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

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

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

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
*Indicação nº07/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal que 

juntamente com a secretaria de saúde providencie a contratação de 
um pediatra para atender no Hospital Municipal de Grandes Rios. - 
Justifi cativa - A população cobra diariamente a falta do pediatra para 
atender nossas crianças na rede pública do Município, vale ressaltar 
que a assistência a saúde é prioridade, portanto peço com a máxima 
urgência a contratação deste profi ssional. 
*Pedido de Informação nº02/2017 – solicito informação ao senhor 

prefeito municipal se vai ser feito calçamento com paralelepípedo nas 
ruas do distrito de Ribeirão Bonito, se for, qual a previsão para inicio da 
obra, pois os moradores estão cobrando. 
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LINGUA DE FOGO
As redes sociais estão ai pra que possamos 

trocar informações sobre os lalaus da república. 
Aqueles que acabaram com o País e agora querem 
que paguemos as contas da ladroagem. O mecanismo 
criado por eles está baseado em um tripé, Judiciário, 
Legislativo e Executivo, corruptos, pois se um deles 
sair do mecanismo toda estrutura pode ruir. Graças 
ao Moro e sua turma, houve uma rachadura nessa 
estrutura e toda podridão está vindo à tona. Portanto 
só existe um caminho a seguir e que nos levará a 
tempos melhores, o caminho do Moro e sua equipe, a 
continuação irrestrita da Lava Jato. Mas a guilhotina 
está em nossas mãos, é só em 2018 não reeleger 
nenhum dos meliantes que estão no poder. A urna 
não é pinico, use-a com inteligência, pois caso 
contrário, o inferno será a próxima parada. Até o 
Gilmar Mendes está em um vídeo com o governador 
Silval Barbosa do Mato Grosso. Tá tudo dominado, 
mas 2018 tá aí! Vamos jogar esses ladrões no 
esquecimento, no ostracismo! 

Valeti bebe todas e perde até o carro. Mais um 
funcionário lulu no aço. Fuja loko!

Morena da Terra do Tumati avantajada de frente e 
verso, ta matando o valeti do zóio claro. Nóis também!

Não tinha aquela brincadeira – quem chegar por 
último é a muié do... A gora quem chega é o religioso. 
Onde será?

Até a oposição ta falando bem do patrãozao. O 
saquê ta fi cando doce!

Na Terra do Café a coisa ta morna, mas tem uma 
cumadinha com tudo em cima que está na fi ssura. Vamo 
ferve a água!

As loirinha tão cada vez mais cada vez. São lindias. 
É vero!

Dito por um cidadão antenado – Parece que o 
patraozão envelheceu dez anos em três meses. Será?

Lá pelos anos 80 o Papa veio ao Brasil e perguntou 
ao presidente Figueiredo, porque tinha 12 ministros, e 
ele respondeu biblicamente: Jesus tinha 12 apóstolos!!! 
Perguntaram pro Michel Temer porque ele tem 40 
ministros, respondeu ele: Ali Baba não tinha 40 ladrões? 
– Dimaior!

Tiro, paulada, cachaça e cadeado. É o que teve pro 
fi nal de semana!

Na Terra da Madeira, cumadinha mal amada, diz 
que Domingão do seu valeti não entra mais no ar. Acho 
que é porque era analógico. Desligaram!

A cornitude ta tão na moda, que quem não é, ta por 
fora, diz valeti entendido. Tôoo fora! Sai azal!

Tem luluzinho que não paga os butecos, já são dois 
reclamantes. Vamo pagá se não vai pro pau! Diz um 
antenado! Ou será desantenado!

Quem será a funcionária peteca? Jogam de lá praça 
de cá pra lá. Será vingança da cornitude?

Segundo recente pesquisa da OMS, a depressão já é 
considerada o mal do século, afetando signifi cativamente 
121 milhões de pessoas em todo o mundo. Sua incidência 
não se restringe aos países mais desenvolvidos, pois foi 
detectada também nas mesmas proporções em países 
pobres e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 
onde, segundo a pesquisa, 18% da população sofrem 
desse mal. Dizem que na Terra da Uva, valete descobriu 
um método, que se não cura totalmente, ameniza os seus 
sintomas. Ele, com a ajuda de seu amigo cheinho, estão 
aproveitando o período de férias, para ir fundo nessa 
pesquisa. Você também sofre desse mal? Informações 
no posto Ipiranga. Que maldade!

  PARA REFLETIR
"... Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar e sim 

sobre cada momento,  sorriso a se compartilhar. Também não é 

sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais porque quando 

menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, 

sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui que a vida é trem-

bala, parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. "

Música Trem Bala - Ana Vilela
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Abelhas aprendem a usar ferramentas e ensinam truque às colegas
São poucos os animais que usam ferramentas naturalmente, 

nós, os macacos, alguns pássaros e as lontras, tão espertas que 
carregam por aí, em uma bolsa natural, uma pedra usada para 
abrir as conchas de moluscos. Mas isso não significa que outras 
espécies não possam aprender bons truques. Uma simpática 
abelha de laboratório britânica aprendeu a rolar uma bolinha de 
gude até ela cair em um orifício. Quando a missão era cumprida, 
uma engenhoca criada pelos cientistas liberava açúcar. Ao notar 
o almoço grátis, a pioneira tratou de ensinar o truque às colegas, 

que passaram a empurrar suas próprias bolinhas sem estímulo prévio, conscientes de que a ação acabaria em 
sobremesa. Para confirmar que a ação não era só imitação, os pesquisadores da Universidade Queen Mary, em 
Londres, criaram duas situações diferentes: em uma, várias bolinhas são distribuídas em torno do orifício, mas as 
que estão mais próximas da meta ficam coladas no chão; a outra, não há cola, e as abelhas podem optar por rolar 
as bolas mais fáceis. Não deu outra, os insetos optaram pelas bolas próximas sempre que possível, mas aceitaram 
rolar as distantes quando era a única alternativa. Em outro teste, as bolas, antes amarelas, foram trocadas por 
pretas. A mudança de cor também não abalou os bichinhos, que perceberam na hora que os objetos continuavam 
tendo a mesma função. “As abelhas não se limitam a copiar o comportamento da primeira, mas aumentam a 
eficiência da ação usando o caminho mais curto”, afirma o artigo científico. Para ensinar a ação à primeira cobaia, 
os pesquisadores usaram uma abelha de mentira, presa na ponta de um palito. As outras fases do experimento 
ocorreram basicamente sem estímulo externo, só com a observação do comportamento de outros espécimes já 
cientes do truque. Prova de que, sob pressão do ambiente, animais aparentemente simples podem desenvolver 
comportamentos complexos com muita facilidade.

esquecimento, no ostracismo! 

ferve a água!

que é porque era analógico. Desligaram!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 03/04 a 09/04

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
Dia 17 de abril é a data para o início da vacinação 

contra a Gripe em todo Estado do Paraná       
A Secretaria Estadual da Saúde reuniu na quinta-feira, 24 de 

março, a Comissão de Infectologia para discutir as estratégias 
adotadas na vacinação contra a gripe no Paraná em 2017. 
O início da campanha foi marcado para 17 de abril nos 399 
municípios do Estado e vai até 19 de maio. “Os paranaenses 
terão mais de um mês para buscar uma unidade de saúde e 
se imunizar contra a Infl uenza. Nosso público-alvo passa de 3 
milhões de pessoas e a meta é vacinar, no mínimo, 90% delas”, 
disse o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. 
A mobilização nacional, também conhecida como Dia D, vai 
acontecer em 6 de maio. Nesta data, as unidades de saúde 
fi carão abertas durante todo o dia para vacinar a população que 
pertence aos grupos da campanha. “A vacina tem o objetivo 
de proteger principalmente pessoas que têm maior risco de 
desenvolver a forma grave da doença. Deste modo, podemos 
reduzir também o número de mortes por gripe”, explica a 
chefe do Centro estadual de Epidemiologia, Júlia Cordellini. 
O público-alvo inclui pessoas com 60 anos ou mais, crianças 
de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, puérperas 
(até 45 dias após o parto), profi ssionais de saúde, indígenas, 
portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade 
e funcionários do sistema prisional. Para 2017, o Ministério 
da Saúde também incluiu para a vacinação os professores 
do ensino regular e superior de escolas públicas e privadas. 
No Paraná, esse público é estimado em 144 mil profi ssionais, 
totalizando 3,1 milhões de pessoas para receber a vacina no 
Estado em 2017. A reunião também discutiu questões sobre as 
vacinas da dengue e da febre amarela. A comissão, coordenada 
pela Secretaria da Saúde, reúne representantes de sociedades 
profi ssionais, conselhos de classe e instituições ligadas à área 
de infectologia. Mensalmente, o grupo discute estratégias para 
prevenção, controle e tratamento de doenças infecciosas.

