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- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
categorias, C,D, E
- Realizamos a coleta do exame que 
passa a ser obrigatório
- Realizamos atendimento com agenda e 
horários flexíveis

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones: 

(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº006/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal  

passar veneno mata mato nas ruas de Ribeirão Bonito, Flórida do Ivaí 

e Grandes Rios, para que mantenha as ruas limpas, pois devido ao 

tempo chuvoso o mato cresceu muito e a população pede providencias.

Requerimento nº007/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal  

que limpe os entulhos das ruas de Ribeirão Bonito.

Indicação nº02/2017 - Indica ao senhor prefeito municipal colocar 

placas indicando o nome das ruas no distrito de Ribeirão Bonito.

Justifi cativa - A colocação das devidas placas indicando o nome 
das ruas vem de encontro aos anseios da população para facilitar a entrega de correspondência 

tanto dos correios como sanepar e Copel. Sugiro que peça patrocínio aos comércios para que 

ajudem.

repercurtindo
A cobra vai fumar.
Em três dias, a maioria das pessoas no Brasil terá esta mensagem.
Esta é uma idéia que realmente deve ser considerada e repassada para o 
Povo.
O governo quer que o povo que trabalha pague a conta da previdência que 
eles quebraram.
Querem aumentar a idade para 65 anos e não incluir os politicos e militares. 
Vamos *propor* uma Lei de *Reforma do Congresso* (emenda à Constituição) 
PEC de iniciativa popular: Lei de Reforma do Congresso (proposta de 
emenda à Constituição Federal)
1.* Fica abolida qualquer sessão secreta e não-pública para qualquer 
deliberação efetiva de qualquer uma das duas Casas do Congresso Nacional. 
Todas as suas sessões passam a ser abertas ao público e à imprensa 
escrita, radiofônica e televisiva.
2.* O congressista será assalariado somente durante o mandato. Não haverá 
aposentadoria por tempo de parlamentar’, mas contará o prazo de mandato 
exercido para agregar ao seu tempo de serviço junto ao INSS referente 
à sua profissão civil.
3.* O Congresso (congressistas e funcionários) contribui para o INSS. 
Toda a contribuição (passada, presente e futura) para o fundo atual de 
aposentadoria do Congresso passará para o regime do INSS imediatamente. 
Os senhores Congressistas participarão dos benefícios dentro do regime 
do INSS exatamente como todos outros brasileiros. 
O fundo de aposentadoria não pode ser usado para qualquer outra finalidade.
4.* Os senhores congressistas e assessores devem pagar por seus planos 
de aposentadoria, assim como todos os brasileiros.
5.* Aos Congressistas fica vetado aumentar seus próprios salários e 
gratificações fora dos padrões do crescimento de salários da população 
em geral, no mesmo período.
6.* O Congresso e seus agregados perdem seus atuais seguros de saúde 
pagos pelos contribuintes e passam a participar do mesmo sistema de 
saúde do povo brasileiro.
7.* O Congresso deve igualmente cumprir todas as leis que impõe ao povo 
brasileiro, sem qualquer imunidade que não aquela referente à total 
liberdade de expressão quando na tribuna do Congresso.
8.* Exercer um mandato no Congresso é uma honra, um privilégio e uma 
responsabilidade, não uma carreira. Parlamentares não devem servir em 
mais de duas legislaturas consecutivas.
*“Se cada pessoa repassar esta mensagem para um mínimo de vinte pessoas, 
em três dias a maioria das pessoas no Brasil receberá esta mensagem.*
A hora para esta PEC - Proposta de Emenda Constitucional - é AGORA.
*É ASSIM QUE VOCÊ PODE CONSERTAR O CONGRESSO.*
Se você concorda com o exposto, *REPASSE.*  
Caso contrário, basta apagar e dormir sossegado.
Por favor, mantenha esta mensagem CIRCULANDO para que possamos ajudar 
a reformar o Brasil.
*Não se acomode !!!*
Não adianta apenas reclamar!!!
Não custa repassar!!!

repercurtindo



LINGUA DE FOGO
Na Terra da Uva, agente de saúde é atacado por 

um cão. Dizem que o valeti está bem, já que o animal 

contraiu raiva. Coitadinho do auau!

Têm luluzinhos que ainda não criaram vergonha 

na cara, um eleito, não paga ninguém o outro não eleito 

também. Tudo farinha do mesmo saco! Veiaquinhos 

sem vergonha!

O valeti é Pinheiro e a cumadinha é Machado. Será 

que o pinheiro quenta a machadada? Huuii! Nhonho! 

Na Terra do Saque Amargo, dizem que animar de 

carga, não guentou o estranja e já levou na moleira. 

Bambu na nuca! 

Na Terra do Café, cumadinha larga do valeti. Mas 

por qual sabor? 

Marena cachorrona ta livre pra nós diverti. Antes 

tarde do que nunca. Vem ne mim jandira livre!

Na vida vivemos aprendendo. Tem muita gente 

reclamando e foi quem votou no lalau. Ainda é cedo 

pra reclamar, já nóis que votamos contra, estamos 

esperando. Só reclama quem quer uma boquinha e 

não conseguiu! Bambu!  

Cumadi morena em churrasco fi cou curiosa 

sobre capa peniana, mas a professorinha mostrou o 

caminho. Eita ferro!

Na Terra da Uva, cumadinha dá pé em valeti e 

escorneado da vida o largado fi ca patrolando os quebra 

molas da city. Será que é gaiada! Não judia do moçoilo!

Cumadi loira da Terra do Café, só ta na sem arco. 

Fugiu da raia, já o cumpade continua. É peça!

Véinho conhece jandirinha nova e não abandona 

mais. Quem será o felizardo?

Tchutchuca ta embaraçada. Quem será o pai? 

Será do apóstolo?

Radialista famoso marca churrasco, mas vai pro 

hotel dormir. Eita Nego! Não guentou o tranco! Zzzzz!

Estórias de um churrasco: Tem a história do Cafezá 

do Japa, dito pela mineirinha, no catugi; da urtiga na 

jandira da cumadi casada, essa do véinho; e ainda tem 

a da gata no telhado, pra subir foi fácil, já pra descer... 

Amor nas alturas. A cachaça abre os corações!

Loira vai atrás de franguinho, mas quem manda é 

a vó. A véinha é f... 

Quem será a loira de todos os valetis. Tem fi la no 

pedaço!

  PARA REFLETIR
"As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser 

vistas ou tocadas. Elas devem ser sentidas com o coração."
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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.

      (43) 9933-4422 

ATENÇÃO
Cachorros são abandonados em Borrazópolis

Quem registrou as imagens de três fi lhotes de 
cachorro abandonados às margens da Rodovia 
PR-466, mais precisamente no Aterro Sanitário, 
de Borrazópolis, que fi ca na saída para Kaloré, 
foi o morador Ademar Denez, que reside nas 
proximidades. Segundo ele, com fome e sede, os 
animais procuram as casas de agricultores naquela 
região, em busca de alimentos. "Corta o coração a 
gente ver os animais morrendo de fome. Eu que 
moro nas proximidades, não sei mais o que fazer. 

Chegamos a adotar alguns destes cães, mas é impossível cuidar de todos", diz o cidadão. Outras 
pessoas já fi zeram a mesma reclamação. O pedido é que os autores deste tipo de crueldade, não mais 
o façam e tenha responsabilidade em não permitir que os animais procriem, porque é fácil transferir 
o problema para os outros. Lembramos que maus tratos é crime, e caso alguém tenha pistas dos mal 
feitores, informe a polícia para que tome as devidas providências.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 27/02 a 05/03

Segundo Jucá foro não pode ser suruba 
selecionada

Quem és tu, mega investigado, para falar 
qualquer coisa?

Suruba vocês fi zeram com o nosso dinheiro! 
Uma declaração de Romero Jucá, a uma jornalista do 

Estadão, gerou polêmica em Brasília. Segundo o site do próprio 
jornal, líderes da base e da oposição no Congresso ameaçam 
aprovar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para 
retirar o foro privilegiado de magistrados e integrantes do 
Ministério Público, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) leve 
adiante à proposta de restringir o foro de políticos somente para 
crimes cometidos no exercício do mandato eletivo. “Se acabar 
o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo 
na suruba, não uma suruba selecionada”, afi rmou o líder do 
governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), ao 
Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo 
Estado. A afi rmação de Jucá – investigado na Lava Jato – foi 
uma reação à proposta em debate no STF de restringir o alcance 
da prerrogativa dos políticos ao mandato em exercício. “Uma 
regra para todo mundo (a restrição do foro privilegiado) para 
mim não tem problema”, disse o senador peemedebista. Mais 
tarde, o senador pediu desculpas pela declaração e disse apoiar 
a proposta do ministro e defendeu que o foro privilegiado não 
seja empregado em questões como a de violência doméstica, 
por exemplo. "Eu disse que apoiava a discussão proposta 
pelo ministro Barroso e pelo ministro Fachin. Acho que o foro 
privilegiado tem que ser discutido realmente. Não tem sentido 
o foro privilegiado servir para algumas coisas, por exemplo, um 
parlamentar que bate em uma mulher. Isso não tem que ser 
discutido no Supremo, não é foro privilegiado”, justifi cou. Jucá 
afi rmou que, na fala sobre a "suruba", não deu uma "declaração 
ofi cial" – disse que estava "brincando" com o jornalista enquanto 
se dirigia ao gabinete.

