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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 
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Agende já seu atendimento pelos telefones: 

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

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
 Requerimento nº020/2017 – Requer ao senhor prefeito 

municipal a pintura de uma faixa indicando estacionamento privativo 

para as vans de lotação em frente a lanchonete da dona  Marlene 

na Avenida Brasil em Grandes Rios, pois os motoristas das vans de 

lotação estão pedindo esta faixa para  que eles e os passageiros 

tenham mais comodidade.

 Requerimento nº021/2017 – Requer ao senhor prefeito 

municipal que tome providencias sobre um buraco existente na Rua 

João Leandro Barbosa esquina com a Rua Benedito Custodio da 
Silva no conjunto Silvério Siqueira na rua da Escola Municipal Manoel Jose Lopes, os moradores 

e motoristas que por ali passam pedem as devidas providencias.  

E S T A R R E C E D O R ! ! !
Parte 02

 14) Um político que chega ao poder pode fazer mudanças administrativas no país, mas 
somente quando estas mudanças não colocam em xeque o funcionamento do mecanismo.
 15) Um político honesto que porventura chegue ao poder e tente fazer mudanças 
administrativas e legais que vão contra o mecanismo terá contra ele a maioria dos membros da 
sua classe.
 16) A eficiência e a transparência estão em contradição com o mecanismo.
 17) Resulta daí que na vigência do mecanismo o Estado brasileiro jamais poderá ser 
eficiente no controle dos gastos públicos.
 18) As políticas econômicas e as práticas administrativas que levam ao crescimento 
econômico sustentável são, portanto, incompatíveis com o mecanismo, que tende a gerar um 
estado cronicamente deficitário.
 19) Embora o mecanismo não possa conviver com um Estado eficiente, ele também não 
pode deixar o Estado falir. Se o Estado falir o mecanismo morre.
 20) A combinação destes dois fatores faz com que a economia brasileira tenha períodos 
de crescimento baixos, seguidos de crise fiscal, seguidos de ajustes que visam conter os gastos 
públicos, seguidos de novos períodos de crescimento baixo, seguidos de nova crise fiscal...
 21) Como as leis são feitas por congressistas corruptos, e os magistrados das cortes 
superiores são indicados por políticos eleitos pelo mecanismo, é natural que tanto a lei quanto os 
magistrados das instâncias superiores tendam a ser lenientes com a corrupção. (Pense no foro 
privilegiado. Pense no fato de que apesar de mais de 500 parlamentares terem sido investigados 
pelo STF desde 1998, a primeira condenação só tenha ocorrido em 2010.)
 22) A operação Lava-Jato só foi possível por causa de uma conjunção improvável de 
fatores: um governo extremamente incompetente e fragilizado diante da derrocada econômica 
que causou, uma bobeada do parlamento que não percebeu que a legislação que operacionalizou 
a delação premiada era incompatível com o mecanismo, e o fato de que uma investigação 
potencialmente explosiva caiu nas mãos de uma equipe de investigadores, procuradores e de 
juízes, rígida, competente e com bastante sorte.
 23) Não é certo que a Lava-Jato vai promover o desmonte do mecanismo. As forças 
politicas e jurídicas contrárias são significativas.
 24) O Brasil atual está sendo administrado por um grupo de políticos especializados em 
operar o mecanismo, e que quer mantê-lo funcionando.
 25) O desmonte definitivo do mecanismo é mais importante para o Brasil do que a 
estabilidade econômica de curto prazo.
 26) Sem forte mobilização popular, é improvável que a Lava-Jato promova o desmonte 
do mecanismo.
 27) Se o desmonte do mecanismo não decorrer da Lava-Jato, os políticos vão alterar a 
lei, e o Brasil terá que conviver com o mecanismo por um longo tempo."
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LINGUA DE FOGO
A loira da buzanfa anda causando na city. Tá tirando 

o sono dos moçoilos lokos. Pode continuas nós os 
veinhos, aprovamos a indumentária. Curtinha!

Dizem as más línguas que a farinha ta correndo 
solta até na cara dos outros. Imagine no nariz. Todo 
cheirador tem o nariz meio torto, é só olhar bem. É o pó 
do capeta! Quem usa se torna o próprio! 

Na Terra da Uva, luluzinho do shortão, dizem as más 
línguas que o homem educou o tal. Tá até traqbalhndo, 
mas de shortão. Deixa o cara ta calor mesmo!

Dizem que o Caeado ta de Dona nova, é o que 
dizem os freqüentadores mais assíduos. Eu não tive lá! 
Mandaram no Zapzap!

Qui nem disse uma cumadinha: o que tem pra hoje 
é paulada ou fumo do capeta, Eiiitaaa!

Na Terra do Café tem uma cumadinha que foi 
doadora pra um funcionário e agora ta cobrando a 
franquia. Paga que é melhor, senão a casa cai. Fuja loko!

Informação de um cidadão que sabe das coisas - 
Dizem as más línguas que já tão querendo achar uma 
boquinha pra ex-luluzinho. É assim mesmo no Brasil. 
Tudo cheio de esquema. É o sistema! Que nem ta na 
1ª página!

Dito por uma cumadi – O bom mesmo é cortar dos 
dois lados, ai nunca falta valeti ou cumadinha no leito. 
Coloridas!

Na Terra da Uva, agente de saúde prometeu 
comprar banana pra companheira de trabalho, mas é 
tão munheca que foi se apropriar da fruta e levou um 
carreirão do dono. Cooper feito na marra!

Fofão ta de férias da pingaiada, disse que só vorta 
no Natal. As apostas estão abertas, dizem que não 
chega na Páscoa. As pesquisas indicam 100% de não 
dar certo o intento. Façam suas apostas!

Compadre chega de madrugada e diz que estava no 
churrasco na casa do amigo, mas cumadinha descobre 
que era Kô. A madeira desceu!

De um cidadão bem informado - Uma ex-poderosa 
que anda dizendo que ajudava os funcionários do seu 
setor com cestas básicas. Não fazia mais do que sua 
obrigação. Mas as centenas de horas extras, nunca 
ninguém recebeu. E o luluzinho que não era nada do 
seu departamento a senhora bancava. Madre Tereza? 
Tá mais pra Luciferona! 

Na Terra da Uva, a insegurança está tomando conta 
da população. O medo é tanto, que valete da gasolina 
tira férias e quando um amigo vai visitá-lo, encontra-o 
fechado em casa com o gordinho da verdura, inclusive 
com os portões fechados com chave. Hhuuuuiiiii!   Dizem 
que está com depressão.  Fuja loko! 

Na chácara do Tio, Padrinho do Pingaiada bebe 
todas e foi só, hahahaha. Que aço!

Dito em um salão – O luluzinho não toma mesmo 
vergonha na cara. Cada dia recebe uma cobrança e não 
paga ninguém. É o eterno luluzinho veiaquinho! 
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Adeus ao amigo José Luiz Navarro

A vida é uma estrada pela qual todos transitamos e escolhemos nas encruzilhadas, 

o melhor caminho a seguir. José Luiz Navarro, para os amigos, Caroço, foi uma dessas 

pessoas que trilhou o bom caminho, soube na maioria das vezes escolher a trilha certa. 

Não conheço ninguém com que o Zé não tivesse um bom relacionamento. Empresário 

de sucesso construiu uma família feliz e que continuará sua obra, pois é assim, uma 

hora temos que passar o bastão no revezamento da vida. O Caroço vai fazer muita 

falta, alias, já está fazendo. Ao chegar ao fim de um caminho, podemos atestar o quão 

queridos somos pelo número de pessoa que vão se despedir na derradeira hora. O 

Zé deixa muitos amigos! Dói perder, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um 

filho, um irmão, um grande amigo, dói, como é o caso do Zé Navarro, claro que vai 

e já faz muita falta, no entanto, o espírito é como uma pipa, mas que devemos cortar 

a linha para que ela possa livremente seguir seu caminho rumo ao céu, voar em paz 

para mais perto de Deus. É injusto segurar aqui quem já cumpriu sua missão, que é 

a razão de cada um estar nesse pequeno planeta. Devemos alçar vôo maior rumo ao 

descanso merecido depois do trabalho realizado e concluído, nesse plano e nessa 

passagem. Amigo santista Caroço, vou sentir falta de nossos papos, perenes e 

sempre de bons resultados. Á família todo nosso respeito e condolências! Amigo vá 

se encontrar com os seus que já se foram, sua mãe, irmã e em especial com o seu 

Fernando, o querido Cabeça Branca. Descanse em paz!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 20/03 a 26/03

Lula diz ao juiz que não sabe quanto ganha
Nunca sabe!

