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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)

UNIVERSO E SEUS MISTÉRIOS
Astrônomos testemunharam raro renascimento estelar
pela primeira vez

No coração da nebulosa Stingray, a 2.700 anosluz da Terra, fica uma pequena e antiga estrela
conhecida como SAO 244567. Os astrônomos têm
observado ela por décadas, e agora eles podem
confirmar que testemunharam um fato incrível: o
renascimento de uma estrela, algo que nunca foi
visto antes. Entre 1971 e 2002, a temperatura
da superfície da SAO 244566 aumentou muito: de
20.000°C para 60.000°C. Ao mesmo tempo, a estrela
contraiu. Ela tinha quatro vezes o tamanho de
nosso Sol e ficou com apenas um terço do diâmetro de nosso astro-rei. Agora,
observações feitas no telescópio espacial Hubble revelaram que a estrela
começou a esfriar e a expandir novamente — nos últimos anos, a sua superfície
estava com uma temperatura de 50.000°C. Mas o que está acontecendo, de
fato? Nicole Reindl, um astrônomo da Universidade de Leicester que tem
estudado a SAO 244567 por anos, acredita que nós vimos o antes e depois
de um “helium flash”, um fenômeno astronômico que acredita-se que ocorre
com gigantes vermelhas de pouca massa. Essencialmente, como o hidrogênio
no núcleo das estrelas é esgotado, o hélio desperdiçado é deixado de lado,
aumentando a temperatura e a densidade do núcleo até que ele se torne
quente o suficiente para o hélio queimar. Então, com tudo isso você terá
o flash — um período intenso e curto de fusão de hélio que faz com que a
estrela se expanda e brilhe consideravelmente. “A liberação da energia
nuclear pela força do flash que já estava numa estrela compacta começa a
expandir novamente em dimensões gigantes — é o cenário de renascimento”,
explicou Reindl em um comunicado. Esta não é a primeira vez que astrônomos
estudaram estrelas deste tipo. No entanto, é a primeira oportunidade que
nós testemunhamos as fases de aquecimento e refrigeração da transformação.
O processo de evolução estelar tipicamente leva de milhões a bilhões de
anos. Ver uma estrela se desenvolver em questão de décadas nos lembra
do dinamismo de nossos vizinhos cósmicos — e o quão pouco entendemos as
forças que os moldam.

NASA aprova missão para Marte em 2018
InSight, a missão que vai estudar o interior
de Marte, foi oficialmente aprovada pela
NASA e recebeu uma data de lançamento para
5 de maio de 2018. O projeto espacial estava
previsto para ser oficialmente iniciado em
março de 2016, mas foi adiado por conta de um
vazamento no sistema a vácuo no instrumento
principal da missão. Agora, InSight tem
previsão de chegada no Planeta Vermelho para 26 de novembro. A missão tem
como objetivo descobrir como planetas rochosos, como Marte e a Terra, são
formados e evoluem. Segundo um relatório da InSight, o planeta vermelho
foi escolhido porque "ele esta menos ativo geologicamente do que a Terra",
então "deve guardar um histórico mais completo de suas estruturas".

AUTO POSTO

PILAR

(43) 3474-1241

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

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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LINGUA DE FOGO
Parece que ta tando o replise da novela Avenida
Brasil, Vardomiro, Tufão, Carminha e Santinha, formam

muié os outros dois são os meus. Ta tudo certo!
Porque atacadista de fora ganha licitação? Não
seria melhor o prefeito prestigiar os comerciantes da

o quarteto da cornitude. Eta Ferro!!
Segundo um cidadão catugiense - Tem prefeitura
que está gastando muito com a folha de pagamento.

cidade, pois eles pagam impostos no município. Não
dá pra entender!
Jornalista embriagado não enxerga as cumadinhas,

Tá no Blog!
Que dá muitos raios, faz mal pras visitas. É vero!

da Terra da Uva, em lanchonete na Terra do Tumati.

Que nem diz o veio deitado: ninguém escapa de

Que aço do véinho! É vero!

um bom par de chifres. Basta fazer par! Que maldade
Dito por um cidadão gozador - Estrangeiro
poderoso da Terra da Uva, aﬁrma que 20 anos atrás era

(43) 9933-4422

Dito por homem bicho – Essa é a primeira vez que
eu vejo um vice trabaiá. Ele é meio folclórico, mas se
continuar assim, aprovo. Spider!

um verdadeiro mestre das artes marciais, não deixava

Dito num buteco - Acho que vou achar um jeito de

seus inimigos em pé no tatame. Dá-lhe samurai!!! Mas

ir pra uma cadeia superlotada. Quem sabe não arrumo

é melhor ter cuidado, porque o Choco late é quente.

uma boa indenização nas custas dos otários livres. É

Fuja loko!

vero!

Segundo um ilustre morador - Na Terra do Café

De um cidadão que precisou - Tem lugar em que o

a coisa ta mais parada do que água de poço. Só a

povo tem que viajar muito pra consultar. Será? Porque?

cornitude prospera. Náo é só ai!

Onde? Com a palavra...

O povo pergunta – A atual, fala que vai moralizar,

Tem dimenor que vai estudar pra advogado.

mas parece que não mudou nada, o povo da saúde

Será que é pra advogá em causa própria? Tem gente

continua usando carro público pra ir almoçar. Com a

apostando que não vai longe!
Dito por um cidadão meio embriagado e meio...

palavra...
Na Terra do Boi Macho a menina da Jandira lisinha

Devido a desomação, a desmulheração vem crescendo.

ta que ta. Dizem que agora ta deixando um bigodinho.

Quem sabe no futuro aja uma chance pros heteros

Cuidado pra quem mostra a coisinha. Eu sou um

novamente. Fuja loko! Será que ele é?

túmulo!
Tem um gordinho machinho que ﬁca ameaçando
os outros. Ameaça é a arma dos covardes!
Na Terra do Pau, valeti chegou bêbado em casa e
viu 4 pés na cama e pensou: aqueles dois é da minha

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.

Filósofo da Terra da Uva

Antes vem a enganação, a ilusão, a mentira - Essa é a realidade da política brasileira, nos estados,
municípios e união. Infelizmente!
Valete da terra do saquê amargo, sonhou que tinha morrido e estava frente a frente com são Pedro. Perguntou
então ao bom velhinho: estou no céu? Não, ele disse. Você está num local de transição, hoje você irá passar o dia
no céu, amanhã você irá para o inferno, depois disso você irá escolher onde quer ficar. Mas preste bem atenção na
escolha, pois não tem volta. Então, ele pegou o elevador e subiu para o céu. O local era lindo, com diversas cascatas
de água límpida e transparente, onde diversas pessoas se banhavam, outros liam livros sentados à sombra de algumas
árvores e anjos tocavam harpas. Andou um pouco e avistou algumas ovelhas pastando. Sentou-se então á sombra de
uma grande árvore e ficou observando. Depois de algumas horas, já estava entediado, pois o marasmo era total. Pegou
então o elevador e desceu até o inferno. Chegando lá, avistou um grande campo de golfe, onde diversas pessoas comiam
e bebiam ao redor de uma grande mesa. Ao lado, havia uma churrasqueira e lindas mulheres semi-nuas dançavam ao
som de uma animada banda. Uma das pessoas veio ao seu encontro, convidando-o para a festa. Levou-o então para
conhecer o anfitrião, que era o churrasqueiro. Ele foi tratado como um rei, lhe ofereciam bebidas e todas as mulheres
queriam dançar com ele. O tempo passou rapidamente e ele teve que retornar para fazer a sua escolha. Ao se despedir,
todos lhe pediram que retornasse, pois ali todos os dias eram de festa. Pegou então o elevador e subiu para falar com
São Pedro disse-lhe então, que queria ir para o inferno, pois foi onde ele se sentiu em casa. São Pedro, então lhe
perguntou novamente: você tem certeza, pois não haverá uma segunda chance. Tenho, respondeu o valete. Pegou então
o elevador e desceu para o inferno. Ao descer do elevador, caiu direto num grande caldeirão de água fervente, depois
de muitos gritos, foi despejado numa piscina cheia de merda. Sempre que tentava levantar a cabeça para respirar, o
anfitrião, com um grande garfo empurrava sua cabeça para baixo. Desesperado, pergunta então ao anfitrião o que tinha
acontecido, como as coisas, de um dia para o outro haviam mudado tão radicalmente. Ele responde: ontem, a gente
estava em campanha; hoje já conseguimos o seu voto. – Filósofo da Terra da Uva
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O ﬁm das comissões provisórias está
próximo
O ministro Gilmar Mendes e demais ministros da Corte
Eleitoral reuniram-se na terça-feira, 14 de fevereiro, com
representantes de 28 partidos políticos registrados junto a Justiça
Eleitoral. O objetivo do encontro foi discutir, entre outros assuntos,
aspectos da Resolução TSE nº 23.465/2015, que estabeleceu
um prazo para a substituição dos diretórios ou comissões
provisórias dos partidos por órgãos deﬁnitivos. Segundo o
ministro, a questão dos órgãos provisórios dos partidos políticos
vem evoluindo satisfatoriamente no plano estadual, mas ainda
tem atrasos signiﬁcativos no plano municipal. O presidente
do TSE destacou a necessidade de que esse quadro seja
superado, tendo em vista as discussões de reforma política
que têm ocorrido na sociedade e no parlamento. “Até mesmo
o debate sobre modelos eleitorais que aí está, em que alguns
falam de voto em lista, ﬁca extremamente difícil se trabalharmos
com esse modelo de diretórios provisórios, porque se tem um
sistema ultra-centralizado, sem qualquer democracia interna”,
frisou. Outros aspectos do projeto de lei, que afetam o poder de
regulamentação da legislação eleitoral do TSE, também foram
ressaltados pelo presidente da Corte Eleitoral. “Levamos ao
presidente Rodrigo Maia a questão da prestação de contas. Não
nos parece adequado praticamente retirar [da Justiça Eleitoral]
a capacidade de sanção. Em se tratando de recursos públicos,
isso acabaria eivado de inconstitucionalidade”, advertiu.