Justiça indeniza mãe e fi lha alvos de 
comentários no Whatsapp

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
de Sul (TJRS) decidiu manter a sentença que defi niu uma 
indenização de 6 mil reais a ser dividida entre mãe e fi lha. Foi 
considerado que as duas sofreram danos morais em um grupo 
de WhatsApp. Mãe e fi lha, que vivem em Santiago, no interior 
do Estado, alegaram que estavam em uma festa, quando foram 
feitas várias fotos de ambas. O réu, que é colega de faculdade 
da mãe, enviou várias dessas fotos para um grupo de Whatsapp 
chamado Cretinus Club, com cerca de 40 integrantes, todos 
homens. De acordo com a Justiça, ele teria postado no grupo 
várias mensagens com conotação sexual e palavras de baixo 
calão. O réu teria dito, inclusive, que tinha um relacionamento 
com a mãe, mas a fi lha também teria interesse nele. Uma das 
pessoas do grupo avisou as vítimas, que registraram ocorrência 
policial. Em sua defesa, o acusado disse que não tinha sido ele o 
responsável pelo envio das mensagens, pois estava em horário 
de trabalho, e que a foto da jovem foi retirada do perfi l público 
da autora no aplicativo de mensagens. O desembargador da 5ª 
Câmara, Jorge Luiz Lopes do Canto, julgou, no entanto, que com 
relação ao teor das conversas, fi cam claras as ofensas à honra 
e à imagem das mulheres. E considerou ainda que uma delas 
era menor de idade, com apenas 14 anos à época dos fatos.

Câmara aprova documento único para brasileiros
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto para criar 

o Documento de Identifi cação Nacional (DIN), um documento 
único que reuniria todos os dados dos brasileiros por meio de 
uma tecnologia de chip. O texto ainda vai ser enviado para o 
Senado e, se aprovado, passará pela sanção do presidente 
Michel Temer (PMDB). O projeto de lei, que tem o número 
1775/15, foi enviado ao Congresso pela União. O texto aprovado 
ontem, contudo, era um substituto feito pelo deputado Julio 
Lopes (PP-RJ). De acordo com o projeto, o DIN iria dispensar 
a apresentação de outros documentos nacionais (como o 
RG, CPF e título de eleitor). Ele seria emitido pela Justiça 
Eleitoral ou por delegação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
a outros órgãos, podendo inclusive substituir o título de eleitor. 
O documento seria impresso pela Casa da Moeda e teria o 
número do CPF como base para identifi cação do cidadão. Já 
os documentos emitidos pelas entidades de classe somente 
seriam validados se atendessem os requisitos de biometria e de 
fotografi a conforme o padrão utilizado no DIN. As entidades de 
classe teriam ainda dois anos para adequarem seus documentos 
aos requisitos exigidos pelo novo documento. O projeto prevê 
ainda que o documento seja emitido com base na Identifi cação 
Civil Nacional (ICN), um cadastro que usaria a base de dados 
biométricos da Justiça Eleitoral, a base de dados do Sistema 

Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), da Central 
Nacional de Informações do Registro Civil (CRC – Nacional), 
da Justiça Eleitoral, dos institutos de identifi cação dos estados, 
do Instituto Nacional de Identifi cação, entre outros órgãos. Essa 
nova base de dados seria armazenada e gerida pelo TSE, que 
teria de garantir o funcionamento simultâneo entre os sistemas 
eletrônicos governamentais, ou seja, uma comunicação efi ciente 
sem problemas de compatibilidade. O TSE garantiria à União, 
aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e ao poder 
legislativo o acesso à base de dados da ICN, de forma gratuita, 
exceto quanto às informações eleitorais. A integração da ICN 
ocorreria ainda com os registros biométricos das polícias, Federal 
e Civil. Seria proibida a comercialização, total ou parcial, da 
base de dados da ICN, com pena de detenção de 2 a 4 anos 
e multa para quem descumprir essa proibição. Além disso, o 
projeto prevê a criação um comitê da ICN, composto por três 
representantes do Executivo federal, três representantes do TSE, 
um da Câmara dos Deputados, um do Senado Federal e um do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Se o projeto for aprovado 
no Senado e sancionado por Temer, o comitê teria a atribuição 
de recomendar os padrões técnicos da ICN e as diretrizes para 
administração do Fundo da Identifi cação Civil Nacional (FICN), 
que custearia o desenvolvimento e a manutenção do cadastro.

Lava Jato mira agora o “padrinho” da propina do PMDB
Mais uma? Até quando?

O ex-diretor da área Internacional da Petrobras e colaborador 
da Justiça, Nestor Cerveró, afi rmou em seus depoimentos 
que Luz teria repassado cerca de 6 milhões de dólares ao 
ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), algo 
que o parlamentar nega. O dinheiro seria usado na campanha 
eleitoral do peemedebista. Em nota, Renan afi rma que "a chance 
de se encontrar qualquer irregularidade em suas contas pessoais 
ou eleitorais é igual a zero" e que "todas as suas relações com 
empresas, diretores ou outros investigados não ultrapassaram os 
limites institucionais". Renan já foi denunciado pela Lava Jato em 
outro inquérito e é réu pelo crime de peculato no Supremo Tribunal 

Federal. No total, a procuradoria acredita que diversos senadores 
da legenda e diretores da estatal tenham embolsado mais de 
40 milhões de dólares entregues pelos Luz. “Há estimativas 
de que essas pessoas movimentaram em torno de 40 milhões 
em pagamentos indevidos", afi rmou procurador Diogo Castor, 
sem mencionar o nome de nenhum político. No despacho de 
Moro autorizando as ações da PF desta quinta, no entanto, o 
nome de Renan aparece seis vezes em diferentes contextos, 
mas sempre relacionado a Jorge Luz. Além de Renan, o nome 
de Jader Barbalho (PMDB-PA) também aparece em delações 
como sendo o destinatário de propinas repassadas por Luz.

Governo deposita 8 milhões de reais do Fundo Rotativo das escolas
Em meio a "queda de braço com professores", o Governo 

do Paraná fez questão de divulgar que depositou 8 milhões 
de reais da primeira remessa do programa Fundo Rotativo 
na conta das escolas estaduais. Essa foi a primeira parcela 
de 2017. Ao longo do ano vão ser repassadas 14 parcelas, 
divididas em 10 para consumo e outras quatro de serviço, para 
auxiliar a administração diária das duas mil e 100 escolas da 
rede estadual de ensino. São 4 milhões de reais destinados 
à aquisição de materiais de limpeza, expediente, didático, 
esportivo, gás, lâmpadas, por exemplo, e outros 4 milhões de 
reais para execução de pequenos reparos, como a limpeza 
da caixa de água, instalação elétrica e hidráulica, entre outros 

serviços emergenciais. No ano passado, o Governo do Estado 
repassou 169 milhões de reais às escolas estaduais pelo Fundo 
Rotativo, incluídos nesse montante os valores referentes ao 
Escola 1.000, voltado a reformas e melhorias de infraestrutura. 
Segundo o chefe da Coordenadoria de Apoio Financeiro à 
Rede Escolar, Manoel José Vicente, a aplicação dos recursos 
é feita com a aprovação e o acompanhamento da comunidade 
escolar.  O Fundo Rotativo é um programa de repasse de 
recursos diretamente às contas das escolas estaduais, para a 
manutenção e outras despesas relacionadas com a atividade 
educacional. Para receber o dinheiro, as escolas precisam estar 
com as prestações de conta em dia.

Farmácia Nova
99985-1000

Lula vai à Justiça e pede indenizaçãode R$ 1 milhão de revista     
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma 

ação na Justiça contra a Editora Três Ltda, responsável pela 
IstoÉ, pedindo reparação de danos morais por conta de uma 
matéria que a revista publicou com o título “Levei mala de 
dinheiro para Lula”, acusando o petista de ter facilitado um 
contrato entre a Petrobras e a Camargo Correia. De acordo 
com o IG, a defesa do ex-presidente pede aos acusados, que 
são a editora, Sérgio Pardellas, Germano Oliveira e Davincci 
Lourenço de Almeida, uma indenização de R$ 1 milhão, além da 
condenação. Os advogados classifi caram a reportagem como 
mentirosa e sensacionalista. Davincci, que foi colocado como 

fonte da reportagem, é questionado pelos advogados, que o 
consideraram uma “pessoa cujo histórico de vida contempla 
outros atentados contra a honra alheia”. Ele fi cou conhecido 
com vídeos polêmicos publicados na internet. Em um deles, 
Lourenço pede intervenção militar. “IstoÉ foge à responsabilidade 
de uma imprensa séria, preocupada em apurar a verdade dos 
fatos. Mais do que isso, afronta os direitos à personalidade que 
são assegurados a Lula pela Constituição Federal” disseram 
os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira no 
texto, destacado pelo IG.
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
chegou a acionar a PM para tomar providências. Os policiais usaram 
spray de pimenta para dominar os animais. Os morador Sérgio admitiu 
que eram seus e que escaparam por uma abertura do portão eletrônico. 
Como não houve feridos, o proprietário se comprometeu em ressarcir a 
bolsa da vítima e foram tomadas outras providências. 

Droga na descarga
Em Faxinal, na Av. Brasil com a Rua 7 de Setembro, foi percebido 

um rapaz suspeito no banheiro de uma Chopperia. Na abordagem, se 
constatou que ele tinha 20 anos, o qual havia acabado de dar descarga 
no sanitário que utilizava. Dentro do água do vaso foi encontrada um 
grama de maconha.