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tergiversou ao 
responder à primeira pergunta do juiz Ricardo Leite, na 10ª 
Vara Federal, na terça-feira. Questionado sobre sua renda 
mensal, Lula não soube dizer quanto ganha exatamente como 
rendimentos mensais. Afi rmou que recebia cerca de 6 000 reais 
mensais de aposentadoria, mais rendimentos estimados por ele 
em cerca de 30 000 reais da sua empresa de palestras, a LILS, 
(cuja receita é alvo de investigação por suspeita de recebimento 
de propina) e doações de seus fi lhos, também alvos de 
investigações. “Depois o advogado manda para o senhor o total 
de rendimentos. Eu mando por escrito. Pode chegar a 50.000, 
estou chutando, eu não sei. Tem doações dos meus fi lhos”, 
disse. Lula afi rmou que é falsa a denúncia contra ele, acusado 
pelo ex-senador petista de Delcídio do Amaral de interferir 
na Operação Lava Jato para calar o ex-diretor da Petrobras 
Nestor Cerveró. Ele disse que não conhecia o ex-diretor da 
Petrobras e que participava apenas de reuniões coletivas com 
ele. O ex-presidente disse que aguardava a oportunidade de 
se defender “perante um juiz imparcial” e que a cada prisão na 
Lava Jato vive na expectativa de que será acusado de crimes. 
“Prenderam o papa. Vai delatar o Lula. Sabe o que é levantar 
todo dia achando que a imprensa está na porta de casa e que 
vou ser preso?”, afi rmou. “Esses dados são falsos. Tenho sido 
vítima quase de um massacre. Me ofende profundamente, a 
insinuação de que o PT é uma organização criminosa. Combater 
a corrupção é uma obrigação moral e ética e isso eu aprendi 
com uma mulher que nasceu e morreu analfabeta.”

Lista de Janot tem mais um ministro e ao 
menos 10 governadores

O ministro da Indústria Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Pereira, está entre os nomes incluídos nos pedidos 
de abertura de inquérito entregues pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra políticos, assim como ao menos 10 governadores, de 
acordo com a TV Globo e o jornal Folha de S.Paulo. Pereira é 
o sexto ministro do governo Temer citado na lista de Janot, que 
também pediu abertura de investigação contra Eliseu Padilha 
(Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), 
Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Comunicações), Aloysio 
Nunes (Relações Exteriores) e Bruno Araújo (Cidades), de 
acordo com reportagens publicadas após o envio dos pedidos. 
Entre os nomes citados também estão pelo menos dez 
governadores, entre eles Geraldo Alckmin (PSDB-SP), Luiz 
Fernando Pezão (PMDB-RJ), Fernando Pimentel (PT-MG), 
Tião Viana (PT-AC), Beto Richa (PSDB-PR) e Renan Filho 
(PMDB-AL), segundo reportagem da Folha nesta quinta-feira. 
Para os governadores, o procurador-geral pediu ao STF que 
envie as delações ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Janot 
encaminhou na terça-feira 83 pedidos de abertura de inquérito 
contra políticos com prerrogativa de foro no STF, com base nos 
acordos de delação premiada de 77 executivos da Odebrecht 
com a operação Lava Jato.

 Amuvi convida para lançamento do EMDS 
O Município de Apucarana irá sediar, no dia 24 de março, 

o lançamento regional do IV Encontro dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável (EMDS). A Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o apoio da 
Prefeitura de Apucarana e da Associação dos Municípios do 
Paraná (AMP) convidam os governantes locais e gestores 
municipais a conhecerem o maior evento sobre sustentabilidade 

urbana do Brasil. Um dos destaques do lançamento regional é a 
oportunidade de os participantes contribuírem com a construção 
do IV EMDS, por meio de sugestões de conteúdo e indicação 
de palestrantes. Além da apresentação da quarta edição 
do encontro, os participantes poderão conhecer os projetos 
oferecidos pela FNP para o desenvolvimento dos municípios 
brasileiros.  O evento acontecerá no Auditório Gralha Azul - 
UNESPAR - Campus Apucarana, da s08h00min - 13h00min.

Aneel devolverá valor cobrado a mais na conta de luz dos consumidores
Tirar indevidamente não é roubo? O meu quero em dinheiro!

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou 
na terça-feira, 14 de março, que vai devolver os valores 
cobrados a mais na conta de luz dos consumidores em 2016. 
O R$ 1,8 bilhão será pago diretamente nas contas de luz dos 
consumidores nos próximos meses.  De acordo com o diretor-
geral da agência, Romeu Rufi no, a forma de devolução do valor 
será decidida dia 28 de março, em reunião com a diretoria da 
Aneel. “Todos os consumidores deixarão de pagar esse valor 
a partir da decisão que tomaremos no dia 28. E o valor que 
se pagou nesse período, da data do aniversário tarifário da 
distribuidora, de 2016 até o dia 28 de março, será prontamente 
devolvido. Não vai se esperar o período tarifário de 2017/2018 
para devolver”, disse Rufi no. Com a iniciativa, os consumidores 
receberão os valores cobrados, a maior provavelmente, entre 
os meses de abril e maio, com a devida remuneração pela taxa 

Selic. De acordo com a agência, vai haver devolução porque 
o custo da energia proveniente da termelétrica de Angra 3 foi 
incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não chegou 
a ser usada porque a usina não entrou em operação. Na semana 
passada, a Aneel havia informado que os consumidores seriam 
ressarcidos desses valores com reajustes menores nas tarifas 
este ano. Mas hoje a agência anunciou que vai fazer a devolução 
diretamente na conta de luz. Rufi no acrescentou que o valor 
de R$ 1,8 bilhão foi parcialmente cobrado dos consumidores 
uma vez que o montante foi incluído no processo de reajuste de 
cada concessionária em 2016, de acordo com o seu aniversário 
tarifário. “Portanto, dependendo do período em que foi incluído 
na tarifa, cobrou-se só proporcionalmente daquela data até a 
data de hoje”, disse. ( – Se fosse um cidadão, estaria preso!)

Errei ao promover uma grande desoneração
Tarde demais!

A presidente cassada Dilma Rousseff admitiu que cometeu 
um "grande erro" ao promover uma ampla desoneração fi scal 
no País. Em Genebra para participar de debates e seminários, 
a brasileira foi questionada se era capaz de assumir erros e se 
estava arrependida de alguma decisão que tomou enquanto foi 
presidente do Brasil. "Eu acreditava que, se diminuísse impostos, 
teria um aumento de investimentos", disse. "Eu diminuí. Eu 
me arrependo disso. No lugar de investir, eles aumentaram a 
margem de lucro". Ela voltou a fazer a mesma afi rmação quando 
foi entrevistada pela TV pública suíça, a RTS. "Sempre temos 
de reconhecer erros. Em certos momentos, você repassa a sua 
vida, o poderia ter feito diferente", disse. Segundo a petista, 
uma das acusações feitas a ela é de ter mantido uma política 
fi scal "mais frágil". "Fiz uma grande desoneração, brutalmente 
reduzimos os impostos", disse. "Ali fi z um grande erro". Parte 
das políticas de Dilma chegou a ser condenada na Organização 
Mundial do Comércio, como a redução de IPI para empresas 

automobilísticas e fabricantes de eletrodomésticos. Apesar de 
reconhecer o erro, Dilma afi rma que as razões da crise econômica 
foram "subestimadas". "Todos sabem que, na metade de 2014, 
houve queda signifi cativa dos preços das commodities. Isso afeta 
a arrecadação do Brasil e nossa balança comercial", disse. Sobre 
o aumento da infl ação, citou até a ameaça de desabastecimento 
de água em São Paulo, mas negou a acusação de que sua 
gestão tenha promovido uma "gastança". "Numa crise, todos 
precisam pagar. Mas quem paga? Um pato de seis metros de 
altura foi colocado nas manifestações, dizendo: eu não pago o 
pato. Mas quem colocou o pato? O presidente da Fiesp. O que 
quer dizer isso? Eu não pago impostos. Eu só quero cortes e 
mais cortes", criticou Dilma.  Segundo ela, o impeachment ainda 
estaria ligado a propostas que ela tinha de elevar a tributação. 
"Meu impeachment também foi por não pagar o pato e o pato 
eram os impostos", disse.

 Correios lançam consulta a CPF e CNPJ nas agências
A Agência Central dos Correios em Brasília (DF) e a Agência 

dos Correios Cidade de São Paulo começaram a oferecer, desde 
quarta-feira, 15 de março, consulta a CPF, CPF de terceiros 
e CNPJ de empresas. Até 31 de março, o serviço deve estar 
disponível nas 6,4 mil agências próprias em todo o País. Nas 
unidades franqueadas, a implantação ocorre em uma segunda 
etapa, prevista para este ano. “Esperamos, com mais este 
serviço, alavancar a receita da empresa em pelo menos mais 
de R$ 3 milhões só este ano”, disse o presidente dos Correios, 
Guilherme Campos. A iniciativa é resultado de parceria com 
a Serasa Experian. A disponibilização do serviço em todas 
as agências dos Correios é um dos meios para consolidar as 
agências como um espaço de multisserviços. Dessa forma, os 
Correios ajudam a fortalecer a cidadania e ampliar o faturamento 
do segmento fi nanceiro. “O foco é facilitar a vida do cidadão que 

mora no interior e também nas capitais, ao oferecer informações 
para ajudá-lo a tomar decisões importantes para transações 
comerciais”, explica a vice-presidente Comercial da Serasa 
Experian, Manzar Feres. Além da comodidade de mais um 
meio de consulta para verifi car a situação do próprio CPF, a 
fi m de identifi car a existência de dívidas, os cidadãos também 
terão acesso aos seguintes produtos: - Você Consulta Pessoas 
- VCP: para verifi car a situação do CPF de alguém com quem 
você queira fazer negócios, como na hora de comprar um carro, 
vender uma casa ou mesmo contratar o serviço de pedreiro, 
por exemplo. - Você Consulta Empresas - VCE: para verifi car 
a situação do CNPJ de uma empresa com quem você queira 
realizar um negócio, por exemplo: empresas de realização de 
eventos (formaturas, casamento e outros).