Temer rompe com Renan após ataques do 
senador

A aliança entre Michel Temer e Renan Calheiros foi rompida, 
de acordo com assessores do presidente. O cenário já vinha 
se desenhando há algumas semanas, desde que o líder do 
PMDB no Senado resolveu fazer duras críticas ao governo. 
“Não existe casamento forçado”, resumiu um auxiliar de Michel 
Temer. Calheiros chegou a gravar vídeos e postá-los em suas 
redes sociais, desaprovando as propostas do Planalto, em 
especial a reforma da Presidência. Segundo informações da 
coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a decisão de usar perfi s 
na internet para divulgar conteúdo explosivo rendeu um apelido 
a Renan no Planalto: “Trump do agreste”. Para a Presidência, 
a tática do senador é clara: realinhar-se com o PT de olho na 
eleição em Alagoas, seu estado. Acredita que Renan busca, 
acima de tudo, suporte em diversas alas da Casa para segurar 
o tranco que se aproxima com os desdobramentos da Lava 
Jato. Em meio a tanta especulação, Calheiros tem minimizado o 
racha. "Nem lembrava mais como era bom ser oposição”, disse, 
recentemente. Porém, sabe que pode atrapalhar os planos do 
governo. Como líder, tem a prerrogativa de indicar relatores de 
projetos e integrantes de comissões.

Após crítica Doria paga dívida de IPTU de mansão
E quer ser presidente!

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), acumulava 
há mais de quinze anos uma dívida de 90.928,51 reais com 
a prefeitura da capital paulista. O valor (81.816,77 de tributo 
mais 9.011,74 de encargos) se referia ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de sua mansão, de mais de 3.000 
metros quadrados, no bairro dos Jardins, na Zona Sul de São 
Paulo. Em 2002, Doria quitou somente a parte do imposto 
com a qual concordava e entrou na Justiça para não pagar o 
restante. O processo judicial acabou se arrastando por mais 
de dez anos até que em 2013 teve julgamento defi nitivo, com 
decisão favorável à prefeitura. Segundo a assessoria do tucano, 
embora o processo já estivesse em trânsito julgado, a Justiça 
ainda não havia emitido a ordem de cobrança a Doria. Ele, 
então, pediu à procuradoria do município que emitisse o boleto 
nesta quarta-feira para que quitasse o débito, o que, de fato, 

foi feito. A assessoria enviou à reportagem o comprovante de 
pagamento. Apesar disso, até o fi m desta tarde, o nome do 
tucano ainda constava no Cadastro Informativo Municipal (Cadin) 
como inadimplente. A informação sobre a dívida foi levantada 
pelo vereador petista Antônio Donato durante a CPI da Dívida 
Ativa da Câmara Municipal. “Nós temos visto o prefeito Doria 
vestido de gari, vestido de pedreiro, porque ele considera que 
o exemplo é importante. Mas o exemplo tem que ser dado em 
todas as áreas”, disparou Donato, mostrando no Powerpoint 
os documentos que comprovavam o débito e foi pago. “Ele 
doa o salário de 20.000 reais. E deve 90.000 reais. Ele faz 
política com o salário dele e não paga a prefeitura. O prefeito 
está inadimplente. E não é miserável, é um prefeito milionário”, 
completou o parlamentar.

Coaf cita saques de R$ 300 mil feitos por Renan
Cadeia próxima!

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf) aponta que o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 
fez dois saques em dinheiro vivo que totalizaram R$ 300 
mil. O documento consta nos autos de um inquérito contra o 
peemedebista que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Em dezembro, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
ofereceu ao STF denúncia contra Renan no âmbito da Lava 
Jato – o senador é acusado de cometer os crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia da Lava 
Jato, Renan teria recebido R$ 800 mil em propina por meio de 
doações da empreiteira Serveng. O deputado Aníbal Gomes 

(PMDB-CE) foi denunciado junto com Renan. Janot ainda pede 
a perda das funções públicas dos parlamentares. Em troca dos 
valores, os parlamentares teriam oferecido apoio político ao 
então diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa, que mantinha 
a empreiteira em licitações da estatal. Conforme o relatório, 
em 27 de dezembro de 2012, Renan efetuou o saque de R$ 
100 mil em dinheiro vivo de sua conta no Banco do Brasil. A 
operação foi feita em Brasília. Em 30 de dezembro de 2014, 
Renan recebeu R$ 200 mil, às 10h46, da empresa Agropecuária 
Alagoas LTDA e efetuou saque de mesmo valor às 15h05. O 
saque foi feito em Maceió.

PSDB isenta Temer da Laja Jato
Tudo farinha do mesmo saco!

Autor da ação que investiga no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) possível abuso de poder político e econômico da chapa 
Dilma-Temer de 2014, o PSDB, nas alegações fi nais, entregues 
à Corte Eleitoral cita episódios investigados na Operação Lava 
Jato para tentar incriminar a petista e considera o peemedebista 
isento de “qualquer prática ilícita”. Relator da ação que pode 
levar à cassação da chapa, o ministro Herman Benjamin, 
do TSE, concluiu nesta segunda-feira, 27, o relatório fi nal 
do processo e encaminhou aos outros ministros da Corte. A 
ação apresentada logo após as eleições de 2014 pode levar 
o atual presidente Michel Temer à perda de mandato. No 
documento de 22 páginas, a que o Estado teve acesso, os 
advogados do PSDB, partido que integra a base aliada do 
governo, apontam em um dos itens elencados o recebimento 
de doações ofi ciais de empreiteiras contratadas pela Petrobras 
como parte de distribuição de propinas. Tais desvios fazem 
parte das investigações da Operação Lava Jato, que tramitam 

no âmbito da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal. 
“Com relação ao tema, foi juntado com a inicial o inteiro teor do 
depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, 
no qual afi rma que lhe foi colocado pelas empresas e também 
pelo partido que, dessa média de 3%, o que fosse da diretoria 
de abastecimento, 1% seria repassado para o PP e os 2% 
restantes fi cariam para o PT dentro da diretoria que prestava 
esse serviço, que era a diretoria de serviço”, diz trecho do 
documento. No entendimento dos advogados do PSDB, a prova 
produzida no curso da instrução permite concluir que o dinheiro 
desviado do erário, especialmente da Petrobrás, foi empregado 
na campanha de Dilma Rousseff. “A obtenção de recursos 
nessas circunstâncias caracteriza o abuso do poder político, 
porquanto as aludidas doações foram feitas em decorrência 
de promessas de benesses ou de abstenção de criar entraves 
por parte dos agentes do Governo”, diz os autores da ação.

Desemprego atinge número recorde de 13,5 milhões de pessoas
A taxa de desemprego atingiu 13,2% no trimestre encerrado 

no mês de fevereiro, e atingiu um novo recorde. O número 
representa 13,5 milhões de pessoas que não conseguiram 
trabalho no período. Os dados foram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) na sexta-feira.  O 
total de desempregados é 1,4 milhão maior que o registrado 
no trimestre anterior e 3,2 milhões superior ao mesmo trimestre 
de 2016. No trimestre anterior, a taxa estava de desocupação 
estava em 11,9%. É o maior valor desde o início da série histórica 
deste indicador, inciada em 2012. O IBGE registrou queda na 
ocupação dos segmentos de administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais 
(redução de 702.000 pessoas) e na indústria geral (menos 
225.000 pessoas). Houve altas nos setores de alojamento e 

alimentação (169.000) e informação, comunicação e atividades 
fi nanceiras, imobiliárias, profi ssionais e administrativas (215.000 
pessoas). Os demais grupamentos se mantiveram estáveis. 
Ainda sobre setores, a agricultura e a construção registraram 
os menores contingentes de trabalhadores desde 2012 – de 8,8 
milhões e 6,9 milhões, respectivamente. Em sentido inverso, o 
setor de alojamento e alimentação tiveram o maior número de 
ocupados da série, com 5 milhões de trabalhadores. Em relação 
a rendimento, o IBGE indica que o único setor em que houve 
aumento no trimestre foi o de empregados no setor público, 
com alta de 3,2%. Na média, o rendimento dos trabalhadores 
teve variação considerada como estável, passando de 2.049 
reais para 2.068 reais.