Homem de 34 anos foi ferido com golpe de faca 
 No domingo, dia 19 de fevereiro, de 2017, às 20 horas, a PM recebeu 

um chamado para comparecer na Rua Alagoas e no Hospital Municipal. 
No local, o cidadão de nome Ivan de Lara, 34 anos, passou a relatar 
que estava na Rua Alagoas, quando o indivíduo que ele o conhece, se 
aproximou e desferiu um golpe de faca em seu tórax. O agressor se evadiu 
do local, a vítima foi levada para o hospital e com a chegada da PM, Ivan, 
foi orientado sobre os procedimentos legais cabíveis. Foi feito patrulhamento 
nas proximidades, porém não se obteve êxito em localizar o autor.

Furto em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, uma mulher de 56 anos, procurou a PM no dia 

23 de fevereiro, para informar um furto. Ela contou que deixou sua bolsa 
com celular de cor dourada dentro uma sala em seu local de trabalho e 
quando chegou em casa notou que o aparelho havia sido furtado. Foi 
confeccionado o boletim e encaminhado a Delegacia de Grandes Rios 
para providências cabíveis. 

Furto em Cruzmaltina
Em Cruzmaltina, no dia 23 de fevereiro, na zona rural, cujo local exato 

não foi informado, uma mulher que acionou a PM, e disse que saiu de casa 
entre às 07h30min e 11h00min, quando percebeu que o vidro da janela 
estava quebrado, sendo furtada uma corrente de prata.

Golpista se passa por policial e aplica golpe em Borrazópolis
A PM de Borrazópolis alerta para um golpe que foi aplicado contra um 

Supermercado; estelionato que pode ocorrer em outras cidades da região. 
“O indivíduo liga no estabelecimento comercial, geralmente de presídios 
e pede para levar algum produto na Delegacia ou no Destacamento, 
informando que quando chegar a mercadoria fará o pagamento. A ligação 
é apenas para ganhar a confi ança do funcionário do referido comércio, 
porque pouco depois ele liga novamente dizendo que é para colocar 
créditos em alguns números de celulares prometendo pagar junto com 
os produtos que foram encomendados, e é neste momento que o Golpe 
se consuma”, informa a PM. No caso de Borrazópolis, era por volta das 
14 horas, de 24 de fevereiro, quando ligaram em um supermercado, 
que pediu para não ter o nome divulgado, se passando por um tal de 
sargento Dener. Ele solicitou que um fardo de açúcar fosse levado no 
Destacamento, em seguida perguntou o valor e informou que era para a 
funcionária mandar troco para 100 reais. Feita a encomenda, o meliante 
desligou o telefone, mas instantes depois ligou novamente e solicitou que 
fossem colocados créditos nos valores de R$ 200,00 reais, R$400,00 e 
R$ 40,00, reais em números com o prefi xo sessenta e cinco informando 
que eram celulares de policiais militares que estavam trabalhando na 
viatura (Números 65-99914–7042 e 99677–6730 do Mato Grosso). Logo 
em seguida, a funcionária do supermercado mandou que as mercadorias 
e a cobrança fossem levadas no Destacamento da Polícia Militar, mas 
ao chegar no local, foi informada que nenhum policial fez o pedido e que 
tudo não passou de uma fraude. Todas as providências foram tomadas 
em relação aos fatos e há informações que constrangida, a funcionária 
pediu demissão. Descobriu-se também que os malandros ligaram em 
vários estabelecimentos comerciais da cidade, por isso, fi ca o alerta 
para toda região. 

Carro alvejado por tiros em Mauá da Serra
Era noite de segunda-feira, dia 20 de fevereiro, de 2018, quando 

moradores de Mauá da Serra, ligaram, informando que tinham ouvido 
tiros no perímetro urbano na Rua Antônio Managô. Pouco depois a Polícia 
Militar do Destacamento local foi acionada por Anderson Aparecido Santana 
que se identifi cou como a vítima. Foi pedido reforço para a Companhia 
da Polícia Militar de Jandaia do Sul e Décimo Batalhão, pois segundo 
Anderson, seu ex-sogro, Silvio Aparecido Cadaval havia fi cado escondido 
atrás de uma árvore, e disparado tiros contra o seu carro com o intuito de 
acertá-lo. Diligências foram realizadas, mas ninguém foi preso. Boletins de 

 Veículos de Borrazópolis e Mauá se chocam em Faxinal
Por volta das 20 horas, de segunda-feira, dia 20 de fevereiro, de 

2017, foi registrado um acidente na Rodovia PRC-272, em Faxinal, 
mais precisamente próximo ao Posto Trevo, enfrente a empresa Cocari. 
Segundo informações, uma Santana Quantum com placas KDD-4455 de 
Borrazópolis, conduzida por Rafael Rodrigues, o Rafael da Metalúrgica, 
fi cou com a parte traseira destruída ao ser atingida por uma Fiat Strada 
branca com placas de Mauá da Serra. Com o impacto, além dos danos na 
Santana, três ocupantes, o motorista e os passageiros, Felipe e Claudiomar 
fi caram com ferimentos, mas sem gravidade. Segundo informações de 
uma testemunha, a Santana foi reduzindo a velocidade por causa de um 
problema mecânico e logo em seguida, um primeiro carro que trafegava 
no mesmo sentido sinalizou e desviou, mas a camioneta não procedeu da 
mesma forma e houve a colisão. Rafael revelou que tinha ido a Grandes 
Rios e na volta passou em Faxinal para conversar com um cliente, mas 
quando deixava a cidade, uma pane elétrica fez com que o carro reduzisse 
a velocidade, ocorrendo a batida. Como não houve vítimas graves, a Polícia 
Rodoviária não foi ao local. Já a Polícia Militar de Faxinal, registrou um 
boletim de ocorrências que foi divulgado na manhã de terça-feira, 21 de 
fevereiro, com a seguinte informação: “A equipe deslocou até a rodovia 
PRC 272, onde segundo denúncia anônima havia um veículo parado. Ao 
chegar ao local constatamos que na verdade tratava-se de um acidente 
de trânsito sem vítima envolvendo um FIAT Estrada, e um VW Quantum. 
Ambos os condutores estavam em situação regular. A equipe informou 
a Polícia Rodoviária Estadual, como não houve vítima e ambos foram 
orientados a tomar as medidas cabíveis”, informou a PM.

Escola é vandalizada em Faxinal
A equipe da PM em patrulhamento, foi solicitada via centro de 

comunicações 190, sendo informado que a Escola Municipal Cecília 
Meireles havia sido furtada, ao chegar no estabelecimento a equipe 
constatou que se tratava de dano ao patrimônio público, os funcionários 
relataram que ao chegarem na escola  por volta das 06h00mim encontraram 
a luz do estabelecimento acesa e ao abrir a porta da cozinha se depararam 
com o ambiente vandalizado. Os elementos tiveram acesso por uma 
janela, onde retiraram o vidro da mesma, que fi ca localizada dentro 
da cozinha da escola, e durante a ação os elementos danifi caram o 
cadeado de dois freezers, espalhando pelo ambiente, alimentos diversos. 
Também danifi caram a porta da dispensa onde se mantém os alimentos 
não perecíveis, acionaram o extintor de incêndio no ambiente e fi zeram 
necessidades fi siológicas em um dos cômodos. Diante dos fatos a equipe 
confeccionou o boletim e orientou a solicitante sobre as providências a serem 
tomadas posteriormente, pois até o presente momento não deram falta de 
nenhum produto e objeto que possa ter sido furtado. Ninguém foi preso.

Tentativa de roubo a moto
A PM foi informada via COPOM, na quarta-feira 22 por volta das 22:40 

hs, que na Av. Brasil em Borrazópolis,  havia ocorrido uma situação de 
furto, chegando ao local foi realizado contato com o solicitante, que relatou 
ter estacionado sua motocicleta com as chaves na ignição em frente a um 
Bar para comprar um refrigerante, com seu descuido, momento em que 
retornou, verifi cou uma pessoa tentando ligar a motocicleta, onde populares 
que se encontravam no local afi rmaram ser um homem conhecido. O 
solicitante ao ver a situação, prontamente interveio, evitando a ação, o 
autor se evadiu correndo do local sentido a Rua Distrito Federal. Diante 
dos fatos a equipe realizou patrulhamento no local e nas imediações, 
porém não obteve êxito em localizar o indivíduo, a vítima foi orientada e 
foi elaborado o BOU.

Furto a Residência
A Polícia Militar que estava de serviço, foi acionada diretamente pelo 

solicitante, um homem de 60 anos, por volta de 18:00 hs, na Rua Tibagi. 
Onde passou a informar que saiu de sua residência por volta das 12:00h 
e ao retornar as 18:00h se deparou com duas portas de sua residência 
arrombada, ele constatou, que levaram do interior de sua casa um aparelho 
de DVD marca Semp preto, um receptor de parabólica marca Centurion 
preto e diversos DVD’s. Foi realizada diligências pelo local, porém sem 
êxito de localizar os indivíduos.