Farmácia Santa Maria
99951-9891
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de vigilância da Polícia Civil, que além de fazer este serviço, ainda precisa 
investigar casos e prender criminosos, mas mesmo assim, já há algum 
tempo as fugas eram evitadas no local. Quem tiver informações dos 
presos ainda não encontrados, ligue para 190, Delegacia de Faxinal  no 
(43) 3461 1122 ou para a Polícia mais próxima de você.

Dois arrombamentos em Faxinal
Em Faxinal, das 18h40min até às 19h15min de quarta-feira, dia 

15 de março, duas pessoas procuraram a Polícia Militar para registrar 
arrombamento. O primeiro ocorreu na Rua Valdemiro Taborda Ribas, no 
bairro Araci. Uma mulher de 37 anos, contou que saiu de sua residência por 
volta das 08h00min para trabalhar e ao retornar, às 18h10min, percebeu 
que sua casa havia sido arrombada pela janela que foi quebrada. Levaram 
um vídeo game X-Box e um game Boy B 52000. A equipe orientou a 
vítima, realizou patrulhamento no local, mas nada foi encontrado. – O 
segundo caso, foi na Rua Oscar Vieira, a vítima, também uma mulher, 
esta de 54 anos, que saiu às 06h40min e retornou por volta às 18h30min, 
ao chegar constatou que uma janela tinha sido arrombada e a residência 
toda revirada. Furtaram um notebook na cor preta da marca CCE e duas 
cadeiras de varanda. Ambos os casos estão sendo apurados.

Dose de conhaque pode ter sido o preço de uma vida 
 Segundo informações, na sexta-feira, dia 10 de março, ocorreu uma 

confusão na frente do Bar do Quirino, no Distrito de Dinizópolis, município 
de Cruzmaltina. Durante uma briga, Nei foi socorrido com ferimentos na 
cabeça. A primeira informação é de que o rapaz teria se machucado ao 
cair, mas os amigos alegam que ele foi espancado. Internado no Hospital 
Bom Jesus de Ivaiporã, Ney faleceu na manhã de quarta-feira, 15 de 
março de 2017. Uma testemunha e uma pessoa da família afi rmaram 
que o crime foi cruel e covarde. "Ele estava no bar quando começou a 
briga por causa de uma dose de conhaque, que deve custar menos de 
dois reais. O assassino jogou ele no chão, pisou e chutou a cabeça do 
coitado do Nei. Ele ainda pegou um capacete para consumar o assassinato 
na hora, mas pessoas intervieram e não deixaram. Queremos Justiça", 
disseram as testemunhas. Todos os detalhes narrados por pessoas que se 
encontravam no local, foram repassadas a Polícia Civil, que vai investigar.

Foragido de Mauá e Ortigueira é preso em Apucarana 
Na tarde de 14 de março, terça-feira, Ademir de Oliveira Santos, 

acusado de furto em Mauá da Serra e que tinha um mandado por 
Ortigueira, foi recapturado pela Polícia Militar de Apucarana na Rua 
Mário Mendes Marques. Uma das equipes fazia patrulhamento quando 
foram percebidos dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que estes, 
ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga, entrando em uma facção 
de roupas e Ademir passou a pular vários muros das casas vizinhas e a 
correr pelo telhado. Depois de uma grande mobilização, o jovem foi preso 
e constatado que o mesmo era foragido da cadeia de Ortigueira, desde o 
dia 24/11/2016 e possui em seu desfavor um mandado de prisão expedido 
pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ortigueira. Diante 
dos fatos o mesmo foi encaminhado até a 17ª SDP de Apucarana, para 
as providencias cabíveis. Segundo informações, por várias vezes ele já 
tinha sido visualizado pela PM, mas conseguia fugir. 

Furto de fi os em Cruzmaltina 
Na cidade de Cruzmaltina, ocorreu um furto que constatado no dia 14 

de março, na Diaconia Nossa Senhora de Aparecida, na Estrada Rural do 
Monte Alto. A vítima que é presidente da Diaconia afi rmou que foi furtada 
toda a fi ação do poste padrão da Copel e até da Igreja, mas o furto só foi 
constatado na data de 14 de março.

Três ocorrências em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, ladrões tentaram furtar um veículo GM Classic 

LS na cor Branca, que pertence a prefeitura. O crime foi percebido na 
manhã de segunda-feira, dia 13 de março, quando servidores públicos 
chegaram no Pátio da Prefeitura e constaram que o Classic estava com 
a janela do passageiro quebrada e a fi ação elétrica interna exposta, 
indicando uma tentativa de ligação direta. A Polícia tenta identifi car o 
ladrão. - Ainda em Rio Branco do Ivaí, no dia 13 de março, às 10 horas 
da manhã, na Av Monte Alegre, os PMs faziam patrulhamento próximo 
a pista de laço quando visualizaram um Peugeot de cor Azul escuro em 
atitude suspeita que não obedecer a ordem de parada. Ao cruzar com a 
viatura, os soldados perceberam que estava o motorista e duas pessoas 
do sexo masculino, as quais não foram reconhecidas e conseguiram 
evadir-se. - Também houve infração de trânsito com abordagem, às 16 
horas, de Fiat/palio de cor preta e placas de Curitiba. Verifi cou se que 
seu condutor era um jovem, de 24 anos, o qual não possui CNH, e ainda 
que o referido veículo possuia débitos junto ao DETRAN.

Suspeita de suicídio em Grandes Rios
Em Grandes Rios, no Distrito de Ribeirão Bonito, Aristeu José Gevigier, 

foi encontrado morto na manhã de quarta-feira, dia 15 de março, vítima de 

 Preso após roubo e furto de celular 
A Polícia Militar, de Mauá da Serra conseguiu prender um jovem 

conhecido como Vaguinho, acusado de roubo. Segundo informações, houve 
uma denúncia feita pela comerciante Rosa Maria, informando que havia 
acabado de ocorrer, no dia 13 de março de 2013, segunda-feira, um roubo 
no seu estabelecimento comercial, uma loja. De posse das características 
do indivíduo a PM iniciou Patrulhamento por um dos Bairros de Mauá 
da Serra, onde o acusado foi percebido correndo, momento em que a 
equipe foi abordada, por uma segunda vítima, de nome Sidnei Miranda. 
Esta informou que estava no hospital, em data anterior, quando alguém 
furtou o seu aparelho celular e que este indivíduo estaria modifi cando seu 
aplicativo Whatsapp, alterando o perfi l com sua foto e que pela imagem, 
também seria o vulgo Vaguinho que estava sendo procurado. Os soldados 
de plantão foram até a casa do jovem e não o localizaram, mais visualizaram 
uma arma, pela janela da residência. A referida arma foi apreendida. Ao 
retornar na loja da senhora Rosa, ela reconheceu por foto, o meliante como 
sendo o autor do roubo em seu estabelecimento comercial. A prisão só 
foi possível após uma nova denúncia indicando que na região central de 
Mauá da Serra, estava o Wagner ao lado de sua esposa na Avenida Jamil 
Assad Jamus. Ao chegar no ponto indicado, o indivíduo recebeu voz de 
prisão. Ele reagiu, mas mesmo assim foi detido. Vagner, negou a prática 
do assalto, mas para a Polícia, além dos delitos relatados no Boletim de 
Ocorrência, ele também pode ser autor de vários outros crimes.

Bandidos roubam e amarram idosa em Rosário do Ivaí
Ladrões praticaram roubo na região da Vila Rural com a Barra da 

Escrita, próximo a Cocari, em Rosário do Ivaí. A Polícia Militar foi acionada 
para comparecer no endereço às 20h30min horas, de quarta-feira, 15 
de março, de 2017. No local, uma mulher, de 73 anos, que não teve o 
nome divulgado, foi identifi cada como a vítima. Ainda segundo a PM, 
no endereço foi constatado que a casa estava completamente revirada, 
sendo que a moradora foi encontrada, aparada na residência de vizinhos 
que fi ca a 150 metros. Ela disse que foi surpreendida por dois indivíduos 
de cor negra, encapuzados e portando um revólver. Informou também 
que eram de estatura média, sendo um gordo e o outro magro, os quais 
fi zeram diversas ameaças e levaram certa quantia em espécie, cartões 
de banco e os documentos pessoais da aposentada. A mulher ainda foi 
amarrada e após cerca de 30 minutos conseguiu escapar. A Polícia fez 
buscas, mas não há pistas dos ladrões.

Casal esfaqueado por fi lho em Faxinal
Duas confusões foram registradas em Faxinal, no dia 14 de março, 

de 2017. A primeira aconteceu na Rua Deodoro Antunes Ribeiro, onde 
foi detido Roberto Henrique Totolo, de 28 anos. A vítima relatou que seu 
enteado havia desferido um golpe de faca em seu braço, bem como em seu 
marido que já se encontrava no Hospital Municipal. O autor foi localizado 
no quarto dos fundos da casa e relatou que teve uma discussão com seu 
pai, momento em que pegou a faca e desferiu um golpe na região da axila 
no braço esquerdo. Roberto foi levado para Delegacia.

Vagabundo mandado embora ameaça irmã
Em uma casa nas margens da rodovia PR272, uma mulher contou 

que seu irmão passou a ameaçá-la de morte com uma arma de fogo e que 
isso teria ocorrido após a vítima falar para o autor que ele não poderia fi car 
mais em sua residência, pois não possui emprego e estava ameaçando 
os funcionários que a vítima contrata. O acusado fugiu.