Farmácia Popular
99929-4786

Farmácia do Albano
99917-0546
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Homem detido por embriaguez ao volante 

Marcos Pedro Rosa, de 56 anos, foi detido em Borrazópolis, acusado 
de embriaguez ao volante. Ele foi fl agrado às 18 horas, de segunda-feira, 
27 de março, dirigindo na Avenida Brasil. Á abordagem foi feita após várias 
denúncias informando que um cidadão embriagado conduzia um Fiat 
Pálio cinza com placas de Sarandi, colando em risco a vida das pessoas. 
Quando os policiais o abordaram, confi rmaram que estava em visível 
estado de embriaguez. Perguntado ao mesmo se tinha ingerido bebida 
alcoólica, disse que sim. Diante dos fatos, foi perguntado ao condutor se 
desejava fazer o teste do etilômetro o mesmo disse que sim. O qual foi 
encaminhado ao Posto da Polícia Rodoviária do Porto Ubá, aferindo a 
quantidade de 0,98mg/l. Após os fatos, o mesmo recebeu voz de prisão e 
foi conduzido até a 53ª DRP de Faxinal, onde pagou fi ança e foi liberado. 
Marcos seria morador de Sarandi.

Bandidos invadem casa e roubam em Rosário do Ivaí 
No início da tarde de sábado, dia 01 de abril, a Polícia Militar de 

Rosário do Ivaí, informou que próximo ao Laticínio de Rosário, foi 
localizado, em estado de abandono, uma Fiat Strada, tomada de assalto. 
Segundo informações, a PM foi acionada por uma mulher de 30 anos, 
da família do conhecido Liveirinha, do Bairro Água Amarela, às 22 horas, 
de 31 de março. No local, informou que familiares foram vítimas de um 
assalto praticado por três elementos que chegaram armados com facas 
e revolver, a princípio, calibre .38 de cor preta. Os meliantes eram todos 
magros e um moreno. Eles exigiram computadores, dinheiro e objetos de 
valor, sendo levados: dois notebooks; carteira com todos os documentos 
pessoais da mulher; novecentos reais em espécie em notas de cem reais; 
mais uma quantia em dinheiro que não estava na referida carteira; celular 
da marca Nokia modelo 208; um Motorola modelo Moto G4; um Motorola 
G3; e ainda um LG modelo K10. Todas as pessoas que estavam na casa 
foram amarradas e trancadas no banheiro, sendo que um homem, que 
seria o Liveirinha foi agredido com coronhadas na face e cabeça e uma 
mulher sofreu lesões no pulso, ambos precisaram de atendimento médico. 
Além de levar os pertences, roubaram também um veículo Fiat/Strada de 
cor branca. Mais tarde, quando as vítimas conseguiram se soltar, ligaram 
para o 190 e a Polícia foi acionada.

Jovens acusados de cortar cana na Rodovia
Em Faxinal, um morador da área rural que tem propriedade que faz 

margem com a rodovia, denunciou duas pessoas Jose Valdir, de 31 anos 
e Cléber, de 32 anos, por estarem cortando sua plantação de cana na 
beira da Rodovia, sem sua autorização. Os acusados disseram que tinha 
autorização do DER. O caso foi levado para a Delegacia.

Jovem de Faxinal morre em acidente
Um acidente grave registrado no início da tarde desta sexta-feira, dia 

31 de março, de 2017, no Km 274 da Rodovia BR-376, um Fiat Uno Mile 
de cor preta com placas ASH-0975, de Faxinal, conduzido por Lucimara 
Antunes Batista Kubo, com 41 anos, bateu com um caminhão Ford Cargo, 
modelo 4432, com placas AOC-1223 de Guarapuava. Com o impacto, o 
automóvel fi cou destruído. Segundo informações divulgadas pela Polícia 
Rodoviária Federal, um cachorro dentro do Fiat Uno, teria promovido um 
ataque, fazendo com que a condutora perdesse o controle e batesse 
contra um caminhão. Com o impacto uma das ocupantes, de nome Bruna 
Dias Ridão, de 22 anos, morreu no local. Ela era a passageira do veículo. 
Lucimara teve ferimentos graves e foi transportada em um Helicóptero 
do Graer para um Hospital de Apucarana. O cachorro morreu com a 
batida. Todas as providências foram tomadas no local. Com o motorista 
do caminhão, nada de mais grave ocorreu. 

Jovem é preso e confessa que praticava Tráfi co de Drogas 
 Em diligencias realizadas no Bairro Mutirão, Rua Cândido Portinari, 

equipe da Polícia Civil, formada pelo delegado e os investigadores, Chorato 
e Leite, prendeu o indivíduo João Júlio Borges de Mello, de 18 anos, por 
tráfi co de drogas. O suspeito encontrava-se na rua com sua companheira, 
menor de idade. Após abordagem e em verifi cação em sua residência, 
foram encontradas 36 pedras de crack e duas porções de maconha, além 
de R$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) em diversas cédulas, 
dinheiro trocado, além de uma balança de precisão. Os policiais já haviam 
recebido diversas denúncias de que João Júlio estaria trafi cando no bairro 
onde reside e que inclusive evadiu-se durante abordagem da polícia há 
alguns meses, abandonando dez pedras de crack próximo a uma Igreja. 
No interrogatório, segundo a PC, ele confi rmou que praticava o tráfi co. 
Vale ressaltar, nesta ocorrência, que a Polícia Civil está sempre atenta, 
investigando, apurando e colocando na cadeia aqueles que podem 
representar qualquer tipo de ameaça a sociedade.

 Assaltante do Banco Central é transferido de Faxinal 
Na manhã de quinta-feira, dia 30 de março, equipes de policiais civis 

de Ivaiporã e Faxinal, comandadas pelos delegados, Antonio Silvio Cardoso 
e Gustavo Dante da Silva, realizaram a transferência do detento Jean 
Ricardo Galian da Delegacia de Faxinal para o Sistema Penitenciário de 
Londrina, em caráter de urgência, após autorização do Poder Judiciário 
e disponibilizada vaga pelo DEPEN, já que havia a possibilidade de 
arrebatamento do detento, que foi preso no último dia 28 e era foragido 
da justiça, com 05 mandados de prisão expedidos contra ele. O detento 
foi condenado por envolvimento no roubo praticado ao Banco Central 
de Fortaleza, no ano de 2005 e considerado de alta periculosidade. A 
recaptura foi em Borrazópolis. No momento da transferência, bandidos 
fortemente armados atacavam um carro-forte em Mauá da Serra. Havia o 
temor que eles pudessem ser comparsas de Galian e inclusive promover 
resgate do preso.

Ladrões furtaram motocicleta na praça
A Polícia Militar registrou furto no dia 29 de março, às 16h50min, 

na Rua Yani de Oliveira Munhoz. Uma mulher de 22 anos procurou a 
Polícia, informando que teria deixado sua motocicleta Honda/cg 125 
Today, cor prata, placa AAZ-9783, estacionada na Rua Yani, ao lado da 
praça central, por volta das 15h00min, e quando retornou para pegar o 
veículo, o mesmo já não se encontrava no local. Buscas foram feitas, 
mas nada foi encontrado. 

