de duração.
A segunda questão complementa a anterior. Caso
o exame continue a ser aplicado em dois dias, os
cidadãos devem opinar sobre os mais adequados
— domingo e segunda-feira, que se tornaria
feriado escolar, dois domingos consecutivos ou,
como hoje, no sábado e no domingo. Na terceira
pergunta, quer saber a opinião sobre a aplicação
do Enem por computador. Por ﬁm, o participante
tem a oportunidade de apresentar sugestões para
o aprimoramento do exame em um texto com no
máximo 300 caracteres.

Horário de verão termina dia 19 de fevereiro
O horário de verão termina no dia 19 de
fevereiro. A partir da data, as pessoas que vivem no
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e
Espírito Santo deverão atrasar os relógios em uma
hora. O horário de verão foi iniciado no dia 15 de
outubro de 2016 e tem como objetivos aproveitar
melhor a luminosidade do dia nesta época do ano,
reduzindo o consumo de energia nos horários
de pico e evitando o uso de energia gerada por
termelétricas, que é mais cara e mais poluente do
que a gerada pelas hidrelétricas. A expectativa é que
o governo economizasse R$ 7 bilhões. Segundo o

Ministério de Minas e Energia, nos últimos dez anos,
a medida tem possibilitado uma redução média de
4,5% na demanda por energia no horário de maior
consumo e uma economia absoluta de 0,5%, o que
equivale, em todo o período do horário de verão,
aproximadamente ao consumo mensal de energia
da cidade de Brasília, com 2,8 milhões de habitantes.
Para este ano, a expectativa do Operador Nacional
do Sistema Elétrico é que a medida possibilite uma
economia de R$ 147,5 milhões, que representa o
custo evitado em despacho de usinas térmicas por
questões de segurança elétrica e atendimento à
ponta de carga no período de vigência do horário
de verão.

Dez milhões de brasileiros aguardam liberação do FGTS

Programa Minha Casa Minha Vida é ampliado
Na segunda-feira, 6 de fevereiro, no Palácio do Planalto, o presidente da República,
Michel Temer, anunciou a ampliação do Programa Minha Casa Minha Vida para 2017.
Entre os destaques estão a construção de 600 mil unidades habitacionais somente neste
ano e a ampliação dos limites de renda mensal em todas as faixas do MCMV. “É um
projeto que pensa no povo e no futuro do País”, defendeu Temer. Na ocasião, o presidente
reforçou ainda a interação de trabalho entre vários ministérios para a reformulação do
MCMV, com o foco de proporcionar a geração de empregos no País. “A construção
civil, que é um setor que temos prestigiado no nosso governo, é uma das peças chave
para a economia brasileira. O que vemos hoje é a combinação virtuosa do estímulo ao
setor com o fortalecimento de um programa social da maior relevância, que é o MCMV”,
argumentou. “Prestigiamos o setor produtivo do País e, de outro lado, apontamos para a
responsabilidade social do governo”, aﬁrmou. Segundo o ministro das Cidades, Bruno
Araújo, a entrega e a produção de mais unidades do MCMV impactarão diretamente na
geração de empregos, além da realização do sonho da população brasileira de obter a
casa própria.

Para movimentar a economia, o governo
resolveu permitir o saque do FGTS de contas
inativas. Cerca de 10 milhões de pessoas poderão
fazer os saques. A estimativa é de R$ 30 bilhões
circulando no mercado. A Caixa Econômica Federal
deve divulgar o cronograma de saques na próxima
semana e a expectativa é que o dinheiro comece a
ser liberado a partir de março. - Terá direito a sacar
o dinheiro o trabalhador que pediu demissão ou foi
demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro
de 2015; - Uma pessoa pode ter mais de uma conta

inativa; - Não poderá retirar o dinheiro quem pediu
demissão ou foi desligado por justa causa a partir
do dia primeiro de janeiro do ano passado – nesse
caso vale a regra antiga. A pessoa só poderá
sacar o dinheiro da conta inativa depois de três
anos desempregada ou sem recolher o FGTS. A
consulta ao saldo pode ser feita pela internet, com
uma senha; pelo aplicativo no celular; com o cartão
cidadão; ou nas agências da caixa. Mas tem que
ter o número do PIS.