Dez presos fogem da Cadeia de Faxinal
Na quinta-feira, dia 16 de março, de 2017, dez presos ganharam a 

liberdade fugindo da cadeia pública de Faxinal. Por volta das 16 horas, 
eles aproveitaram a movimentação do horário de visitas na 53ª Delegacia 
Regional de Faxinal, que funciona anexo ao presídio, para escapar 
por um buraco no solário. Segundo informações, logo em seguida, a 
Polícia Civil comandada pelo delegado Antônio Sílvio Cardoso, acionou 
a Polícia Militar para apoiar na contagem dos detentos. No início da 
noite fi cou apurado que os foragidos eram:  José Roberto Ferreira de 
Souza;  Eduardo Henrique Kochinski;  Elivelton Soares; Michael de Lima 
Santos, o Nego Mal, de Borrazópolis;  Marcelo de Almeida; Alan Ribeiro 
Pedroso; Alessandro Pereira Taboza, o Zoio (Borrazópolis); Lucas Dias 
Batista de Souza e Jonathan dos Santos da Silva. Por volta das 20:30 
minutos, o delegado Antônio Sílvio Cardoso, trafegava na rodovia entre 
Faxinal, Cruzmaltina e Grandes Rios, quando deparou com um dos 
foragidos, identifi cado por Alessandro Pereira Taboza, o qual foi preso 
em Borrazópolis há aproximadamente cinco anos acusado de tráfi co de 
drogas e suposta ligação com o crime organizado (Facções criminosas); 
ele foi recapturado. Já na sexta-feira, dia 17 de março, em Faxinal foi 
localizado Eduardo Henrique Kochinski, completando dois recapturados. 
Segundo informações, Faxinal tem capacidade para 30 detentos, mais 42 
estão recolhidos no prédio. Apesar da fuga, vale ressaltar o bom trabalho 

enforcamento, na localidade. Segundo informações, ele morava sozinho 
e teria cometido suicídio. A Polícia Civil foi acionada.

Ladrões furtam escola e salão em Faxinal
Ladrões praticaram dois furtos em Faxinal, o primeiro contra uma 

escola e o segundo em Salão de Beleza. Em relação à escola, na manhã 
de segunda-feira, dia 13 de março, na Vila Nova, uma professora disse que 
na sexta-feira, por volta das 17 horas, deixou a escola Marechal Rondon 
fechada e na manhã de segunda, ao chegar para trabalhar, observou que 
o miolo da fechadura da porta da dispensa foi arrancado. Os meliantes 
furtaram: uma batedeira de bolo; três garrafas térmicas de 5 litros; R$ 
150,00 em compras de alimentos; R$ 500,00 em carne; 01 garrafa de 
café 1 litro; 01 botijão com registro e a tomada da geladeira foi arrancada. 
- Uma mulher de 67 anos, que reside na região central, disse que fechou 
seu salão de beleza e ao abrir no dia seguinte, deparou-se com uma das 
janelas aberta e não encontrou seu Televisor Led da marca CCE, de 42 
polegadas. Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. 

Furtos na região rural de Cruzmaltina já são corriqueiros
É comum agricultores reclamarem de furtos e roubos na zona rural de 

Cruzmaltina. Já houve relatos de pequenos produtos rurais que tiveram 
que deixar o sítio, porque os furtos, principalmente de gado, inviabilizaram 
a atividade. Na terça-feira, 14 de março de 2017, Osmar Coutinho de 
Castro, proprietário do sítio Boa Esperança, no Bairro da Palmeirinha 
procurou a polícia. Ele contou que ladrões levaram 33 bandejas com 
mudas de tomate, causando um prejuízo de aproximadamente 4 mil reais. 
A vítima está oferecendo uma gratifi cação para quem der informações que 
levem a PM a recuperação dos produtos que foram levados. Qualquer 
detalhe, a pessoa deve ligar na delegacia mais próxima, no 190 ou no (43) 
99913-1847, falar com o Renan de Castro, fi lho do produtor Osmar. Outro 
detalhe que chama atenção, é que os meliantes furtaram as bandejas de 
uma casa que estava sem morador, mas fi ca a menos de 10 metros da 
residência de um caseiro da propriedade. - Na segunda-feira, dia 13 de 
março, no mesmo Bairro Palmeirinha, outro produtor informou que saiu 
de casa, às 15 horas, só retornando na manhã do dia seguinte, quando 
constatou que pessoas arrombaram a porta de uma tulha e furtaram, 
01 bomba utilizada na cultura de tomates da marca jato; uma bomba de 
passar veneno de 20 litros; 03 sacos contendo pelo menos três marcas 
de agrotóxicos, o qual iria calcular a quantidade exata para informar a 
Polícia. “Nós estamos pedindo socorro, porque toda semana há registros 
de furtos na zona rural de Cruzmaltina, não temos mais paz, pois além 
do medo de morar no sítio e ser atacado por bandidos, ainda existem os 
gatunos que na calada da noite ou até mesmo em plena luz do dia, levam 
tudo o que temos”, disse o agricultor Antônio, que se sensibilizou com as 
vítimas e que também já foi alvo de meliantes em 2016.

Polícia evita golpe do sequestro em Rosário 
Graças à ação rápida e efi ciente dos policiais militares que estavam 

de plantão em Rosário do Ivaí, o dinheiro não foi depositado na conta de 
golpistas que, por telefone, estavam aplicando golpe em um agricultor de 
57 anos. A vítima chegou a fazer um empréstimo para pagar o suposto 
resgate, mas foi alertado quando já estava no guichê da lotérica fazendo 
o depósito. O fato ocorreu na quinta-feira, dia 16 de março, de 2017, às 
12 horas. "A equipe foi informada que o cidadão recebeu uma ligação 
dando conta do sequestro de alguém de sua família e que estaria indo a 
lotérica para fazer o depósito de resgate com dinheiro emprestado. Diante 
do fato, os Policiais informaram que seria um golpe aplicado por telefone, 
conseguindo interceptar a vítima antes de fazer o depósito. Logo após o 
mesmo foi encaminhado ao hospital por estar passando mal devido ao 
nervosismo", informou o Boletim do Destacamento da PM.

Presos por trafi co em Mauá da Serra
Polícias Militares de Mauá da Serra, em uma ação dos soldados, 

Fernandes e  Soldado Moreira, que estavam de plantão no dia 16 de Março, 
de 2017, quinta-feira, prenderam duas pessoas acusadas de tráfi co  e uso 
de drogas. Os jovens foram identifi cados por, Denis Robson da Silva e 
Wagner Guimarães Barbosa. Segundo informações do Décimo Batalhão 
de Apucarana, a equipe do Destacamento local, estava em patrulhamento 
pela Rua José Batista de Paiva, quando recebeu informações que um 
homem praticava o crime de venda de drogas. Ao fazer uma varredura 
pelo local, fl agrou dois elementos, dos quais um deles tinha características 
que batiam com as informações repassada pela denúncia. Na abordagem, 
um dos acusado tentou fugir, mas foi contido. Após revista, foi constatado 
que Denis portava várias porções de maconha e uma nota de dez reais. 
Já com Wagner, foi localizada uma porção de maconha. Informalmente o 
Denis disse que estava no local comprando droga do Wagner. Diante da 
constatação, ambos foram entregues na delegacia de Marilândia do Sul, 
e apesar das informações e evidências, Wagner nega que tenha ligação 
com o tráfi co de drogas.
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Na noite de 15 de março, o Jornal Nacional, da TV Globo, fez 
a revelação de novos nomes de políticos que estão na lista do 
procurador-geral da República, entre eles está Beto Richa, do 
PSDB, Governador reeleito no Paraná. O conteúdo das delações 
está sob sigilo, mas as informações que vazaram apontam mais 
políticos com  pedidos de investigação do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, muitos deles já citados na pré-delação 
do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Cláudio 
Melo Filho, que veio à público em dezembro de 2016. Na lista de 
Janot, há mais um ministro do governo Temer, além dos cinco 
já revelados na terça-feira, 14 de março. É Marcos Pereira, do 
PRB, hoje ministro da Indústria e Comércio. Na lista também 
há pedidos referentes a pelo menos cinco governadores, que 
deverão ser analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. São 
eles: Renan Filho, de Alagoas, e Luiz Fernando Pezão, do Rio 
de Janeiro, os dois do PMDB; Fernando Pimentel, de Minas 
Gerais e Tião Viana, do Acre, ambos do PT; e Beto Richa, do 
Paraná, do PSDB, o qual afi rmou que desconhece o contexto 
no qual o nome dele foi citado e que a origem dos recursos 
de todas as suas campanhas foi declarada à Justiça Eleitoral. 

Beto Richa é citado na Lava Jato
Tá tudo dominado!

Parte da propina paga no esquema desvendado Operação 
Carne Fraca ia para dois partidos políticos, o PMDB e o PP, 
segundo o delegado Maurício Moscardi Grillo, da Polícia 
Federal. Em entrevista, ele disse que, embora não fosse 
possível afi rmar para quais políticos ia o dinheiro, os autos das 
investigações “deixam claro” esse vínculo entre o esquema 
e as legendas. O ex-superintendente regional do Ministério 
da Agricultura, Daniel Gonçalves Filho, foi citado por Grillo. 
Segundo o delegado, é possível presumir que ele, apontado 
como um dos líderes do esquema criminoso tenha ocupado 
cargos públicos de relevância mediante compensações para 
atores políticos que eventualmente o sustentassem nessas 
funções. O esquema revelado pela operação mostra que 
funcionários de frigorífi cos, entre eles alguns ligados às 
maiores empresas do mercado de carnes no Brasil, a BRF e 
a JBS, corrompiam intencionalmente fi scais do Ministério da 
Agricultura para as aprovações de certifi cados de qualidade 
de produtos que não tinham as condições mínimas, por lei, de 
serem comercializados. Os delitos vão de produtos vencidos, 
reembalados e com rótulos adulterados, até adulterados, com 
carnes residuais que deveriam ser descartadas.