Bandidos armados de Fuzil agem na Serra 
Por volta das 11 horas da manhã de quinta-feira, dia 30 de março, 

de 2017, houve uma tentativa de assalto ousada e cinematográfi ca na 
BR 376, entre os kms 303 e 321, região de Mauá da Serra a Ortigueira. 
A primeira informação era de mais dez bandidos fortemente armados, 
que interceptaram um carro-forte e abriram fogo com armas de guerra, 
.50 e fuzil 762. Apesar dos danos provocados no veículo que transporta 
valores, que fi cou com marcas de bala, o dinheiro não foi levado. Os 
meliantes estavam em um Kombi equipada com arma .50;  um HB-20, 
e uma Amarok prata, que capotou durante a ação, após choque lateral 
com o carro-forte. Rapidamente eles tomaram de assalto um Cruze prata 
placas MIV 0148, de Santa Catarina que era ocupado por um casal e 
um bebê de um ano e sete meses, mas não foram levados reféns. O 
bando jogou miguelitos na Rodovia, que é uma espécie de cruz formada 
por pregos entrelaçados para furar pneus de carros tendo como alvo 
viaturas da Polícia e difi cultando a captura. Mais tarde o Posto Rodoviário 
Federal divulgou uma nota informando a interdição da via. "Entre Mauá 
da Serra (PR) e Ortigueira (PR), na BR-376, do quilômetro 298 ao 321, 
em 30/03/2017, às 12h54, ocorreu interdição total de pista em ambos os 
sentidos, devido a explosivos abandonados sobre a via. O esquadrão anti-
bombas foi acionado em Curitiba para fazer a detonação com segurança", 
diz a nota. Inclusive os explosivos estavam dentro de tubos de PVC e 
presos a barras de imã, o que indica que seriam presos na lataria do 
carro-forte para explodir o cofre. A via foi liberada às 18:40 horas. O carro 
forte danifi cado parou em Ortigueira e uma operação especial tentava 
identifi car e prender a quadrilha. Parte do grupo entrou na estrada da 
Fazenda R.R. Por volta das 19:00 horas, chegaram informações que 
o Cruze teria sido abandonado em Ortigueira. Há quem aposte que o 
Jean Ricardo Galian, o Gordo, de 39 anos, que é um dos assaltantes 
do Banco Central de Fortaleza e que foi preso em Borrazópolis, após 
primeira abordagem em Mauá da Serra, possa ter ligação com a ação 
criminosa. Coincidentemente, no momento do assalto, a Polícia Civil de 
Faxinal, cruzava a BR 376, sentido Londrina, para onde o marginal foi 
transferido, antes de ser recambiado a São Paulo. 

Três situações suspeitas registrada pela PM
Durante a noite de quinta-feira, dia 30 de março, a Polícia Militar foi 

acionada para três situações suspeitas. Duas delas na zona rural, sendo a 
primeira no sítio Santo Antônio, km 15 - Bairro 200 Alqueires. Um produtor 
rural informou que estava em sua propriedade, quando o mesmo observou 
a presença de um veículo estranho e a energia do local havia sido cortada. 
Com a chegada da PM, foi feita uma varredura, mas nada foi localizado. 
Em seguida, houve solicitação para comparecer em uma Fazenda na 
Estrada da Fogueira, no km 02. Um jovem agricultor de 29 anos, disse 
que quando chegava na propriedade, o mesmo visualizou dois indivíduos 
correndo, sendo um de camiseta branca e outro de camiseta preta. Buscas 
foram feitas, mas ninguém foi preso. Já no perímetro urbano, na Praça 
da República, a empresa que é responsável pelo monitoramento dos 
Correios, informou que havia disparado o alarme, todas as providências 
foram tomadas, mas nada de anormalidade foi encontrado.

Ladrões arrombam loja e levam dez mil em produtos 
O Hélio Vector proprietário da Loja Mundo Eletrônico de Borrazópolis, 

teve uma surpresa desagradável na manhã de sexta-feira, dia 31 de 
março, de 2017. Ao abrir o estabelecimento, logo pela manhã, percebeu 
que ladrões haviam arrombado uma janela que fi ca nos fundos do prédio, 
de onde furtaram treze celulares e três tablet´s. O preço de custo das 
mercadorias e de aproximadamente 10 mil reais, mas o valor de mercado 
é bem superior. Segundo informações, eles usaram uma barra de ferro 
grande, com a qual tentaram estourar uma parede lateral da empresa; 
como não obtiveram êxito, foram nos fundos e arrebentaram uma janela 
de vidro. Do interior da Loja levaram apenas os produtos mais caros.  
As polícias, Militar e Civil, estiveram no local. Há informações que um 
adolescente, já conhecido no meio policial, foi visto nas proximidades.  
O caso está sendo investigado. 

Mulher cai no golpe do telefone em Rio Branco do Ivaí 
Os golpes aplicados por telefone continuam ocorrendo na região. 

Em Rio Branco do Ivaí, a vítima foi um comércio que pertence a Cirlei 
Macedo dos Reis Carneiro Rosa, e que é correspondente bancário. Era 
sexta-feira, dia 31 de março, quando chegou no estabelecimento uma 
menor de 17 anos,  que estava no telefone com alguém na linha. Ela disse 
que havia ganhado um prêmio da TIM, e que a pessoa que estava no 
telefone com ela, precisava passar orientações em relação a um depósito. 
A funcionária do comércio pegou o telefone, e recebeu orientações para 
depositar certa quantia em uma conta bancária. O estelionatário deu a 
ela a segurança, que após efetuar o referido depósito, a menor repassaria 
o dinheiro. "Após efetuar a transação bancária, a ligação caiu. Achando 
estranha a situação, a funcionária perguntou a adolescente se a mesma 
estava com o valor para que fosse repassado ao banco, sendo que neste 
momento a menor informou que quem deveria ter depositado o valor seria 
a pessoa que estava do outro lado da linha. Nesse instante a solicitante 
tentou estornar o referido depósito, mas que não foi possível porque o 
golpista já havia sacado da conta. Os telefones utilizados para aplicar o 
golpe foram 88-99652-0386 e 85-99872-7679", informou a PM. O fato 
serve de alerta para toda região.

Catador de recicláveis é encontrado morto em Mauá da Serra 
Um homem de nome Ivanir Félix Pinheiro, de 70 anos, foi localizado 

morto nos fundos de sua própria residência em Mauá da Serra. Segundo 
informações, ele era conhecido na cidade, por ser um catador de 
recicláveis. No domingo, dia 26 de março, a esposa Marina, disse que 
chegou em casa, na Rua Benjamim Costa,  e não encontrou o marido. Ela 
até imaginou que ele pudesse ter saído, mas pouco depois deparou com 
o mesmo enforcado em uma árvore, que fi ca nos fundos da residência. 
Ao que tudo indica, o homem cometeu ato extremo.  Foi acionado o 
IML - Instituto Médico Legal, de Apucarana, e também a Polícia Civil, de 
Marilândia do Sul, que tomaram todas as providências. 

Adolescente e bebê faleceram em Rosário do Ivaí
Rosário do Ivaí fi cou de luto, com a morte de uma jovem mãe de 15 

anos, e seu fi lho, um menino, de nove meses. O drama e sofrimento da 
família começaram na sexta-feira, 24 de março, de 2017, quando uma 
adolescente Jocylene Leal de Oliveira, a “Jucy Leal”, deu entrada no 
Hospital Santa Casa, para dar a luz ao seu fi lho, já como nove meses 
de gestação. Segundo informações, a princípio não era uma gravidez de 
risco, mas ao examinar a gestante, a equipe da Santa Casa percebeu 
que o bebê tinha entrado em óbito. Diante da constatação, Jocylene foi 
levada para o Instituto de Saúde Bom Jesus, de Ivaiporã, onde a criança, 
já sem vida, foi retirada. Enquanto a mãe fi cou internada, em Rosário do 
Ivaí, o corpo da criança, foi sepultado de sábado para domingo, dia 26 
de março, sendo logo após chegou a outra notícia que deixaria o caso 
ainda mais trágico, faleceu também a Jocylene.