Senhora é atacada por cachorros
Em Borrazópolis, uma moradora de nome Sônia, de 56 anos, disse 

que passou pela Rua Rio de Janeiro, próximo a Rádio Nova Era, quando 
foi atacada por dois cachorros. Ela afi rmou ainda, que conseguiu se 
proteger, porque estava com uma bolsa, a qual foi danifi cada pelos 
animais. A mesma foi amparada por pessoas que estavam na Rua, e 

ocorrências que foram feitos pela Polícia Militar, informam que Anderson, 
no mesmo dia, tinha ido até a casa de sua ex-mulher e ameaçado ela e 
seu pai Sílvio. Consta que a ex-esposa reclamou de agressões e ameaças 
que vem sofrendo já há cerca de três anos porque o ex-marido não aceita 
a separação. A mulher afi rma ainda, que Anderson já invadiu sua casa com 
uma faca de açougueiro tentando reatar o relacionamento, inclusive, no 
dia 20 de fevereiro ele teria novamente entrando em sua residência, com 
sintomas de embriaguez, e a agrediu com chutes e foi categórico ao afi rmar 
que mataria ela e seu pai naquele dia. "A mulher também afi rmou que o pai 
passava na frente da casa, quando ela era ameaçada, momento em que 
a empurrou para fora de sua própria residência. A mesma foi para a casa 
do genitor em busca de ajuda", afi rmou a PM. Diante da confusão e troca 
de acusações, o caso foi levado para a Delegacia de Marilândia do Sul.

Ladrões furtam gado em Cruzmaltina
A Polícia Militar de Cruzmaltina registrou furto de gado no Bairro Água 

da Alvorada, mais precisamente na Fazenda Alvorada. Eram por volta de 
15 horas, de sexta-feira, dia 24 de fevereiro, quando o responsável pela 
propriedade, Márcio R. dos Santos, informou que  havia sido furtado gado 
da referida fazenda. Segundo informações, no dia 15 de fevereiro, levaram 
duas vacas com marcas "SL" e três bezerros sem marca, sendo um macho 
e duas fêmeas, todos da raça Jersey. Márcio informou também que pelos 
rastros, os animais tomaram sentido Dinizópolis, por uma plantação de 
soja. Todas as providências foram tomadas e o furto está sendo investigado 
pela Polícia. Quem tiver informações que possam ajudar na prisão dos 
ladrões, devem denunciar via 190 ou na delegacia mais próxima. 

Tentativa de roubo a lotérica em Cruzmaltina
A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, na madrugada 

de segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017, por volta das 03h30min, para 
comparecer na Avenida Padre Gualter Farias Negrão, nas dependências 
da Lotérica. Segundo informações, foram vistos dois indivíduos tentando 
entrar no local para praticar furto. Ao chegar ao endereço, a PM constatou-se 
que houve arrombamento na porta de vidro, porém não tiveram êxito em 
violar uma grade com corrente, sendo assim, nada foi furtado do interior 
do imóvel. Realizado patrulhamento nas proximidades, porém nenhum 
suspeito foi encontrado.

Meliante tenta furtar moto e pode ter invadido residência 
Um marmanjão, já conhecido em Borrazópolis por vários delitos, foi 

fl agrado no dia 22 de fevereiro, quarta-feira, tentando furtar uma motocicleta 
na Avenida Brasil, na frente do conhecido Bar do Dóca. Segundo a Polícia 
Militar, por volta das 23 horas, um cidadão de 28 anos, que reside na 
Vila Roma, deixou a motocicleta estacionada, com as chaves na ignição, 
para comprar um refrigerante. No momento em que estava saindo do 
estabelecimento, verifi cou uma pessoa tentando ligar a motocicleta. 
Populares que se encontravam no local, afi rmaram ser um jovem de cor 
negra (moreno), alto e que já foi preso algumas vezes. A própria vítima 
gritou com o indivíduo, que desistiu do furto e saiu correndo pela Rua 
Distrito Federal. Avisados, policiais militares fi zeram patrulhamento, mas 
não encontraram o acusado. O malandro tem as iniciais R. A. C., com 
aproximadamente 19 anos. Na mesma noite, houve uma invasão de 
domicílio na Rua João Francisco dos Santos, no Jardim Bela Vista. Uma 
mulher de 40 anos, contou que estava saindo do banho quando olhou 
pela porta e visualizou um rapaz sem camisa dentro de seu quintal, e que 
o mesmo se evadiu quando a viu. Não é descartada a possibilidade que 
seja o mesmo acusado da tentativa de furto da motocicleta. 

Moto com chassi raspado é encontrada em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí uma denúncia levou a PM até a Vila Rural, na 

Água do Pé de Galinha, no dia 22 de fevereiro. No local, no meio do 
mato, foi encontrada uma motocicleta de cor azul escura sem placas de 
identifi cação e número de chassi suprimido. Pelo número de motor foi 
constatado que ela seria uma Honda/CG 125 Titan de cor azul com placa 
de São Carlos/SP.

Ladrões agem na zona rural de Rosário do Ivaí 
 Em Rosário do Ivaí, no domingo dia 19 de fevereiro, a PM registrou 

um furto, mas não divulgou endereço e nem mais detalhes sobre o fato. 
Apenas que um agricultor de 53 anos, procurou a PM, informando que 
trabalhou com suas máquinas colheitadeiras até aproximadamente às 
22:00 horas de sábado, e pela manhã de domingo, quando foram retomar 
o serviço, constatou que baterias de duas máquinas foram levadas, 
sendo quatro baterias de 100 amperes cada, da marca "Kse", original 
da colheitadeira. Também foi furtada um rádio de marca "Pioneer" e dois 
tambores de óleo hidráulico de 20lts.
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O Banco Central decidiu na quarta-feira, 22, reduzir a taxa 
básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto porcentual, para 12,25% 
ao ano. A decisão foi unânime. Esta é a quarta vez seguida que 
o BC decide cortar os juros, que agora alcançaram o menor 
patamar desde janeiro de 2015. Mesmo com o corte, o Brasil 
segue tendo o maior juro real do mundo. Segundo cálculos do 
economista-chefe da Infi nity Asset, Jason Vieira, a distância 
entre a taxa de juros e a infl ação gera um juro real de 7,30% 
ao ano. Para investimentos, o juro real maior favorece as 
aplicações em renda fi xa e deve continuar rendendo ganhos 
para quem investe nessa modalidade. O BC vem promovendo 
cortes na Selic desde outubro do ano passado, quando a taxa 
era de 14,25% ao ano, nível em que estava desde julho de 2015. 
Agora, com a queda da infl ação, que fechou o ano de 2016 em 
6,29%, a instituição adotou um novo ritmo de corte nos juros 
de 0,75 ponto, segundo o presidente do BC, Ilan Goldfajn. Até 
o fi m de 2017, analistas do mercado esperam que a Selic caia 
a 9,5% ao ano, conforme as projeções divulgadas no último 
Relatório de Mercado Focus. Para a infl ação, a expectativa 
é de que o índice ofi cial encerre o ano em 4,43%, abaixo do 
centro da meta, de 4,5%. Apesar de reforçarem a trajetória 
de queda da infl ação, dados do IPCA-15 divulgados também 
nesta quarta-feira pelo IBGE mostram que os preços tiveram 
um avanço além do esperado na passagem de janeiro para 
fevereiro. Mesmo assim, o indicador teve o menor resultado 
para meses de fevereiro desde 2012.

BC reduz juro pela 4ª vez seguida e taxa fi ca 
em 12,25% ao ano

O deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) foi convidado 
pelo presidente Michel Temer e aceitou comandar o Ministério 
da Justiça, em substituição a Alexandre de Moraes, nomeado 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O vice-líder do 
governo na Câmara, deputado Darcisio Perondi (PMDB-RS), 
confi rmou a informação à Agência Brasil e disse que a escolha 
de Serraglio para comandar o ministério agradou a maior parte 
da bancada do PMDB. De acordo com Perondi, Em seu quinto 
mandato como deputado federal, Serraglio é ligado à bancada 
ruralista, exercendo a coordenação da frente parlamentar da 
agricultura. O deputado também foi 1º secretário da Mesa da 
Câmara de 1º de fevereiro de 2007 a 1º de fevereiro de 2009, 
presidindo ainda a Comissão de Constituição e Justiça em 
2016. “O presidente Michel Temer foi muito feliz na escolha de 
Serraglio. Agradou muito os deputados do PMDB. Serraglio é 
um jurista, está preparado para o cargo e é muito estudioso. 
Foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos 
Correios e do Mensalão”, disse Perondi.

Osmar Serraglio vai assumir Ministério da 
Justiça

O pastor Silas Malafaia, da Associação Vitória em Cristo, 
ligada à Assembleia de Deus, foi indiciado pela Polícia Federal 
na Operação Timóteo por lavagem de dinheiro. Em 16 de 
dezembro do ano passado, o pastor foi alvo de mandado de 
condução coercitiva, quando o investigado é levado a depor 
e liberado. A Operação Timóteo investiga um esquema de 
corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração 
mineral (65% da chamada Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais - CFEM - tem como destino 
os municípios). Malafaia é suspeito de apoiar na lavagem do 
dinheiro do esquema, que recebeu valores do principal escritório 
de advocacia investigado. A suspeita a ser esclarecida pelos 
policiais é que este líder religioso pode ter "emprestado" contas 
correntes de uma instituição religiosa sob sua infl uência com 
a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores. O mandado 
de condução coercitiva na Operação Timóteo provocou a ira 
do pastor Silas Malafaia. No dia da condução coercitiva, em 
seu Twitter, colérico, o pastor publicou mensagens, áudio e 
vídeo negando as suspeitas da investigação que mira em um 
esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da 
exploração mineral. "Eu sei o poder das trevas", afi rmou em 
áudio. O nome da operação é referência a uma passagem do 
livro Timóteo, integrante da Bíblia Cristã: 9 Os que querem 
fi car ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos 
desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a 
mergulharem na ruína e na destruição.

