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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)

Este Congresso Nacional não
me representa
Ta tudo cheirando a carne podre!

Estamos diante de um impasse grandioso, temos um congresso 100% corrupto e
composto pelas mais nefastas pessoas que se dizem nossos representantes. Dizem ainda,
que estamos em um estado democrático, mas nem mesmo um estado de exceção seria tão
maléfico ao Brasil e ao povo, que paga tudo e nada tem. Querem na reforma política, mudar o
voto nominal para o voto em uma lista fechada. Porque isso? Por que ai você votaria no partido
e ele escolheria o candidato. Não é uma beleza? Todos os ladrões que ai estão, continuariam no
poder, roubando o Brasil e fugiriam das penas da lei, se escondendo atrás do Foro Privilegiado.
Não seria uma maravilha? Tudo continuaria como está. Continuaria, pois não vamos permitir
que isto aconteça. O Lula chamou o Dentan Dallagnol, de moleque e disse que ele não sabe
nada de política. Deve ter sido um elogio! Um moleque honesto, trabalhador, fazendo o melhor
trabalho que algum procurador já fez nesse País. Quanto ao Lula e sua quadrilha? O futuro é
negro, devido ao passado negro. A reforma da Previdência é uma aberração, dizem um monte
de mentiras e querem que o povo pague pela incompetência e a roubalheira propiciada por
todos os governantes, todos, desde José Sarney, que é tão incompetente e ladrão, que ele, sua
família e seu bando, quebraram o Maranhão, tornando-o o estado mais pobre da União. Esse
Congresso que ai está não me representa, não pode mais falar em meu nome, pois não aceito
mais bandidos me representando. Estou fora, não voto em ninguém que lá está. Nós pagamos
impostos e com eles, as bestas que estão no poder. Erramos, mas não podemos permanecer
no erro. A PEC da Terceirização, essa é boa, pois em sua essência faria com que o trabalho
qualificado e responsável seria premiado. O trabalhador competente estaria mais livre para
trabalhar, ao passo que os empregadinhos folgados e incompetentes poderiam ser mandados
embora sem muita burocracia e direitos. Também melhoraria em muito o funcionalismo público
incompetente, que se esconde atrás de benefícios sem méritos. Esse Congresso de meliantes,
e que repito mais uma vez, não tem nenhum honesto, pois se tivesse, renunciaria, dando a
entender que não faz parte desse sistema extremamente corrupto e nocivo ao País. Se ta lá, é
porque concorda com o sistema. O presidente do STF, Gilmar Mendes, além de incompetente,
agora se diz trambiqueiro, e eu acredito, pois se o Brasil é um país de trambiques, ele é um
de seus principais representantes, os maiores estão no poder, assim como ele. Além disso,
o Gilmar trambiqueiro em meio a maior crise, política e moral que o Brasil atravessa, ainda
arruma tempo pra brigar com outro incompetente da sua laia, o procurador Geral da República,
Rodrigo Janot. Duas pessoas, que com certeza fazem parte do sistema falimentar do Brasil.
Este episódio sintetiza de forma inequívoca a atual situação do País. É o sujo falando do mal
lavado. Não posso acreditar no Congresso, no STF, no STE, pois todas essas instituições estão
falidas, mortas e já cheirando mal, como a carne da corrupção. Isso sem falar nos municípios
e estados. Estou enojado! Estou descrente! Só acredito na Lava Jato! Deus salve e proteja o
Moro e sua equipe. - TMJ

Diretor Proprietário: Tolstoi Mantovani Júnior
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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento 028/2017- Requer ao senhor prefeito municipal que
mande arrumar a cobertura do ginásio de esportes do distrito de Ribeirão
Bonito e que providencie a reforma do mesmo.
Indicação nº06/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal que
juntamente com a secretaria de saúde do município de Grandes Rios
compre em regime de urgência um gerador de energia elétrica para
ser instalado no Hospital Municipal Victor de Souza Pinto, para atender
possíveis emergências.
Justiﬁcativa - Em 1977, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº
400, de 6 de dezembro de 1977 - Normas e Padrões sobre Construções
e Instalações de Serviços de Saúde, que em seu capítulo – Normas
Técnicas Sobre Instalações Elétricas, item 6, determinava que todo hospital deveria obrigatoriamente
manter uma fonte de energia de emergência para assegurar a continuidade do funcionamento dos
equipamentos vitais utilizados no atendimento aos pacientes, quando o suprimento de energia fosse
interrompido. Esta Portaria estabelecia também, que ´´a inobservância as normas e padrões aprovados
por esta portaria constitui infração à legislação sanitária federal tal como conﬁgurado na Lei nº 6437/77``.
Em 1995 tendo o Ministério da Saúde participado do processo de elaboração na norma da ABNT,
NBR 13.534 _ Instalações Elétricas Para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde/Requisitos de
Segurança, publicou a Portaria nº 2.662/95 que adotou a citada norma da ABNT como regulamento
técnico, ampliando as informações técnicas sobre o assunto. A Resolução – RDC nº 50, de 21 de
fevereiro de 2002 ratiﬁcou o que estava normatizado na Portaria. Todo hospital deve ter um gerador
de energia para garantir o funcionamento de equipamentos vitais e o atendimento aos pacientes em
qualquer momento. Pacientes que irão passar por procedimento cirúrgico deve certiﬁcar-se se o hospital
ou clínicas cirúrgicas possuem um gerador de energia para caso de falta de energia.
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PILAR

(43) 3474-1241

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

filÉ

vende-se um terreno em faxinal
Ótima localizaÇÃo
em frente ao trevo principal de entrada para faxinal
6.000 metros quadrados
pega-se caminhonete no negÓcio
ligar nos fones: (43) – 99970-0739 ou 98461-4822
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LINGUA DE FOGO
A coisa ta tão feia que já tem gente com saudades

Tem pregador da palavra que usou dizimo pra

da ditadura. Melhor a ditadura do que a dita mole. È vero!

campanha e perdeu, mas o dinheiro não era dele. Os ﬁéis

Funcionárinho que não trabalha e só ﬁca falando

é que se ferraram, perderam. Tem que fazer agora uma

da vida dos outros, ameaça um funcionário trabalhador.

Lava Jato da Igreja. Que a muito é, não um pequeno,

Larga de ser covarde e vá trabaiá!

mas um grande negócio. Pra eles! É pau!

Cumadinha da saúde fala que a Jandira ta em dia e
não enxadinha. Então deve ta coiseando, Tamo ai!
Tem funcionários que só tão com a Paula na cabeça.
Tão voando! Paulada!

De um credor - Na Terra do Café, luluzinho eleito
que fez muita promessa na campanha, além de não
fazer nada, ainda não paga a conta no buteco. Ora nobre
edil, vamo pagá! Mais um veiaquinho na praça!

Magnólia depois de pisar em todo mundo, ta

Quem é a cumadinha que levou cantada em

procurando os parentes e ninguém da atenção. Sem

festa? Declaração de amor! Parece que o moçoilo está

moral! Aqui se faz aqui se paga! Antes tarde do que

realmente apaixonado. Será! A oposição diz que não

nunca!

acredita! É o amor!

Tem agentes da fé que gostam de pregar a

Futuro advogado, já está legislando em causa

moralidade, mas são na verdade estelionatários da fé.

própria e prepara sua defesa diante da faculdade. Quer

Tão mais pra anticristos do que pra pregadores. Tem uns

continuar no aço e se formar. Será que dá? Façam suas

que até bancam cumadinhas por ai. Ora-ação!
Tem presidente que em administração passada

apostas. Eu já apostei que não passa do meio do ano e
ele volta à ativa. Mas ele tem um atenuante, é diimenor!

mandava e quis fazer o mesmo, mas o patraozão

Pingaiada ta com problema. Trabaiou a semana

cortou e disse que quem manda agora é quem ganhou

toda! Dizem que até está mais corado. É vero! Mas já

as eleições. Se quer mandar, ganhe a eleição! Se

voltou a cachaça. Durou pouco a sobriedade! A mardita

candidate, ganhe a eleição ai pode mandar1 Esse é o

sempre vence!

recado! Huuiii! Essa pegou na canela!
Tem luluzinho que fugiu da raia, mas o fumo vai
entrar mesmo assim. Ta tudo na justiça! Fugiu pra não
ser cassado! Ta devendo lá, cá e na praça!
Dizem que é panela veia que faz comida boa. Tamo
ai! Diz o véinho!
Tem gente que fez caca com ex-lalau, agora ta na
ﬁsga. Aqui se faz aqui se paga! Asfalto sonrisal!
Tem cidade que os derrotados até agora não
aceitam a derrota, mas já era, partam pra outra, deixem

(43) 9933-4422

A Lava Jato já chegou nas redondezas. Tá cheganda
cada vez mais perto. Hhuuiiii! É na verdade, onde tudo
começa!
Cabelinho da Terra do saquê perdeu ou quis perder
o selinho na festa do valeti. Cumadis unidas é que dizem!

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.

o home trabáia. Madeira!
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Extinção de abelhas afeta cadeia alimentar

Prefeitura e Departamento de Meio Ambiente de
Ivaiporã alertam que extinção de abelhas afeta
cadeia alimentar

A Prefeitura e o Departamento Municipal de Meio Ambiente de
Ivaiporã alertam que a extinção de abelhas afeta a cadeia alimentar.
Entre as causa de extinção estão a pulverização de agrotóxicos
e a destruição de colmeias por pessoas que não sabem como
proceder quando se deparam com uma colmeia na área urbana ou
rural. Segundo a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia,
somente no Brasil há cerca de 250 espécies de abelhas indígenas
sem ferrão e muitas delas com características especíﬁcas e
propícias para o uso em polinização de plantas cultivadas. A
polinização é o processo em que as abelhas transferem o pólen
entre as ﬂores masculinas e femininas, garantindo a reprodução
das plantas. Vespas, borboletas, pássaros, morcegos e o vento
também participam desse mecanismo. No entanto, as abelhas
são as principais polinizadoras, uma vez que são as únicas a
se alimentar exclusivamente de recursos ﬂorais. A extinção de
muitas espécies, como acontece na China, causa problemas à
produção agrícola. Segundo Jayme Ayres, este ano, o número
de pessoas que entrou em contato com o Departamento de Meio
Ambiente, solicitando a retirada de abelhas em casa, árvores,
estabelecimentos de ensino ou em zona rural, despertou a
atenção. “A primeira orientação que passamos é não mexer nas
abelhas. Segunda, não se deve daniﬁcar a colmeia de abelhas,
sob pena de infringir a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98,
bem como a Lei de Proteção à Fauna [Lei 5.197]”, esclareceu
Jayme Ayres, reforçando que a Lei 5.197 pune a perseguição,
destruição, caça ou apanha de qualquer animal silvestre.
Jayme Ayres aconselhou a população entrar em contato com
o Departamento Municipal de Meio Ambiente, que indicará um
apicultor cadastrado no órgão ou no IAP (Instituto Ambiental do
Paraná), autorizado a fazer o manejo de colmeias. “O apicultor
vai à propriedade, arma a estrutura, recolhe as abelhas e leva
para determinado ambiente, onde as abelhas possam viver
livremente e produzir mel”, explicou. Assessoria de Imprensa
da Prefeitura de Ivaiporã/Lúcia Lima.