Novo ensino médio deve ser implementado a
partir de 2019
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse na quintafeira (16) que o novo ensino médio estará implementado em
todo o país a partir de 2019. "Há prazos para os estados se
adequarem a essa realidade. A Base Nacional Comum Curricular
só estará concluída até o ﬁnal de 2017. Não poderíamos
exigir a implementação plena pelos estados em 2018. Então,
isso será feito com mais profundidade só em 2019", disse. A
reforma do ensino médio foi sancionada na manhã de hoje pelo
presidente Michel Termer. Entre as principais mudanças estão
à ﬂexibilização curricular, a ampliação da carga horária e a
formação técnica dentro da grade do ensino médio. O próximo
passo a ser dado é implantar a Base Nacional Comum Curricular
que, atualmente, está sendo elaborada por um comitê presidido
pelo Ministério da Educação. Segundo o ministro, o ensino médio
é diferenciado em cada unidade da federação e, por isso, a
implementação da reforma será discutida com os conselhos e
secretarias estaduais, para que cada um faça as adequações
necessárias. ?A lógica é preservar as peculiaridades e valorizar
o protagonismo dos sistemas estaduais?, disse Mendonça ao
falar sobre a distribuição dos conteúdos da base durante os três
anos do ensino médio. Mendonça Filho esclareceu ainda que os
estados terão suporte técnico e ﬁnanceiro para a implementação
do novo currículo e do tempo integral. Segundo o ministro, R$
1,5 bilhão já foram disponibilizados para este ano e o próximo
para aumentar as matrículas no ensino integral. Hoje, 6% das
matrículas do ensino médio são para o ensino integral e a meta
é dobrar esse número em três anos.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 20/02 a 26/02
Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317

Duplicação da BR-376 entra na fase ﬁnal
As equipes executam serviços no novo asfalto, entre
os quilômetros 354 e 349. A maior parte do trecho recebe
pavimentação, enquanto outros em etapa mais adiantada são
sinalizados. Além da duplicação da pista, serão construídas uma
trincheira próxima à comunidade indígena de Queimadas e um
novo viaduto, cujo desvio para o início das obras no local foi
iniciado em janeiro. As obras, realizadas pela Concessionária
CCR Rodonorte, são acompanhadas por técnicos do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), que
deﬁne as prioridades do pacote de duplicação, previsto para
ser entregue na totalidade em 2020. “Com o diálogo aberto
entre a concessionária, o Governo do Estado e as prefeituras,
as obras estão avançando nessa importante rodovia, que tem
papel fundamental para a economia do Paraná. São melhorias
que garantem mais segurança e agilidade na estrada”, diz o
secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa
Filho. Para o empresário Cláudio Jarmes de Lima, dono de uma
imobiliária em Ortigueira, as obras representam um avanço
na economia da região. “Não tem nem o que comparar. Há 40
anos eu moro aqui e lembro quando vendia porco. A estrada
era muito ruim. O caminhão quebrava e a gente só ia conseguir

sair dali no outro dia, perdendo a entrega. Hoje está muito bom”,
relembra. Além da duplicação em Ortigueira, um novo trecho
da duplicação da BR-376 está em execução em Imbaú. Serão
seis quilômetros de duplicação, entre os quilômetros 388 e 382.
Em alguns pontos, a primeira camada do pavimento está sendo
aplicada e, em outros, a terraplanagem é ﬁnalizada. Também
já foram iniciados os trabalhos para a construção de um novo
viaduto sobre a Rodovia do Papel (PR-160), no quilômetro 386.
Outra etapa prevista é a construção de um viaduto na altura
do quilômetro 384, ligando duas partes do município. As obras
avançam em outros dois trechos. Em Tibagi, no distrito de Alto
Amparo, são detonadas rochas no paredão ao lado da pista,
entre os quilômetros 440 e 438. As detonações devem seguir
por mais três meses. Entre Apucarana e Califórnia, no Norte
do Estado, o novo entroncamento está na etapa ﬁnal. Também
avançam os trabalhos de construção de um novo viaduto de
acesso ao aeroporto, no quilômetro. 249. Desde o ano passado,
21 quilômetros de duplicação na Rodovia do Café já foram
entregues. As obras beneﬁciam cerca de 500 mil moradores
da região Norte e dos Campos Gerais. No total, estão previstos
investimentos da ordem de R$ 1 bilhão.

Delator detalha esquema do PMDB da Câmara
Braço direito do corretor Lúcio Bolonha Funaro, o empresário
Alexandre Margotto detalhou em seu acordo de delação
premiada como o grupo político do PMDB da Câmara, liderado
por Eduardo Cunha e Geddel Vieira Lima, atuava na liberação
de valores para grandes empresas junto a órgãos públicos,
em especial a Caixa. O acordo foi tornado público ontem
pelo juiz Vallisney de Souza, da 10.ª Vara Federal do Distrito
Federal. Como revelou o Estado na edição da sexta-feira, 17,
nos depoimentos prestados à Procuradoria da República no
DF, Margotto disse que a Vice-Presidência de Pessoa Jurídica
da Caixa, comandada pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima
(PMDB-BA) de 2011 a 2013, era mais rentável para Funaro que
a Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias, a cargo
de Fábio Cleto, que delatou desvios em operações bilionárias
do banco público. Ele também aﬁrmou que o corretor ganhou
uma casa como forma de receber um dívida de propina devida
pela holding J&F. Ao Estado, Joesley alegou que vendeu o
bem ao corretor. No primeiro anexo, o colaborador explicou a
origem do seu relacionamento com Funaro, Fábio Cleto e outros
investigados pela força-tarefa de procuradores que uniﬁcou as

investigações das operações Sépsis, Greenﬁeld e Cui Bonno?.
Ele contou que foi ele quem apresentou Cleto a Funaro. Nos
depoimentos relacionados aos anexos 2, 3 e 4, o empresário
detalhou a utilização de suas empresas e as de Funaro no
recebimento de valores oriundos de negociações junto aos
órgãos públicos. No anexo 5, ele explicou como funcionava
o “esquema geral” do grupo, desde o relacionamento com
as empresas até a liberação dos investimentos do FI-FGTS
e de carteiras administradas pelo fundo. Nesse tópico, ele
apontou as ilicitudes envolvendo o investimento do FGTS
no empreendimento do Porto Maravilha, sob comando das
empreiteiras Carioca Engenharia, Odebrecht e OAS. Margotto
conﬁrmou que Cunha e Cleto receberam propina para liberar
o aporte do empreendimento. J&F. Segundo Margotto, o
empresário Joesley Batista, presidente da holding que controla
empresas como a JBS, Vigor e Alpargatas, era habitualmente
visto no escritório de Lúcio Funaro. O delator aﬁrmou que
Batista sabia que Funaro repassava valores recebidos dele
para políticos em troca da liberação dos empréstimos e aportes.

PIS/Pasep para nascidos em março e abril está liberado
Desde quinta-feira (16), o Ministério do Trabalho está
liberando o pagamento do Abono Salarial do PIS/Pasep anobase 2015, para nascidos em março e abril. A partir dessa data,
também serão pagos servidores públicos com inscrições de
ﬁnal 6 e 7, que devem sacar o valor no Banco do Brasil. Já os
trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro
em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. O recurso

ﬁcará disponível para saque até 30 de junho de 2017. Depois
dessa data, o dinheiro retornará para o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). O abono salarial ano-base 2015 é um
benefício concedido a quem trabalhou com carteira assinada
por pelo menos um mês naquele ano, com remuneração mensal
de até dois salários-mínimos.

Convocação da lista de espera do Sisu já começou
A convocação dos candidatos que estão na lista de espera
do Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu) está sendo feita desde
quinta-feira (16). A segunda chamada será divulgada pelas
instituições públicas de ensino que utilizam o Sisu para o acesso
ao ensino superior e os candidatos que manifestaram interesse
em participar da lista devem acompanhar as informações junto à
faculdade escolhida. Essa etapa não envolve mais o Ministério
da Educação (MEC). O Sisu seleciona os estudantes com
base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao

todo, foram oferecidas por meio do sistema 238.397 vagas de
graduação em 131 instituições públicas de todo o país, como
universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos.
Cada instituição de ensino deﬁne o cálculo que utilizará para
a seleção e ingresso dos novos alunos. O MEC ainda não
divulgou o total de vagas preenchidas. De acordo com a pasta,
foram 2.498.261 inscritos no Sisu, e 4.880.047 inscrições, já
que quase todos os candidatos ﬁzeram duas opções de curso.
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O C O R R Ê N C I A S