Silas Malafaia é indiciado pela PF na 
Operação Timóteo

A intensificação da colheita de soja está revelando 
produtividades surpreendentes no Paraná e a Secretaria 
estadual da Agricultura e Abastecimento reavaliou a expectativa 
de produção para a soja, da safra 2016-2017. A previsão de 
recorde, que apontava para uma colheita de 18,3 milhões de 
toneladas, foi estendida para 18,6 milhões, com potencial de 
superar os 19 milhões, volume nunca antes colhido no Estado. 
Com essa reavaliação para a soja, o Deral, Departamento 
de Economia Rural estima uma colheita de 23,6 milhões de 
toneladas de grãos para a safra de verão, volume 16% acima 
do ano passado, quando foram colhidos 20 milhões e 250 
mil toneladas no mesmo período. Para o secretário estadual 
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, essa 
expectativa de produção é excepcional, baseada no aumento da 
produtividade em função de um clima extremamente favorável 
e aplicação de tecnologia por parte do produtor. O clima, 
com um inverno mais rigoroso, no ano passado, contribuiu 
para a redução de pragas e doenças para quase todas as 
culturas este ano. E com a regularização do clima no período 
de colheita, o rendimento está acima da média. Foi plantada 
uma área de cinco milhões e 250 mil hectares de soja e cerca 
de 31% dela já foi colhida. A produtividade do milho também 
está surpreendendo. A colheita já avançou sobre 14% da área 
plantada na primeira safra, com produtividade em torno de 
9.400 quilos por hectare, superior ao rendimento inicial máximo 
previsto que era de 9.200. A colheita da primeira safra de feijão 
está praticamente concluída, com uma produção 23% acima do 
ano passado, também revelando alta produtividade. Este ano, 
foram colhidas 361.644 toneladas de feijão na primeira safra, 
contra 293.833 toneladas em igual período do ano passado. A 
área plantada cresceu 7%. Ao contrário dos demais produtos, 
a oferta de mandioca será menor este ano. O Deral prevê uma 
colheita de dois milhões e 820 mil de toneladas, cerca de 22% 
a menos que no ano passado, quando foram colhidas três 
milhões e 630 mil toneladas.

Paraná pode colher a maior safra 
da história

O governador Beto Richa autorizou na terça-feira (21) 
a antecipação do pagamento da folha do funcionalismo 
para sexta-feira (24). A medida vai injetar R$ 1,7 bilhão na 
economia na véspera do carnaval e benefi ciará cerca de 266 
mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. 
O pagamento do salário dos servidores é feito sempre no 
último dia útil do mês, que em fevereiro seria na segunda-feira 
(27). Richa destacou que, enquanto muitos estados estão 
com difi culdades para pagar seus funcionários, no Paraná a 
situação é diferente. “Todo esforço feito pelos paranaenses e 
pelo governo estadual durante a implantação das medidas de 
ajuste fi scal valeu a pena”, disse. “Hoje, o Paraná está com 
a sua economia equilibrada e em condições de manter as 
contas em dia, bem como o salário dos servidores públicos”, 
afi rmou o governador. Nos últimos cinco anos, o aumento da 
folha do Estado foi de 84,2%, sobretudo em razão de reajustes 
concedidos aos servidores. Os pagamentos têm sido feitos em 
dia ou, como agora, antecipando o depósito.

Governo antecipa pagamento da folha de 
fevereiro

O plenário do Senado aprovou, por 55 votos a 13, a indicação 
de Alexandre de Moraes para a vaga de ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Ele vai assumir a cadeira deixada por Teori 
Zavascki, que morreu no mês passado num acidente aéreo 
em Paraty, no Rio de Janeiro. Formado em direito pela USP, 
Moraes iniciou carreira como promotor do Ministério Público de 
São Paulo e comandou o Ministério da Justiça até o início do 
mês. Ele vai herdar mais de sete mil ações no STF. A oposição 
acusa Temer de ter indicado Moraes com o objetivo de blindar 
os seus aliados que são acusados de envolvimento no esquema 
de corrupção investigado pela Lava Jato.

 Alexandre de Moraes é aprovado e vai para 
o STF

Mais um da tiurma!
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COLUNA SOCIAL

Lais Pastore de niver em Faxinal. Parabéns!!

Joao Vitor Ribeiro Alves de niver em Faxinal. Parabéns!!

Família no Só NegóciosNego da T, Tolstoi e Nho Zeca na Rádio T em Faxinal

O amigo Joaquim Miranda de Faxinal

Tomando umas na Maria em Faxinal

Tomando umas no Bar do Hipólito em Faxinal

Bar do Irmão em Faxinal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

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

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

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

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

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

contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

Bárbara Barcellos Loeffl er de niver em Mauá da Serra. 
Parabéns!!

Renan Marafi go de niver em Faxinal. Parabéns!!

Emily Machado de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

A bela Maria Eduarda de Niver em Faxinal. 
Parabéns!!

Bárbara Trizotti de Melo de niver em Faxinal, recebe os parabéns dos 
amigos, familiares e em especial do maridão apaixonado. Parabéns!!!
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Turini na luta contra MP das concessões de 
rodovias

Frente Parlamentar alerta para MP que pode 
prorrogar concessão de rodovias

Os deputados da Frente Parlamentar contra a Prorrogação dos 
Contratos de Pedágio no Paraná vão mobilizar representantes da 
sociedade organizada e toda comunidade para parti ciparem de 
audiência pública no dia 20 de março, na Assembleia Legislati va, 
em Curiti ba. O encontro vai discuti r a Medida Provisória do governo 
federal que abre possibilidade de prorrogação de concessões 
rodoviárias, ferrovias e portos em todo o País. O relator da MP 
é o deputado federal paranaense Sergio Souza, do Paraná, que 
está organizando a audiência pública. “A Frente Parlamentar da 
Assembleia há mais de um ano alerta sobre a intenção de prorrogação 
das concessões de pedágio e o quanto isso é ruim para o Paraná 
e a população. Os atuais contratos são bons somente para as 
concessionárias, com as tarifas mais caras do Brasil. E agora, com 
uma Medida Provisória, a prorrogação pode ser decidida de cima 
pra baixo pelo governo federal”, ressalta Tercilio Turini. Ele lembra 
que o Anel de Integração é formado em sua maioria por rodovias 
federais repassadas em concessão para administração do governo 
do Estado. “É fundamental a parti cipação das lideranças e de toda 
comunidade. Faltam cerca de cinco anos para terminar os atuais 
contratos. O Paraná não pode aceitar a prorrogação. Com certeza 
uma nova licitação para concessões será muito melhor para todos 
os paranaenses”, acrescenta o deputado estadual Tercilio Turini.

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

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

sobre suas ações parlamentares.

PEC que autoriza a cessão de servidores públicos às APAEs é aprovada 
Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada pelo deputado 

Luiz Claudio Romanelli (PSB), permitindo que funcionários públicos estaduais 
possam ser cedidos pelo Estado a entidades privadas sem fi ns lucrativos, 
como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), passou 
pela Comissão de Constituição Justiça na terça-feira, 21 de fevereiro, e deve 
seguir agora para análise e votação de uma comissão especial a ser constituída 
com esse fi m, composta por cinco membros a serem indicados pelos líderes 
partidários. O relatório sobre a admissibilidade da matéria no âmbito da CCJ foi 
lido pelo deputado Tiago Amaral (PSB), que deu parecer favorável à iniciativa 

que altera o artigo 43 da Constituição Estadual. Pelo texto atual, “É vedada a cessão de servidores públicos da administração 
direta ou indireta do Estado a empresas ou entidades privadas”. A PEC nº 1/2017, com a nova redação proposta, deixa claro 
que o Estado pode ceder os funcionários qualifi cados “quando a cessionária for entidade privada sem fi ns lucrativos”. A iniciativa 
teve apoio de um quinto dos parlamentares da Casa, cumprindo requisito para que pudesse ser apresentada, o que deu base 
ao parecer favorável do relator sobre a sua legalidade e constitucionalidade. De acordo com o deputado Romanelli, o Estado do 
Paraná precisou recorrer recentemente a um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para manter os convênios com a 
APAE, entidades sem fi ns lucrativos.  “Essa PEC foi fruto de um processo de discussão que tivemos com importantes entidades, 
que envolve, por exemplo, as Casas Familiares Rurais e Escolas Itinerantes, diversos segmentos que precisamos enquadrar 
e resolver legalmente”, explicou o deputado, citando projetos administrados em parcerias entre órgãos públicos e privados. 
Segundo Romanelli, a Lei federal nº 13.019/2014 regula a formatação de convênios com entes privados e, de acordo com seu 
texto, “institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação”. Para Romanelli, é preciso avançar na Constituição Estadual, porque a legislação federal, apesar de ter feito 
concessões nas áreas de Educação e Saúde, gera embaraços nas parcerias principalmente em pequenos municípios. “A nossa 
Constituição veda a cessão de servidores e nós fazemos o repasse técnico para as APAE. Nós temos nove mil professores 
contratados pelo Estado, pagos pelo Estado, que fi zeram concurso público e que estão cedidos às APAEs. Foi a própria PGE 
quem fez a redação desta PEC e mediante lei poderemos melhor regulamentar a cessão de professores, uma forma de resolver 
um problemão que nós temos hoje”, completou o líder do Governo na Alep.