Esquema da Carne Fraca abastecia PP e 
PMDB

Na sexta-feira (17), a maior operação de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro do país completa três anos. 
Tudo começou com quatro investigações da Polícia Federal: 
Dolce Vita, Bidone, Casablanca e Lava Jato. As três primeiras 
são nomes de fi lmes clássicos, escolhidos de acordo com o 
perfi l de cada doleiro investigado. A última fazia referência a 
uma  lavanderia e a um posto de combustíveis em Brasília, que 
eram usados pelas organizações criminosas. Desde então, já 
se foram 38 fases da Operação Lava Jato. Nesse período, os 
investigadores apuraram fatos relacionados a empreiteiras, 
doleiros, funcionários da Petrobras e políticos. De acordo com 
dados do Ministério Público Federal no Paraná atualizados em 
fevereiro, foram 57 acusações criminais contra 260 pessoas, 
sendo que em 25 já houve sentença por crimes como lavagem 
de dinheiro, corrupção, organização criminosa e tráfi co 
transnacional de drogas. Até agora, a Lava Jato conseguiu 
recuperar R$ 10 bilhões aos cofres públicos, entre valores que 
já foram devolvidos ou estão em processo de recuperação. 
Para o procurador da República Diogo Castor, que faz parte 
da força-tarefa, a operação começou a mudar a ideia de 
que crimes do colarinho branco fi cam impunes. “A Lava Jato 
democratizou a Justiça Criminal, demonstrou como deve ser 
uma Justiça Criminal efi ciente, uma coisa que o brasileiro não 
está acostumado. O povo está acostumado ao setor público 
inefi ciente em todas as esferas, desde o Judiciário, Legislativo, 
Ministério Público. A Lava Jato é a única coisa que deu certo 
no sistema de Justiça Criminal no Brasil”, avalia.

Lava Jato completa três anos de 
investigações 

Nosso maior patrimônio!

Prefeitos de 24 municípios, de diferentes regiões do Paraná, 
reuniram-se na segunda-feira (13) com o governador Beto 
Richa para solicitar autorização a pedidos de fi nanciamentos, 
junto ao Governo do Estado, para investimentos em suas 
cidades. No encontro, realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, 
o governador autorizou o início dos trâmites. As prefeituras 
vão usar o dinheiro para obras de infraestrutura e compra de 
equipamentos. Após a autorização dada pelo governador, os 
projetos apresentados pelos municípios passarão por avaliação 
técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e do Paranacidade. Os recursos, que somados chegam a R$ 
58,3 milhões, são do Sistema de Financiamento dos Municípios 
(SFM), operacionalizado pela Fomento Paraná. “Todos sabem 
que o nosso governo sempre recebeu os municípios de forma 
respeitosa, mas eu digo que fomos além disso. Acho que nós 
temos uma relação estreita de amizade, respeito e parceria de 
trabalho em favor de cada um dos paranaenses que moram 
em suas regiões”, disse o governador aos prefeitos. Richa 
também lembrou que o apoio fi nanceiro só é possível por 
causa da gestão responsável do Estado. “Não fosse o ajuste 
fi scal, não estaríamos liberando recursos. Esse é o Paraná que 
está na contramão da crise, graças ao apoio da nossa equipe 
e confi ança dos nossos deputados. Foram medidas duras e, 
entre minha popularidade e o futuro do Estado, escolho sempre 
pelo futuro dos paranaenses”, relatou.

Governador autoriza prefeituras a buscarem 
fi nanciamento do Estado

As ações da JBS e BRF são as que mais caem na Bolsa de 
Valores de São Paulo na manhã de sexta-feira (17), após uma 
operação da Polícia Federal que investiga irregularidades em 
frigorífi cos. Às 11h, os papéis da JBS tinham baixa de 4,84%, 
e os da BRF 4,67%, enquanto o Ibovespa recuava 0,1%. A 
Operação Carne Fraca, defl agrada na manhã de hoje, é a 
maior da história da PF. As ordens judiciais foram expedidas 
pela 14ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR e estão sendo 
cumpridas em sete estados: São Paulo, Distrito Federal, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. O 
nome da operação faz alusão à conhecida expressão popular 
em sintonia com a própria qualidade dos alimentos fornecidos 
ao consumidor por grandes grupos corporativos do ramo 
alimentício. A expressão popular demonstra uma fragilidade 
moral de agentes públicos federais que deveriam, zelar e 
fi scalizar a qualidade dos alimentos fornecidos a sociedade. 

Ações da BRF e JBS são as que mais caem 
após operação da PF

Ainda está na memória o dia 29 de abril de 2015. O 
confronto entre professores e policiais militares que aconteceu 
em frente à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) terminou 
com feridos e com denúncias ao Ministério Público. Quase 
dois anos depois do ocorrido, as denúncias de repressão da 
Polícia Militar e abuso de autoridade do governador Beto Richa 
foram arquivados pelo Ministério Público Federal. A decisão 
repercutiu de maneiras diferentes na Assembleia. Segundo o 
parecer de Maurício Gotardo, procurador da República, Beto 
Richa não teve uma conduta criminosa. Alguns deputados 
concordam, pois acreditam que o governador não é o culpado 
pelo acontecido. Informações da redação Catve.com/Curitiba.

MPF arquiva denúncia de Richa contra 
professores em 2015
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COLUNA SOCIAL

Café na dona Maria Mantovani em Faxinal

Flashes do Ferra Bode a costelada da doação e da caridade!!

O Rotary Club de Faxinal, sempre cumprindo seu papel diante da 
sociedade, entregou armários e um fogão para a Creche Branca de 

Neve, comandada pela vereadora Hanna. Na foto, alguns rotarianos 
e as diretoras da Creche. As crianças agradecem. Parabéns ao Rotary 

Club de Faxinal!

CASAIS APAIXONADOS
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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

A enfermeira Flor de niver em Rosário do Ivaí. Recebe os 
parabéns, de amigos, familiares e em especial, de seu fi lho 

Cleverson e sua nora Geni. Parabéns!!!

Flashes do Ferra Bode a costelada da doação e da caridade!!
Funcionários públicos de Rosário do Ivaí no Só Negócios

CASAIS 
APAIXONADOS
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Impasse na doação do terreno segura Hospital 
em Londrina

 Informação é do diretor geral da Secretaria 
de Saúde, Sezifredo Paz, ao responder 
questi onamento de Tercilio Turini na 

Assembleia Legislati va

O governo do Estado só aguarda a solução de impasse na 
doação do terreno pela PUC/Londrina para lançar a licitação dos 
projetos do Hospital da Zona Oeste. Foi o que informou o diretor 
geral da Secretaria de Saúde do Paraná, Sezifredo Paz, em resposta a 
questi onamento do deputado estadual Tercilio Turini sobre quando 
a obra deve ser iniciada. Como membro da Comissão de Saúde 
Pública da Assembleia Legislati va, Turini parti cipou da audiência 
de prestação de contas da Secretaria de Saúde relati va a 2016. 
“Aproveitei a oportunidade e perguntei sobre o Hospital da Zona 
Oeste de Londrina, porque é um tema que acompanho há muitos 
anos. O diretor da Secretaria de Saúde garanti u que o governo vai 
construir, está com tudo pronto para lançar a licitação dos projetos, 
mas precisa ter ofi cializada a posse da área para o hospital”, relata 
o deputado. “A informação repassada pelo Sezifredo Paz é de que 
surgiu um entrave burocráti co na doação do terreno pela PUC. Não 
é um problema de difí cil solução, mas depende de questões internas 
da universidade”, informa Tercilio Turini, com base nas informações 
do diretor da Secretaria de Saúde. “Espero que seja resolvido o mais 
rápido possível. É bom saber que o governo está empenhado na 
construção do Hospital da Zona Oeste”, diz o deputado.

Turini cobra construção do Contorno Norte
Audiência do Contorno Norte é bom momento para 

cobrar início da obra
A audiência pública sobre o Contorno Norte é uma boa 

oportunidade para as lideranças políti cas, empresarias e comunitárias 
da Região Metropolitana de Londrina cobrarem do governo do Estado 
e da concessionária Econorte o início imediato da obra, fundamental 
para o desenvolvimento econômico e o sistema viário regional. 
É a opinião do deputado estadual Tercilio Turini sobre a reunião 
ocorrida na sexta-feira (dia 17), às 14 horas, na Câmara Municipal 
de Londrina. Ele defende a mobilização da sociedade organizada e 
da população para convencer o governador Beto Richa a priorizar a 
construção do Contorno Norte. “As lideranças precisam demonstrar 
ao governador que a obra é essencial e que toda região quer a sua 
execução. Por isso, quanto maior a parti cipação da comunidade no 
movimento, melhores serão as possibilidades de convencimento”, 
diz Turini. O deputado entende que o Contorno Norte já deveria ter 
sido construído pela concessionária Econorte, como contraparti da 
pela exploração do pedágio nas rodovias do Lote 1 do Anel de 
Integração. “A obra está no caderno de encargos da concessionária, 
que com certeza já arrecadou dinheiro sufi ciente para executá-la com 
as tarifas de pedágio mais caras do Paraná, na praça de Jataizinho. 
A população está pagando há 20 anos e a Econorte já adiou muito 
essa obra”, afi rma 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.