Delator revela repasses para conta de Lula

Marcelo Odebrecht, herdeiro e ex-presidente do grupo que
leva seu sobrenome, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) documentos que apontam o detalhamento da suposta
movimentação da conta-corrente do Setor de Operações
Estruturadas – o departamento da propina – realizada pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação consta de
trechos das declarações divulgadas nesta quinta-feira, 23, pelo
site O Antagonista. Entre os documentos está uma curta planilha
em que aparece o codinome “Amigo”, que seria uma referência
a Lula. A lista revela que, em 22 de outubro de 2013, o saldo
de “Amigo” era de R$ 15 milhões. Já em 31 de março de 2014,
o valor passou para R$ 10 milhões – não foi explicado o que
foi feito com R$ 5 milhões. Ao falar sobre o gerenciamento da
conta com recursos repassados para as campanhas de Lula e
da presidente cassada Dilma Rousseff, Marcelo aﬁrmou que foi
o ex-presidente quem indicou o ex-ministro da Casa Civil Antonio
Palocci para ser o administrador da conta-corrente irrigada por
recursos de caixa 2. “Eu falei com ela (Dilma)... Olha, presidente,
em 2010, 2009, em 2010, eu falei: presidente, tudo eu estou
tratando com o Palocci, era o meu combinado com o Lula, tá
ok? Ela falou: Tá ok”, disse o delator.
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Uma em cada 4 crianças viverá com escassez de água em 2040

Mais de 36 países enfrentam atualmente situações de estresse hídrico extremo, segundo o
relatório, e a demanda de água excede a oferta renovável disponível.
Aproximadamente uma em cada quatro crianças em todo o
mundo viverá em regiões com recursos hídricos extremamente
escassos em 2040, informou a Unicef em um relatório na
quarta-feira. Em uma pesquisa divulgada no Dia Mundial da
Água, a agência das Nações Unidas para a infância alertou
que em pouco mais de duas décadas quase 600 milhões
de crianças estarão vivendo em áreas com fontes de água
severamente limitadas, conforme o crescimento populacional
e o aumento da demanda de água se juntarem aos efeitos das
mudanças climáticas. Mais de 36 países enfrentam atualmente
situações de estresse hídrico extremo, segundo o relatório,
e a demanda de água excede a oferta renovável disponível.
O aumento das temperaturas e as secas podem colocar as
crianças em risco de desidratação, de acordo com a Unicef,
enquanto o aumento das chuvas e inundações pode destruir
a infraestrutura de saneamento e ajudar a espalhar doenças
transmitidas pela água, como a cólera. Mais de 800 crianças
com menos de cinco anos morrem diariamente por diarreia
ligada a um saneamento deﬁciente e à escassez de fontes de
água potável, disse o relatório. A seca e os conﬂitos são os
fatores por trás da escassez de água em partes da Nigéria,
Somália, Sudão do Sul e Iêmen, diz o relatório. Quase 1,4
milhão de crianças nessas áreas, enfrentam um "risco iminente

de morte" por causa da fome. Só na Etiópia, mais de nove
milhões de pessoas não terão acesso a água potável neste ano,
de acordo com projeções da agência. Sem água "nada pode
crescer", apontou o diretor executivo da Unicef, Anthony Lake.
"Milhões de crianças carecem de acesso à água potável - o
que põe em risco as suas vidas, afeta a sua saúde e ameaça
o seu futuro", acrescentou. A crise "só vai aumentar, a menos
que tomemos uma ação coletiva agora", disse. A Unicef pediu
às comunidades que diversiﬁquem suas fontes de água e que
os governos priorizem o acesso à água potável para crianças
vulneráveis. Em outro relatório divulgado na quarta-feira, a ONU
disse que a reciclagem das águas residuais do mundo - cuja
maioria não é tratada - aliviaria a escassez global de água e
protegeria o meio ambiente. Dois terços da humanidade vivem
em zonas onde a escassez de água é patente por ao menos
um mês do ano. A metade delas vivem na China e na Índia.
No ano passado, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial
identiﬁcou as crises de água como o maior risco global da
próxima década. O Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente prevê que, de acordo com as tendências atuais, a
demanda de água - para a indústria, a energia e um bilhão a
mais de pessoas - aumentará 50% até 2030. AFP.

Senado votará outro projeto da terceirização
O Senado votará outro projeto para regulamentar o trabalho
terceirizado para complementar o texto aprovado na véspera
pela Câmara dos Deputados, aﬁrmou o presidente do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE). Eunício assumiu o compromisso de
pautar a proposta imediatamente após concluída sua tramitação
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. “Os
projetos podem ser complementares”, disse a jornalistas,
acrescentando que os senadores poderão, por meio do projeto
a ser votado na Casa, corrigir eventuais “desatualizações” da
proposta aprovada pelos deputados na quarta-feira. “É preciso
que a comissão paute, aprove e encaminhe ao plenário”, aﬁrmou
o presidente. “Se chegar ao plenário tenho compromisso
de pautá-lo de imediato.” Questionado sobre declarações
do relator da proposta, senador Paulo Paim (PT-RS), que
tentará pedir que o presidente Michel Temer vete a proposta
da Câmara, Eunício aﬁrmou que “do lado da presidência (do

Senado) não há nenhum pedido neste sentido”. O líder do
governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), tem articulado
tanto a aprovação da proposta na Câmara, quanto a votação
no Senado. A ideia é entregar a Temer as duas propostas,
para que ele escolha que dispositivos vetar e que dispositivos
sancionar. O projeto a ser votado no Senado poderá abarcar
dispositivos que deixem claras as garantias aos trabalhadores,
estabelecendo contribuições temporárias para a seguridade,
além do recolhimento temporário para os sindicatos. O texto
aprovado pela Câmara na véspera regulamenta a terceirização
e também altera as regras para contratação temporária. Para o
governo, a medida pode impulsionar a geração de empregos. A
proposta permite a terceirização inclusive das atividades-ﬁm das
empresas e amplia de 90 para 180 dias o período dos contratos
temporários, podendo ser prorrogado por mais 90 dias.

Traição pode obrigar cônjuge a pagar indenização por danos morais
A cornitude será punida!

A matéria é do Correio Brasiliense, e do portal AMO Direito,
destaca que depende apenas de votação em duas comissões
da Câmara dos Deputados uma mudança no Código Civil para
tornar lei uma regra que, na prática, já foi aplicada em algumas
decisões judiciais: a traição no casamento pode passar a dar
direito ao parceiro traído a uma indenização ﬁnanceira por
dano moral. É o que prevê projeto de lei (PL 5716/16) em
tramitação na Câmara dos Deputados que modiﬁca o Código
Civil, incluindo punição para descumprimento do artigo que
coloca a “ﬁdelidade recíproca” como um “dever” no casamento.
De acordo com o texto, “o cônjuge que pratica conduta em
evidente descumprimento do dever de ﬁdelidade recíproca
no casamento responde pelo dano moral provocado ao outro
cônjuge”. Segundo o deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB),
a pulada de cerca deve ser motivo não apenas de culpa
conjugal, mas de “culpa civil” para embasar a condenação
do responsável a ressarcir o traído pelo dano. “No intuito de
explicitar no âmbito do Código Civil a responsabilidade civil
por dano moral decorrente do descumprimento por qualquer
dos cônjuges do dever de ﬁdelidade recíproca no casamento,

propõe-se nesta oportunidade o presente projeto de lei, que
cuida de acrescentar um dispositivo com este teor normativo
ao referido diploma legal”, registra. A Justiça já reconhece os
danos morais causados por traição no casamento. Sentença
baseada no Código Civil Em uma decisão de Santa Catarina,
um marido conseguiu sentença estabelecendo uma indenização
de R$ 50 mil pela mulher, depois de descobrir que ela tinha
um caso extraconjugal. A decisão foi embasada justamente no
artigo do Código Civil que fala em ﬁdelidade recíproca como
uma das obrigações do casamento. “Por mais que o adultério
não seja ilícito penal, conﬁgura ato ilícito. A infelicidade ou
a insatisfação na convivência com o cônjuge — seja pelo
seu comportamento ou, ainda, pela extinção do sentimento
que os uniu —, "não pode justiﬁcar a existência de uma vida
amorosa paralela, revelando-se mais digno o enfrentamento de
uma separação", registrou na ocasião o desembargador Luiz
Fernando Boller, da 4ª Câmara de Direito Civil do TJ-SC. Para
virar lei, basta o projeto ser aprovado comissões de Seguridade
Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados.
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O C O R R Ê N C I A S