Casa pega fogo em Faxinal
Bombeiros Comunitários de Faxinal foi acionado no dia 15 de fevereiro,
para atender um incêndio em ediﬁcação, às 3 horas da madrugada, na
Rua Ana Neri, próximo a Escola Maria Muziol, no perímetro urbano de
Faxinal. Segundo informações do agente da Defesa Civil Clóvis Maia,
uma casa construída em madeira foi completamente destruída. O local era
habitado por um senhor, mas que há alguns meses foi embora, deixando a
residência desabitada. Moradores do Bairro reclamavam para a Polícia, que
o local era ponto de encontro de usuários de droga. Quando os Bombeiros
chegaram ao endereço, todas as providências foram tomadas, mas apenas
um pequeno cômodo, que ﬁca anexo ao imóvel, não foi destruído. Ninguém
ﬁcou ferido e as causas estão sendo apuradas.
Suspeitas de tráﬁco em Faxinal
Por volta das 22h20min de quarta-feira, dia 15 de fevereiro, a PM estava
em patrulhamento, quando recebeu, via Copom, a informação que na área
central da cidade, estavam duas jovens vendendo entorpecentes próximo a
Igreja Mãe da Unidade. De posse das características, a equipe deslocou até
o endereço, mas ao perceber a presença policial, as acusadas evadiram-se.
Foram realizadas buscas e foram localizadas, Juliana Aparecida dos
Santos, 19 anos, e uma menor de 13 anos. As mesmas dispensaram um
invólucro, que foi localizado pela equipe contendo 19 buchas de cocaína
pronta para venda. Foram encaminhadas até a Delegacia de Faxinal para
as providências. As acusadas negaram os crimes de tráﬁco.
Furto de gado em Faxinal
Em Faxinal, no dia 17 de fevereiro, pela manhã, um homem de 70
anos, morador de uma chácara, disse que ouvir barulho à noite, mas não
viu ninguém. Quando o dia amanheceu, percebeu que a cerca do pasto
estava cortada, algumas marcas de pneus no barro e deu falta de duas
cabeças de gado.
Roubo em creche em Rio Branco do Ivaí
Na Rua Rio Ivaí, foi percebido arrombamento de uma creche. Uma
funcionária disse que a janela de uma sala do fundo foi quebrada e que do
interior da creche foram furtados alguns aparelhos eletrônicos e alimentos.
Roubo a residência em Faxinal
Em Faxinal, na Avenida Brasil, ladrões arrombaram uma casa na
Avenida Brasil, boletim registrado por volta das 3 horas da madrugada
da terça-feira, 14 de fevereiro. Segundo informações de uma moradora, a
mesma saiu por volta das 23 horas, retornando às 3 horas da madrugada
de terça-feira, 14 de fevereiro de 2017, quando percebeu que a porta da
frente estava aberta e que seu notebook, que ﬁcou em cima da mesa,
havia sido furtado. Foi levada também a quantia de R$ 1.800,00, dinheiro
que estava guardado no guarda roupas. A vítima relatou que existe uma
janela na parte dos fundos, a qual estava quebrada há muito tempo e que
o indivíduo poderia ter entrado por este local.
Roubo a residência em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, também no dia 13 de fevereiro, às 09 horas, na
Rua Guarapuava, uma mulher de 31 anos, ausentou–se de sua residência,
por volta das 23h50min, para ir a um sítio, sendo que ao retornar, por
volta das 01h00min, juntamente com seu ﬁlho, encontrou a janela de sua
residência arrombada. Foram levados vários pertences.
Preso por roubo e ameaça
Em Rio Branco do Ivaí, no dia 15/02, por volta das 11 horas, funcionários
do Supermercado Compre Bem, ﬂagraram Jonathan dos Santos Ribeiro,
de 25 anos, cometendo furto dentro do estabelecimento. Ao ser indagado e
informando que a PM seria avisada, o acusado fez menção de estar armado,
proferiu ameaças, inclusive dizendo a pessoa que o abordou primeiro,
que ele deveria cuidar melhor de seus ﬁlhos, porque eles poderiam ﬁcar
sem pai, o que foi interpretado como ameaça de morte. Disse ainda, que
voltaria para matá-lo. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso. Ele negou
que tenha cometido os crimes
Índio é suspeito de roubo
Por volta das 23 horas, de 15 de fevereiro, na Rua São Paulo, em
Grandes Rios, dois homens entraram em uma residência. A vítima de 40
anos, relatou que estava no Distrito de Ribeirão Bonito e ao chegar de
volta a sua casa, foi dormir, mas acordou com barulho e ao veriﬁcar, notou
que duas pessoas estavam dentro do quintal. “O morador aﬁrmou que era
um homem conhecido por Índio, o qual segundo a vítima possui cabelos
compridos. A segunda pessoa não conhece e nem conseguiu passar
qualquer característica. Informou ainda, que foram furtadas, as chaves
da casa e as chaves de sua motocicleta”, informou o boletim da PM. Uma
pessoa que diz ser parente de Índio, diz que ele nega a acusação e não
tem nada a ver com ela.
Formanda de Mauá da Serra morre em acidente
A cidade de Mauá da Serra ﬁcou chocada e comovida com a morte da
jovem Fernanda Ferreira, de 27 anos. Em uma de suas últimas postagem
na rede social, ela escreveu, "Partiu Colação", frase publicada junto com
uma foto. A moça trabalhava na empresa Sementes Mauá e o acidente
aconteceu no domingo, dia 12 de fevereiro, na PR-445, próximo ao
distrito de Irerê, entre Londrina e Tamarana, por volta das 7h30. Segundo
informações, a estudante de agronomia da Universidade Filadélﬁa (Uniﬁl)
havia colado grau na noite de sábado, 11 de fevereiro, no Moringão, em
Londrina. Informações levantadas pelo Corpo de Bombeiros indicam
que a jovem trafegava na rodovia, sentido Mauá da Serra, onde residia,
quando perdeu o controle avançando para a pista contrária e batendo de

frente com um caminhão que levava uréia para Cambé. A causa apontada
nesta informação, não foi conﬁrmada pela Polícia Rodoviária, que aﬁrmou
que estes detalhes, serão melhor apurados. Os bombeiros acreditam que
a vítima morreu na hora. Com a colisão, o caminhão também perdeu o
controle e bateu no barranco, na pista contrária. O motorista não sofreu
ferimentos, aﬁrmam os bombeiros, mas estava bastante abalado. O corpo
da jovem foi retirado pelos socorristas por volta das 9h, mas a remoção do
caminhão demorou mais tempo, provocando lentidão no trecho durante
quase toda a manhã.
Acusado de homicídio é detido em Faxinal
No dia 16 de fevereiro, foi preso Carlos Eduardo Pereira dos Santos,
acusado de homicídio em Faxinal. Sua prisão foi realizada na Avenida
Brasil, após constatação que ele tinha um Mandado de Prisão em aberto.
Carlos Eduardo, disse que estava apenas vendendo bolinhos para uma
instituição de recuperação, conhecida como AMUV. "Esta equipe de serviço
foi acionada com informações que um rapaz estava em atitude suspeita na
Praça Teotônio Vilela, diante da informação, foi até o local onde encontrou
o indivíduo sendo identiﬁcado como Carlos Eduardo. Realizada a busca
pessoal no mesmo, foi localizado a de quantia de R$ 122,00 em notas
trocadas e uma chave. Ao questioná-lo sobre a quantia em dinheiro,
alegou que era resultado da venda dos bolinhos. Após consulta junto ao
sistema, foi constatado que o abordado possuía um mandado de prisão por
homicídio qualiﬁcado", informou a PM. O detido foi entregue na Delegacia.
Jovem é morto com tiro calibre 12 em Mauá da Serra
Um jovem que já tinha passagens pela polícia foi morto aparentemente
com um tiro de espingarda calibre 12, na cidade de Mauá da Serra. Segundo
informações, populares acionaram a Polícia por volta das 22 horas, de
quarta-feira, dia 15 de fevereiro, informando que na frente da Cooperativa
Sicredi, mais precisamente na Av. Jamil Assad Jamus esquina com a
Rua São Judas Tadeu, havia um rapaz caído e que populares ouviram
estampido de um tiro. As informações foram apuradas com populares,
sendo que um deles conﬁrmou que era amigo do jovem e que seu nome
era Junior Soares Alves, de 21 anos. O indivíduo morto já era conhecido
do meio policial, inclusive há pouco tempo foi ferido com pelo menos cinco
facadas e um disparo de arma de fogo. "Foi possível veriﬁcar um perfuração
nas costas que pode ter sido provocada por uma arma de grosso calibre.
Tomamos as devidas providências e acionamos o IML de Apucarana.
Quando chegamos ao local, não havia ninguém para testemunhar ou
contar o que realmente aconteceu", disse um dos policiais militares que
atendeu a ocorrência. Há informações que a própria mãe da vítima, disse
que havia aconselhado o ﬁlho várias vezes, mas que ele não a ouviu e,
por isso, sofreu as consequências.
Ex-namorado é acusado de roubo em Grandes Rios
Um rapaz foi preso acusado de assalto em Grandes Rios. Ele nega
o delito, mas a denúncia partiu de sua ex-namorada. A moça contou que
na Rua Piauí, às 03:45 da madrugada, de 18 de fevereiro, foi agredida
e teve o carro roubado por um rapaz de nome Adriano Barbosa. Veja o
relato que consta no Boletim da Polícia Militar. "No local a vítima aﬁrmou
que foi agredida pelo seu ex namorado, de 28 anos, ainda que o rapaz
roubou o veículo Fiat Palio, placas CRM-4839, bem como seus pertences
que estavam no interior do carro, entre eles, o celular, bolsa e roupas de
sua ﬁlha. Feito patrulhamento, foi localizado o referido Pálio, na Avenida
Brasil, com a Rua São Paulo. Foi realizada a abordagem e dado voz de
prisão ao condutor. Todos foram encaminhados a Delegacia de Grandes
Rios para providências", relatou o Boletim. Familiares de Adriano, dizem
que tudo não passou de uma confusão entre ex-namorados e que aﬁrmar
que isto seria um roubo, é algo absurdo.
PMs feridos durante ocorrência em Rosário do Ivaí
Uma ocorrência policial foi registrada como ameaça, danos, lesão
corporal, resistência, desacato e embriaguez ao volante em Rosário do
Ivaí. Ao ﬁnal, quatro homens e uma mulher, foram detidos. Tudo começou
com um acidente, na Rua Mato Grosso, em frente a Pointer Informática,
para o qual foram solicitados os soldados, Reis e Marcelo. Ficou apurado
que uma Honda/Cg 150 Titan de cor azul placa BHZ-9838 colidiu com um
veículo /Classic LS de cor prata placas AUI-0589, estacionado. Segundo
consta no Boletim da PM, o condutor da moto estava com sintomas de
embriaguez e em determinado momento, o proprietário da moto começou
a tumultuar jogando os documentos no chão e promovendo xingamentos
contra os soldados. O condutor do Classic, também era ameaçado. Ao
dar voz de prisão ao acusado de desacato, além dele, que não acatou a
ordem de prisão, várias pessoas, incitadas pelo autor do delito, partiram
para cima da equipe desferindo socos e pontapés, sendo necessário o
uso de força física moderada com bastão e spray espargidor. Em meio a
confusão, um deles, o Bruno, foi preso, mas antes levado para o Hospital
Santa Casa de Misericórdia para ser medicado devido aos ferimentos
causados na queda de motocicleta. "Na Santa Casa um homem de nome
Wagner Aparecido da Costa, partiu novamente para cima da equipe
policial, momento em que uma enfermeira empurrou os policiais para
fora da sala de atendimento e trancou a porta de entrada impedindo os
policiais de entrarem. Foi neste momento que a pessoa de Bruno, que
havia sido detido, correu e pulou uma janela de aproximadamente cinco
metros de altura, evadindo-se do local e tomando rumo ignorado. Outra
enfermeira abriu a porta, a qual foi agredida por um dos envolvidos.
Após serem medicados, policiais e preso, os detidos eram levado para a