Safra de soja em Borrazópolis pode ser maior da história
A área total plantada também foi aumentada e representa um crescimento de até 

2,3% em relação a safra passada 
A exemplo de todo Brasil, Borrazópolis terá uma das maiores safras de soja 

da história, diversos agricultores estão colhendo bem acima da média alguns 
inclusive passando de duzentas sacas por alqueire, uma média jamais vista 
aqui no Vale do Ivaí. Estes números expressivos revelam toda potencialidade 
da agricultura no município, contando com o clima perfeito, aliado as novas 
tecnologias, os agricultores de Borrazópolis estão entre os mais produtivos 
do Brasil. A área total plantada também foi aumentada e representa um 
crescimento de até 2,3% em relação à safra passada. A projeção para a soja 
em todo Brasil é de um crescimento em torno de 6,5 a 8,5% na produção, 
podendo atingir 103,5 milhões de toneladas. 

 Prefeitos de Rio Branco e Rosário do Ivaí na Capital
Os prefeitos Gerôncio Carneiro Rosa, de Rio Branco do Ivaí, e Ilton Kuroda, 

de Rosário do Ivaí, estiveram na Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, na sexta-feira, 17 de março. Eles também estão participando do 
Encontro Estadual de Gestores de Turismo, na Expo Unimed, que começou 
na quinta, 16 de março e vai até sábado, 18 de março. O prefeito Gerôncio 
ainda discutiu outros assuntos de interesse do município, como o pedido 
de uma viatura para a PM e o início da construção de 30 casas no quadro 
urbano. Já o prefeito Kuroda se inteirou no Tribunal de Justiça dos processos 
de precatórios pendentes de Rosário do Ivaí. 

Risco de paralisação geral
Já parou!

Alguns dos integrantes do primeiro escalão do governo Michel Temer 
estão em mais de um pedido de inquérito na lista de Rodrigo Janot – há 
cinco ministros no total. O Ministério Público Federal se fecha em copas 
diante da pergunta de um milhão de dólares: o próprio presidente está no 
rol daqueles que terão alguma providência pedida a partir das delações da 
Odebrecht? Resposta de todas as fontes: vamos aguardar o ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal Federal, levantar o sigilo dos documentos. Tal 
situação equivale, na prática, a fazer letra morta do critério anunciado pelo 
presidente para afastar ministros, saem temporariamente os denunciados, 

e defi nitivamente os réus. Com parte signifi cativa da Esplanada atingida no peito por citações de envolvimento em esquema 
de propina ou caixa 2, o governo poderá fi car temporariamente paralisado. De imediato, a inanição política e administrativa do 
Executivo coincidiria com o dia de paralisação nacional anunciado pela oposição. O risco é de que o Congresso, com a cúpula 
igualmente alvejada, também não se ocupe mais de nenhuma pauta que não diga respeito à própria sobrevivência. Reformas da 
Previdência e trabalhista devem entrar, num primeiro momento em compasso de espera, cujo ritmo será ditado pela Lava Jato. 
Por fi m, o Supremo fi cará como uma sucuri que engoliu um boi; terá de digerir o petardo de Janot por meses, mais de ano, até. A 
Corte precisará mobilizar novos recursos para investigar os 83 fatos novos expostos pela Procuradoria. Isso além dos subsídios 
a investigações já abertas que constam do pacote. Primeira equipe de Temer tem mais 4 membros na lista. As demissões que 
teve de fazer desde que assumiu livraram o presidente de ter ainda mais auxiliares diretos na lista do Janot, além dos cinco 
“titulares” que tiveram pedidos de investigação encaminhados ao Supremo, há quatro ex-ministros: José Serra; Romero Jucá; 
Geddel Vieira Lima; e Henrique Eduardo Alves.

 Covardes esfaquearam cadela na cidade de Borrazópolis 
Se existe os covardes que tem coragem de ferir e até matar animais, também existem as 

pessoas de bom coração  
Pessoas estão indignadas com um fato que ocorreu na saída de 

Borrazópolis para Kaloré, entre a Cafeeira Borrazópolis e a empresa 
Mayandra Madeiras. Ao que tudo indica, um indivíduos agrediu uma cadela 
com uma facada no pescoço, ou pode ter sido outro objeto contundente ou 
pontiagudo. No local, apesar da cena triste de maus tratos ao animal, no local 
tinha gente de bom coração, a ponto de emocionar com a cena que viu. A 
moradora Cláudia Darros e outras pessoas que fi caram indignadas com o 
fato, acionaram Ney Rodrigues, domador de cavalos e um amigo dos animais 
que vive por ai prestando socorro e realizando procedimentos, quando não 

se consegue a presença de um veterinário.  Ney fez a limpeza do ferimento e aplicou pontos no local, salvando a vida da cadela.  
Por isso, fazemos mais um apelo a sociedade, por favor, não permitam a proliferação dos animais, para depois jogá-los na rua. 
Apelamos também a comunidade, para que não promovam os maus tratos, porque a culpa não é dos inocentes animais. E por 
fi m, apelamos ao poder público, que é possível adotar políticas de castração e outros meios como a construção de um canil 
ou até mesmo envio para Canis já existentes em outros municípios, através de convênios. O que não pode, é fi car de braços 
cruzados em uma atitude  que é quase mais covarde do que quem mau trata.
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e a
Abrindo picadas

Muitos gostaríamos de abrir largas estradas, por onde 
conduzir os irmãos de luta a lugares seguros e felizes. Mas 
nos sentimos pequenos para tão grande empreendimento. 
Desejaríamos ser faróis potentes a clarear a realidade maior da 
vida, dando visão ao que realmente é importante. Mas nossa 
capacidade de iluminar ainda é restrita. Gostaríamos de fazer 
algo em benefício dos que nos rodeiam e enxergam menos 
que nós, mas também nossa visão é limitada. Se fi carmos nos 
detendo na análise das difi culdades nada realizaremos. Sempre 
haverá uma possibilidade, desde que a vontade seja a mola 
propulsora, e o ânimo interior não esmoreça. O semeador da 
seara de Jesus não se permite o abatimento frente à importância 
do trabalho à sua espera. Busca suprir-se do necessário na fé 
que o alimenta, e se dispõe a fazer o melhor que pode. Mudar 
algo, quando se refere à conduta moral e ética da sociedade, 
é tarefa de cunho difícil e demorado. Daí não contarmos com 
muitos a se dedicarem a esse mister. Não desanimar deve ser a 
nossa meta. Construir o que possamos com amor e dedicação 
pode parecer insignifi cante, mas sempre será um primeiro 
passo. Se não podemos abrir largas estradas e acender grandes 
faróis, abramos picadas e acendamos um palito de fósforo. 

Não podemos mudar a sociedade, mas podemos colaborar 
dentro de nossas possibilidades. Não nos importe o registro 
nos anais da História, apenas a tranquilidade interior de termos 
feito nossa parte. Se não podemos construir uma escola, 
podemos agrupar crianças sob uma árvore e lhes narrar 
histórias edifi cantes. Se não temos condições de alimentar uma 
família, podemos ensinar-lhes a fazer uma horta no quintal. 
Se não podemos adotar uma criança, podemos apadrinhá-la, 
auxiliando-a nas suas necessidades maiores. Se não temos 
todo o tempo disponível, podemos separar uma hora do dia, 
ou da semana, para auxiliarmos em uma instituição de amparo 
ao idoso ou à criança. Se não podemos nos responsabilizar 
o tempo todo por alguém acamado, podemos visitá-lo, uma 
vez na semana, oferecendo-lhe nossa solidariedade. Jesus 
iniciou Seu ministério no mundo, sem alardes. Atendeu 
aos doentes mais próximos, suavizando seus sofrimentos 
e inquietações mais prementes. Utilizou a palavra como 
instrumento principal, renovando ideias. Inspirou sentimentos 
de amor, como verdadeiro caminho para alcançarmos a paz. 
Nunca se deixou envolver pelas paixões do mundo. Foi abrindo 
estradas de esperança nos corações dos homens e mulheres 
que O seguiam. Levava a alegria aos revoltados e indiferentes. 
Para isso, enfrentou todo tipo de impedimento. Mas nunca 
desistiu de Seus propósitos de iluminação de consciências. Foi 
abandonado, traído, executado, mas não deixou de nos legar o 
que tinha de melhor: o Seu amor, que sustentou e continuará 
a sustentar a humanidade. Prossigamos, dessa forma, abrindo 
picadas, derrubando o mato grosso de nossa indiferença, 
e doando de nós o melhor que temos, em benefício dos que 
pouco ou nada têm.

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
              O ingresso do Sol em seu signo produz 

               uma carga de energia que você certamente 
sentirá, pois produzirá um frenesi que você poderá 
usar para dar início a algum projeto engavetado ou 
ainda para dar um empurrão extra a algo que você 
já esteja fazendo. De qualquer maneira, sua mente 
estará repleta de novas ideias podendo estimulá-lo a 
criar novas oportunidades que criarão condições de 
progresso no âmbito profi ssional. Você pode também 
iniciar uma nova atividade esportiva que o ajudará a 
canalizar o excesso de energias. Em matéria de amor, 
você não poderia estar melhor!