Acidente graveTrevo de Faxinal
A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, patrulheiro Belonci e sargento
Carneiro, foram acionados para atender um acidente no trevo de acesso
secundário a Faxinal. Segundo informações, por volta das 11:40 horas, de
quinta-feira, dia 23 de março, um Ômega com placas de Campo Grande - MS,
conduzido por Maria de Lourdes Siqueira, 42 anos, com uma motocicleta
Bros, placas de Marilândia do Sul, pilotada por Valter Silva dos Santos,
de 47 anos. Com a colisão, houve danos materiais, principalmente na
moto e ferimentos graves no motociclista, que é morador de Nova Moreira
em Marilândia do Sul. A vítima foi levada para o Hospital Municipal, mas
devido ao seu estado gravíssimo, foi acionado o SAMU para realizar a
transferência a Apucarana. Devido a urgência, o transporte foi feito com um
Helicóptero de Graer. Uma testemunha disse que a condutora do Ômega
mora no Distrito de Faxinalzinho e foi para cidade buscar ﬁlhos na escola,
mas ao tentar cruzar a rodovia, houve a colisão transversal com a moto
que trafegava pela PR. A Polícia Rodoviária não conﬁrmou oﬁcialmente
esta versão e disse que estes dados serão devidamente apurados.
Estudante é brutalmente assassinado dentro de colégio
Um estudante de nome Rafael Sanches Cogo, de 17 anos, foi
assassinado na cidade de Cambira com pelo menos nove golpes de faca.
O crime ocorreu no pátio do Colégio Rosa de Lúcia Calsavara, onde o
adolescente estudava. O autor do homicídio foi outro aluno, também
de 17 anos, que foi apreendido instantes depois. Há informações que
ambos os jovens não tinham passagens pela polícia e estudavam juntos.
"A equipe da Polícia Militar, de Cambira, foi acionada pelo 190, para que
deslocasse até o Colégio onde havia um menor esfaqueado. Chegando
ao estabelecimento de ensino, a equipe encontrou Rafael Sanches já
sem os sinais vitais. Foi acionado o SAMU, onde o socorrista Luciano
Lobo constatou o óbito. Em seguida foi isolado o local de crime e feito o
acionamento da Polícia Civil e o IML - Instituto Médico Legal", informou a
Polícia Militar. Uma equipe da Rotam que foi a Cambira dar apoio para os
policiais do Destacamento local, conseguiu prender o autor em um prédio
em construção da Cooperativa Sicredi. "Após informação do homicídio, a
ROTAM se deslocou em apoio e mediante características do possível autor,
iniciou diligências, sendo o mesmo localizado num prédio em construção e
confessou o fato. Ele também apontou onde havia dispensado a arma do
crime, contudo, populares já tinham localizado e entregue aos soldados
de plantão em Cambira. Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao
menor que terminou sendo conduzido a 17 SDP", informou o Décimo
Batalhão. Um detalhe que chama atenção, é a página no Facebook do
homicida, onde ele usava imagens em seu perﬁl, do personagem Déxter
Mórgan, do seriado americano que tem o perﬁl de assassino. Ao ser preso,
o acusado disse que matou o menor porque ele lhe oferecia drogas,
álibi descartado pela Civil. Em Cambira várias pessoas usaram as redes
sociais para comentar o fato e lamentar a morte do menor, pois segundo
informações, Rafael era muito querido, estudioso, dedicado e uma pessoa
que tinha a amizade de todos.
Detido por embriaguez em Grandes Rios
Em Grandes Rios, um cidadão de nome Giomar, foi detido acusado
de embriaguez ao volante. Ele tem 57 anos e foi abordado no dia 24 de
março, às 18 horas, na Av. Das Flores, após denúncia de que o mesmo
conduzia um veículo Buggy Mobby, completamente embriagado e chegou
a perder a direção e jogar o carro na calçada. Giomar se recusou a
fazer o teste do bafômetro e negou embriaguez, mas mesmo assim foi
encaminhado à delegacia.
Escolas são alvos de arrombamentos em Faxinal
Duas escolas foram alvos de arrombamentos em Faxinal, a primeira
foi a Municipal Tancredo Neves. A Diretora informou, que alguém entrou
por uma porta dos fundos que dá acesso a cozinha utilizando-se de uma
chave diferente. Foram subtraídos do local, dezesseis pacotes de leite e
um frango. O segundo furto, e que resultou em prisão, foi comunicado à
uma hora da madrugada de quinta-feira, dia 23 de março, na Rua Antonio
Garcia da Costa, cujo detido é Aguinaldo Pereira de Souza, de 21 anos.
A PM fazia patrulhamento quando o guarda da Escola Municipal Augusto
Bahls, apresentou o acusado, dizendo que o surpreendeu quando já estava
dentro do refeitório. A porta da ferramentaria também estava arrombada,
contudo não foi possível saber se houve algo furtado. Ficou apurado que
o meliante retirou a massa de cola que sustentava os vidros da janela e
assim conseguiu acessar o interior do estabelecimento de ensino. Aguinaldo
negou o crime, mas foi levado para a Delegacia de Polícia.
Assalto a carreta
Um cidadão procurou a reportagem da Rádio Nova e Blog do Berimbau,
para fazer o comunicado de um roubo de carreta, o fato aconteceu entre
os dias 20 para 21 de março, entre Apucarana e Califórnia, na Rodovia
BR -376. Segundo informações, bandidos interceptaram o carreteiro que
dirigia um Caminhão SR/ Facchini, cavalo mecânico na cor azul, com
placas MBS- 4657 de Paranaguá, que pertence a João Maria de Meira,

mais conhecido como "Laranjeiras" e que transportava uma carga de
carne. Ele foi levado para o meio do mato, onde passou a noite na mira
de uma arma. Revelou ainda que parou em um restaurante, momento em
que começou a ser seguido pelos meliantes. Quem tiver informações do
veículo de carga, deve legar para o 190 ou para a Delegacia mais próxima.
Acidente no trevo da Coamo deixa três pessoas feridas
A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, através do sargento Carneiro,
informou que foi registrado, na segunda-feira, 19 de março, um acidente
no trevo de acesso a Coamo, na saída de Faxinal para Mauá da Serra.
No local foi constatado que um Caminhão International, conduzido por
Adenílson Aparecido Ferreira, de 39 anos, se chocou com uma Santana
Quantum com placas de Faxinal, conduzida por Armando da Silva, de 46
anos. Com a colisão transversal, cuja responsabilidade seria apurada,
três pessoas que estavam no veículo de passeio ﬁcaram feridas, Marlene
Ostapechen, de 40 anos, uma criança de nome Natália, de 10 anos, e o
condutor, todos levados para o Hospital, mas sem risco de perder a vida.
Furto de trator e objetos de sítio no Bairro da Natureza
Bandidos voltaram a agir na zona rural do município de Cruzmaltina.
Segundo informações, por volta das 14 horas, de 21 de março, terça-feira,
no Sítio Bairro Natureza, um homem de 46 anos, funcionário do sitiante,
disse que ao chegar para trabalhar, no período da tarde, notou a falta de um
Trator Massey Ferguson 65 X, de cor vermelha e uma plataforma traseira
pequena para carregar objetos. Ao veriﬁcar o interior de uma residência da
propriedade, o solicitante também notou que forçaram a porta e o interior
estava todo revirado e faltando vários objetos, entre eles: moinho elétrico
de cor azul; três botijões de gás na cor azul; uma motosserra Stihl; uma
roçadeira a gasolina da marca Stihl; uma furadeira antiga na cor azul; e uma
panela de pressão de 7 litros. A equipe policial juntamente com o Guarda
Municipal, ao fazer buscas na área rural, foi informada por moradores, que
por volta das 03 horas da manhã foi visto um trator trafegando em uma
estrada secundária que passa ao lado da conhecida Chácara Recreio.
Fazendo patrulhamento foi conseguido êxito em recuperar um moinho
elétrico e a prancha hidráulica de trator que estava no Bairro João Vieira,
em uma estrada secundária que do acesso a Faxinal. O resto dos pertences
e o trator não foram encontrados.
Homem armado ameaça mulher e rouba dinheiro
Na Rua Trinta e Um de Março, na segunda-feira, dia 20 de março,
ocorreu um roubo em Faxinal, apesar de que as informações estão
bastante desencontradas. Mas segundo a vítima, de 28 anos, era ainda
de manhã, quando a mesma foi roubada, justamente no momento em
que estava indo a pé para levar o dinheiro que era de uma amiga. Com
a chegada da Polícia, a moça informou que estava com a quantia de
R$1.500,00 em sua carteira, para devolver a proprietária do valor, mas
notou que um homem alto e de cor escura aproximou-se dela, conduzindo
uma motocicleta de cor amarela, não sabendo identiﬁcar o modelo e a
marca. O suposto ladrão pediu uma informação, perguntando onde era
a residência de uma pessoa e afastou-se, mas pouco depois voltou em
sua direção empunhando uma arma e dizendo: “Passa a carteira”. A PM
realizou patrulhamento por todo bairro e cidade com intenção de localizar
o elemento autor do crime, mas ele não foi localizado e nem testemunhas
que tivessem observado a situação do roubo.
Homem com mandado de prisão é detido
A Polícia Militar de Faxinal deteve no dia 22 de março, quarta-feira,
o Edevaldo Dias da Silva, de 44 anos, que possui um mandado de prisão
em seu desfavor. "Nossa equipe recebeu informações que ele estava no
escritório de seu advogado. Ao deslocar até o endereço, os policiais de
plantão e o investigar Fernando Serpa, da Polícia Civil, avistaram o homem
saindo do referido escritório, e na abordagem foi conﬁrmado o fato. Edevaldo
recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil",
informou o Boletim da PM. Edevaldo nega que tenha cometido crimes.
Idoso abusa de criança de 4 anos em Mauá da Serra
Um crime revoltante foi registrado pela Polícia Militar de Mauá da Serra,
o qual revela que os canalhas também envelhecem e pode aparecer por ai
de cabelos brancos ou grisalhos como se fossem cidadãos de bem. Durante
plantão dos soldados, Moreira e Balieiro, chegou solicitação informando
uma situação de estupro, fato ocorrido na sexta-feira, 24 de março de
2017. Os Policiais, sempre empenhados na defesa da sociedade, foram
até o Posto de Saúde, onde a vítima, uma linda menina de 4 anos estava.
Logo o médico que fazia o atendimento, Dr. Edinei, informou que houve
sangramento e dilatação na genitália da vítima. Aﬁrmou ainda que ao que
tudo indica, houve um contato do agressor na região íntima da criança,
provocando o ferimento. Ao questionar os pais, eles revelaram que foram
em uma casa, que ﬁca ao lado da residência onde moram, deixando a
criança sozinha no lar; pouco depois, quando voltaram, depararam com a
menina já com manchas de sangue. A garotinha, possivelmente, orientada
pelo acusado, disse que havia se machucado com uma vara de pescar,
mas pouco depois contou outra versão que causou muita revolta. “Ela