delegacia, quando chegou uma mulher que também promoveu desacatos,
xingamentos e acusações, a qual foi detida", informou o Boletim da PM.
Com a chegada de uma viatura de Grandes Rios, o apoio saiu em buscas
pelo fugitivo, onde o mesmo foi localizado em um pasto próximo a casa de
uma tia dele. Bruno encontrava-se junto com outro indivíduo, o Wagner,
tentando serrar a algema, o qual reagiu e entrou em luta corporal com
um dos policiais e tentou evadir-se novamente, mas foi seguido e preso.
No atendimento da ocorrência, um dos policiais fraturou a mão e sofreu
um corte no braço esquerdo. O outro teve hematomas pelo corpo. Todos
envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Policia Civil de Grandes
Rios para serem tomadas as devidas providências.
Polícia identiﬁca ladrões que invadiram chácara
A Polícia de Faxinal registrou um assalto às 21 horas, de segunda-feira,
13 de fevereiro, na Rodovia PRC 272, contra a Chácara Uchibaba, no Bairro
São Pedrinho, cuja moradora é Márcia Assaka Uchibaba, 49 anos. Após
o crime praticado, um dos elementos, de nome Alan Ribeiro Pedroso, 19
anos, foi identiﬁcado através de um álbum da Polícia Civil, onde constam
imagens de militantes que vem agindo na região. O reconhecimento foi
feito, graças a uma investigação da PC, comandada pelo delegado Antônio
Silvio Cardoso, que levou o álbum a uma testemunha. "A equipe composta
pelo delegado de Faxinal, Antônio Sílvio Cardoso, e o investigador Rodrigo
Paula Martins, foi até a Rua Castro Alves, numeral 88, onde estava Alan
Ribeiro Pedroso. Ele foi conduzido até a delegacia e feito o reconhecimento.
Outros três participantes também podem ser presos a qualquer instante",
informou a Delegacia de Polícia. Além de Alan, foi reconhecido também
um menor de idade, que teria participado do crime. O ﬂagrante foi feito
na Delegacia de Polícia Civil e segundo informações, Alan já teria sido
reconhecido também como autor de outro roubo. Segundo a vítima, quatro
indivíduos armado de revolver calibre. 38 e com uma faca, invadiram sua
propriedade rural; seu ﬁlho, Alessandro Takeshi Uchibaba Yamanaca, entrou
em luta corporal com um dos assaltantes, mas um bandido armado fez
ameaças para que ele parasse. Os meliantes levaram amarraram mãe e
ﬁlho e os levaram para um dos quarto. Eles também levaram a camionete
Ranger com placas ﬁnal 2503 e outros objetos como: dois televisores, um
de 42 polegadas e o outro de 32 polegadas; 3 aparelhos de telefone celular;
jóias; carteira com documentos pessoais; cartões de bancos diversos; e
aproximadamente R$1000,00 em dinheiro. Eles fugiram com a referida
caminhonete roubada, fazendo ameaças contra a família. Mais tarde uma
das vítimas conseguiu realizar contato com a equipe policial que emitiu o
alerta de roubo para toda região.
Presos tentam rebelião em Faxinal
No ﬁnal da tarde de sexta-feira, dia 17 de fevereiro, de 2017, houve um
princípio de rebelião na Cadeia Pública de Faxinal. Segundo a Polícia Civil,
os detentos estavam na área do banho de sol, o solário, e se recusavam a
voltar para os cubículos, inclusive, exigiam que um auxiliar de carceragem
entrasse nas celas com eles, com o objetivo de fazê-lo refém e conseguir
o intuito, que era a fuga em massa. Houve várias tentativas de negociação
pacíﬁca, mas como a Polícia Civil não obteve sucesso, foi acionada a
Rotam de Ivaiporã. Com a chegada do reforço, que entrou na cadeia,
os rebelados voltaram para suas celas e a situação voltou ao normal. A
cadeia pública de Faxinal está com 43 presos e não ﬁcou claro qual era
o real motivo do princípio de rebelião.
Jovem morre afogado em cachoeira de Faxinal
Segundo informações dos Bombeiros Comunitários de Faxinal, e a
Polícia Civil, jovens da região de Londrina estavam praticando rapel na
Cachoeira do Chicão II, lugar excelente para este tipo de esporte, mas
infelizmente um jovem faleceu vítima de afogamento. “As informações
iniciais dão conta de que eles estavam na Cachoeira do Chicão, e que
um jovem de nome José Edson de Menezes Neto, de 22 anos, que não
sabia nadar, entrou no poço da cachoeira e ﬁcou escorado nas pedras,
sendo que em um determinado momento ele escorregou e caiu na parte
funda, o que o levou a morte por afogamento”, informou a Polícia Civil
que iria instaurar um inquérito para apurar mais detalhes. José Edson era
morador da cidade de Alvorada do Sul e integrava o grupo de Londrina.
O corpo foi resgatado por Bombeiros, passou pelo IML, antes de ser
liberado para familiares.
Presos por porte e ameaça
Na noite de sábado (18), a PM de Grandes Rios, estava em
patrulhamento quando recebeu, via 190, a informação que havia uma
pessoa fazendo ameaças com arma de fogo em uma residência. Chegando
ao local, a equipe de plantão, em contato com a vítima, Leandro da Cruz
Lopes, esta informou que estava em sua casa com familiares quando a
pessoa de Gonçalo Leal Ramos chegou com uma arma de fogo ameaçando.
Ainda segundo Leandro, o motivo das ameaças seria porque a irmã de
Gonçalo estava em sua residência. A equipe se deslocou até a casa do
acusado, onde o mesmo correu para os fundos e dispensou um objeto.
No local, a equipe abordou Gonçalo Leal Ramos, 31 anos e Siderlei Leal
Borba da Silva, 18 anos, sendo que com Siderlei foram encontradas 03
munições calibre 38. Ao fazer uma varredura, os soldados encontraram
o objeto dispensado por Gonçalo, um revólver marca Taurus, calibre 38
e 05 munições intactas calibre 38. Siderlei confessou ser proprietário da
arma. Foi dada voz de prisão aos mesmos e encaminhados até a Delegacia
de Grandes Rios para as providências. Ambos os detidos, em especial o
Gonçalo, negaram o crime de ameaça e as acusações a eles imputadas.
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ATENÇÃO POLÍTICOS

APP/Sindicato decide que a greve será a
partir de 15 de março

Os administradores públicos paranaenses têm à sua
disposição, a partir de agora, um instrumento legal que lhes
permite corrigir, voluntariamente, erros de gestão e, dessa
forma, afastar penalidades ou sanções. O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR) regulamentou o Termo de Ajuste de
Gestão. O TAG sujeita o gestor a um plano de ação, relacionando
medidas e prazos para a regularização de determinada falha
administrativa. A regulamentação foi dada pela Resolução nº
59/2017, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas
(DETC) do último dia 7. A possibilidade está aberta, também,
aos gestores de entidades privadas que recebem dinheiro
público. O TAG não impede a ﬁscalização, o processamento
e o julgamento das contas, atos ou fatos que não tenham
sido por ele contemplados. Também não evita a imposição
de sanções no caso de irregularidades não abrangidas pelo
instrumento ﬁrmado. “Este é um recurso que abre ao gestor
público oportunidade real de sanar falhas administrativas antes
mesmo que elas se avolumem, evitando as consequências
advindas de um julgamento pela irregularidade das contas”,
observa o presidente do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral,
que acrescenta: “O objetivo das cortes de contas nunca é
sancionar o gestor, mas assegurar que o dinheiro recolhido ao
contribuinte seja aplicado segundo os princípios que regem a
administração pública”.