Odebrecht provocará tsunami na política diz procurador da Lava Jato
Um dos principais negociadores das delações premiadas e leniências 

da força-tarefa da Operação Lava Jato, o procurador Regional da República 
Carlos Fernando dos Santos Lima afi rmou que as revelações de executivos e 
ex-executivos da Odebrecht vão provocar um "tsunami" na política brasileira 
e confi rmarão que a corrupção, descoberta na Petrobrás, existe em todos os 
níveis de governo, envolvendo partidos de esquerda e direita. "A corrupção está 
em todo sistema político brasileiro, seja partido A, partido B, seja partido C. Ela 
grassa em todos os governos”. Defensor do fi m do sigilo para a maior parte 
da delação da Odebrecht, o decano da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, 

recebeu o Estadão, na quinta-feira, 16, na sala de reuniões em que foram negociadas a maior parte das delações premiadas - 
que mantiveram a operação em constante expansão, nos três anos de apurações ostensivas. Acordos como o do ex-diretor da 
Petrobrás Paulo Roberto Costa, primeiro delator do esquema, que agora corre o risco de perder parte de seus benefícios, e o dos 
77 colaboradores do Grupo Odebrecht, foram selados na sala de reuniões do oitavo andar do Edifício Patriarca, região central de 
Curitiba, que desde 2014 é o QG da força-tarefa. "É um grande caixa geral de favores que políticos fazem através do governo, e 
em troca recebem fi nanciamento para si ou para seus partidos e campanhas. Funciona em todos os níveis, exatamente igual", diz 
Carlos Fernando. "Isso vai ser revelado bem claramente quando os dados das colaborações e da leniência da Odebrecht forem 
divulgadas e um dia, serão”. Carlos Fernando negou que a Lava Jato realize "prisões em excesso", disse que grupos políticos 
deixaram de apoiar as investigações, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e que reformas nas regras penais 
do País - como as propostas no pacote das 10 Medidas contra a Corrupção - não podem existir sem uma reforma política."A 
classe política tem que perceber que a sobrevivência dela depende dela mudar seus próprios atos. Se o sistema mudar, aqueles 
que vierem a sobreviver ao tsunami de revelações, quem sabe encaminhe o Brasil para um País melhor."

O silêncio do presidente Michel Temer sobre as delações de 
executivos da construtora Odebrecht no âmbito da investigação 
sobre a chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) faz parte de uma estratégia elaborada por assessores. 
De acordo com a coluna Painel, do site do jornal Folha de S. 
Paulo, Temer pretende esperar a fase de audiências com o 
empreiteiro Marcelo Odebrecht e funcionários da empresa 
antes de se manifestar. O presidente deve afi rmar se afi rmar 
"tranquilo" quanto à investigação e afi rmar que houve "decisão 
em conjunto" sobre o caso.

Temer decide manter silêncio sobre 
delações da Odebrecht

Quem cala consenti?

Ministro da Educação comete erro crasso de português e gasta mal
Eta nóis!

Durante entrevista ao vivo para GloboNews, o ministro da Educação, 
Mendonça Filho, cometeu um crasso erro de português. Ao ser questionado 
sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ministro afi rmou que 
“haverão(sic) mudanças, mas essas mudanças não ocorrerão em um curto 
prazo”. Na ocasião, o ministro falava sobre as mudanças feitas por medida 
provisória no currículo do Ensino Médio e afi rmou que modifi cações também 
acontecerão no Enem. De acordo com a gramática do português, o verbo 
“haver” no sentido de “existir”, “fazer”, “ocorrer”, “acontecer” sempre será 
impessoal, ou seja, não terá sujeito e fi cará sempre no singular. Um dia após 

a declaração de Mendonça Filho, a pasta comandada por ele foi alvo de uma polêmica envolvendo a reforma do Ensino do Médio 
e youtubers. Em reportagem publicada na última sexta, o jornal Folha de S. Paulo revelou que o Ministério da Educação (MEC) 
pagou 65.000 reais para dois youtubers defenderem em um vídeo a Reforma do Ensino Médio, sancionada pelo presidente Michel 
Temer. Produzido em outubro, o vídeo, com 1,7 milhão de visualizações, não deixava claro que o conteúdo era uma campanha 
publicitária e tratava o assunto de maneira descontraída e com linguagem jovem.  “Você que quer trabalhar com História, não vai 
querer fi car perdendo tempo com célula”, diz no vídeo o youtuber Lukas Marques, um dos apresentadores do canal “Você Sabia?”.
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e a
Aborrecimentos

Nada mais comum, nas atividades terrenas, do que 
o hábito enraizado das querelas, dos desentendimentos, 
das chateações. Nada mais corriqueiro entre os indivíduos 
humanos. Como um campo de meninos, em que cada gesto, 
cada nota, cada menção se torna um bom motivo para 
contendas e mal-entendidos, também na sociedade dos 
adultos o mesmo fenômeno ocorre. Mais do que compreensível 
é que você, semelhante a um menino de pavio curto, libere 
adrenalina nos episódios cotidianos que desafi em a sua 
estabilidade emocional. Compreensível que se agite, que se 
irrite, que alteie a voz, que afi vele ao rosto expressões feias 
de diversos matizes. Em virtude do nível do seu mundo íntimo, 
tudo isso é possível de acontecer. Contudo, você não veio à 
Terra para fi xar defi ciências, mas para tratá-las, cultivando 
a saúde. Você não se acha no mundo para submeter-se 
aos impulsos irracionais, mas para fazê-los amadurecer 
para os campos da razão lúcida. Você não nasceu para se 
deixar levar pelo destempero, pela irritação que desarticula 
o equilíbrio, mas tem o dever de educar-se, porque tem na 
pauta da sua vida o compromisso de cooperar com Deus, 
à medida que cresça, que amadureça, que se enobreça. 
Desse modo, os seus aborrecimentos diários, embora sejam 
admissíveis em almas infantis e destemperadas, já começam 
a provocar ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis, 
nas almas que se encontram no mundo para dar conta de 
compromissos abençoados com Jesus Cristo e com Seus 
prepostos.

Assim, observe-se. Conheça-se no aprendizado do 
bem, um pouco mais. Esforce-se por melhorar-se. Resista 
um pouco mais aos impulsos da fera que ainda ronda as 
suas experiências íntimas. Aproxime-se um pouco mais 
dos Benfeitores Espirituais que o amparam. Perante as 
perturbações alheias, aprenda a analisar e não repetir. Diante 
da rebeldia de alguém, analise e retire a lição para que não 
faça o mesmo. Notando a explosão violenta de alguém, refl ita 
nas consequências danosas, a fi m de não fazer o mesmo. 
Cada esforço que você fi zer por melhorar-se, por educar-se, 
será secundado pela ajuda de luminosos Imortais que estão, 
em todo tempo, investindo no seu progresso, para que, pouco 
a pouco, mas sempre, você cresça e se ilumine, fazendo-se 
vitorioso cooperador com Deus, tendo superado a si mesmo, 
transformando suas noites morais em radiosas manhãs de 
perene formosura.

Quando você for visitado por uma causa de sofrimento ou 
de contrariedade, sobreponha-se a ela.

E, quando houver conseguido dominar os ímpetos da 
impaciência, da cólera, ou do desespero, diga, de si para 
consigo, cheio de justa satisfação: Fui o mais forte.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs
www.centroespiritafaxinal.com.br

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
spÍrit HORÓSCOPO

                           Áries
               Seu signo está diretamente envolvido
                na confi guração tensa dessa semana, cuja 
energia será capaz de promover ações imprudentes 
e arriscadas. Você poderá se envolver em confl itos e 
discussões simplesmente para defender o seu ponto 
de vista e comprometerá seus relacionamentos. No 
ambiente profi ssional haverá a necessidade de manter 
a tranquilidade, usando a razão para solucionar as 
divergências de opinião. No entanto, como Vênus 
também adentrou o seu signo, é possível que você 
consiga acordos e parcerias, mesmo que sejam forçadas. 
No âmbito pessoal talvez se depare com um uma 
nova paixão, um amor de carnaval capaz de infl amar 
o seu coração.

                       

               
                na confi guração tensa dessa semana, cuja 

                          Peixes
                   O pisciano estará sendo diretamente 

                          infl uenciado pela confi guração astrológica 
atual enquanto o Sol avança em seu signo e entra em 
conjunção a Netuno. Você estará com difi culdade para 
se concentrar sobre suas tarefas e poderá cometer erros e 
esquecimentos. O eclipse solar que afeta principalmente 
os natos do primeiro decanato do signo indica a 
possibilidade de surgirem problemas emocionais que 
podem causar perturbações psíquicas ou físicas. Se 
cuide e não se exceda nos festejos carnavalescos com 
bebidas e comidas que prejudicarão o seu bem-estar. 
Evite aglomerações e situações de risco.

                         

                   
                          infl uenciado pela confi guração astrológica 

                          Touro
                        Nesta semana em que há uma 

                     concentração planetária adversa na 
área relativa à sua saúde você poderá precisar sofrer 
uma pequena intervenção cirúrgica, necessária para 
solucionar um problema já presente. Uma situação 
difícil no ambiente profi ssional pode ser causa de 
estresse e isso prejudica o seu bem-estar. Você precisará 
alcançar um compromisso com seus parceiros de 
forma a conseguir uma cooperação que será útil para 
conquistar as suas metas. As negociações precisam ser 
cautelosas. Seja maleável e se enriqueça com novas 
ideias. A semana é adequada para intervenções estéticas 
e para compras de roupas ou decoração para o seu lar.