disse para mãe, que no momento que ﬁcou sozinha, surgiu um homem
de nome Lauri e a convidou para sentar em seu colo. Imediatamente
começou a passar a mão em suas partes íntimas, chegando colocar o
dedo em sua genitália”, aﬁrmou um familiar. Foi acionado o Conselho
Tutelar e em seguida, os policiais foram até a Rua Seis, na Vila Maria,
onde ﬁca localizada a casa do suspeito, o qual foi identiﬁcado como, Lauri
Ribeiro da Silva, um senhor aparentando mais de 55 anos. Ele recebeu
voz de prisão, mas não acatou, reagindo contra os PMs, que tiveram que
usar a força física para o conter. Lauri, inicialmente negou que tivesse
praticado o crime, mas é importante ressaltar que as evidências eram
muitos fortes. Já a criança, foi encaminhada para o IML – Instituo Médico
Legal, de Apucarana, onde iria passar por novos exames. “No momento
em que nossa equipe policial estava lavrando o boletim de ocorrência,
o Lauri assumiu autoria do fato contando detalhes que eram idênticos
aos que foram relatados pela criança”, informou a Polícia Militar em se
Boletim de Ocorrências.
Ladrões agem em Cruzmaltina e Borrazópolis
Uma moradora de Cruzmaltina, funcionária do Sítio São José, informou
às 16 horas, de 24 de março, que 15 cabeças de gado da propriedade
haviam sido colocas na mangueira para serem embarcadas por alguém
que já não se encontrava mais no local. Foram feitas diligências, porém
ninguém foi localizado. Da propriedade nada foi levado. - Em Borrazópolis,
um agricultor da família Fragas, que tem um sítio na Estrada do Bairro
Placa São Vicente, km 4, informou que no dia 24 de março, sexta-feira,
ao chegar na propriedade, deparou com uma vaca abatida, cuja carne foi
levada e um segundo animal amarrado. Achando que os meliantes ainda
estavam no sítio, acionou a Polícia Militar, que foi ao local, mas nenhum
suspeito foi encontrado. O caso é investigado pela Polícia.
Ladrões levam bomba de água de sítio em Grandes Rios
No dia 20 de março, de 2017, segunda-feira, o agricultor Pedro
Maduro, morador do Distrito de Ribeirão Bonito, mais precisamente no
Bairro Bandeira, informou furto ocorrido em sua propriedade. Segundo ele,
logo pela manhã, ao utilizar água, percebeu que gatunos haviam visitado
o sítio e furtado uma bomba de puxar água que estava instalada em um
poço, que ﬁca a 30 metros da residência. Apesar da proximidade da casa,
o meliante foi ousado para furtar o objeto durante a noite. Em outro sítio
vizinho, que também tem bomba, não houve ação do meliante. Ainda
segundo Pedro, para comprar e instalar um novo equipamento, ele gastou
entorno de 500 reais. Por isso, quem tiver pista, ligue para a Delegacia de
Grandes Rios, 190 ou para a polícia mais próxima.
Mais dois foragidos de Faxinal são recapturados
Na sexta-feira, dia 24 de março, uma Operação conjunta da Polícia
Militar, equipe do sargento Tavares, soldado Zubiscsh e Gabriel de
Cruzmaltina, mais o apoio da Rotan de Ivaiporã e a Guarda Municipal de
Cruzmaltina, culminou com a recaptura de dois foragidos da cadeia pública
de Faxinal, Lucas Dias Batista de Souza e José Ferreira de Souza. Eles
fazem parte do grupo de dez detentos que ganhou a liberdade forçada na
quinta-feira, dia 16 de março, de 2017, após aproveitar a movimentação
do horário de visitas na 53ª Delegacia Regional de Faxinal, que funciona
anexo ao presídio. Para fugir, ﬁzeram um buraco na parede do solário.
Segundo Cleber, chefe da Guarda Municipal e o sargento Tavares, os
procurados estavam escondidos em uma casa no novo Loteamento
Ipanema. A residência pertence a mulher do Dioninho, também foragido e o
qual é acusado de matar uma pessoa a facadas em um bar de Cruzmaltina.
"Quando as equipes chegaram, um deles foi preso no interior da residência,
o segundo chegou a pular o muro, já o terceiro, o Dioninho, conseguiu fugir
para uma mata nas proximidades, e apesar das intensas buscas, não foi
encontrado. Com a ação eﬁciente dos Policiais, neste dia 24 de março,
já são cinco recapturados: Michael de Lima Santos, o Nego Mau, preso
em Borrazópolis após assalto; Eduardo Henrique Kochinski, localizado
em Faxinal; Alessandro Pereira Taboza, o Zoio (Borrazópolis), detido
entre Faxinal e Cruzmaltina na Rodovia, logo após a fuga; e Lucas Dias
Batista de Souza e José Ferreira de Souza, encontrados em Cruzmaltina.
Preso com drogas em Mauá da Serra
A Polícia Militar de Mauá da Serra, equipe formada pelos Soldados,
Fernandes e T. Moreira, prendeu um jovem de nome Carlos Henrique
de Souza Salles, portando droga, na Avenida Ponta Grossa. Segundo
informações divulgadas no boletim de domingo, dia 19 de março, os PMs
faziam patrulhamento quando receberam informações que um indivíduo
estava portando arma em sua cintura. Nas proximidades do Terminal
Central, foi avistada uma pessoa com as características apontadas na
denúncia. Ao fazer a abordagem, foi constatado que o jovem tinha uma
arma branca, tipo punhal, de 17,5 centímetros, e duas porções de maconha.
Ele alegou que usava a faca para se defender de um tal de Alan, com
quem havia tido uma desavença. Ao receber voz de prisão, Carlos reagiu
e foi preciso uso de força física para detê-lo. O preso negou que tenha
ligações com o tráﬁco de drogas.
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China e Egito Chile suspendem veto à
importação da carne brasileira

Assim como a China e o Egito, as autoridades chilenas
também anunciaram neste sábado a liberação da entrada da
carne brasileira no país, mantendo a restrição apenas aos 21
frigoríﬁcos investigados pela Operação Carne Fraca, da Polícia
Federal. Em comunicado oﬁcial, o Serviço Agrícola e Pecuarista
local (SAG, na sigla em espanhol) informou, que também poderá
vetar a entrada de cargas "de qualquer outro estabelecimento
que apareça posteriormente nas investigações". No sábado
(25), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já havia conﬁrmado
que a China passará a receber as carnes brasileiras a partir da
próxima segunda-feira (27). O chefe da pasta também acredita
que, devido à decisão chinesa, Hong Kong também deve liberar
a entrada do produto. Ainda nesta manhã, o Egito foi outro país
que anunciou a suspensão ao veto.

Frigoríﬁcos citados demitem 280
funcionários em Curitiba

Das 21 fábricas investigadas, 18 ﬁcam no Paraná

Dois frigoríﬁcos de Colombo, na região metropolitana de
Curitiba, anunciaram a suspensão das atividades e a demissão
de 280 funcionários na quarta-feira (22). Ambas as empresas,
Frigoríﬁco Souza Ramos e Frigoríﬁco Mastercarnes, integram
o grupo Central de Carnes Paranaense Ltda e foram alvos da
Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca investiga
um suposto esquema criminoso envolvendo empresários do
agronegócio e ﬁscais agropecuários que facilitavam a emissão
de certiﬁcados sanitários para alimentos inadequados para o
consumo. Das 21 fábricas investigadas, 18 ﬁcam no Paraná.
Seis destas ﬁcam em municípios da Grande Curitiba.

Richa anuncia investimentos para pesquisa
e extensão universitária

Governo entrega à Polícia Militar bafômetros
para blitz de trânsito

O governador Beto Richa entregou na terça-feira, 21 de
março, mais 384 bafômetros para a Polícia Militar usar em
blitze de trânsito. Os novos equipamentos foram comprados
pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e fazem
parte de um total de 768 unidades que serão entregues pelo
Governo do Estado até 2018, com investimentos de R$ 15
milhões. A entrega foi feita no Batalhão de Polícia do Trânsito
(Bptran), em Curitiba. Na mesma solenidade, foi anunciada
a parceria para que informações e serviços da Copel sejam
disponibilizados nos 280 terminais de autoatendimento do
Detran-PR. “Estamos modernizando a estrutura do Governo do
Estado para melhorar a qualidade dos serviços de atendimento
à população paranaense”, disse Richa. “A entrega destes
equipamentos para a Polícia Militar é mais um grande passo
para aprimorar a ﬁscalização do trânsito nas estradas e
cidades e, assim, diminuir os índices de acidentes”, aﬁrmou.
Richa mencionou outra ação que foi a entrega, no ﬁnal do ano
passado, de 66 viaturas para reforçar a ﬁscalização nos postos
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias que fazem
parte do Anel de Integração. Foram investidos R$ 7,8 milhões.
Dirigir sob inﬂuência do álcool ou embriagado corresponde
a 10% dos acidentes com mortes nas rodovias federais no
Paraná. Um levantamento da PRF revela que essa é quarta
maior causa de acidentes no Estado, ﬁcando atrás apenas
de excesso de velocidade (31,2%), falta de atenção (28,5%)
e desobediência a sinalização (11,2%). “O investimento em
equipamentos é essencial para coibir comportamentos de
risco. No Paraná, temos trabalhado com o chamado tripé da
segurança viária, que prevê ações conjuntas de educação,
ﬁscalização e engenharia de tráfego”, explicou o diretor-geral
do Detran-PR, Marcos Traad.