Rosário e São João do Ivaí com apreensão de droga 
Em Rosário do Ivaí, no dia 28 de março, às 17 horas, na Estrada da 

Borboleta, a Polícia Militar deteve Vanderson Alves Ferreira, 23 anos, e 
Roberson Marttins de Oliveira, 33 anos, com drogas. A equipe abordou os 
dois indivíduos e cada um possuía uma porção de maconha. Também foi 
apreendido um terceiro homem com uma motocicleta, pois ele tentou se 
evadir do local. O mesmo estava com uma Honda Titan cor azul placa de 
Londrina a qual tinha impostos vencidos. "No local havia indícios de tráfi co 
de drogas e algumas crianças envolvidas. Foi acionado o Conselho Tutelar 
para acompanhar a ocorrência, e no decorrer da situação houve várias 
ameaças contra os policiais devido à prisão efetuada pelos mesmos", 
informou o Boletim divulgado pela Companhia Independente de Ivaiporã. 
Os detido, negaram qualquer ligação com o tráfi co.
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A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) emitiu parecer prévio pela irregularidade das 
contas do município de Faxinal (Região Central) relativas ao ano 
de 2013, de responsabilidade do ex-prefeito Adilson José Silva 
Lino (gestões 2009-2012 e 2013-2016). A decisão foi tomada 
na sessão de 15 de fevereiro, por unanimidade dos votos dos 
conselheiros. O relator do processo, conselheiro Artagão de 
Mattos Leão, acompanhou parcialmente os pareceres técnicos 
da Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofi m) e do 
Ministério Público de Contas (MPC-PR), ao considerar como 
ressalva o défi cit orçamentário das fontes fi nanceiras não 
vinculadas, no valor de 0,56%. As unidades haviam opinado 
pela irregularidade do item. As contas receberam parecer pela 
desaprovação, em razão da falta de repasse de contribuições 
patronais ao Instituto Nacional do Seguro Social e, também, 
em decorrência da falta de repasse, também ao INSS, de 
contribuições retidas dos servidores. O ex-prefeito Adilson Lino 
deverá comprovar, no prazo de 60 dias, a quitação do valor 
integral do parcelamento realizado com o município referente 
aos encargos pagos ao INSS. Para cada irregularidade, o 
ex-gestor recebeu uma multa prevista na Lei Complementar 
113/2005 (Lei Orgânica do TCE-PR), artigo 87, IV, g, no valor 
total de R$ 2.901,96. Cabem recursos da decisão. Os prazos 
para recorrer passaram a contar em 24 de fevereiro, data da 
publicação do Acórdão nº 27/17, na edição nº 1.543 do Diário 
Eletrônico. O periódico ofi cial do TCE-PR é veiculado no portal 
www.tce.pr.gov.br. Após o trânsito em julgado do processo, 
o parecer prévio do TCE-PR será encaminhado à Câmara 
Municipal de Faxinal. A legislação determina que cabe aos 
vereadores o julgamento das contas do chefe do Executivo 
municipal. Para desconsiderar a decisão do Tribunal expressa 
no parecer prévio são necessários dois terços dos votos dos 
vereadores. Fonte: TCE

Ex-prefeito de Faxinal é multado por falta de 
repasses ao INSS em 2013

Esta não foi a primeira vez que o TCE do Rio vira notícia 
por suspeita de integrar um esquema de corrupção. Em 
dezembro Jonas Lopes de Carvalho, então presidente da Corte, 
foi conduzido coercitivamente para a sede da Polícia Federal 
para prestar depoimento após ter sido citado em delações de 
executivos da Andrade Gutierrez e da Odebrecht. Carvalho seria 
integrante de um grupo que cobrava propina em grandes obras 
no Estado, e o coordenador das caixinhas. À época, ele anunciou 
que iria se licenciar do cargo por três meses. Posteriormente, 
negociou um acordo de colaboração com as autoridades. 
A Operação foi municiada com informações prestadas por 
Carvalho. O papel dos tribunais na cadeia da corrupção sistêmica 
que abarca as obras de infraestrutura do Brasil começa a fi car 
cada vez mais na berlinda. O Tribunal de Contas de São Paulo, 
por exemplo, também se viu citado em movimentos suspeitos. 
No dia 11 deste mês um delator da Andrade Gutierrez afi rmou 
à Justiça que pagava propinas a juízes da Corte paulista para 
que não fossem apontados problemas em licitações e contratos 
de obras, sobretudo os do Metrô paulista. O ex-conselheiro 
do órgão Eduardo Bittencourt Carvalho, afastado do TCE em 
2011 sob a acusação de enriquecimento ilícito, seria um dos 
destinatários do dinheiro, de acordo com a Folha de S.Paulo. 
Outros seis conselheiros do TCE paulista também aparecem nas 
delações da empreiteira – muitos deles já deixaram o Tribunal. 

Corrupção sistêmica abarca os tribunais que 
deveriam evitá-la

Demoraram mais foram pegos, agora restam os 
outros.

O presidente Michel Temer disse na quarta-feira (29) que 
questões como a dos trabalhadores rurais e de pessoas com 
defi ciência podem ainda ser negociadas para a aprovação 
da reforma da Previdência. Em discurso na abertura da 10ª 
conferência do Bank of America Merrill Lynch, em São Paulo, 
ele afi rmou que se a reforma não for feita agora, terá de ser feita 
daqui a três anos. Caso contrário, acrescentou, “em sete anos 
paralisamos o Brasil”. “Precisamos aproveitar este momento de 
apoio do Congresso Nacional para fazer essa reforma. A reforma 
não prejudicará ninguém. A questão dos trabalhadores rurais, a 
questão dos defi cientes, eu compreendo, e nós podemos ainda 
negociar, de modo a aprovar a reforma”, disse Temer. Segundo 
ele, todos os estudos estatísticos mostram que se não houver 
reformulação previdenciária, em 2024 o país só terá verbas 
para pagar servidores públicos. “Estamos fazendo regras de 
transição que permitam que, muito brevemente, as fi nanças 
públicas possam estar mais equilibradas e que não possa gerar 
o que ocorreu na Grécia, em Portugal, na Espanha e na França, 
que tiveram de reduzir valores de aposentadorias e de salários 
de servidores”. O presidente disse ainda que, nesse contexto, 
a “interlocução plena” que seu governo tem com o Congresso 
Nacional, será fundamental para a aprovação da matéria.

Mais uma mentira dos malandros no poder
Segundo Temer se reforma previdenciária não 

for feita País estará paralisado em 7 anos

Na quarta feira dia 29 de março de 2017, foi realizada a 
primeira caminhada com o grupo de hipertensos e diabéticos 
no distrito de Dinizopolis/Cruzmaltina com objetivo de incentivar 
a pratica de exercícios físicos rotineiramente para o melhor 
controle de doenças crônicas. O Grupo realizou alongamento e 
caminhada com orientação do educador físico Jonatan Marcos 
e do atleta Paraolímpico Edvaldo Pereira, também houve a 
participação como palestrante a psicóloga Joana D’arck. A 
equipe de Saúde distribuiu garrafi nhas personalizadas para 
a população, com o apoio do secretário de Saúde Adroaldo 
Gasparotti, das enfermeiras, Janine Michalowski, Franciele 
Reigota Avila e Drª Alina De La Cruz onde ressaltaram que: 
“a prática de Atividades Físicas é uma das melhores maneiras 
de manter o corpo e a mente sadios e prontos para enfrentar 
os desafi os do dia a dia”.

1ª Caminhada  Hiperdia com Grupe de 
Hipertensos e Diabéticos

A força-tarefa da Operação 
Lava Jato ajuizou ação civil 
pública por atos de improbidade 
administrativa contra o Partido 
Progressista (PP). Esta é a 
primeira vez que é atribuído a um 
partido político delitos cometidos 
no âmbito da Lava Jato. Pela 
mesma infração, o MPF também 
pede a responsabilização de 
dez políticos do PP. A ação foi 
impetrada no último dia 22, mas 

Força-tarefa da Lava Jato move ação contra 
PP e pede R$ 2,3 bi

só foi divulgada na quinta-feira. No processo, a procuradoria do 
Paraná recomenda à Justiça que obrigue os alvos a pagarem 
pelo menos 2,3 bilhões de reais, 1,38 bilhões de multa civil; 
460,6 milhões de reais de indenização referente à propina 
paga no esquema de corrupção da Petrobras; e um valor “não 
inferior” a 460,6 milhões por danos morais coletivos. Segundo 
as investigações, a sigla recebia o porcentual dos contratos 
fi rmados com a diretoria de Abastecimento da estatal, que 
era comandada por Paulo Roberto Costa, o delator número 
1 da Lava Jato. Entre os políticos citados na ação, estão os 
deputados federais Nelson Meurer (PP-PR), Mário Negromonte 
Júnior (PP-BA), Arthur Lira (PP-AL), Otávio Germano (PP-RS), 
Luiz Fernando Faria (PP-MG) e Roberto Britto (PP-BA); os  
ex-deputados federais Pedro Corrêa (PP-PE), Pedro Henry 
(PP-MT), João Pizzolatti (PP-SC) e Mário Negromonte (PP-
BA); e o assessor do ex-deputado José Janene (PP), morto 
em 2010 José Genu. 