A APP-Sindicado decidiu pela greve, mas após 30 dias do
início do ano letivo de 2017, que começou dia 15 de fevereiro.
Sendo assim, em 15 de março, o movimento começa em todo
Paraná. "O governo tem sido taxativo com a sua interpretação
sobre o direito à hora-atividade e sobre a necessidade de punir
educadores doentes e a categoria irá responder à altura: dia
15 de março começa a greve geral nacional dos professores e
funcionários da educação", diz nota divulgada pelo Sindicado,
logo após a assembleia realizada em Maringá, no dia 11 de
fevereiro. Até o começo da grave, a categoria está em “Estado
de Greve”, o que signiﬁca que, neste período, realizará um
calendário de mobilizações chamado “Jornada de Luta e
Resistência Rumo à Greve da Educação”. Para a categoria,
este é o momento estratégico de dialogar com a comunidade
escolar, com as lideranças locais e regionais e também o
momento de eleição dos representantes escolares nas escolas.
Veja nota publicada pelo Governador no site oﬁcial - "Governo
do Estado lamenta a decisão do sindicato dos professores,
que prejudica mais de um milhão de alunos da rede pública
estadual do Paraná e suas famílias. As últimas paralisações
deixaram prejuízos próximos a R$ 100 milhões, em contratações
de temporários para reposição de aulas, merenda estragada e
transporte escolar fora do período letivo tradicional. A Secretaria
de Estado da Educação ressalta que as resoluções que tratam
da distribuição de aulas têm amparo legal e que o Estado
implantou as promoções e progressões em janeiro, conforme
acordado com a categoria e, portanto, não vê necessidade de
paralisação. Conforme já anunciado, as faltas serão lançadas
quando iniciar a greve", diz nota.

Termo de Ajuste de Gestão permitirá correção
antecipada de irregularidades nas contas
enviadas ao Tribunal

Carlos Velloso recusa convite para ministro
da Justiça

Pequeno produtor terá facilidades para
formalização

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
publicou, na quarta-feira (15), a Instrução Normativa que
estimula a criação e a formalização de agroindústrias familiares.
As regras que orientavam a produção de laticínios, ovos e
mel comuns aos médios e grandes produtores agora foram
ﬂexibilizadas para viabilizar os pequenos negócios. Assinada
pelo ministro Blairo Maggi, a Instrução Normativa é voltada
para estabelecimentos de até 250 metros quadrados. Com
a mudança, são adequadas as exigências de equipamentos
e de instalações para essas pequenas agroindústrias sem
abrir mão de parâmetros higiênicos e sanitários, preservando
a segurança dos alimentos e a saúde pública. “A medida é
para a indústria quase artesanal, formada por milhares de
produtores, que só precisavam de oportunidade para crescer”,
aﬁrmou o ministro. Exemplos de adequações são a dispensa,
em situações especíﬁcas, de equipamentos como resfriador à
placa, tanque de estocagem e equipamento de pasteurização
rápida. No caso da utilização de leite proveniente somente
da produção própria é dispensado também o laboratório. As
instalações também podem ser anexadas à residência, desde
que tenham acessos independentes e não precisam ter uma
sede para o Serviço de Inspeção.

Ou o STF é lento ou Moro é rápido

Por que nenhum político envolvido na Lava Jato
foi condenado pelo Supremo após 3 anos?

Gerôncio busca recursos com Artagão em
Curitiba

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos
Velloso recusou na sexta-feira, 17, o convite do presidente
da República, Michel Temer, para comandar o Ministério da
Justiça. Ele havia sido escolhido para ocupar o cargo deixado
por Alexandre de Moraes, indicado para ocupar uma cadeira
no STF. Na noite da quinta-feira, 16, ele havia dito ao jornal O
Estado de S. Paulo que aguardava a resposta de clientes de
seu escritório de advocacia para dar uma resposta ao presidente
sobre o convite. Segundo ele, para que não houvesse conﬂito
de interesse. Caso assumisse o Ministério da Justiça, Velloso
teria de deixar de atuar como advogado, seguindo o Estatuto
da Advocacia. “Eu quero servir o meu país”, disse Velloso na
ocasião. Segundo Velloso, ele havia transmitido a Temer, às
21h30 da quinta-feira, que estava “tentando afastar questões
pertinentes a contratos” que exigiam a participação direta dele
para dar a resposta deﬁnitiva ao presidente. A questão foi
encaminhada para ser avaliada pelo setor de compliance da
multinacional. De acordo com o ex-presidente do STF, o prazo
limite combinado com Temer para a decisão era sexta-feira (17).

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, o prefeito de Rosário
do Ivaí, Ilton Kuroda, acompanhado do diretor de projetos
Fabrício de Sá, e o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio
Carneiro Rosa, estiveram com o secretário da Justiça, Trabalho
e Direitos Humanos do Paraná, deputado Artagão Júnior, na
quarta-feira, 15 de fevereiro. Na oportunidade, discutiram a
aplicação dos recursos via emenda parlamentar. Cada município
terá direito a R$ 250 mil através de emenda do deputado
Artagão Júnior ao orçamento do Estado de 2017. Para deﬁnir
a destinação dos recursos é necessária a realização de uma
audiência pública. O prefeito Gerôncio ainda reforçou o pedido
de uma viatura para a Polícia Militar.

A primeira fase da Operação Lava Jato foi deﬂagrada em
março de 2014. Passados três anos, as denúncias se acumulam,
mas nenhum político com foro privilegiado foi condenado no
Supremo Tribunal Federal (STF). Apenas quatro viraram réus.
Na tentativa de afastar críticas de intervenção na operação, o
presidente Michel Temer prometeu que afastará deﬁnitivamente
ministros do seu governo que venham a ser processados dentro
da Lava Jato - mas como os números mostram, pode demorar
muito para que isso eventualmente ocorra. Em contraste, o juiz
Sergio Moro já condenou 87 pessoas, algumas mais de uma
vez, por diferentes crimes, totalizando 125 sentenças. Entre eles
estão políticos sem mandato e que, portanto, perderam o foro,
como o ex-ministro José Dirceu (PT) e o senador Gim Argello
(ex-PTB). A grande diferença de ritmo das duas instâncias
do Judiciário causa controvérsia. De um lado, há quem veja
na suposta lentidão do Supremo uma janela aberta para a
impunidade. De outro, críticos do trabalho de Moro acreditam
que o juiz estaria atropelando as garantias dos acusados ao
acelerar os processos.
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Os irmãos, Antonio e Carlos, com o empresário Silvio Daineis, proprietário do Laticínio Dal Ben, de Grandes Rios. O
melhor queijo do Vale do Ivaí.

Bar do Miranda em Faxinal

Alessandro Sartor Chicowski se forma em Agronomia, para
orgulho dos pais, Marlene e Hipólito. Parabéns!!

Bar do Irmão em Faxinal

Bar do Chapadinhos em Faxinal

Tonhão do Bar no Só Negócios

Macaco da Terra do Boi e família na Terra do Tumati

O Radialista e amigo da Novo Dia de Faxinal, Nilton Bueno

Dimaior, Mara e Dimenor no Depósito Ferri
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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)

Jaqueline Such de Melo de niver em Faxinal. Parabéns!!

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.

Facãozeiros de Faxinal no Só Negócios

Airton Garcia de niver em Borró. Parabéns!!

Aparecida Fornel de niver em Faxinal. Parabéns!!

Fabrício Ferreira de Camargo dse niver em Grandes Rios. Parabéns!!
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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.

Turini lidera frente contra contratos de
pedágios

Frente contra renovação do pedágio retoma ações
e audiências públicas

A Frente Parlamentar contra Prorrogação dos Contratos de
Pedágio retomou seus trabalhos, com o reinício das sessões
ordinárias na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados
integrantes reuniram-se, na terça (14), pela manhã para avaliar
as ações do ano passado e deﬁnir estratégias e iniciativas para
2017. O deputado estadual Tercilio Turini, um dos fundadores e
um dos principais articuladores da Frente Parlamentar, ressalta
a importância da mobilização dos deputados estaduais e de toda
sociedade para não permitir que os contratos com as concessionárias
de pedágio. “As atuais concessões são benéﬁcas somente para as
empresas, que já faturaram bilhões com as tarifas de pedágio mais
caras do Brasil. A população vem pagando há quase 20 anos, mas
não recebe as contrapartidas das obras previstas nos contratos, de
responsabilidade das concessionárias. É um absurdo. Esse modelo
não pode mais se repetir”, aﬁrma Tercilio Turini. A Frente Parlamentar
tem solicitações para realizar audiências públicas sobre os contratos
de pedágio em Guarapuava, Campo Mourão e Apucarana. No ano
passado, os deputados reuniram diversos segmentos da sociedade
nos encontros em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz
do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Paranaguá e Lapa.

PSOL recorre e STF decidirá sobre Moreira
Franco
O PSOL entrou com recurso na sexta-feira no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a decisão de Celso de Mello que
manteve a nomeação de Moreira Franco (PMDB) como ministro
do governo Michel Temer e o consequente foro privilegiado
nas investigações da Operação Lava Jato, o que irá levar a
discussão sobre o caso para o plenário da Corte, que reúne
os 11 ministros do tribunal. Na quarta-feira (15), Celso de
Mello já havia dito que, se houvesse recurso do PSOL ou da
Rede, outro partido que foi ao tribunal contra a nomeação,
ele enviaria o caso ao plenário do STF. “Se tiver recurso, vai
para o plenário”, disse, salientando que isso exigiria pedir um
parecer sobre o caso ao procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, um dos chefes da Lava Jato, e intimar Moreira Franco,
que não foi ouvido antes da concessão da liminar, apenas
Temer, responsável pela nomeação, apresentou justiﬁcativa,
dizendo que o ato não teve a intenção de diﬁcultar a ação da
Justiça. Os partidos alegavam, no entanto, que a indicação
serviu para blindar Moreira Franco com foro privilegiado em
meio às delações premiadas da Odebrecht. Somente no acordo
de colaboração do ex-diretor de Relações Institucionais da
empreiteira, Claudio Melo Filho, o ministro foi citado 34 vezes.
Segundo o ex-executivo, o apelido de Moreira nas planilhas
do departamento de propinas da empreiteira era “Angorá”.