                       

              
               uma carga de energia que você certamente 

                          Peixes
                    Chegou a hora de deixar para trás 

                      as dúvidas para colocar em prática 
alguns de seus planos. Os seus sonhos antigos estão 
mais perto de se concretizar do que você imagina, 
mas nem tudo sairá conforme seus planos originais; 
por essa razão precisará adaptá-los com criatividade e 
originalidade. Nesta semana examine cuidadosamente 
todas as oportunidades que aparecerão diante de você 
e mantenha-se fi rme em seus objetivos, alimentando 
a autoconfi ança com pensamentos positivos. Não 
duvide de suas capacidades e confi e nos seus guias que 
continuarão a proteger o seu caminho. Medite e ore.

                         

                    
                      as dúvidas para colocar em prática 

                          Touro
                    Com o ingresso de Marte em seu 

                         signo você recebe uma carga extra 
de energia que você pode canalizar no campo 
profi ssional para levar adiante seus projetos pessoais. 
Novos projetos que pareciam empacados podem ser 
concluídos de forma favorável e produzir um bom 
retorno fi nanceiro. Aliás, nesse campo você colherá os 
frutos de seu empenho, pois Vênus, seu planeta regente, 
forma uma conjunção com Mercúrio, produzindo um 
efeito favorável às parcerias profi ssionais e pessoais. 
Você poderá fazer alguma viagem rápida para concluir 
acordos ou fechar contratos. Em matéria de amor pode 
aparecer algo novo que virá esquentar sua vida!

                       

                    
                         signo você recebe uma carga extra 

                         Gêmeos
                    Mercúrio, seu regente, avança no 

                    signo de Áries onde encontra Mercúrio e 
produz um efeito favorável aos diálogos, às parcerias 
e à conclusão de contratos profi ssionais. A condição 
fi nanceira melhora ajudando-o a equilibrar o seu 
orçamento. Os relacionamentos íntimos também 
melhoram, pois ganham uma energia extra e serão 
complementados com diálogos mais amáveis 
e amistosos. As atividades culturais e de lazer 
compartilhados com o parceiro tornam seus dias mais 
agradáveis e prazerosos. Não tenha pressa de alcançar 
seus objetivos: tudo acontecerá no tempo certo!

                       

                    
                    signo de Áries onde encontra Mercúrio e 

                         Câncer
                                Palavras como crise, obstáculos, 

                            atrasos, devem ser afastadas de sua 
mente se você quiser ir adiante com seus projetos 
pessoais. O período mais tenso já terminou e agora você 
pode virar a pagina deixando para trás as preocupações e 
olhando para o futuro com mais otimismo. A renovação 
energética promovida pelo ano novo solar favorece 
também os natos de seu signo, estimulando-os a 
produzir novos projetos ou a dar um impulso extra aos 
projetos já em andamento. Pense na possibilidade de 
fazer novas parcerias que complementarão com novas 
ideias aquilo que você já está implementando. No 
âmbito amoroso, evite discutir a relação!

                       

                                
                            atrasos, devem ser afastadas de sua 

                         Leão
                              Com o Sol que ingressa em Áries, 
                   também seu signo vai ser benefi ciado 
com uma nova energia que o ajudará a elaborar novas 
estratégias para superar os velhos obstáculos que 
teimam em atrapalhar o seu caminho. Se você mantiver 
a clareza mental conseguirá encontrar soluções criativas 
encontrando brechas úteis para o sucesso de suas 
iniciativas. Mudanças e acontecimentos inesperados 
precisam ser enfrentados com coragem, mas também 
com tranquilidade. De qualquer maneira, procure 
manter uma rotina saudável cuidando do seu corpo 
com exercícios regulares, pois a sobrecarga de trabalho 
pode prejudicar o seu bem-estar.

                       

                              
                   também seu signo vai ser benefi ciado 

                           Virgem
                 Em certas ocasiões você parece fora 
                     de prumo e não consegue nem enxergar 
com clareza os seus objetivos. Com a cabeça cheia de 
dúvidas não conseguirá ir adiante com seus projetos. 
Porém, diante das situações inesperadas que o destino 
coloca para você, precisará de toda a sua tranquilidade 
mesmo que as coisas não estejam correndo conforme 
seus desejos. As coisas acabarão dando certo se você 
tiver mais confi ança em suas capacidades. Lembre-se 
de que as pedras do caminho servem para fortalecer a 
sua vontade e no fi nal você estará com sua autoestima 
reforçada. Nesta semana conseguirá alguns êxitos, 
mesmo que pequenos, e você deverá se sentir muito 
satisfeito.

                       

                 
                     de prumo e não consegue nem enxergar 

                           Libra
                Você poderá sofrer alguns atritos no 

                     seu ambiente de trabalho e precisará de 
toda a sua habilidade diplomática para não se prejudicar. 
As curvas que você encontra em seu caminho requerem 
muito cuidado na direção e, eventualmente, até mesmo 
uma pausa para avaliação. Por essa razão tome seu 
tempo para poder examinar toda e qualquer difi culdade 
como uma oportunidade de crescimento. Você consegue 
êxitos incríveis e inesperados que podem ajudá-lo a 
ampliar seu círculo de atuação. Persiga seus objetivos 
sem impaciência e alcançará o merecido sucesso. 
No ambiente familiar, podem surgir desavenças e 
reivindicações: preste mais atenção aos seus caros.

                       

                
                     seu ambiente de trabalho e precisará de 

                        Escorpião
                                   Você consegue certo sucesso em 

                  suas iniciativas e apesar dos percalços que 
continuam em seu caminho, parece avançar fi rme na 
direção de seus objetivos. Novos projetos que estão na 
sua pauta ainda precisam de alguns ajustes, mas com 
o ingresso do Sol em Aries começarão a deslanchar 
podendo oferecer bons resultados em breve. Aguce a sua 
percepção para encontrar eventuais falhas e adapte-se 
às circunstancias por mais que sejam adversas. Não 
adianta forçar a barra nesse momento. O céu o aconselha 
a agir com cautela e com diplomacia, algo que não faz 
parte de sua personalidade. O sucesso de suas iniciativas 
dependerá de você.

                       

                                   

                  suas iniciativas e apesar dos percalços que 

                       Sagitário
                   O momento atual é desafi ador e por 

                  mais que você se esforce para superar 
os obstáculos nem sempre consegue sucesso em 
suas iniciativas. Você parece recuperar o seu natural 
otimismo diante dos pequenos êxitos que consegue em 
certos momentos, mas a sua ambição o empurra para 
mais longe e então pode sentir mais fortemente o freio 
que o destino coloca diante de você. Saiba que em breve 
estará colhendo os frutos de seus esforços pessoais e se 
sentirá recompensado podendo estruturar fi rmemente 
seu futuro profi ssional. Cuide de sua saúde para que 
pequenas doenças não se tornem crônicas e evite fazer 
atividades de risco que causem quedas ou fraturas.

                       

                   
                  mais que você se esforce para superar 

                       Capricórnio
            Os obstáculos que você previa já estão se 

                 tornando mais claros e delineados, permitindo 
que você encontre as devidas soluções para contorná-los 
e deixá-los para trás. Sua capacidade organizacional 
será indispensável para o trabalho em equipe e você 
será muito elogiado por isso em seu ambiente de 
trabalho. Aproveite esse momento e dê um impulso 
extra nos seus projetos engavetados. Talvez com 
uma nova revisão você consiga fazer mudanças para 
adaptar-se melhor às circunstancias atuais. Use a 
intuição. Nos relacionamentos familiares pode surgir 
uma desavença que poderá ser resolvida somente com 
muita diplomacia.

                       

            Os obstáculos que você previa já estão se 

                 tornando mais claros e delineados, permitindo 

                          Aquário
               Você está se sentindo bem, em harmonia 

                 com o Universo e pode desfrutar desse 
momento que mais parece um presente do céu. Na 
verdade, sua aura positiva atrai boas energias e as 
pessoas ao seu redor percebem isso e colaboram com 
você ajudando-o a ir adiante com planos e projetos. Não 
perca de vista os seus objetivos e diante de decisões 
difíceis siga a sua intuição que estará te ajudando 
a encontrar a solução mais acertada. Porém não se 
esqueça de manter acesa a chama da espiritualidade, 
pois você estará precisando da protecao de seus guias. 
Uma perturbação virá sacudir o ambiente familiar.

                         

               Você está se sentindo bem, em harmonia 

                 com o Universo e pode desfrutar desse 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Janot pede ao STF abertura de 83 inquéritos contra políticos
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 

enviou na terça-feira (14) ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) 83 pedidos de abertura de inquérito contra 
políticos com base nos acordos de colaboração 
premiada fi rmados com 77 executivos da Odebrecht, 
a chamada delação do fi m do mundo. A PGR também 
solicitou 211 declínios de competência relacionados 
a casos envolvendo pessoas sem foro privilegiado, 
além de 7 arquivamentos e 19 outras providências.  
Os pedidos chegaram às mãos do relator da Operação 

Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, que deve 
decidir se instaura ou não as investigações. Os nomes 
dos políticos citados na delação da Odebrecht não 
foram divulgados porque o processo continua em 
segredo de Justiça. Neste mesmo encaminhamento, 
Janot pediu a Fachin que retire o sigilo do material 
enviado à Corte, “considerando a necessidade de 
promover transparência e garantir o interesse público”, 
conforme nota publicada pelo MPF.

Ministro da Justiça aparece em grampo de operação da PF
De novo!

O ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
aparece em um grampo telefônico realizado pela 
Polícia Federal (PF) durante as investigações da 
Operação Carne Fraca, defl agrada na manhã de 
sexta-feira, que investiga a venda de carnes por 
grandes frigorífi cos por meio de pagamento de 
propinas a fi scais. Na gravação, Serraglio conversa 
com o superintendente do Ministério da Agricultura no 
Paraná, Daniel Gonçalves Filho. No diálogo, Daniel 
é informado pelo ministro sobre problemas que um 
frigorífi co de Iporã, no Paraná, estaria tendo com a 
fi scalização do Ministério da Agricultura do Paraná. O 
ministro foi nomeado pelo presidente Michel Temer, 
no dia 23 de fevereiro, após a saída de Alexandre 

de Moraes para assumir a cadeira do ministro Teori 
Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). Na 
ligação, Serraglio se refere ao fi scal como “grande 
chefe” e a conversa segue com o ministro afi rmando 
que o fi scal responsável pelo Frigorífi co Larissa 
“apavorou o Paulo”. “O cara que está fi scalizando lá 
apavorou o Paulo, disse que hoje vai fechar aquele 
frigorífi co… Botou a boca. Deixou o Paulo apavorado”, 
comentou. Gonçalves Filho responde: “Deixa eu ver o 
que está acontecendo… tomar pé da situação lá, tá… 
falo com o senhor”. O Frigorífi co Larissa pertence ao 
empresário Paulo Rogério Sposito, que foi candidato a 
deputado federal pelo estado de São Paulo em 2010 
com o nome de Paulinho Larissa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA

COOPERFAX Cooperativa de Transporte Rodoviário de 
Faxinal - CNPJ-15.061.342/0001-99

DIR/Fx-002/2017
Faxinal - Pr, 13 de março de 2017                                                                  
Prezados Associados/Cooperados Cooperfax:
Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria para nossa 5ª 

Assembleia Geral Ordinária da Cooperfaxque será realizada em 26 
de março de 2017,   Domingo, primeira chamada 08:00 hrs com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, segunda chamada 09:00 
hrs com metade mais um cooperado ou na terceira chamada 10:00 
horas com mínimo de 10 cooperados conforme artigo 21 do Estatuto, 
na sede da Aprocat Associação dos Caminhoneiros de Faxinal com a 
seguinte ordem do dia: 

1. Informes;
2. Prestação de Contas do ano 2016;
3. Votação e posse do Conselho Fiscal, e suplentes;
4. Apresentação e Aprovação do Planejamento da COOPERFAX 

para o exercício 2017;
5. Outros assuntos de interesse dos sócios(as).
Sua presença é muito importante!!!

Atenciosamente,
Presidente - José Ângelo de Faria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 6ª ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

COOPERFAX Cooperativa de Transporte Rodoviário de 
Faxinal - CNPJ-15.061.342/0001-99

DIR/Fx-003/2017
Faxinal - Pr, 13 de março de 2017                                                                  
Prezados Associados/Cooperados Cooperfax:
Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria para nossa 6ª 

Assembleia Geral Extraordinária:
A AGE da Cooperfax será realizada em 26 de março de 2017,  

Domingo, primeira chamada 08:00 hrs com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados, segunda chamada 09:00 hrs com metade 
mais um cooperado ou na terceira chamada 10:00 horas com mínimo 
de 10 cooperados conforme artigo 21 do Estatuto, na sede da Aprocat 
Associação dos Caminhoneiros de Faxinal com a seguinte ordem do dia: 

1 Alteração no Estatuto Social da Cooperativa;
2 Admissão de novos cooperados;
    Sua presença é muito importante!!!

Atenciosamente,
Presidente - José Ângelo de Faria

Meninas se casam antes dos 18 anos
A cada ano, 15 milhões de meninas em todo o mundo se casam antes 

de completar 18 anos
No Brasil, 36% da população feminina se 

encontram nessa situação. Os dados fazem parte do 
relatório Fechando a Brecha: Melhorando as Leis de 
Proteção à Mulher contra a Violência, divulgado pelo 
Banco Mundial. O documento mostra que existem 
atualmente mais de 700 milhões de mulheres no 
mundo que se casaram antes de completar 18 anos. 
Até o fi m da próxima década, a previsão é que 142 
milhões de meninas tenham se casado. Além da 
maior exposição à violência doméstica, os dados 
revelam que essa população também está sujeita a 
menores índices de escolaridade, maior incidência 
de gravidez na adolescência, maiores taxas de 
mortalidade materno-infantil e menor renda. No 
Brasil, os números, de acordo com o Banco Mundial, 
também são alarmantes. Apesar de a lei estipular 
18 anos como idade legal para a união matrimonial 
e permitir a anulação do casamento infantil, o país 
tem o maior número de casos de casamento infantil 
da América Latina e o quarto no mundo. Para a 
autora do estudo, Paula Tavares, isso ocorre, em 

parte, porque a lei brasileira permite o casamento a 
partir dos 16 anos, desde que haja o consentimento 
parental. Outro problema, segundo Paula, é que o país 
também não prevê punição para quem permite que 
uma menina se case em contravenção à lei, ou para 
os maridos envolvidos nesses casos. “O casamento, 
no Brasil, muitas vezes é visto como uma solução 
para a pobreza ou como uma forma de garantia de 
segurança econômica”, explicou. Atualmente, apenas 
sete países contam com algum tipo de medida punitiva 
na América do Sul: Chile, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela. Paula lembrou, 
entretanto, que, mesmo sem uma política efi caz de 
proteção à mulher, a América Latina é a região com o 
maior número de países com legislações avançadas 
na questão do estupro marital. Nações como o Brasil 
– que promulgou a Lei Maria da Penha em 2010 –, 
a Argentina, a Bolívia e o Equador revisaram seus 
códigos penais para considerar a violência sexual 
como uma violação.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Diretor da BRF é preso ao desembarcar no aeroporto de 
Guarulhos

O diretor de Relações Insti tucionais 
da BRF, Roney Nogueira, um dos acusados 
da operação Carne Fraca da Polícia 
Federal, foi preso na madrugada de 
sábado ao desembarcar no aeroporto 
de Guarulhos (SP). Ele estava na Europa, 
quando teve o mandado de prisão 
expedido na sexta-feira. A informação foi 
confi rmada pela BRF que disse, por meio 
de sua assessoria, que ele se apresentou 

espontaneamente e está no momento prestando esclarecimento às autoridades em 
São Paulo. Segundo o despacho da Justi ça, divulgado ontem, Nogueira teria negociado 
a liberação ilegal de carne de frango com salmonela juntamente com fi scais do 
Ministério da Agricultura. A denúncia traz reproduções de conversas telefônicas do 
executi vo e aponta que ele estaria envolvido no esquema de fraude de documentos 
e adulteração de carne, como uma ponte entre empresa e governo federal. Ainda 
de acordo com a investi gação, Nogueira teria usado sua infl uência junto aos fi scais 
para habilitar uma das unidades da empresa a exportar carne de peru para Malásia 
- o Brasil conquistou a habilitação para exportar carne de peru para o país asiáti co 
em junho de 2011.

Aécio Neves pode ser o líder da lista de Janot
O Senador é o políti co que teve mais investi gações solicitadas pelo procurador-

geral da República Rodrigo Janot. O senador Aécio Neves (PSDB) é o políti co com maior 
número de pedidos de abertura de inquérito da temida "lista de Janot". Segundo 
divulgado pela revista Época, o ex-executi vo da Odebrecht Henrique Valladares foi 
quem revelou um dos esquemas que envolve o senador. O ex-Odebrechet contou, 
de acordo com a revista, que Aécio negociou com o ex-dirigente de Furnas, Dimas 
Toledo. O senador teria recebido propina em uma conta secreta em nome de um 
amigo, em Cingapura, para conceder benefí cios à Odebrecht em Furnas. Além disso, 
o senador é acusado também de receber propinas por obras da sede do governo 
de Minas Gerais, chamada Cidade Administrati va. Um dos pagamentos teria sido 
entregue a uma concessionária, em Belo Horizonte. O proprietário do estabelecimento 
é Oswaldo Borges, uma espécie de tesoureiro informal do tucano. Este últi mo esquema 
foi revelado por Sérgio Neves, ex-executi vo da Odebrecht.
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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 12x37 444m² Jardim Los Angeles, 

Rua 31 de Março. Asfalto, muro e grade. 

Consulte Valor.

-Terreno de 15,50X22 341m²Rua Rio 

Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor 

R$110.000,00.

-Sítio 30 de alq. 07 mecanizado e 

possibilidade de mecanizar mais 04alq. 

17alq de pastagem e 06alq de reserva 

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa, 

barracão de 120m, mangueira, área toda 

cercada com cerca paraguaia e a 04km de 

Faxinal. Consulte Valor.

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja 

Doce. Prox. da rodovia. Município de 

Borrazópolis-Pr.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel 

com contrato de locação ativo). Consulte 

Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria 

Jardim Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 

quartos, sala, cozinha e wc social. Terreno 

11,30x20. Consulte Valor.

- Casa Alvenaria 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$590,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Res. Garcia: 02 quartos. 

Valor R$390,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos. 

Valor R$690,00 mensal.

-Sala Comercial-Centro: 90m². Rua 

Eurides Cavalheiro de Meira, frente do Col. 

Érico Veríssimo. Valor R$1.320,00 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

TERRENOS BORRAZÓPOLIS