A ex-senadora Marina Silva (Rede) disse que PT, PSDB e 
PMDB estão unidos para barrar a Operação Lava Jato e defendeu 
o apoio da população à operação de combate à corrupção. A 
declaração está no programa da Rede que será exibido pela TV. 
“O PT, o PSDB e o PMDB, os grandes partidos da polarização, 
que nunca se uniram em nome da nação, agora estão unidos, 
convergentes, nessa jogada de barrar a Lava Jato. E uma das 
formas de acabar com a Lava Jato é aprovando a anistia ao 
caixa 2”, afi rmou a terceira colocada na eleição presidencial 
de 2014, atrás de Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). 
Além da anistia ao caixa 2, Marina afi rma que outra forma de 
atacar a operação é dizer que ela tem efeitos deletérios para o 
país. “Uma das manobras é dizer que o trabalho da Lava Jato 
pode prejudicar a retomada da economia. Isso não é verdade”, 
afi rma. Segundo ela, a “Lava Jato é importante porque está dando 
uma contribuição histórica ao Brasil. Temos a oportunidade 
com ela de combater a corrupção, melhorar a gestão pública 
e sanear a economia do nosso país”, disse. “A Rede apoia a 
Operação Lava Jato”. Outros líderes da Rede, como Randolfe 
Rodrigues (AP), líder do partido no Senado, e a ex-senadora 
Heloisa Helena (AL), também estão em destaques no programa.

PT, PSDB e PMDB estão unidos para barrar a 
Lava Jato, diz Marina
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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

NA NOITE EM FAXINAL
 Primeira Dama Nilza, de niver em Rio Branco do Ivaí. Parabéns!!! 

Rone e Juvenal da Uva no Posto em Rosário do Ivaí
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Deputados defendem hospital público regional 
em Apucarana

Apucarana precisa de um Hospital Regional Público para reforçar a 
rede de atendimento e garanti r melhores condições de assistência 
hospitalar aos moradores de dezenas de municípios do Vale do 
Ivaí e Norte do Paraná. É o que defendem os deputados estaduais 
Tercilio Turini e Evandro Araújo, em requerimento aprovado na 
Assembleia Legislati va e encaminhado ao secretário de Saúde 
do Estado, Michele Caputo Neto. Os parlamentares argumentam 
que como pólo de uma região com aproximadamente 600 
mil habitantes, Apucarana recebe diariamente pacientes que 
precisam de atendimento de média e alta complexidades, já que 
em suas cidades só dispõem de assistência clínica, laboratorial e 
em unidades de pequeno porte. “O problema é que Apucarana 
não possui Hospital Regional Público para suprir a demanda. 
Assim, quem depende do SUS fi ca privado do direito básico à 
saúde”, ressaltam. Atualmente, os atendimentos hospitalares 
de Apucarana concentram-se nos hospitais da Providência e 
Providência Materno Infanti l, que oferecem 273 leitos. Destes, 
161 são credenciados ao SUS. “É consenso entre autoridades 
municipais a necessidade de um Hospital Regional em Apucarana 
para reforçar a rede pública e assegurar atendimentos de urgência, 
ambulatoriais especializados e de diagnósti co aos pacientes do 
SUS”, afi rmam Tercilio Turini e Evandro Araújo.

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.

Ações dos Prefeitos de Rosário e Rio Branco do Ivaí 
Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí bem representados!

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, recebeu os prefeitos Gerôncio Carneiro Rosa de Rio Branco do Ivaí 
e Ilton Kuroda deRosário do Ivaí, na quinta-feira, 30 de março. Através da 
intervenção do deputado, os dois municípios conseguiram a autorização na 
Cohapar para a construção de casas populares. Serão construídas 50 casas 
em Rio Branco e 100 casas em Rosário do Ivaí, por meio do programa FGTS 
Faixa 1. Os dois municípios também foram incluídos no programa de habitação 
rural. Os projetos ainda serão desenvolvidos. Gerôncio, prefeito reeleito e que 
em 4 anos arrumou a casa de um município, e que agora apesar de ainda 
sentir os efeitos nefastos de uma herança maldita, está ajustando a casa 
(Prefeitura). Rio Branco nunca esteve tão bem representado, conversando 
com alguns populares estes disseram que o Gerôncio é duro, mas honesto em 
suas atitudes e muito trabalhador. O Kuroda, marinheiro de primeira viagem, 
é tido por muitos como uma liderança que vem pra mudar os rumos na forma 
de administrar. Realmente existe uma esperança em sua administração que 
poderá mudar o norte na forma de administrar. Isso eu posso atestar em 
algumas conversas recentes que tive com o Prefeito. Conversando, mesmo 
com alguns oposicionistas, estes revelaram que se trata de uma pessoa 
extremamente ilibada e que sim, pode fazer um grande governo. É o que 
esperamos desses dois prefeitos, que em meio à maior crise política vivida 
pelo País, estados e municípios, não se vergam às difi culdades. 

Esporte na escola em Dinizópolis
Com apoio do para-atleta olímpico Edevaldo Pereira, "Festival de Atletismo" intitulado "Projeto 

Desafi ando Gigantes" foi promovido em Dinizópolis 
No dia 23 de março, a E.E. do Campo José Ferreira Diniz e a E.M. Emílio 

Garrastazul Médici, que funcionam em dualidade no município de Cruzmaltina, 
promoveram o Festival de Atletismo, intitulado Projeto Desafi ando Gigantes, 
sob a orientação da professora de Educação Física, Luciana Dias Santos de 
Sousa e do Agente Educacional I, Edevaldo Pereira que é atleta paralímpico. 
Edevaldo não mediu esforços para a realização do festival, ele convidou 
a equipe Golden Runners de Londrina para prestigiar o evento. Entre os 
convidados esteve presente a campeã mundial de atletismo estudantil, Pâmela 

Dias. O festival envolveu pais, alunos e diversas autoridades. “Achei o evento muito bom, precisamos continuar incentivando 
as crianças na prática esportiva", declarou o pai José Pereira de Miranda. "Todos estão de parabéns pelo evento realizado na 
escola, o esporte é muito bom para promover a convivência e o aprendizado”, afi rmou uma das mães. As escolas agradecem 
as empresas patrocinadoras: COCARI; Mercado São Francisco; Loja da Lúcia; Golden Runners; CRAS; secretário de Saúde 
Adroaldo; Prefeitura Municipal de Cruzmaltina; Banco Cresso; e também os professores, os funcionários, os alunos, os pais e ou 
responsáveis pelo incentivo, fazendo despertar o gosto pelo esporte. - Fonte: Assessoria de Comunicação do NRE-Apucarana.

Eleição na Associação dos Municípios do Paraná
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) vai promover eleições para 

a escolha da nova diretoria no dia 3 de abril, às 9h, em Curitiba. A eleição será 
na sede da AMP (Praça Osório, 400, 4º andar), em Curitiba. A chapa completa 
que disputará a eleição, encabeçada pelo prefeito de Assis Chateaubriand, 
Marcel Micheletto, denomina-se “Paraná Unido” e será eleita por aclamação 
na assembleia dos prefeitos. A chapa contém os nomes de 75 prefeitos e 
prefeitas de todas as regiões do Estado. Eles renovarão o Conselho Diretor 
(com 9 integrantes), Conselho Fiscal (dez integrantes) e os 14 Comitês 
Permanentes da AMP. O Prefeito de Apucarana é o terceiro vice-presidente 
e o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, faz parte do Conselho Fiscal.