Governo divulgou o calendário de saque o FGTS

Período de saque começa no dia 10 de março e segue até 31 de julho. A sistemática de pagamento
pela Caixa Econômica Federal considera o mês de aniversário dos trabalhadores
O presidente da República, Michel Temer, anunciou, na terça-feira, 14
de fevereiro, o cronograma de pagamento das contas inativas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No total, as contas somam cerca de
R$ 43,6 bilhões e mais de 30 milhões de trabalhadores têm direito ao saque.
Em seu discurso, o presidente Temer ressaltou que o pagamento do FGTS
não somente injeta recursos na economia do País como proporciona, ainda,
a tranquilidade social. ”Se todos sacarem serão R$ 40 bilhões ingressando
na economia. E o interesse é tão grande que, há 10 minutos, abriu-se o site indicando as datas de saque e já conta com 480 mil
acessos”, pontuou Temer. De acordo com a Medida Provisória 763/2016, tem direto ao pagamento de conta inativa o trabalhador
que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A medida engloba 49,6 milhões de contas e a
previsão é de que a medida injete mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira. O pagamento das contas inativas começará a
ser feito no dia 10 de março até 31 de julho. A sistemática leva em consideração o mês de aniversário do trabalhador. A Caixa
Econômica Federal abrirá 1.891 agências no primeiro sábado após o início do cronograma mensal de pagamento, exceto em
abril. Excepcionalmente, em fevereiro, as agências selecionadas também terão atendimento exclusivo no sábado (18), com
objetivo de solucionar dúvidas sobre o saque, regularização de cadastro dos trabalhadores e cadastramento de senha do Cartão
do Cidadão. Mais informações podem ser adquiridas por meio do telefone 0800-726-2017 ou no portal exclusivo www.caixa.
gov.br/contasinativas. Na página, o trabalhador pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763, o valor que tem a
receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

Educação vai cobrar aulas da matriz curricular
Nota divulgada no site do Governo do Estado, diz que a Secretaria de
Estado da Educação alerta toda a comunidade escolar, incluindo estudantes e
suas famílias, professores, funcionários e diretores, que não aceitará atividades
estranhas aos temas curriculares nas escolas ao invés do cumprimento dos
conteúdos da matriz curricular, aos quais os alunos têm direito. “Conforme o
sindicato dos professores tem divulgado amplamente desde sua assembleia,
no sábado, 11 de fevereiro, a categoria pretende fazer aulas em frente à
escola, com cunho de protesto e alheio ao conteúdo curricular. Isso, não
podemos aceitar, pois os estudantes têm direito, todos os dias, a cinco aulas
de 50 minutos”, disse a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres. “Os alunos não devem ﬁcar fora do espaço
escolar em atividades diferentes das disciplinas, pois no período em que estão na escola eles ﬁcam sob a responsabilidade
do Estado e os nossos diretores serão cobrados em relação a isso”, acrescentou Ana Seres. “Se forem feitas aulas de apenas
trinta minutos, os estudantes é que serão prejudicados, pois faltarão cem minutos de aula e haverá diﬁculdade em se cumprir
as 800 horas/aula previstas em lei”, observou a secretária. “Portanto, estamos orientando que seja lançada falta para quem não
cumprir sua carga horária. Lembro ainda aos diretores que eles são responsáveis pelos alunos no período de aulas e por garantir
aos professores que assim quiserem o direito de dar a aula de 50 minutos”, destacou. Mesmo que haja proposta de reposição
posterior, os prefeitos já comunicaram a Secretaria da Educação que não terão condições de oferecer o serviço de transporte
em período extraordinário, devido a restrições orçamentárias. “Esse é mais um complicador que pode prejudicar muito nossos
alunos”, frisou Ana Seres. Ela reiterou que, conforme já anunciado, as faltas dos professores serão lançadas para quem não
comparecer ao trabalho, seguindo orientação da Casa Civil e da Procuradoria Geral do Estado. No último sábado (11), a categoria
deliberou por greve a partir do dia 15 de março e uma série de mobilizações que incluem “aulas públicas em frente às escolas”.
A secretária lembra que após as duas greves a Ouvidoria da Secretaria da Educação recebeu reclamações de estudantes e pais
descontentes com doutrinação em sala de aula.

Segundo pesquisa Lula lidera disputa para 2018
Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria a
disputa com os demais adversários, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada na
quarta-feira pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). De acordo
com o levantamento, Lula apresenta hoje 30,5% das intenções de votos
contra 11,8% de Marina Silva; 11,3% do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ). O
senador Aécio Neves (PSDB-MG) aparece apenas em quarto colocado, com
10,1%. Ciro Gomes (PDT-CE) tem 5% e o presidente Michel Temer conta com
3,7%. A soma de branco/nulo ou indecisos, chega a 27,6%. Esses valores têm
como base a consulta de intenção de voto estimulada, quando os nomes dos
candidatos são apresentados aos entrevistados. No cenário de consulta espontânea, quando não é apresentado nenhum nome
aos entrevistados, Lula também lidera com 16,6% as intenções. Neste caso, Bolsonaro aparece em segundo com 6,5% e Aécio
Neves em terceiro, com 2,2%. A soma de branco/nulo ou indecisos, chega, contudo, a 67,8%. "O presidente Lula ganha hoje em
todos os cenários. Se as eleições fossem hoje, facilmente seria eleito como presidente da República. Há também um crescimento
bastante signiﬁcativo do Jair Bolsonaro, que mostra esse nicho de pessoas que pensam de forma diferente da média", aﬁrmou o
presidente da CNT, Clésio de Andrade. Na avaliação dele, também pesa a favor de Lula o fato de a pesquisa ter sido realizada
num período em que a Dona Maria Letícia, esposa do petista, havia falecido. "Não tem dúvida. Estamos chegando à conclusão
de que todos os aspectos pesaram. O passionalismo, a comoção e provavelmente alguma coisa de saudade dos bons tempos
do Lula", considerou. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 a 11 de fevereiro. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios
de 25 unidades federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de conﬁança.
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coluna

e spÍrit a
Abnegação

A evolução espiritual é um fenômeno bastante complexo, que
se dá em sucessivas fases. No começo, predomina a natureza
corpórea. Dominada pelos instintos, a criatura dedica seu tempo
e seu interesse a atividades comezinhas. Comer, vestir-se,
abrigar-se, procriar e cuidar da prole, eis a que se resumem
suas preocupações. Nesse período, o egoísmo é marcante. Os
instintos de conservação da vida e da preservação da espécie
têm absoluta preponderância. Com o tempo, o ser começa a
desvincular-se de sua origem. A inteligência se desenvolve, o
raciocínio se soﬁstica e o senso moral desabrocha. As invenções
tornam possível gastar tempo com questões não diretamente
ligadas à sobrevivência. Viver deixa de ser tão difícil, sob o
prisma material. Em compensação, começam os dilemas morais.

HORÓSCOPO
Áries
A conﬁguração desta semana atinge
particularmente o seu signo, envolvido

um escândalo. A sensibilidade se apura e a criatura aspira por
realizações intelectuais e afetivas. Essa nova sensibilidade
também evidencia que o próximo é seu semelhante, com igual
direito a ser feliz e realizado. Gradualmente se evidencia a
igualdade básica entre todos os homens. Malgrado possuidores
de talentos e valores diversos, não se distinguem no essencial.
Uma chama divina os anima e a todos conduzirá aos maiores
cimos da evolução. Contudo, o abandono dos hábitos toscos
das primeiras vivências não é fácil. Séculos são gastos na árdua
tarefa de domar vícios e paixões. As encarnações se sucedem
enquanto o Espírito luta para ascender.
O maior entrave para a libertação das experiências dolorosas
é o egoísmo, que possui forte vínculo com o apego às coisas

O Espírito necessita libertar-se do apego a coisas transitórias.
Apenas assim ele adquire condições de viver as experiências
sublimes a que está destinado. Quem deseja sair do primitivismo
deve combater o gosto pronunciado pelos gozos da matéria.
O melhor meio para isso é praticar a abnegação. Trata-se de
uma virtude que se caracteriza pelo desprendimento e pelo
desinteresse. A ação abnegada importa na superação das
tendências egoístas do agente. Age-se em benefício de uma
causa, pessoa ou princípio, sem visar a qualquer vantagem ou
interesse pessoal. Certamente não é uma virtude que se adquire
a brincar. Apenas com disciplina e determinação é que ela se
incorpora ao caráter. Mas como ninguém fará o trabalho alheio,
é preciso principiar em algum momento. Comece, pois, a praticar
a abnegação. Esforce-se em realizar uma série de atitudes com
foco no próximo. Esqueça a sua personalidade e pense com
interesse no bem alheio. Esse esforço inicial não tardará a dar
frutos. O gosto pelo transitório lentamente o abandonará. Ele
será substituído pelos prazeres espirituais. Você descobrirá a
ventura de ser bondoso, de amparar os caídos e de ensinar os
ignorantes. Esses gostos suaves e transcendentes o conduzirão
a esferas de sublimes realizações.
Redação Momento Espírita