Porto de Paranaguá tem novo sistema de
agendamentos para descarga de caminhões

Com o objetivo de melhorar o ﬂuxo dos caminhões que
chegam a Paranaguá com grãos para exportação da safra, a
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina incrementou
o sistema de agendamento de descarga de caminhões. A
partir desta safra, o descarregamento é agendado com data e
hora para acontecer, possibilitando melhor planejamento para
caminhoneiros, exportadores, terminais e porto. O sistema vai
permitir que o ﬂuxo seja mais ordenado e bem distribuído ao
longo das 24 horas do dia e dos sete dias da semana, eliminando
os períodos ociosos de descarga, evitando o acúmulo de
veículos nas vias de acesso aos terminais e dando mais
segurança aos caminhoneiros. “Esta safra deverá ter volume
recorde e com um agendamento mais preciso dos caminhões,
evitamos alguns problemas que podem acontecer no pico do
tráfego de veículos que trazem grãos”, aﬁrma o secretário de
Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

Marcelo Odebrecht diz que inventou
campanha de Dilma em 2014

O Governador Beto Richa autorizou, na terça-feira,
investimentos de mais de 100 milhões de reais para 28 chamadas
públicas coordenadas pela Fundação Araucária e a contratação
de 82 projetos vinculados ao Programa Universidade sem
Fronteiras, das instituições de ensino superior pertencentes
ao Estado. As chamadas incluem bolsas de estudos para
graduação, pós-graduação e para o exterior. Os recursos são
resultados de uma parceria entre a Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, a Fundação Araucária, e parceiros
do setor privado e do Governo Federal. Os anúncios feitos pelo
governador aconteceram no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com
a presença de reitores, professores e pesquisadores. Segundo
Beto Richa, o Paraná é o estado brasileiro que mais investe no
ensino superior. O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, João Carlos Gomes, disse que os investimentos
em educação superior e transferência de conhecimento, por
meio das ações de extensão, são prioridades no Estado. Os
28 editais da Fundação Araucária totalizam investimentos de
98 milhões e 700 mil reais, dos quais 48 milhões e 400 mil
são do Estado, por meio do Fundo Paraná. O restante vem
de parceiros como o Governo Federal e o setor privado. O
presidente da Fundação Araucária, Paulo Brofman, explicou
que nos últimos seis anos foram destinados 380 milhões de
reais para o apoio a projetos de pesquisa. De acordo com ele,
o recurso foi usado no ﬁnanciamento de cerca de 18 mil bolsas
e no apoio de mais de 400 projetos de alta tecnologia. Os 28
editais da Fundação Araucária serão lançados nos próximos
semestres, tendo início já nesta primeira metade de 2017.
Eles são vinculados ao fomento à pesquisa, verticalização do
ensino superior e formação de pesquisadores, e disseminação
de conhecimentos. Podem participar do programa professoresorientadores, proﬁssionais recém-formados e estudantes de
graduação das universidades públicas do Paraná que formam
equipes multidisciplinares para atuar nos projetos.

O ex-presidente da construtora Odebrecht, Marcelo
Odebrecht, aﬁrmou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que
“inventou” a campanha de reeleição da presidente cassada
Dilma Rousseff, em 2014. As declarações constam do
depoimento prestado pelo executivo, no dia 1.º deste mês, na
ação que pede a cassação da chapa de Dilma e de seu vice à
época, o presidente Michel Temer, por suposto abuso de poder
político e econômico. Na quinta-feira, 23, o ministro Herman
Benjamin, responsável pelo processo, entregou um relatório
parcial do processo aos integrantes da corte. O conteúdo do
documento foi relevado na quinta pelo blog O Antagonista. O
juiz-auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral Bruno
César Lorencini mandou instaurar procedimento interno
para investigar o vazamento dos depoimentos sigilosos de
Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar. Ele atendeu ao
pedido da presidente cassada. Dilma chamou as acusações
de “levianas”. No depoimento, Marcelo disse também que a
presidente cassada tinha conhecimento do pagamento de
despesas de campanha com recursos de caixa 2, conforme o
Estado antecipou na edição do dia 2 de março. “A campanha
presidencial de 2014, ela foi inventada primeiro por mim, tá?”,
disse Marcelo ao ser questionado sobre sua relação com a
campanha de reeleição de Dilma. “Eu não me envolvi na maior
parte das demais campanhas, mas a eleição presidencial foi
(atuante). Os valores (de doações) foram deﬁnidos por mim”,
aﬁrmou o empresário, preso em Curitiba desde junho de 2015,
em razão das investigações da Operação Lava Jato.
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CASAIS APAIXONADOS NO ALMOÇO DA MAÇONARIA EM FAXINAL

Fabio Andre Leonço de níver em Faxinal. Parabéns!!

Maria Mantovani de niver em Faxinal. Na foto com amigas, Ivone,
Maria Olinda, Drª Eleide, Sonia, Adelaide e Gilda, em um chá em sua
casa. Parabéns!!!!

Edgard Netto de níver em Rio Branco do Ivaí. Parabéns!!

Aniversário do amigo Junior, secretário de administração de Rosário do Ivaí. Boa comida, chopp
gelado, bom papo e muita gente bonita. Com a presença do prefeito Kuroda. Parabéns!!!
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contato
Fotos para o Social,
enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por
telelefone:
(43) 99970-0739

Rafaela Ostapechen Taborda de niver em Faxinal. Parabéns!!

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)

Suzimar de niver em Faxinal. Parabéns!!

A amiga Maria de niver em Faxinal. Parabéns!!!

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

O amigo Ezidio - presidente da Cooperdol de Londrina - e família, prestigiando o Almoço da Maçonaria
em Faxinal

Aniversário do amigo Junior, secretário de administração de Rosário do Ivaí. Boa comida, chopp
gelado, bom papo e muita gente bonita. Com a presença do prefeito Kuroda. Parabéns!!!
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O deputado Tercilio Turini em respeito
aos seus eleitores e ao povo da região,
se torna parceiro do Só Negócios,
visando manter a todos informados
sobre suas ações parlamentares.
Contratos de pedágio são como roupa velha
Toda remendada e sem conserto!

É a opinião do deputado estadual Tercilio Turini, que
participou da audiência pública sobre a MP 752 que
autoriza renovação de concessões

“Os atuais contratos de pedágio no Paraná são como roupa
velha, que já foi remendada várias vezes e não tem mais conserto.
São extremamente lesivos à população e altamente benéﬁcos
e lucrativos às concessionárias. Não podemos admitir qualquer
tentativa de prorrogação ou renovação. É consenso, em todo o
Estado, a necessidade de uma nova licitação”, ressaltou o deputado
estadual Tercilio Turini, após participar da audiência pública que
discutiu a Medida Provisória 752 do governo federal, autorizando
a renovação de concessões de rodovias e ferrovias no País. Para
Turini, a sociedade organizada e toda população paranaense não
podem aceitar que os contratos de pedágio do Paraná sejam
beneﬁciados pela MP. Ele solicitou ao deputado federal Sergio
Souza, que é do Paraná e relator da MP no Congresso Nacional,
que seja incluído no texto da medida um dispositivo que impeça a
renovação das concessões do pedágio nas rodovias paranaenses. A
audiência pública foi na segunda-feira (20) de manhã, na Assembleia
Legislativa. À tarde, na sessão ordinária, Tercilio Turini foi à tribuna,
reaﬁrmou seu posicionamento e lembrou que as concessionárias
cobram tarifas caras de pedágio e não cumprem com os encargos
previstos nos contratos. “Arrecadam bilhões de reais, anualmente,
e isso há quase 20 anos. E as duplicações de rodovias, onde estão?
A BR 376, de Apucarana a Ponta Grossa, por exemplo: dos 260
quilômetros, ﬁzeram cerca de 50 até agora. São várias obras, em
todas as regiões do Paraná, que não saíram do papel”, destacou o
deputado. Ele alertou que se não ﬁcar assegurado o impedimento
de renovação ou prorrogação das concessões rodoviárias no Paraná,
a população corre o risco de ser surpreendida. “Daí vamos ﬁcar
mais 20 ou 30 anos reclamando e se lamentando dos contratos
de pedágio. Devemos defender e exigir nova licitação”, aﬁrmou
Tercilio Turini.

Aécio Neves pode ser o líder da lista de
Janot

O Senador é o político que teve mais investigações
solicitadas pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot.
O senador Aécio Neves (PSDB) é o político com maior número
de pedidos de abertura de inquérito da temida "lista de Janot".
Segundo divulgado pela revista Época, o ex-executivo 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 benefícios 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
Administrativa. 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 último esquema foi revelado por
Sérgio Neves, ex-executivo da Odebrecht.

Kuroda faz uma avaliação de dois meses de Governo

Prefeito Kuroda disse que apesar das dívidas herdadas e diﬁculdades encontradas, já foi possível
avançar na construção de um governo transparente e participativo
O Prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, do PSC, da cidade de Rosário do Ivaí,
concedeu entrevista a Rádio Nova Era, falando ao repórter Sérgio Oliveira. Ele
informou que a Polícia foi acionada pela sua administração, pouco antes de
receber o pátio de máquinas para que não restassem dúvidas das condições
em que herdou os maquinários. Ainda segundo o prefeito, 44 veículos foram
deixados em condições deploráveis e será preciso investimentos para
restaurar o que restou, mas que mesmo assim, o município organizou o setor
Rodoviário e já está conseguindo avançar na recuperação de estradas e outros
serviços. Outro ponto destacado pelo prefeito foi a experiência administrativa
que conseguiu durante a gestão de suas empresas, que agora está também
sendo colocada em prática na prefeitura, desta forma, com dois meses de governo já foi possível gerar economias, fazer uma
reserva e assegura o pagamento em dia de servidores, funcionários e fornecedores. “O FPM que recebemos em março, de
2017, não dá para pagar a folha de pagamento, mas estamos preparados para assegurar que todas as contas sejam pagas sem
transtornos para os servidores e fornecedores”, disse o prefeito. Além da falta de recursos, Kuroda comentou sobre uma dívida
de aproximadamente 2,5 milhões em vários setores, entre eles: 110 mil com a Sanepar; mais de 40 mil com a Copel; mais de
50 mil em multas administrativas e aproximadamente 2 milhões em contas empenhadas, além de precários que nunca foram
cumpridos. Por este motivo, no dia 10 de abril, no centro cultural da cidade, haverá uma reunião com a prestação de contas
de 100 dias, onde tudo será exposto. “Quero explica detalhes sobre a forma em que encontrei o município e como estamos
organizando a gestão pública. Esse é um compromisso que ﬁz com a população, ser transparente e honesto na gestão do que é
público”, salientou Kuroda, que também já fez contato com deputados e lideranças políticas nacionais e estaduais, com os quais
já assegurou grandes conquistas, mas que só vai anunciar quando cada um destes sonhos forem se concretizando. - Saúde
– Na saúde, o prefeito aﬁrmou que havia atraso de três meses com o Consórcio Intermunicipal de Saúde, de Ivaiporã (CIS), e
por isso a população não estava tendo a prestação de serviço como deveria. A conta foi regularizada e ainda foi ﬁrmando um
convênio com o HONPAR- Hospital do Norte do Paraná, que é antigo João de Freitas, que vai prestar serviços para Rosário do
Ivaí, aumentando as opções de saúde e melhorando a qualidade do sistema municipal. Também foi ﬁrmada uma parceria inédita
e gratuita na área de cardiologia, que em breve estará sendo detalhada. Outra novidade é a contratação do Pediatra, proﬁssional
que não tinha disponível no município e agora já foi contratado. Educação e Esportes – Na área de Educação e Esporte, o
prefeito falou do que já foi feito, com foco na capacitação de professores e melhorias na rede municipal de ensino. No esporte,
além de competições já realizadas, o município voltará a participar de jogos e campeonatos pela região, entre eles o “Bom de
Bola”, no qual a cidade já foi cadastrada. - Berimbau