                       

                        
                     concentração planetária adversa na 

                         Gêmeos
                 Nada está sendo fácil para você nesse 

                momento, mas os desafi os que está enfrentando 
estarão deixando você mais seguro e forte para 
conseguir estruturar alicerces fi rmes para seu futuro 
profi ssional. Lembre-se de enfrentar um problema por 
vez para não acabar estressado no fi nal do dia. Por outro 
lado, quando sua paciência estiver sendo testada, pare 
e pense numa solução adequada para cada desafi o. 
Tome cuidado para não sobrecarregar os seus recursos 
físicos e mentais. Em sua vida privada a situação é 
semelhante: altos e baixos esgotam seus recursos 
emocionais, prejudicando seu relacionamento. Resolva 
as contradições e dúvidas, com um bom dialogo.

                       

                 
                momento, mas os desafi os que está enfrentando 

                         Câncer
                                   Sob os infl uxos do eclipse solar 
                         alguns problemas emocionais podem 
ser salientados e precisarão ser enfrentados com fi rmeza 
e determinação. Alguns acontecimentos estressantes 
serão causados pela confi guração atual que afeta 
também o seu signo, mesmo que indiretamente. Você 
vai precisar manter um dialogo aberto e franco com 
seus parceiros, seja no ambiente íntimo e familiar 
que no ambiente profi ssional e isso não será nada 
fácil, porque ninguém parece disposto a cooperar. A 
confi guração astrológica dessa semana promete ser 
bastante perigosa, por isso evite as aglomerações, 
especialmente as carnavalescas! Melhor procurar locais 
mais tranquilos para descansar.

                       

                             
                         alguns problemas emocionais podem 

                         Leão
                            As confi gurações astrológicas dessa 
                    semana ainda estão sob a infl uência do 
eclipse solar anular que pode indicar a necessidade de 
rever certas posições e atitudes rígidas que você vem 
mantendo, seja em ambiente pessoal que profi ssional. 
O Sol em trânsito em Peixes se aproxima de Netuno, 
permitindo que você trace planos reais que o ajudarão 
a alcançar as metas mais sonhadas. Um período de 
ferias no litoral com os benefícios dos banhos de mar 
irá lhe fazer muito bem. Você estará mais relaxado e 
disposto quando precisar voltar ao batente profi ssional 
com os seus desafi os. Lembre-se de não tentar impor 
a sua vontade a qualquer preço: com um bom dialogo 
acabará chegando onde você deseja.

                       

                            
                    semana ainda estão sob a infl uência do 

                           Virgem
                O Sol se encontra em oposição ao seu 

                    signo indicando ser este um período de 
pouca energia para você. Por isso deixe de lado os 
desafi os da vida profi ssional e procure tirar alguns 
dias de ferias para descansar. Fique longe da folia e 
procure um lugar tranquilo para recarregar as suas 
energias. Você pode estar mais suscetível a alergias e 
intoxicações alimentares, por isso mantenha uma dieta 
saudável. A companhia de amigos será muito bem vinda 
para afastar um pouco as preocupações de sua mente. 
Aproveite esse período de descanso para rever os seus 
planos a fi m de eliminar as dúvidas que o impedem de 
avançar rumo aos seus objetivos.

                       

                
                    signo indicando ser este um período de 

                           Libra
                     O destino coloca diante de você 
                       muitas situações inesperadas e você 
precisa enfrentar um desafi o diferente a cada dia. 
Essa pode ser uma situação estressante que acaba 
prejudicando a sua saúde e se você não tirar o pé do 
acelerador acabará doente. Talvez você deva pensar em 
prioridades no lugar de tentar abarcar o mundo com 
seus braços! Pense em conseguir mais colaboração de 
seus parceiros para aliviar o peso de suas costas. Você 
não precisa controlar tudo para que as coisas saiam 
à perfeição. Compartilhe responsabilidades. Mesmo 
aceitando um compromisso com seus parceiros você não 
precisa abrir mão de seu ponto de vista, mas também 
não precisa impô-lo.

                       

                     
                       muitas situações inesperadas e você 

                        Escorpião
                      Se você está enfrentando muitos desafi os 

              é porque a sua atitude mental esta sempre 
pronta para o combate, como se todos ao seu redor 
fossem seus inimigos! Calma, escorpiniano, a vida é 
bem mais simples do que você imagina! O que você 
acha de mudar a sua atitude e dar uma chance para 
que acontecimentos mais fáceis apareçam diante de 
você? Apesar das confi gurações astrológicas atuais 
estarem bem tensas e criarem um clima repleto de 
desafi os, você irá se sentir bem confi ante e conseguira 
ir adiante com seus projetos pessoais, alcançando as 
suas metas. No campo afetivo preste mais atenção às 
necessidades de seu parceiro.

                       

                      Se você está enfrentando muitos desafi os 

              é porque a sua atitude mental esta sempre 

                       Sagitário
                      Algumas situações que estavam 

                     se alastrando há algum tempo chegam 
fi nalmente a um ponto defi nitivo e lhe permitem ir 
adiante com seus sonhos pessoais. No entanto, você 
ainda precisará se empenhar bastante para dar estrutura 
aos seus projetos, de forma a que eles lhe permitam 
a construção de um futuro solido. Alguns obstáculos 
continuam diante de você. Tenha certeza de que seu 
empenho será recompensado. Algumas situações mais 
difíceis requerem maleabilidade e adaptabilidade para 
conseguir boas parcerias que serão úteis no futuro. Não 
imponha seu ponto de vista a qualquer preço. Você não 
tem sempre razão.

                       

                      
                     se alastrando há algum tempo chegam 

                       Capricórnio
                    Nesta semana você terá diante de 

                   si alguns desafi os importantes e sua 
capacidade de negociação será imprescindível para 
que você consiga um bom resultado. As confi gurações 
astrológicas dessa semana indicam momentos de 
tensão que alcançam especialmente o seu campo 
profi ssional. Porém, será bastante difícil conseguir um 
bom compromisso com seus parceiros que não estarão 
muito receptivos às suas sugestões. Por essa razão 
você precisará usar todo o seu poder de convicção, 
procurando expor os seus melhores argumentos com 
tranquilidade e com fi rmeza. Cuide de sua saúde, poderá 
sentir dores nas articulações.

                       

                    
                   si alguns desafi os importantes e sua 

                          Aquário
                       Após o trânsito do Sol em seu 

                         signo você está se sentindo mais bem 
disposto e bastante esperançoso quanto ao seu futuro. 
Por essa razão pode ir adiante com seus projetos 
delineando com cuidado os planos que o ajudarão a 
realizar seus projetos. Por enquanto, porém, aproveite 
esses dias de folia carnavalesca para descansar, 
desfrutando momentos de lazer na companhia de amigos 
e entes queridos. Desse jeito irá recarregar as suas 
energias e estará pronto para quando as confi gurações 
lhe forem mais favoráveis. Prefi ra atividades de lazer 
em contato com a natureza.

                         

                       
                         signo você está se sentindo mais bem 
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Bancos anunciam queda nos juros após corte na Selic
Banco do Brasil, Itaú e Bradesco pegaram carona 

no anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom) 
sobre a redução de 0,75 ponto percentual na Selic, 
e também divulgaram queda em seus juros. A taxa 
básica da economia teve seu quarto corte seguido na 
noite de quarta-feira (22), indo de 13% para 12,25% 
ao mês, o menor nível em dois anos. O Itaú decidiu 
repassar o corte integral da Selic, de 0,75 ponto, tanto 
para pessoas físicas quanto para jurídicas. Segundo 
a instituição, a redução será estendida a todos os 
clientes que utilizam as linhas de empréstimo pessoal, 
cheque especial, cartão de crédito e fi nanciamento de 
veículos. Para as, micro e pequenas empresas, houve 
corte nas taxas do cheque especial, capital de giro e 
contas garantidas. No caso do Bando do Brasil, a taxa 
mínima do cheque especial para pessoa física passa 
de 4,42% ao mês para 4,36% enquanto a máxima vai 
de 12,95% ao mês para 12,89%. No crédito imobiliário, 

as linhas contempladas pelo Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), a taxa mínima passa de 11,29% ao 
ano para 10,80% ao ano e a máxima de 11,49% para 
11,00%. Já para a linha crédito hipotecário (CH) do 
banco, o juro mínimo passa de 12,29% para 11,80% 
ao ano e o máximo de 12,51% para 12,02%. Do lado 
das empresas, o BB reduziu os juros do cheque ouro 
empresarial de 8,47% ao mês para 8,43% a taxa 
mínima e de 13,64% ao mês para 13,60% a máxima. 
A linha giro rápido teve idênticos cortes. Na linha de 
crédito pessoal do Bradesco, por sua vez, a taxa 
mínima foi reduzida de 1,89% para 1,83% por mês, 
enquanto a máxima passou de 7,72% para 7,66% 
mensais. Já para empresas, a menor taxa da linha 
de capital de giro sai de 3,49% para 3,43% ao mês, 
enquanto a máxima vai de 6,95% para 6,89% As 
novas taxas do Bradesco e do Banco do Brasil valem 
a partir de 1º de março.