A conﬁguração planetária dessa semana

A solução de muitos de seus problemas

tem a particularidade de acontecer na área

poderá aparecer subitamente, quase por

Urano. Assuntos legais em andamento podem chegar uma intervenção cirúrgica para eliminar deﬁnitivamente regente avança no signo de Aquário permitindo que
a um ponto ﬁnal, mas a conclusão não acontecerá sem um problema que está atrapalhando seu bem-estar. Se você faça planos para o seu futuro que lhe permitem
controvérsias e até mesmo com agressões verbais ou tiver alguma pendência ﬁnanceira para quitar, também sonhar com a realização de seus desejos. Por outro lado,
físicas. Por essa razão não se envolva em discussões poderá ser resolvida deﬁnitivamente. Aproveite, então, nada acontece sem algum estresse, pois você precisará
a menos que seja indispensável. O perigo de acidentes e não adie mais as decisões que precisa tomar. Vênus enfrentar inúmeros desaﬁos, especialmente devidos a
é muito grande, por essa razão não se exponha em transita em Áries, indicando a possibilidade de fazer mudanças e adaptações que serão necessárias em função
situações de risco, nem em aventuras. Muita prudência parcerias e concluir acordos que serão importantes para dos imprevistos. Por causa do estresse você estará
ao praticar esportes. Como Vênus, o planeta do amor, o seu crescimento proﬁssional. Você precisará usar de bastante inclinado a discutir a relação, seja no âmbito
também está em seu signo, os namoros e as paixões muita estratégia se quiser encontrar ótimas soluções familiar que amoroso. Porém, o céu desta semana está
estão na sua ordem do dia! Aproveite.

para concluir seus projetos proﬁssionais.

Câncer

muito tenso e não aconselho essas discussões!

Leão

Virgem

A Lua do ﬁnal de semana se encontra

O Sol ingressa no signo de Peixes e

O Virginiano se beneﬁcia com a

em Sagitário, indicando ser este um

modiﬁca as energias indicando uma

passagem do Sol na oposição ao

momento ideal para uma viagem de férias. Você semana mais intimista e os prazeres irão se concentrar seu signo, pois esta conﬁguração atrai benefícios,
estará de bom humor, podendo sentir previamente o em reuniões familiares e na companhia de amigos ou oferecendo ocasiões de alegria e de lazer na companhia
clima alegre que poderá desfrutar. No entanto, você entes queridos. Apesar do seu signo não estar envolvido de entes queridos. Você poderá receber elogios e
deve evitar se sobrecarregar de tarefas porque um diretamente na conﬁguração tensa dessa semana, homenagens no ambiente proﬁssional. Se estiver
aspecto tenso da Lua em meados da semana indica a aconselho evitar as aglomerações, para não se expor num relacionamento afetivo, aproveite esta semana
possibilidade de dores articulares e nos joelhos. Não se a situações de risco. O eclipse solar anular que será para esquentar o seu relacionamento com momentos
canse. O eclipse solar anular do ﬁnal de semana pode visível na America do Sul inﬂuencia diretamente o seu românticos. O momento é ideal para promover a
evidenciar um problema familiar que está pendente há signo, podendo marcar esta e a próxima semana com cooperação e a colaboração entre parceiros, inclusive
muito tempo e é causador de preocupações. Este não eventos relativos a doenças ou hospitalizações. Todo em seus negócios e iniciativas proﬁssionais. Cuide
é um bom momento para discutir a relação, nem na o cuidado é pouco!

de sua saúde, pois estará sensível a intoxicações de

família e nem no ambiente proﬁssional.

frutos do mar.

corpóreas. Quanto mais se aferra aos bens materiais, mais o
homem demonstra pouco compreender sua natureza espiritual.

Gêmeos

diretamente na conjunção de Marte com o planeta relativa à sua saúde, podendo indicar a necessidade de encanto e deixa você muito otimista e esperançoso. Seu

Com a razão desenvolvida, a responsabilidade surge forte nos
caminhos espirituais. O que antes era admissível passa a ser

Touro

Libra

Escorpião

Sagitário

Durante o trânsito difícil entre Vênus,

Você parece estar carregando um fardo

Você é um ser social e parece estar

seu regente, e o planeta Plutão, algumas

pesado e está pensando em estratégias

sempre olhando o lado positivo da

situações amorosas difíceis acabarão chegando a capazes de superar as suas diﬁculdades. A pressão vida, porém, ultimamente os obstáculos que a vida lhe
um ponto de pressão que forçará um enfrentamento pode ser muito alta e em certos momentos você parece apresenta estão tirando o seu bom humor. De qualquer
entre os parceiros. Por essa razão, seria melhor evitar
não dar conta de tudo. Pense numa forma de aliviar maneira a conﬁguração desta semana lhe oferece
neste momento qualquer DR (discutir a relação) para
a pressão compartilhando as suas preocupações com uma boa chance para você conseguir concluir algo
não acabar causando rupturas deﬁnitivas. Este é um
pessoas de sua conﬁança. Dividindo os desaﬁos você importante, especialmente no âmbito proﬁssional onde
momento difícil também para o âmbito proﬁssional
se sentirá aliviado e evitará que o estresse prejudique a colaboração de seus colegas será imprescindível. Até
onde situações tensas forçam parcerias ou acordos que
a sua saúde. De qualquer maneira, em muitos casos, mesmo as pessoas de sua família encontrarão uma forma
tem diﬁculdade de se concluir favoravelmente. Você
poderá precisar tomar uma decisão deﬁnitiva sobre desabafar ou mesmo explodir pode servir de válvula de colaborar com você. Tente manter um cotidiano
assuntos ﬁnanceiros. Saiba administrar a situação. de escape para aliviar a pressão interior que poderia simples, sem arroubos excessivos, para conseguir
Cuide também de sua saúde, evitando o estresse e resultar em doenças. Redescubra a sua paz interior manter a harmonia entre o físico e a mente. Mesmo
controlando a irritação.

Capricórnio
As conﬁgurações astrológicas desta
semana indicam que uma situação tensa

relevando os assuntos menos importantes.

Aquário

sob pressão procure manter a calma.

Peixes

Os objetivos que você ambicionava

O Sol entra em seu signo e vem renovar

há algum tempo chegaram ﬁnalmente

as suas energias promovendo bem-estar e

chegará ﬁnalmente a um ponto ﬁnal. A pressão sob mais perto e isso irá animá-lo a ir adiante trilhando harmonia. Sob essas boas inﬂuências astrais se sentirá
a qual você tem vivido nas últimas semanas irá se ﬁrmemente o caminho escolhido. Porém, se você mais otimista e esperançoso e começará a modiﬁcar
esvaziando aos poucos e você conseguirá ﬁnalmente desejar mudar as suas perspectivas, seja receptivo às sua atitude diante dos obstáculos que a vida ainda
chegar a uma solução desejada. Na sua vida pessoal opiniões de amigos e parceiros, enriquecendo-se com lhe propõe. O campo afetivo e amoroso será muito
podem surgir novas e agradáveis amizades capazes de elas, mas ao ﬁnal, tome suas resoluções após uma beneﬁciado e você poderá pensar num novo romance

CENTRO ESPÍRITA

enriquecer a sua vida compartilhando atividades de lazer boa reﬂexão sobre o assunto em questão. Nada de ou ainda tornar o atual mais ﬁrme e agradável. Afaste
em ótima companhia. Aproveite para relaxar um pouco precipitação! Agindo de forma equilibrada conseguirá as dúvidas de sua cabeça e avance ﬁrme em direção

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

e desestressar-se face os inúmeros compromissos que melhores resultados. O momento é indicado para você aos seus objetivos. No ambiente de trabalho conseguirá
a vida proﬁssional lhe apresenta. Um bom equilíbrio iniciar novos planos e também para ir complementando emplacar algumas de suas idéias o que lhe confere

Paz, Amor, Verdade e Justiça

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

entre mente e corpo o ajudará a superar os desaﬁos os projetos já em andamento. Use o seu tempo livre ﬁrmeza e credibilidade. Acolha conselhos e criticas
para relaxar.
que ainda o aguardam.
para poder complementar e aprimorar os seus planos.
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Quase 2,5 milhões de paranaenses podem
sacar o FGTS

A partir de março, mais de 30 milhões de trabalhadores
terão direito a fazer o saque de contas inativas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) , 2.402.759 só no Paraná.
Para o Secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos,
Artagão Júnior, o dinheiro do FGTS vai ajudar a economia do
Estado. “O valor total a ser sacado pelos paranaenses passa
de três milhões de reais. Um dinheiro que vai ser gasto aqui no
estado, já que mais da metade dos trabalhadores tem até R$
500 para sacar, outros quase 25% dos trabalhadores têm de
R$500,00 a R$ 1.500,00, e só 20% têm valores que passam
dos R$1.500,00”, comenta Artagão Júnior. - Quem tem direito?
- O trabalhador que tem saldo em uma conta inativa até 31
de dezembro de 2015. Ou seja, se ele pediu demissão ou foi
demitido por justa causa. Antes, era preciso esperar três anos
para sacar o FGTS de uma conta inativa. Agora, quem foi
desligado de uma empresa até 31 de dezembro de 2015 vai
poder sacar o saldo que ﬁcou na conta.Uma conta ﬁca inativa
quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção
ou rescisão do contrato de trabalho. Quem está trabalhando
também pode sacar o valor de uma conta inativa. Mas é preciso
que o desligamento do emprego anterior tenha acontecido até
31 de dezembro de 2015. Para saber se tem direito a sacar o
benefício, o trabalhador pode acessar o site da Caixa ou ligar
no 0800-726-2017. O trabalhador deve ﬁcar atento porque
quem perder a data limite para o saque – 31 de julho de 2017
só poderá fazer o saque de contas inativas em outras situações
previstas em lei, como aposentadoria ou após a conta de FGTS
permanecer sem depósitos por 3 anos ininterruptos. Conﬁra
o calendário para saque do FGTS: Nascidos nos meses de:
janeiro e fevereiro – a partir de 10/03/2017; março, abril e
maio – a partir de 10/04/2017; junho, julho e agosto – a partir
de 12/05/2017; setembro, outubro, novembro – a partir de
16/06/2017; dezembro – 14/07/2017.