A Operação Paralelo, 39ª fase da Operação Lava Jato 
defl agrada na manhã de terça-feira, prendeu o ex-gerente da 
área de Serviços da Petrobras Roberto Gonçalves, acusado de 
receber e intermediar pagamentos de propinas em contratos 
da estatal. A operação foi baseada em depoimento de 
delatores e em documentos obtidos por meio da cooperação 
internacional da Lava Jato com autoridades suíças, segundo 
entrevista coletiva concedida pela força-tarefa da Operação. 
Gonçalves se tornou gerente da Petrobras em março de 2011, 
substituindo Pedro Barusco, delator da Lava Jato. Foram 
encontradas cinco contas ligadas a ele, em um desvio total de 
mais de 5 milhões de dólares, sendo 3 milhões originários do 
Departamento de Operações Estruturadas, o “setor de propina” 
da construtora Odebrecht; um milhão vindo de uma conta do 
ex-diretor da estatal Renato Duque e um milhão e duzentos 
mil dólares do lobista Mário Góes. O dinheiro de Duque seria 
oriundo de Guilherme Esteves, das obras do estaleiro Jurong. 
Outra suspeita contra Roberto Gonçalves é a de que ele 
fez a dissipação dos recursos para conta no Panamá e nas 
Bahamas, com o objetivo de difi cultar as investigações. Isso, 
em abril de 2014, quando já não estava mais no cargo da 
estatal. Uma das obras solicitadas pela Gerência Executiva 
de Serviços durante a gestão de Roberto Gonçalves foi a do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em que 
houve a contratação direta do consórcio TUC, formado pelas 
construtoras investigadas Odebrecht e UTC. Nessa operação, 
o ex-gerente teria recebido pagamentos de propina.

Operação Paralelo prende ex-gerente da 
Petrobrás

STJ autoriza inquérito contra governador Beto Richa
A ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi autorizou na 

quarta-feira a abertura de inquérito para investigar o governador do Paraná, 
Beto Richa (PSDB). O processo, que corre em segredo de Justiça tem relação 
com supostas fraudes no Porto de Paranaguá. Através de sua assessoria 
de imprensa, Beto Richa disse que “considera um absurdo a inclusão de 
seu nome nessa denúncia e cobra uma investigação profunda do caso, que 
comprovará a sua completa inocência”. O pedido de abertura de inquérito 
foi feito pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Andrada, 
que aponta suspeitas de corrupção na concessão de licença ambiental pelo 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A ministra determinou que a Justiça em 

Paranaguá remeta em 15 dias as cópias do procedimento e que a Polícia Federal tome os depoimentos de diretores e funcionários 
do IAP em até 30 dias.
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e a
Ação ou reação?

De um modo geral, costumamos reclamar de tudo que 
nos ocorre. Reclamamos do congestionamento do trânsito, da 
chuva que nos surpreende à saída do escritório, da demora 
no atendimento do serviço público, da incompetência de 
profi ssional contratado etc, etc... Contudo, o que é importante 
não perdermos de vista é como reagimos a esses contratempos. 
Habitualmente, nossa reação é de irritabilidade, nervosismo, 
quase agressividade. No entanto, da forma como encaramos 
as situações adversas, seremos mais ou menos felizes. 
Vejamos: se ao nos prepararmos pela manhã, descobrimos 
a camisa não tão bem passada, podemos descarregar 
nossa raiva em quem consideramos responsável. Nossas 
exclamações envolverão a funcionária, a quem chamaremos 
de inabilidosa, irresponsável, preguiçosa. No entanto, serão 
os afetos mais próximos que nos ouvirão a voz alterada e as 
altercações em desequilíbrio. Dessa forma, contaminaremos, 
com fl uidos deletérios, a ambiência doméstica. A esposa 
poderá se magoar com as observações, acreditando que, no 
fundo, a estamos recriminando também, porque ela poderia ter 
revisado o trabalho da funcionária. Os fi lhos, aguardando que 
os conduzamos à escola, se assustam com os gritos, em pleno 
início da manhã. O bebê chora, no berço, despertado pelo 
barulho. Instala-se o caos. Por fi m, solucionada a questão com 
a escolha de outra camisa, apanhamos as chaves do carro, 
ordenamos que as crianças andem rápido porque, afi nal, 
perdemos precioso tempo. Depois saberemos que um dos 
meninos recebeu falta, por ter se atrasado. O outro, recebeu 
reprimenda. No escritório, todos nos aguardam na sala de 
reuniões. Estamos atrasados e a reunião começa tumultuada. 
Que dia!

Voltemos ao início da manhã e recomecemos. Encontramos 
a camisa mal passada, a deixamos de lado e escolhemos outra. 
Beijamos o bebê que mama tranquilo. Chamamos as crianças, 
conferimos se apanharam tudo: a mochila, o agasalho e saímos 
tranquilos. Todos chegam ao local dos seus deveres, sem 
atrasos, sem irritação. Percebemos como uma simples ação, 
perante um inconveniente, tem o condão de permitir horas 
sequentes de paz ou de desarmonia? Nossa vida é sempre 
assim. Existem acontecimentos sobre os quais não mantemos 
o controle, como o atraso da condução, as bruscas alterações 
do clima, as ruas congestionadas, um pequeno acidente de 
trânsito... Dizem que esses correspondem a dez por cento. 
Mas, sobre a grande maioria, noventa por cento das situações, 
temos amplo gerenciamento. A forma como encaramos 
pequenos transtornos, determinarão horas de paz ou de grande 
intranquilidade. Façamos a experiência. Em vez de reagir, de 
forma negativa, vamos agir, positivamente. Contornemos, 
administremos, encontremos soluções para problemas que 
se apresentem. Não nos estressemos, não sobrecarreguemos 
nosso organismo com cargas ruins, gozemos de tranquilidade. 
Isso para sermos mais felizes em cada um dos nossos dias, e 
fazermos felizes aos que nos amam.

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
                   As confi gurações astrológicas da 

                         semana salientam principalmente o campo 
profi ssional, onde novas propostas aparecem de repente 
e convidam a efetuar mudanças. Você deve levar a serio 
essas novas possibilidades, não se esquecendo de que 
deve sempre agir com prudência, pois a precipitação 
nas escolhas poderá causar danos. Procure sanar as 
dúvidas aconselhando-se com amigos confi áveis e seja 
receptivo a eventuais criticas construtivas que lhe serão 
oferecidas. Você terá tendência a discutir e contestar 
mais do que o necessário, prejudicando o diálogo 
profícuo. Cuide de sua saúde com uma dieta saudável!

                       

                   
                         semana salientam principalmente o campo 

                          Peixes
                   Você nem sempre consegue enfrentar 

                   as difi culdades do dia a dia com otimismo, 
porém este período mais difícil está prestes a acabar 
e a sua caminhada aos poucos estará mais tranquila e 
segura. Não se esqueça daquele ditado que afi rma que a 
fé remove montanhas e acredite na voz do seu coração 
que consegue sempre lhe sugerir a forma mais certa 
de enfrentar as situações. Não procrastine. Resolva as 
situações mais difíceis uma por vez e, à medida que 
avança rumo aos seus objetivos, conseguirá obter mais 
oportunidades de prosperidade e felicidade. Confi e.

                         

                   
                   as difi culdades do dia a dia com otimismo, 

                          Touro
                O Sol em Áries salienta a casa relativa 

                       à saúde, podendo ser causa de preocupações 
nessa área devido a mal-estares, seus ou de familiares. 
Assuntos sentimentais não resolvidos precisam de 
sua atenção para não prejudicar os relacionamentos 
íntimos. Aproveite para fortalecer também os laços 
familiares com um bom dialogo sincero e aberto, 
evitando acusações ou reivindicações. Procure afastar 
as mágoas do seu coração, pois elas prejudicam seu 
bem-estar emocional. O perdão é sempre a melhor 
solução. Os assuntos relativos ao campo fi nanceiro 
requerem empenho para recuperar o equilíbrio.

                       

                
                       à saúde, podendo ser causa de preocupações 

                         Gêmeos
                  Seu regente, que avança pelo signo 

                 de Áries, forma um aspecto favorável com 
o planeta Saturno, possibilitando a conclusão de bons 
negócios e de acordos favoráveis. Esta confi guração 
astrológica acelera seus pensamentos, criando novas 
ideias que irão possibilitar a descoberta das soluções 
mais favoráveis para qualquer desafi o. Você conseguirá 
harmonia nos relacionamentos íntimos e familiares se 
abrir seu coração e conversar com sinceridades sobre 
suas dúvidas e desconfi anças. Alivie seu coração 
aconselhando-se com amigos confi áveis e aceite criticas 
e sugestões se for necessário.