Publicada regras que obriga quem ganhou mais de R$ 28,5 mil a declarar IR
A Receita Federal divulgou ofi cialmente na quarta-

feira, 22 de fevereiro, as regras para a entrega da 
declaração anual do Imposto de Renda 2017, que 
começa no próximo dia 2 de março e se encerra às 
23h59 do dia 28 de abril. O envio só poderá ser feito 
por meio eletrônico e cerca de 28 milhões deverão 
enviar o documento. As condições estão publicadas 
no Diário Ofi cial da União.  Estão obrigados a enviar 
a declaração do IR 2017 todos os brasileiros que 
receberam mais de R$ 28.559,70 em 2016 — o 
equivalente a R$ 2.379,97 por mês, sem considerar 
o 13º salário. Se você recebeu 13 salários no ano 
passado (considerando o 13º salário), o salário 
mensal equivale a R$ 2.196,90. Também deve enviar 
a declaração quem recebeu rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou conseguiu, em 

qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens 
ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou 
operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas. Os brasileiros que tinham, em 
31 de dezembro de 2016, a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil também precisam prestar 
contas. Também é obrigado a prestar contas quem 
optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de 
capital conquistado na venda de imóveis residenciais, 
"cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no País, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração 
do contrato de venda". Em relação à atividade rural, 
está obrigado a declarar a renda os brasileiros que 
faturaram mais de R$ 142.798,50 no ano passado.

 Serra alega problemas de saúde e sai do 
governo Temer

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão. Ele enviou uma 
carta ao presidente Michel Temer alegando problemas de saúde. Serra afi rmou que 
não consegue mais manter o ritmo de viagens de trabalho. O tucano estava no cargo 
desde maio do ano passado. Ele é senador licenciado por São Paulo e tem mandato 
até 2022. “Senhor presidente, Pela presente, venho solicitar minha exoneração do 
cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores. Faço-o com tristeza, mas em 
razão de problemas de saúde que são do conhecimento de Vossa Excelência, os 
quais me impedem de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes à função 
de Chanceler. Isto sem mencionar as difi culdades para o trabalho do dia a dia. 
Segundo os médicos, o tempo para restabelecimento adequado é de pelo menos 
quatro meses. Para mim, foi motivo de orgulho integrar sua equipe. No Congresso, 
honrarei o meu mandato de senador trabalhando pela aprovação de projetos que 
visem à recuperação da economia, ao desenvolvimento social e à consolidação 
democrática no Brasil", Respeitosamente, José Serra. 

Operação Blackout apura desvios de US$ 40 mi a agentes públicos
Em entrevista coletiva para detalhar a Operação 

Blackout, 38ª fase da Operação Lava Jato defl agrada 
na quinta-feira (23), representantes do Ministério 
Público Federal (MPF) afi rmaram que os lobistas 
Jorge Luz e Bruno Luz, operaram desvios de cerca 
de 40 milhões de dólares em dez anos, sobretudo 
na diretoria Internacional da Petrobras, mas também 
nas áreas de Abastecimento e Serviços. Eles tiveram 
as prisões preventivas decretadas, mas não foram 
localizados pelos policiais, que cumpriram dois 
mandados de prisão preventiva no Rio de Janeiro. 
Segundo o procurador Diogo Castor de Mattos, os 
dois teriam “fortes conexões tanto com diretores 
corruptos da Petrobras quanto agentes políticos 
(diretores da estatal e políticos) do partido PMDB“. 

Mattos se recusou a citar nomes, mas confi rmou que 
os políticos envolvidos são em sua maioria pessoas 
ainda no exercício dos cargos – e, portanto, com foro 
privilegiado –, sobretudo senadores. Ele disse ainda, 
que havia um senador responsável pela divisão dos 
valores entre os demais envolvidos. Individualmente, 
os repasses para agentes públicos e políticos teriam 
variado de 300 mil a seis milhões de dólares. Entre 
as empresas envolvidas estão a Schahin Engenharia, 
a Trafi gura e a Samsung. Mattos ressalta que as 
informações que basearam a esta fase partiram 
das delações premiadas do ex-diretor Internacional 
da Petrobras Nestor Cerveró e do lobista Fernando 
Baiano, ligado ao PMDB.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

 Início da Campanha da Fraternidade 2017 
Inspirada pelos posicionamentos do 

Papa Francisco na Encíclica ‘Laudato Si’, 
a Igreja Católica do Brasil desenvolverá 
na Campanha da Fraternidade 2017 
o tema ‘Biomas brasileiros e a defesa 
da vida’ e o lema ‘Culti var e guardar a 
criação’. “Devemos proteger as nascentes 
e cobrar a recuperação da mata ciliar, não 
permiti r projetos econômicos em áreas de 
preservação permanente e lançar luzes 
sobre a questão do fracking, bem como 
criar um novo arranjo de convívio e de 
relacionamento dos humanos entre si e com 
a natureza”, afi rmou o Bispo de Umuarama, 
Dom Frei João Mamede Filho, em coleti va 
na cidade para o lançamento da campanha 
realizada na manhã de quinta-feira, 23. 
Para Dom Mamede, além do aumento da 

população e do modo de viver em aglomerações, o crescente poder técnico-cientí fi co 
de intervenção da natureza e o desejo exacerbado de lucro são fatores que contribuem 
para destruição da Casa Comum. “Já não basta cuidar e proteger os espaços de forma 
fragmentada, é preciso incluir o ser humano nessa visão global, conforme ensina o 
Papa Francisco. Cada ferida e cada arranhão na natureza revelam a destruição do 
humano e da sociedade”, completa.
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1) Casa Alvenaria, dois quartos,  Av 
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais  
2) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 
mensais  
3) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais 
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 450,00 
mensais (duas casas disponíveis)  
5) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 500,00 mensais 
6) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (cinco casas 
disponíveis) 
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Pastor Luiz Santiago 160, R$ 
460,00 mensais 
8) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais  
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Santos Dumont 523 (fundos), R$ 
500,00 mensais 
10) Sobrado dois quartos, Rua 
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 
660,00 mensais   
11) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.   
12) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais 
13) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 900,00 mensais  
14) Sala comercial, Rua Iani de 
Oliveira Munhoz 400, R$ 800,00 
mensais 

1) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00 

2) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00 
3) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00 
4) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00 
5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis) 
6) Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
7) Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 
Av Brasil 1142, R$ 850.000,00  
8) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00 
9) Casa Alvenaria, terreno área de 
600m², Rua Ismael Pinto Siqueira 
1101, R$ 200.000,00 
10) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
11) Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
12) Casa Alvenaria terreno 200m², 
Rua Presbítero Joaquim L. Melo 
88, R$ 160.000,00  
13) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00 
14) Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
15) Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 
Centro R$ 560.000,00 
16) Casas Novas 70m² Residencial 
do Lago R$ 110.000,00

LOCAÇÃO 2) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 

3) Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 

4) Terreno 600m² Rua Yani de 

5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

6) Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
7) Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 

8) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00 
9) Casa Alvenaria, terreno área de 
600m², Rua Ismael Pinto Siqueira 

10) Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 

11) Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 

12) Casa Alvenaria terreno 200m², 
Rua Presbítero Joaquim L. Melo 

13) Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 

14) Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 

15) Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 

16) Casas Novas 70m² Residencial 
VENDA

Rosário do Ívai agora com novidades: 
aulas 1 vez por semana ou 100% online

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos 
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por 
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC, 
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe 
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o 
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número 
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar 
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe. 
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis; 
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências 
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas (Economia), Geografi a - Licenciatura, História 
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas 
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura, 
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia 
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em: 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e 
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão 
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, 
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação 
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros 
presenciais semanais obrigatórios, tem encontros 
presenciais quinzenais obrigatórios para as aulas práticas.

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

CONTATO:
www.faxinalimoveis.com.br

UNOPAR EAD -  Se você quer estudar, procure 
o Polo da Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia, 

qualidade e facilidade para concluir seus estudos 
ou fazer uma nova faculdade. Aproveite e faça 

isso agora, porque "Tempo" é dinheiro

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES 
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:
(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp

Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

TERRENOS FAXINAL
-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael 

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins 

Vieira. Consulte Valor.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal. 

Consulte Valor.

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa 

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

Consulte Valor.

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles, 

Rua 31 de Março. Asfalto, muro e grade. 

Consulte Valor.

-Sítio 30 de alq. 07 mecanizado e 

possibilidade de mecanizar mais 04alq. 

17alq de pastagem e 06alq de reserva 

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa, 

barracão de 120m, mangueira, área toda 

cercada com cerca paraguaia e a 04km de 

Faxinal. Consulte Valor.

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja 

Doce. Prox. da rodovia. Município de 

Borrazópolis-Pr.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel 

com contrato de locação ativo). Consulte 

Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim 

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos, 

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

Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Residencial 

Casavechia(lado Cocari): Financia-

se ou troca-se por imóvel rural. Valor 

R$120.000,00.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

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

R$110.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti:Laje. 

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA. 

Valor R$110.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje 

ou forro PVC. 

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02 

quartos. Valor R$650,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos. 

Valor R$690,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos. 

Valor R$600,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 02 quartos. 

Valor R$650,00 mensal.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$880,00 mensal.

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany 

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo 

dia. Consulte Valor.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL
CASAS MAUÁ DA SERRA

LOCAÇÃO

IMÓVEL COM. FAXINAL

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

REPRESENTANTE
"Você conquista, a gente protege."

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

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

PROVA
AGENDADA