Dengue na conta de água

As contas de água dos consumidores paranaenses deverão
conter em um local visível e destacado advertências sobre os
riscos de água parada quanto à transmissão de dengue, zika
vírus e chikungunya. É o que propõe o projeto de lei nº 136/2016,
de autoria do deputado Paulo Litro (PSDB), que foi aprovado
em primeiro turno na sessão plenária da terça-feira, 14 de
fevereiro, na Assembleia Legislativa do Paraná. De acordo com
a matéria, o alerta terá que ser impresso nos seguintes termos:
“FIQUE ATENTO – A água parada é criadouro para o mosquito
transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya – doenças que
podem MATAR”. Na justiﬁcativa, o parlamentar aﬁrma que a
proposta proporciona mais uma forma de divulgação de combate
às doenças, já que todas as residências recebem contas de
água e com isso se garante amplitude e alcance de mais uma
ação para evitar locais propícios para a criação e proliferação
do mosquito. A matéria recebeu 42 votos favoráveis e retornará
ao Plenário para ser apreciada em segunda votação.

Fux arquiva mandado de segurança sobre medidas anticorrupção
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
extinguiu mandado de segurança que questionava a tramitação
do projeto sobre as dez medidas anticorrupção. A medida foi
tomada na noite de sexta-feira (17), após o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, anunciar que pediria conferência de
mais de 2 milhões de assinaturas que apoiavam o projeto.
"Considerando os ofícios encaminhados pelos senhores
presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e
juntados aos autos, denotando o cumprimento da ordem liminar
e o atendimento da pretensão do impetrante, julgo extinto o
processo", decidiu o ministro. Parlamentares ainda podem
entrar com recursos na Corte caso julguem que o Congresso
está descumprindo a ordem do STF. Apoiado pelo Ministério
Público Federal, o texto surgiu após o início da Operação
Lava Jato e foi apoiado por mais de 2 milhões de membros
da sociedade civil. No entanto, o projeto sofreu alterações por

parlamentares, que incluíram no projeto punições para juízes
e integrantes do Ministério Público por abuso de autoridade.
O texto chegou ao Senado, porém, antes da votação, Fux
concedeu uma liminar (decisão provisória) a pedido de um
deputado para determinar a devolução do texto à Câmara. No
entendimento do ministro, o projeto deveria ser votado como
projeto de iniciativa popular, que tem rito próprio, e não como
um projeto de lei comum, como ocorreu. Neste caso, a Câmara
tem por protocolo aﬁrmar que não tem condições de conferir
as assinaturas, votando a proposta popular como projeto de lei
comum. Maia contrariou o procedimento, pedindo autenticação
das assinaturas. Com isso, o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, informou que devolveu o projeto à Câmara também
nesta sexta-feira. Na opinião de Fux, o vai e volta da tramitação
da proposta de iniciativa popular é "violar a Constituição e dar
as costas para o povo".

MEC gastou quase 300 mil reais em campanha com youtubers
Os canais “Você Sabia?” e Pyong Lee não foram os únicos
que produziram vídeos favoráveis à Reforma do Ensino Médio
no YouTube em troca de patrocínio público do Ministério da
Educação (MEC), ação revelada na edição desta sexta-feira
do jornal Folha de S.Paulo. Em resposta às questões do site de
VEJA, o MEC revelou que a campanha com “inﬂuenciadores”
reuniu seis canais e um custo total de 295 mil reais aos cofres
públicos. Além dos dois, os canais “Rafael Moreira”, “Malena”,
“T3ddy” e “Rato Borrachudo” também ﬁzeram a divulgação,

escolhidos atendendo a “critério de veiculação de mídias digitais”.
Até quinta-feira, não havia nenhuma menção ao patrocínio
nas publicações dos dois canais citados na matéria do jornal.
A pasta se defende e aﬁrma que não orientou os youtubers a
omitirem em seus vídeos que se tratava de conteúdo patrocinado.
Segundo o MEC, a contratação e orientação aos canais, é de
responsabilidade da agência contratada e que a recomendação
era de que os posts contivessem “informações que identiﬁcam
ser conteúdo publicitário.”

Filho de Lobão na Lava Jato
É de Família!

A Polícia Federal (PF) deﬂagrou a Operação Leviatã,
desdobramento da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal (STF), que tem como objetivo o cumprimento de seis
mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do
STF Edson Fachin, referentes à inquérito instaurado a partir
de provas colhidas no âmbito da Lava Jato. Entre os alvos da
operação estão o ex-senador do Pará Luiz Otávio e o ﬁlho
do senador Edison Lobão (PMDB-MA), Márcio Lobão. Os
mandados decorrem de representação feita pela PF no curso
das investigações que apuram pagamentos de 1% de propina
a dois partidos políticos sobre as obras da Hidrelétrica de Belo
Monte, por parte das empresas que participavam do consórcio.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção
, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estão sendo
cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro
, em Belém e Brasília , nas residências dos investigados e
escritório de trabalho. A investigação segue em segredo de
Justiça. Segundo a PF, o nome da operação é uma referência
a obra “O Leviatã”, do ﬁlósofo político Thomas Hobbes. Nesta
obra, ele aﬁrma que o “homem é o lobo do homem”, comparando
o Estado a um ser humano artiﬁcial criado para sua própria
defesa e proteção, pois se continuasse vivendo em Estado de
Natureza, guiado apenas por seus instintos, não alcançaria a
paz social.

Ligações entre ﬁxos e celulares vão ﬁcar mais baratas
As tarifas das ligações locais e interurbanas feitas de
telefones ﬁxos para móveis ﬁcarão mais baratas a partir do dia 25
deste mês. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), os valores das chamadas locais terão redução de
16,49% a 19,25%. Já para as ligações interurbanas, a queda
será de 7,05% a 12,01%. A queda no custo das ligações se deve
à redução dos valores de interconexão, montante cobrado de
uma empresa pelo uso da rede de outra para a realização de

ligações. Desde 2014, a tarifa de interconexão vem caindo e
novas reduções devem acontecer até 2019, segundo previsão
da Anatel. Por determinação da agência, ao mesmo tempo
em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações
do país devem aumentar os investimentos na ampliação das
redes de dados, na qualidade de serviços e no atendimento
aos consumidores.
Fonte Agência Brasil.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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TCE emite alerta a 43 municípios por despesas com pessoal
Em 2017, o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) já expediu alerta de despesa
de pessoal a 43 municípios do Estado. Treze deles extrapolaram o limite de 54% da
receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal em 2016 e devem seguir as
determinações constitucionais. Vinte e quatro municípios ultrapassaram 95% do
limite de despesas naquele período; e os respectivos Executivos estão sujeitos às
vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Outros seis Executivos municipais
gastaram acima de 90% do limite. A LRF estabelece (artigo 20, III, "a" e "b") o teto de
54% e de 6% da RCL para os gastos com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, respectivamente. No ano passado, as duas Câmaras de Julgamentos do
TCE-PR emitiram 162 alertas de gastos de pessoal, referentes a 135 municípios, em
relação aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Aos municípios que extrapolaram 95%
do limite é vedado (parágrafo único do artigo 22 da LRF): concessão de vantagens,
aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título; criação de
cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa; provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada
reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde
e segurança; e contratação de hora extra, ressalvadas exceções constitucionais. Os
Executivos municipais que ultrapassaram o limite em 100% devem reduzir os gastos
com pessoal, conforme determina a Constituição Federal.

Bandidos clonan contas de WhatsApp para furtar dinheiro
A polícia está em alerta para um novo golpe que atinge usuários de WhatsApp,
aplicativo de conversas instantâneas por celular. Com a ajuda de funcionários de
operadoras de telefonia, os falsários conseguem clonar as contas, para pedir dinheiro a
parentes e amigos das vítimas. Pelo menos dez pessoas procuraram a delegacia de crimes
de informática de Porto Alegre, na semana passada, para denunciar o golpe. Revelado
pelo Fantástico, em reportagem produzida pela RBS TV, o esquema consegue tirar do
ar o celular da vítima e assim assumir a conta e enviar mensagens aos seus amigos e
parentes, solicitando transferências bancárias. Foi o que aconteceu em um grupo de
conversas de cardiologistas nesse aplicativo. Pensando estar recebendo mensagens do
pai, duas ﬁlhas de um desses médicos perderam R$ 1,8 mil. “Ele mandou mensagens
particulares e falou que o limite dele de transferências estava excedido e perguntou
qual meu limite de transferências. Falei: ‘olha, só posso transferir R$ 800’. Ele falou
‘não tem problema, transfere para essa conta que eu vou te dizer’. E aí foi isso que eu
ﬁz, achando que era o meu pai”, relata uma das ﬁlhas.
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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