Já estão abertas as vagas remanescentes do Fies

Inscrições para 13 mil vagas remanescentes do Fies começaram na segunda-feira,
dia 20 de março, 2017

Começaram nesta segunda-feira, 20 de março, as inscrições para concorrer
às vagas que não foram preenchidas no processo seletivo do primeiro semestre
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições deverão ser feitas
exclusivamente na página do Sistema de Seleção do Fies, o FiesSeleção.
A novidade deste ano é que as mantenedoras das instituições deverão,
obrigatoriamente, informar pelo sistema FiesOferta os cursos com turmas
formadas, para facilitar a procura pelo candidato. As vagas remanescentes
são voltadas para candidatos que tenham participado de alguma edição do

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e não ter tirado nota 0
na redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos. Podem
participar da seleção inclusive aqueles que já tentaram o ﬁnanciamento pelo processo seletivo regular e não obtiveram sucesso.
Após o registro no FiesSeleção, o candidato deverá concluir a inscrição no Sistema Informatizado do Fies (Sisﬁes) nos dois dias
úteis subsequentes. Os prazos de inscrição variam de acordo com a condição do estudante.

Lula não consegue fugir do Moro

STF rejeita recurso de Lula contra decisão de Teori Zavascki que remeteu investigações a Moro
O Supremo Tribunal Federal rejeitou na quinta-feira, 23, um recurso do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentado contra a decisão do
ministro Teori Zavascki que remeteu investigações sobre ele para o juiz federal
Sérgio Moro, responsável pela condução da Lava Jato na primeira instância.
A decisão foi tomada de forma unânime no plenário na primeira sessão com
a presença de Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. O pedido
de Lula foi feito dentro de uma reclamação sigilosa no STF que estava há
semanas na pauta de julgamento. Em 13 de junho de 2016, Teori invalidou
parte da interceptação telefônica feita pela Lava Jato, envolvendo Lula e a
então ex-presidente Dilma Rousseff, por considerá-la ilegal, apontando que Moro usurpou a competência do STF ao autorizar os
grampos que pegaram a então presidente e o ex-presidente. Os advogados de Lula também pediram que ação de Moro fosse
encaminhada para o Ministério Público, com o intuito de investigar a conduta do juiz federal do Paraná. A decisão de Teori em
junho de 2016 permitiu que Lula fosse processado na primeira instância nas investigações sobre se Lula é ou não dono de um
sítio em Atibaia e sobre o caso do triplex em Guarujá, ambos imóveis que receberam reformas supostamente custeadas por
empreiteiras investigadas na Lava Jato.
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coluna

e spÍrit a

HORÓSCOPO
Áries

Ação de paz

A paz é um dos tesouros mais desejados nos dias atuais.
Muito se tem investido para se conseguir um pouco desse
bem tão precioso. Mas, será que nós, individualmente, temos
feito investimentos efetivos visando tal conquista? O que
geralmente ocorre é que temos investido nossos esforços na
direção contrária, e de maneira imprópria. É muito comum se
desejar a paz e buscá-la por caminhos tortos, que acabam nos
distanciando dela ainda mais. O Espírito Emmanuel, através
da mediunidade de Chico Xavier, escreveu, certa feita, uma
mensagem que intitulou Ação de paz:
"Aﬂição condensada é semelhante à bomba de estopim
curto, pronta a explodir a qualquer contato esfogueante.
Indispensável saber preservar a tranquilidade própria, de modo a
sermos úteis na extinção dessa ou daquela diﬁculdade. Decerto

da oportunidade de auxiliar. Diante de qualquer informação
desastrosa, busca revestir-te com a serenidade possível para
que não te transformes num problema, pesando no problema
que a vida te pede resolver. Não afogues o pensamento nas
nuvens do pessimismo, mentalizando ocorrências infelizes
que, provavelmente, jamais aparecerão. Evita julgar pessoas
e situações em sentido negativo para que o arrependimento
não te corroa as forças do Espírito. Se te encontras diante de
um caso de agressão, não respondas com outra agressão, a
ﬁm de que a intemperança mental não te precipite na vala da
delinquência. Paciﬁca a própria sensibilidade, para que a razão
te oriente os impulsos. Se conservas o hábito de orar, recorre à
prece nos instantes difíceis, mas se não possuis essa bênção,
medita suﬁcientemente antes de falar ou de agir. Os impactos
emocionais, em qualquer parte, surgem na estrada de todos;
guarda, por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira a que
não te afastes da paz interior, a ﬁm de que nas horas sombrias
da existência possa a tua paz converter-se em abençoada luz."
As palavras lúcidas de Emmanuel nos sugerem profundas
reﬂexões em torno da nossa ação diária. Importante que, na
busca pela paz, não venhamos a ser causadores de desordem
e violência. Criando um ambiente de paz na própria intimidade,
poderemos colaborar numa ação efetiva para que a paz reine em
nosso lar, primeiramente, e, depois possa se estender mundo
afora. Se uma pessoa estiver permanentemente em ação de
paz, o mundo à sua volta se beneﬁciará com essa atitude. E se
a paz mundial ainda não é realidade em nosso planeta, façamos
paz em nosso mundo íntimo. Essa atitude só depende de uma
única decisão: a nossa.
A nossa paz interior é capaz de neutralizar o ódio de muitas
criaturas. Se mantivermos acesa a chama da paz em nossa
intimidade, então podemos acreditar que a paz mundial está
bem próxima. Porque, na verdade, a paz do mundo começa no
íntimo de cada um de nós.
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

Gêmeos

Você está com tudo! O Sol ingressou

Marte ingressou em seu signo promovendo

Enquanto Mercúrio continua seu trânsito

em seu signo trazendo uma energia de

uma energia favorável para a tomada de

no signo de Áries, a sua cabeça continua

renovação e de coragem que será muito útil para você importantes decisões. Vênus, seu regente, se encontra a mil, cheia de ideias novas que estimulam novos
conseguir implantar seus projetos pessoais. Talvez em retrogradação e numa área não favorável ao projetos e sugerem novas atitudes diante dos desaﬁos.
você sinta certa urgência também para arrumar a sua seu signo. Isso pode significar uma fragilidade
situação ﬁnanceira, pois Vênus, que estava avançando aumentada na área da saúde ou ainda a possibilidade
em seu signo, retorna e se encontra com o Sol, de uma sensação de estresse e de fatiga causadas por
podendo signiﬁcar uma oportunidade para concluir preocupações ﬁnanceiras e materiais. Esse não é um
acordos ou ﬁnalizar parcerias proﬁssionais. Por outro bom momento para discutir a relação nem no ambiente

Apesar do clima bastante tenso que você percebe

ao seu redor, as situações mais difíceis tendem a
se resolver e a estabilizar seu dia a dia, permitindo
momentos de alivio. Ao avançar pelo signo de Áries,
Mercúrio irá encontrar Urano, indicando a possibilidade

de uma viagem rápida ou ainda do surgimento de
lado, os relacionamentos íntimos e afetivos também doméstico e nem no ambiente proﬁssional. As carências acontecimentos surpreendentes ou inusitados que
podem precisar de uma reavaliação. Emoções intensas eventuais que atrapalham o seu bem-estar podem ser causarão uma reviravolta em sua rotina pessoal. Você
requerem decisões deﬁnitivas, porém a prudência resolvidas se você modiﬁcar a sua abordagem face aos poderá receber uma proposta proﬁssional que valerá
precisa nortear qualquer ação: reﬂita muito antes de agir. obstáculos que a vida lhe propõe.
a pena ser considerada.

Câncer

que, para cooperar no estabelecimento da paz, não nos seria
lícito interpretar a calma por inércia. Paciência é a compreensão
que age sem barulho, em apoio da segurança geral. Reﬂetindo
com acerto, recebe a hora de crise sem qualquer ideia de
violência, porque a violência sempre induz ao estrangulamento

Touro

Leão

Virgem

A semana que inicia com a Lua

O ingresso do Sol em Áries, signo de

Você tem a possibilidade de

Nova de Áries promove uma sensação

Fogo como o seu, promove uma sensação

resolver um problema de saúde que está

de urgência que pode ser útil para dar o pontapé de bem-estar também nos natos de Leão que atrapalhando o seu bem-estar há muito tempo. Uma
inicial a um projeto engavetado. Situações inesperadas experimentam um vigor muito favorável para adiantar nova dieta alimentar ou uma terapia alternativa pode
podem aparecer de repente, promovendo ocorrências as tarefas mais urgentes. Contatos antigos podem auxiliá-lo nessa tarefa. As conﬁgurações astrológicas

que requerem certa agilidade mental, necessária para ser revitalizados através de iniciativas sociais e
dessa semana apresentam alguns desaﬁos causadores
encontrar a solução adequada e contornar os obstáculos. diplomáticas, aproveitando a sua aura envolvente que
de estresse, porém você conseguirá os recursos mentais
O ambiente proﬁssional também anda bastante tenso. irá cativar simpatias ao seu redor. Saiba aproveitar
e físicos suﬁcientes para superar qualquer situação, se
Concentre-se nos seus objetivos sem deixar que os desse momento favorável para resolver pendências
souber se cuidar. Nos relacionamentos pessoais talvez
imprevistos o desviem de seu caminho ou ainda que ﬁnanceiras, pois conseguirá bons resultados de suas
seja o caso de fazer algumas concessões, modiﬁcando
provoquem estresse mental ou físico. Você pode pensar iniciativas. Vênus em retrogradação se alinha com o Sol
em se conceder alguns momentos de repouso ao longo indicando a necessidade de rever e reavaliar eventuais sua atitude e seu ponto de vista. Desse jeito você poderá
do dia. Que tal afastar o estresse com atividades físicas pendências afetivas e familiares. Cuide de sua saúde conseguir a cooperação de colegas e parceiros que o
com caminhadas ao ar livre.

como a dança?