Comunicado de abandono de emprego
Venho através deste veículo de comunicação, informar, que, Marcio Oliveira da Silva, que trabalhou
por um ano e meio, abandonou o emprego de porcenteiro na plantação de tomates, na propriedade
do Sr. Chico Mineiro. Já há duas semanas sem comunicação prévia, não cumprindo as obrigações
inerentes ao combinado entre as partes. Vizinhos e sitiantes podem testemunhar o ocorrido.
José Ricardo Venâncio de Andrade

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

Donald Trump tem chances reais de sofrer impeachment
Que bom!

Nem bem começou e já há quem quer que termine. Antes mesmo de completar
três semanas no cargo, o impeachment do presidente americano Donald Trump já
é considerado como uma pauta no horizonte da política dos Estados Unidos. Um
grupo de democratas, tenta fazer do tema uma pauta do partido. Jornais e revistas
têm publicado artigos e reportagens sobre o assunto. A petição “Impeach Donald
Trump Now” elenca argumentos para a retirada de Trump e já conta mais de 500.000
assinaturas. Há diversas petições no site da Casa Branca pedindo que o presidente
divulgue seus impostos e suas relações comerciais pessoais – o objetivo é detectar
conﬂitos de interesse que, no limite, levem a uma saída forçada do presidente. O
site de apostas Paddy Power estima em 2 para 1 as chances de um impeachment. E
até mesmo republicanos duvidam da capacidade de Trump de terminar o mandato.
Em um artigo escrito para a revista The Atlantic, Eliot Cohen, ex-consultor de
Condoleezza Rice durante o governo de George W. Bush, argumenta que “não seria a
menor surpresa se a gestão não terminasse em 4 ou 8 anos, mas muito antes disso,
com um impeachment”. Inimigos não faltam: Trump já comprou brigas dentro e
fora dos Estados Unidos; proibiu imigrantes muçulmanos; demitiu a procuradorageral; cancelou o Tratado Trans-Pacíﬁco; ameaçou o México com a construção do
muro; comprou uma briga cambial com a Alemanha; e até desligou o telefone na
cara do primeiro ministro australiano Malcolm Turnbull. Um de seus mais famosos
apoiadores, o empresário Peter Thiel, costumava dizer que “o problema com os
opositores de Trump é que eles o interpretam de maneira literal, mas não séria; e
o problema com seus apoiadores é que eles o interpretam de maneira séria, mas
não literal”. Até aqui, o melhor guia para a política trumpista tem sido exatamente
o que Trump havia dito que iria fazer. Mas ele pode continuar assim até 2020?
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COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

Seguros de veículo, residência, empresa, vida,
agrícola.

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp
Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

(43) 3461-1608
(43) 9979-5870

CONTATO:

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

www.faxinalimoveis.com.br

EMAIL: unopar0911@unoparead.com.br
FONE: (43) 3465-1454
ENDEREÇO: Av. São paulo, 402 - Centro

FONES:
(43) 3461-2222
(43) 99659-2121

LOCAÇÃO

VENDA

1) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 1) Terreno 600m², Rua São Paulo,
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

centro R$ 120.000,00

2) Casa Alvenaria, dois quartos, 2) Terreno 600m² Rua Yani de

PROVA

AGENDADA

Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
mensais

3)

Terreno

1.200m²

Rua

3) Casa Alvenaria, dois quartos, Claudemiro Gonçalves Moreira,
Residencial do lago, R$ 450,00 R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
mensais

4) Terreno 300m², Rua Candido

4) Casa Alvenaria, dois quartos, Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
Residencial Casavechia, R$ 450,00 5) Dois terrenos com área de

VENDA

mensais (duas casas disponíveis)

Consulte Valor.