Libra

Escorpião

ajudarão a ir adiante com seus projetos.

Sagitário

A oposição entre Júpiter, em seu signo,

Você consegue certo sucesso em suas

Você começa a enxergar mais

e Urano e Mercúrio, em Áries, indica

iniciativas e apesar dos percalços que

claramente os seus objetivos, pois eles

um período intenso de propostas proﬁssionais e continuam em seu caminho, parece avançar ﬁrme na estão cada vez mais perto de você e isso o deixa
acontecimentos que não lhe concedem nem um minuto direção de seus objetivos. Novos projetos que estão na mais conﬁante e satisfeito. Você se sente agora mais
de repouso. A hiperatividade, porém, pode ser perigosa sua pauta ainda precisam de alguns ajustes, mas com equilibrado e em consequência alcança melhores
porque promove uma tensão nervosa difícil de conter. o ingresso do Sol em Aries começarão a deslanchar êxitos de suas iniciativas. Seus esforços começam a
Você vai ter tendência a perder o controle diante de podendo oferecer bons resultados em breve. Aguce dar bons resultados e, mesmo se avança devagar, pode
qualquer obstáculo ou provocação que se interponha a sua percepção para encontrar eventuais falhas e se sentir mais otimista e esperançoso. Aproveite este
entre você e seu objetivo. Procure manter o controle de adapte-se às circunstancias por mais que sejam adversar. momento favorável para relaxar um pouco e recuperar
seus nervos e canalize suas energias para seus projetos Não adianta forcar a barra nesse momento. O céu o o seu bem-estar físico e mental que pode estar sendo
pessoais, com ﬁrmeza e tranquilidade e sem perder aconselha a agir com cautela e com diplomacia, algo prejudicado pelo longo período de provações. Não se
a prudência em suas ações. O afã de abarcar muitos que não faz parte de sua personalidade. O sucesso de envolva em novos projetos antes de terminar aquilo
projetos ao mesmo tempo poderá prejudicar a sua saúde. suas iniciativas dependerá de você.

Capricórnio

Aquário

Você está enfrentando alguns desaﬁos

Os desaﬁos que as conﬁgurações

que colocam muita pressão em suas costas

astrológicas do momento apresentam para

que já está em andamento.

Peixes
Para encontrar a tão desejada harmonia
interior você precisa aprender a se posicionar

e isso causa cansaço físico e mental. Talvez seja os aquarianos, têm muita relação com a sua forma sem perder de vista os seus objetivos pessoais. Em
melhor mudar de atitude e evitar algumas situações de expressão que o faz agir de maneira impulsiva muitas ocasiões você se deixa inﬂuenciar pelas
e que aparece como autoritária aos olhos de seus
mais difíceis, aguardando tempos melhores. A
sugestões e palpites de colegas ou parceiros e acaba
interlocutores. Você precisará fazer concessões se
situação socio-econômica atual não facilita os novos
perdendo de vista seus interesses pessoais. Lembre-se
quiser avançar em seus projetos pessoais ao mesmo
empreendimentos. Por essa razão atenha-se às
tempo em que pretende angariar a colaboração de seus de ser persistente e determinado se quiser implementar
iniciativas já em andamento em sua vida e avance com
parceiros de caminhada. Se permanecer rígido em os seus projetos. A energia do Novo Ano Solar o
cautela examinando cada situação antes de se lançar em suas posições acabará fracassando, afastando de você ajudará a organizar a sua vida pessoal e proﬁssional,

novos empreendimentos. Apesar do inicio do Ano Novo os seus colaboradores. No âmbito familiar você pode proporcionado ótimas oportunidades de expansão.
Solar produzir energias renovadoras, as conﬁgurações aproveitar as energias das conﬁgurações desta semana Lembre-se de pedir apoio sempre que necessário, pois
astrológicas atuais sugerem caminhadas de tartaruga! para conseguir apoio para encontrar a solução para um o poder de uma equipe pode ser mais forte para superar
problema já presente.

os obstáculos que a situação econômica atual impõe.

10

E�içã� 584 - 27 �� m�rç� �� 2017

Temer promove o primeiro recuo na reforma
da previdência
Vai ter que dar macha a ré!

O presidente da República, Michel Temer, fez um primeiro
recuo em relação a reforma da previdência, e foi considerado
importante. Ele tirou da proposta enviada ao Congresso Nacional
os servidores públicos estaduais. O anúncio foi feito na noite de
21 de março, no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, a
decisão reforça o princípio federativo e a autonomia dos estados,
algo que segundo ele é exaltado pelo governo. A medida também
vale para os municípios. Com a decisão, os servidores públicos
estaduais e municipais saem da reforma discutida atualmente
na Câmara dos Deputados. “Vários estados já providenciaram
sua reformulação previdenciária. E seria uma relativa invasão
de competência, que nós não queremos levar adiante, portanto
disciplinando a Previdência apenas para servidores federais”,
disse o presidente, em rápido pronunciamento. A decisão faz
com que, professores da rede pública estadual e policiais civis
estaduais, dentre outras categorias vinculadas aos governos
dos estados, aguardem uma reforma especíﬁca, deﬁnida pelos
governadores e deputados estaduais. Continuam dentro da
reforma apresentada pelo governo os servidores públicos
federais, bem como os trabalhadores da iniciativa privada, como
por exemplo os regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT). Com isso, Temer atende a um pedido da base governista
no Congresso.

SUS deverá fornecer medicamento especial
a paciente com psoríase

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) determinou
que o Sistema Único de Saúde (SUS) forneça medicamento a um
paciente de Curitiba (PR) que sofre de psoríase. O paciente ajuizou
ação depois de ter o tratamento negado administrativamente. A
decisão tomada na última semana é em caráter liminar. O paciente
pediu o fármaco Stelara (Ustequinumabe) 45 mg, que não consta
na lista de medicação fornecida pelo SUS. O remédio é indicado
para o tratamento de psoríase vulgar, doença em que as células
da pele se acumulam e formam escamas e manchas. Antes de
entrar com a ação o autor fez vários tratamentos com ajuda do
SUS, porém sem o resultado esperado. Segundo o advogado
da parte, o custo total do tratamento é de R$ 82.693,67, valor
impossível de ser pago pelo paciente, visto que tem renda familiar
de R$ 1.760,00. A 3ª Vara Federal de Curitiba proferiu liminar
favorável ao autor da ação. A medida prevê que o estado do Paraná
deverá fornecer o remédio, e a União reembolsar posteriormente.
A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu ao Tribunal pedindo
a suspensão da liminar. A AGU alegou a necessidade de perícia
prévia à antecipação da tutela e argumentou que o medicamento
em questão foi analisado e não recomendado pela Comissão
Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS (CONITEC).
O relator do processo, desembargador federal Luís Alberto
D’Azevedo Aurvalle, ao manter a medida judicial, reproduziu
o trecho da liminar de primeiro grau em seu voto: “o atestado
médico conﬁrma o elevado risco na progressão da patologia, e
a falta de alternativas terapêuticas farmacológicas disponíveis
pelo SUS. No tocante à probabilidade do direito, tenho que a
mesma restou evidenciada”.

Lula chama Dallgnol de moleque
Réu em cinco processos, três deles provenientes da
Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou
o procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da forçatarefa que investiga o esquema de corrupção na Petrobrás,
de “moleque”. Segundo Lula, Dallagnol, que é ﬁel da Igreja
Batista, acha que “sentar em cima da Bíblia dele” é a solução
dos problemas do país. “Fomos criados para mudar a história
deste país e para agir corretamente. Quem comete erro paga
pelo erro que cometeu. A instituição é muito forte. E aquele
Dallagnol sugerir que o PT foi criado para ser uma organização
criminosa. O que aquele moleque conhece de política? Ele nem
sabe como se monta um governo. Não tem a menor noção.
Ele acha que sentar em cima da Bíblia dele dá a solução de
tudo”, disse Lula no encerramento do seminário “O que a Lava
Jato tem feito pelo Brasil” promovido pelo PT. Com a voz fraca
e abatido por uma virose, Lula falou menos de 10 minutos e

chegou a chorar ao dizer que fez um esforço para comparecer
ao evento apenas para dar uma satisfação aos mais de 200
convidados que lotaram o auditório de um hotel em São Paulo.
Além de dirigentes petistas, o seminário contou com a presença
de juristas, jornalistas, petroleiros e políticos de outros partidos.
No discurso, Lula também defendeu o projeto de lei do abuso
de autoridade. A posição do ex-presidente foi endossada pelo
presidente do PT, Rui Falcão. “O que o Lula falou é o que
nós achamos também. Ninguém poode se colocar acima da
lei”, disse Falcão. Os participantes do evento defenderam as
investigações da Lava Jato mas destacaram os supostos abusos
da força-tarefa. Lula desaﬁou os procuradores a apontarem
quais crimes ele cometeu. “Estou na expectativa para saber
qual é o crime que será imputado a mim. Vou nessa briga até
o ﬁm. Não tenho negociata. Eles vão ter que provar”, disse o
ex-presidente.

Veneno de aranha pode ajudar vítimas de derrame cerebral

O AVC, também chamado de derrame cerebral, provoca a morte de seis milhões de pessoas a cada ano
Uma proteína extraída do veneno de uma aranha pode
minimizar os efeitos dos danos provocados por um acidente
vascular cerebral (AVC), disseram cientistas australianos na
terça-feira (21). "A pequena proteína que descobrimos, Hi1a,
bloqueia os canais de íons sensíveis ao ácido (ASIC) no cérebro,
que são os principais responsáveis pelos danos cerebrais após
o AVC", disse o professor Glenn King, do Instituto de Biociência
Molecular da Universidade de Queensland, na Austrália.
"Acreditamos ter encontrado pela primeira vez uma maneira
de minimizar os efeitos devastadores" de um AVC, acrescentou
King, após injetar uma versão sintética da proteína em ratos.
A descoberta foi publicada na Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), revista da Academia Nacional
de Ciências dos Estados Unidos. O AVC, também chamado de
derrame cerebral, provoca a morte de seis milhões de pessoas a

cada ano, e deixa cinco milhões de sobreviventes com sequelas
permanentes. "Essa descoberta nos ajudará a dar perspectivas
mais favoráveis aos sobreviventes de um AVC, diminuindo os
danos cerebrais e as sequelas devastadoras que provoca",
aﬁrma King. "Um dos aspectos mais promissores dessa proteína
é que ela oferece níveis excepcionais de proteção por oito horas
após o início do acidente vascular cerebral, o que é uma janela
notavelmente longa de oportunidade de tratamento", disse. Essa
proteína também oferece certo grau de proteção às regiões
centrais do cérebro, as mais afetadas pela falta de oxigênio
em consequência do derrame. "Agora estamos trabalhando
para reunir o valor necessário para ﬁnanciar ensaios clínicos e
poder comercializar rapidamente esse tratamento promissor",
contou King.

Delator da Odebrecht diz que caixa 2 e propina saiam da mesma conta
Tema de discussões jurídicas e políticas, a diferenciação
entre o caixa 2 e a propina não existia para o ex-chefe do setor
de Operação Estruturadas, conhecido como “departamento da
propina” da Odebrecht. Questionado pelo juiz auxiliar do ministro
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin em
depoimento no dia 6 de março, Hilberto Mascarenhas aﬁrmou
que os valores para os dois tipos de pagamentos saíam das
mesmas contas do setor abastecidas com caixa 2 da empreiteira.
O depoimento do delator foi no âmbito na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) contra a chapa Dilma Rousseff/Michel
Temer, que pode levar à cassação do atual presidente e à
inelegibilidade da ex-presidente. O tema foi alvo de perguntas
do juiz instrutor e do advogado do presidente Michel Temer,
Gustavo Guedes. Para o juiz, Mascarenhas aﬁrmou não haver
no entendimento diferenciação entre propina e caixa dois. O
juiz questionou: “Nesse setor de operações estruturadas havia
algum tipo de diferença entre valores que corresponderiam a

propina devidas em contratos em geral e valores que seriam
simplesmente caixa dois não contabilizado? E Mascarenhas
respondeu: “Para mim é a mesma coisa, viu, doutor. Propina,
caixa dois e não contabilizado. é a mesma coisa. A única
diferença que faço aí, é que nós também pagávamos em
determinado momento, o bônus do ano”. Sobre o bônus, o delator
explicou que "era uma parcela que era paga por fora" e que
"isso é caixa dois, não é propina, é caixa dois". Embora tenha
dito não diferenciar os dois tipos de pagamentos, Mascarenhas
aﬁrmou que apenas atendia as solicitações de repasses sem
saber se os recebedores eram políticos. O "departamento da
propina" operacionalizava todos os pagamentos não oﬁciais da
Odebrecht e chegou a movimentar, segundo ele, US$ 3,370
bilhões entre 2006 e 2014. Desse total, foram U$ 450 milhões
pagos somente em 2014, mas ele não especiﬁcou o volume
exato destinado a campanhas eleitorais neste ano.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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Uso de animais em teste para cosmético é aprovado
em comissão

A proibição ao uso de animais em testes para produção de cosméticos, perfumes
e produtos de higiene pessoal recebeu o aval da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (CCT), em reunião na quarta-feira (22). A
proposta (PLC 70/2014) proíbe testes de ingredientes e de produtos cosméticos,
veda o comércio de produtos que tenham sido testados em animais e incentiva
técnicas alternativas para avaliar a segurança das formulações, conforme emendas
apresentadas pelo relator, senador Randolfe Rodrigues. De acordo com o texto
aprovado, os testes em animais poderão ser admitidos pela autoridade sanitária
em situações excepcionais, frente a "graves preocupações em relação à segurança
de um ingrediente cosmético" e após consulta à sociedade. As condições para
essa autorização são que o ingrediente seja amplamente utilizado no mercado
e sem possibilidade de substituição; que seja detectado problema especíﬁco de
saúde humana, relacionado ao ingrediente; e caso inexista método alternativo de
testagem. A regra de excepcionalidade segue cláusula existente em regulamento
europeu, como explicou Randolfe, em resposta a questionamento do senador
Pedro Chaves (PSC-MS). Randolfe propõe um prazo de três anos para que as
empresas possam atualizar sua política de pesquisa e desenvolvimento e adaptar
sua infraestrutura para um modelo de inovação responsável. Ele lembra que a
proposição não gera qualquer impacto no desenvolvimento de medicamentos e
vacinas, pois se restringe ao teste de cosméticos e produtos de higiene pessoal.
Em defesa do projeto, Gleise Hoﬀmann (PT-PR) destacou a eﬁciência da utilização
de métodos alternativos, em substituição a teste com animais. Ao lembrar que
o Brasil é o terceiro mercado mundial de cosméticos, o senador Jorge Viana (PTAC) disse considerar a aprovação da matéria uma medida de segurança para os
negócios do setor.
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COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

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

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

"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

(43) 3461-1608

CONTATO:

UNOPAR EAD - Se você quer estudar, procure
o Polo da Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia,
qualidade e facilidade para concluir seus estudos
ou fazer uma nova faculdade. Aproveite e faça
isso agora, porque "Tempo" é dinheiro

(43) 9979-5870

www.faxinalimoveis.com.br

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

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

LOCAÇÃO

da serra – Pr, R$ 45.000,00

1) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 2. Terreno área de 354m², Jardim
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

novo Faxinal, R$ 45.000,00

2) Casa Alvenaria, dois quartos, 3. Terreno área de 180m², Rua

PROVA

AGENDADA

Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 Jose

Tertuliano

Cadaval

625

Mauá da Serra, R$ 30.000,00

mensais

3) Casa Alvenaria, dois quartos, (dois lotes disponíveis).
Residencial do lago, R$ 400,00 4. Terreno 600m², Rua São Paulo,
mensais

centro R$ 120.000,00

4) Casa Alvenaria, dois quartos, 5. Terreno 600m² Rua Yani de
Residencial Casavechia, R$ 450,00 Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

VENDA

TERRENOS FAXINAL

-

Casavechia(lado

Vieira. Consulte Valor.

se ou troca-se por imóvel rural. Valor

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

R$120.000,00.

Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,

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

Rua 31 de Março. Asfalto, muro e grade.

R$110.000,00.

-Terreno

de

15,50X22

341m²Rua

Rio

Casa

Alvenaria

Residencial

Cocari):

CASAS BORRAZÓPOLIS
Imóveis em vários bairros da cidade,
ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
-Casa

R$110.000,00.

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA.

-Sítio

30

de

alq.

07

Alvenaria

Resid.Cassarotti:Laje.

Valor R$110.000,00.

mecanizado

e

CASAS MAUÁ DA SERRA

possibilidade de mecanizar mais 04alq.

Imóveis em vários bairros da cidade,

17alq de pastagem e 06alq de reserva

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje

barracão de 120m, mangueira, área toda

ou forro PVC.

LOCAÇÃO

cercada com cerca paraguaia e a 04km de

CASAS FAXINAL

Faxinal. Consulte Valor.
-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02

Doce. Prox. da rodovia. Município de

quartos. Valor R$590,00 mensal.

Borrazópolis-Pr.

-Casa Alvenaria – Res. Garcia: 02 quartos.

IMÓVEL COM. FAXINAL

Valor R$390,00 mensal.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos.

com contrato de locação ativo). Consulte

Valor R$690,00 mensal.

Valor.

-Sala

Comercial-Centro:

90m².

Rua

CASAS FAXINAL

Eurides Cavalheiro de Meira, frente do Col.

Imóveis em vários bairros da cidade,

Érico Veríssimo. Valor R$1.320,00 mensal.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany

*OPORTUNIDADE*

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo

Casa

Alvenaria

Jardim Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02

dia. Consulte Valor.

Conjunto

Financia-

Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor

IMÓVEL RURAL

1.200m²

Rua

5) Casa Alvenaria, 3 quartos, Claudemiro Gonçalves Moreira,

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins

Consulte Valor.

Terreno

mensais (duas casas disponíveis)

11,30x20. Consulte Valor.

-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael

TERRENOS BORRAZÓPOLIS

6.

quartos, sala, cozinha e wc social. Terreno

Padre

João

Carlos R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)

Araujo, R$ 500,00 mensais

7. Terreno 2.100m² Rua José

6) Casa Alvenaria, 2 quartos, Israel Neca, R$ 130.000,00
Rua Marta Bueno de Camargo, 8. Terreno 300m², Rua Candido

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

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

R$ 500,00 mensais (cinco casas Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
9. Terreno 310m² Residencial

disponíveis)

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00
Pastor Luiz Santiago 160, R$ 10. Casa Madeira 200m², terreno
460,00 mensais

de 600,00m², Rua Mato Grosso,

8) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua R$ 120.000,00
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais

11. Casa Alvenaria situada a

9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua João Sansonovski 63, R$
Rua Candido Bastiani, R$ 600,00 350.000,00
12. Casa Alvenaria terreno 200m²,

mensais

10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua Presbítero Joaquim L. Melo
Rua Madre Joana Angélica 39 Jd 88, R$ 135.000,00
Adram, R$ 390,00 mensais

13.

Casa

Alvenaria

127m²,

11) Sobrado dois quartos, Rua terreno 420,00m², Rua Presbítero
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ Joaquim
660,00 mensais

L.

Melo

262,

R$

150.000,00

12) Sobrado dois quartos, Rua Iani 14. Casa Alvenaria 162m² terreno
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 294m², Rua Candido Bastiani, R$
mensais.

220.000,00

13) Barracão, Rua Antonio Garcia 15.
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

Casa Alvenaria

terreno

450,00m²

e

206,00m²
barracão

14) Barracão, Rua Antonio Garcia 75,00m² Rua São Paulo 1236,
da Costa, R$ 900,00 mensais

VENDA

Centro R$ 560.000,00
16.

Casa

Alvenaria

98,00m²

1. Terreno área de 480m² Rua terreno 600,00m², Rua São Paulo,
Nossa Senhora de Fátima, Mauá R$ 250.000,00