TERRENOS FAXINAL

-

Casa

Alvenaria

Residencial

-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael

Casavechia(lado

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins

se ou troca-se por imóvel rural. Valor

Vieira. Consulte Valor.

R$120.000,00.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

Consulte Valor.

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

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa

R$110.000,00.

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

Cocari):

Financia-

CASAS BORRAZÓPOLIS

Consulte Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade,

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Rua 31 de Março. Asfalto, muro e grade.

-Casa

Consulte Valor.

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA.

IMÓVEL RURAL
-Sítio

30

de

alq.

07

mecanizado

Alvenaria

Resid.Cassarotti:Laje.

Valor R$110.000,00.
e

CASAS MAUÁ DA SERRA

possibilidade de mecanizar mais 04alq.

Imóveis em vários bairros da cidade,

17alq de pastagem e 06alq de reserva

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje

barracão de 120m, mangueira, área toda

ou forro PVC.

cercada com cerca paraguaia e a 04km de
Faxinal. Consulte Valor.

LOCAÇÃO

CASAS FAXINAL

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02

Doce. Prox. da rodovia. Município de

quartos. Valor R$650,00 mensal.

Borrazópolis-Pr.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos.

IMÓVEL COM. FAXINAL

Valor R$690,00 mensal.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos.

com contrato de locação ativo). Consulte

Valor R$600,00 mensal.

Valor.

-Casa Alvenaria – Centro: 02 quartos.

CASAS FAXINAL

Valor R$650,00 mensal.

Imóveis em vários bairros da cidade,

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte).

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Valor R$880,00 mensal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo

sala, cozinha e wc social. Terreno 11,30x20.

dia. Consulte Valor.

600,00m² cada, com duas casas

5) Casa Alvenaria, 3 quartos, residenciais e barracão, situada a
Conjunto

Padre

João

Carlos Av Brasil 1142, R$ 850.000,00

Araujo, R$ 500,00 mensais

6) Casa Alvenaria, Rua Alberto

6) Casa Alvenaria, 2 quartos, Bartels 204, centro R$ 200.000,00
Rua Marta Bueno de Camargo, 7) Casa Alvenaria, Av Brasil,

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), Geograﬁa - 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.

R$ 500,00 mensais (cinco casas com a Rua 14 de Dezembro, R$disponíveis)

550.000.00

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 8) Casa Alvenaria, terreno área de
Pastor Luiz Santiago 160, R$ 600m², Rua Ismael Pinto Siqueira
460,00 mensais

1101, R$ 200.000,00

8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 9) Casa Madeira 200m², terreno
Manoel Ozorio Teixeira 64, R$ de 600,00m², Rua Mato Grosso,
500,00 mensais

R$ 120.000,00

9) Casa Alvenaria, 3 quartos, 10) Casa Alvenaria situada a
Rua Goias 347 centro, R$ 600,00 Rua João Sansonovski 63, R$
mensais

350.000,00

10) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 11)
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais

Casa

Alvenaria

127m²,

terreno 420,00m², Rua Presbítero

11) Sobrado dois quartos, Rua Joaquim

L.

Melo

262,

R$

Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 150.000,00
660,00 mensais

12) Casa Alvenaria, Rua 14 de

12) Sobrado dois quartos, Rua Iani dezembro 542, R$ 600.000,00
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 13)
mensais.

Casa

Alvenaria

98,00m²

terreno 600,00m², Rua São Paulo,

13) Barracão, Rua Antonio Garcia R$ 250.000,00
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

14) Casa Alvenaria Rua João

14) Barracão, Rua Antonio Garcia Leandro Barbosa 308, Jd Nutrimil
da Costa, R$ 900,00 mensais

R$ 90.000,00

15) Sala comercial, Rua Ismael 15) Casa Alvenaria, terreno de
Pinto Siqueira 875, R$ 450,00 440,00m² Rua Anita Garibaldi
mensais.

245, R$ 130.000,00