                       

                  
                 de Áries, forma um aspecto favorável com 

                         Câncer
                                 Você se sentirá mais suscetível do 

                   que o normal e terá difi culdades para 
não demonstrá-lo diante das contrariedades e dos 
aborrecimentos que a vida continua a lhe proporcionar. 
Em certos momentos terá tendência a perder 
literalmente o bom humor, sentindo-se amargo e 
pessimista. Tente lidar com as condições adversas 
do momento atual, com mais bom humor e encare as 
difi culdades como uma ocasião para fortalecer a sua 
vontade. A Lua crescente desta semana pode ajudá-lo 
a solucionar um problema pendente na área familiar 
ou ainda a melhorar um relacionamento afetivo 
atualmente morno.

                       

                                 
                   que o normal e terá difi culdades para 

                         Leão
                              Você tem a energia necessária para 
                     começar novos projetos, mas nem sempre 
consegue encontrar o caminho mais favorável para 
alcançar os seus objetivos. Apesar das confi gurações 
astrológicas atuais serem favoráveis ao seu signo, 
não tome decisões apressadas, movido pela sensação 
de otimismo que o céu lhe sugere, pois a pressa em 
conseguir alcançar os seus objetivos pode lhe fazer 
perder o melhor, que é conseguido pela experiência 
vivenciada no caminho. Em sua vida privada você 
irá precisar de uma conversa franca para eliminar 
as dúvidas que atrapalham o bom relacionamento. 
Não se esqueça de manter seu corpo saudável com 
exercícios regulares.

                       

                              
                     começar novos projetos, mas nem sempre 

                           Virgem
                     A situação está tensa para muita 

                    gente, mas parece que o céu esta 
agraciando você com alguns períodos de bonança, 
lhe proporcionando pequenos êxitos. Persista em 
sua caminhada procurando manter sempre aberta 
a sua mente para as novas propostas que lhe serão 
apresentadas, mas pensando também num eventual 
plano B caso elas não funcionem como esperado. Talvez 
você precise mesmo usar a imaginação para encontrar 
novas estratégias a fi m de contornar os mesmos e velhos 
problemas que a vida insiste em lhe enviar. Pense nisso. 
Faça algo novo e original dessa vez!

                       

                     
                    gente, mas parece que o céu esta 

                           Libra
                      O campo astral lhe envia tantas 

               solicitações que você muitas vezes nem 
sabe onde bater a cabeça! Muita calma neste período, 
pois as confi gurações astrológicas continuam tensas, 
especialmente no eixo Áries/Libra, prejudicando os 
relacionamentos pessoais que precisam passar por uma 
verdadeira faxina. Procure mobilizar a colaboração 
de parceiros e colegas, pois conseguirá melhores 
resultados se trabalhar em equipe. Em qualquer caso 
será a capacidade criativa de seu signo que acabará 
fazendo a diferença. Cuide de sua saúde para não sofrer 
de estresse. Tire o pé do acelerador e se conceda alguns 
dias de descanso, se isso for possível.

                       

                      
               solicitações que você muitas vezes nem 

                        Escorpião
                                 A confi guração astrológica desta 

                     semana sugere que novas tensões virão a 
atrapalhar o bom andamento de seus projetos pessoais. 
As condições atuais são turbulentas e prometem raios 
e tempestades a todo o momento. Somente se você se 
adaptar às novas situações é que conseguirá driblar os 
percalços mais importantes. Você poderá pensar em 
novas estratégias para alcançar seus objetivos, porém 
em muitos casos a "não ação" será a melhor solução, 
pelo menos neste momento. Segure o leme e deixe o 
barco navegar sem sua intervenção! A tempestade irá 
passar e a calmaria chegará em breve.

                       

                                 

                     semana sugere que novas tensões virão a 

                       Sagitário
                       A confi guração astrológica desta 

                      semana indica que o sagitariano pode 
ser agraciado com ótimas oportunidades profi ssionais. 
Livre-se dos fardos que você tem carregado e alivie 
o peso em suas costas! Aliás, com Saturno em seu 
signo, será a região lombar a sofrer demais lhe 
causando dores. Por essa razão, procure terminar os 
projetos já em andamento sem assumir novos, que 
iriam sobrecarregá-lo ainda mais. Procure manter o 
seu tempo fl exível o sufi ciente para poder desfrutar 
de períodos de liberdade. Algumas atividades de lazer 
em companhia de entes queridos serão sufi cientes para 
relaxar no fi nal do seu dia. Aproveite.

                       

                       
                      semana indica que o sagitariano pode 

                       Capricórnio
                     A situação socioeconômica atual 

                    pode estar lhe causando algumas 
preocupações que requerem medidas drásticas e 
defi nitivas. Você pode estar se sentindo sob pressão, 
porém essa confi guração astrológica lhe favorece 
se você conseguir abrir mão da sua velha forma de 
enfrentar as situações, elaborando novas abordagens. 
No ambiente familiar e íntimo você ganha mais se 
for mais maleável também. Não adianta levar tudo a 
ferro e fogo. Procure ser mais sociável e compartilhe 
com amigos e familiares algumas das preocupações 
que atrapalham o seu bem-estar emocional e físico.

                       

                     
                    pode estar lhe causando algumas 

                          Aquário
                  Você estará enfrentando um período 

                     de mudanças imprevistas e súbitas 
que irão requerer mais maleabilidade de sua parte. 
Não adianta tentar controlar tudo sozinho, pois essa 
atitude irá somente sobrecarregá-lo causando cansaço 
e estresse. Este período mais difícil está terminando 
e novas oportunidades estarão aparecendo em breve 
diante de você. Basta estar com a mente aberta para 
aquilo que o céu lhe transmite. Use a sua intuição, que 
é o seu melhor dom, e aceite o fato de que nem sempre 
tudo precisa correr conforme você planejou. Acredite 
na Mente Superior.

                         

                  
                     de mudanças imprevistas e súbitas 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Justiça decreta prisão de ex-delegado 
Protógenes Queiroz

A juíza substituta Andréia Moruzzi decretou a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e 
ex-deputado federal pelo PCdoB Protógenes Queiroz na quinta-feira (30). Segundo a coluna da 
Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo da sexta-feira, a magistrada decretou a prisão do 
ex-delegado após ele não comparecer a uma audiência no começo de março. Na audiência seria 
estabelecida a forma de cumprimento de pena a que ele já estava condenado anteriormente, de 
prestação de serviços, por ter vazado informações sigilosas da Operação Satiagraha, coordenada 
por ele, à imprensa. Em 2010, o ex-delegado foi condenado a três anos e quatro meses de prisão 
pelos crimes de violação de sigilo funcional e fraude processual. Depois da primeira condenação, 
Protógenes pediu asilo na Suíça, alegando perseguição e, desde então, vive no país. A operação 
investigou crimes fi nanceiros que teriam sido cometidos por um grupo comandado por o banqueiro 
Daniel Dantas, do Banco Opportunity, mas acabou servindo de fachada para o funcionamento de 
uma máquina ilegal de espionagem. Durante um ano e meio, os agentes a mando de Protógenes 
vigiaram e grampearam, além de Dantas, deputados, senadores, juízes, advogados e jornalistas, na 
maioria das vezes, de maneira ilegal. Ao fi nal, o delegado produziu um relatório que se presta a ajustes 
de contas pessoais, políticas e empresariais. Pelo fato de as autoridades terem usado o aparelho 
estatal de forma ilegítima e lançado uma série de acusações mal fundamentadas e formuladas, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu todas as ações da Operação Satiagraha, inclusive 
a condenação de Dantas a dez anos de prisão por corrupção ativa e multa de 12 milhões de reais.

PF diz que gravou condução de Lula mas não 
descumpriu ordem

O delegado da Polícia Federal Igor Romário de Paula, que coordena as investigações 
da Operação Lava Jato, afi rmou que a corporação não desrespeitou nenhuma ordem 
judicial ao fi lmar a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 4 
de março de 2016, no âmbito da ação que o investiga por corrupção e lavagem de dinheiro 
no caso do tríplex no Guarujá (SP). As informações constam da resposta entregue ao juiz 
Sergio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. a defesa do petista acionou a Justiça 
Federal de Curitiba para tentar impedir que as imagens fossem usadas no fi lme “Polícia 
Federal – A Lei é para Todos”, baseado nos bastidores da Lava Jato e que deve ser lançado 
no segundo semestre deste ano. Os advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin acusam 
os agentes da PF de abuso de autoridade e desvio de poder e pedem uma investigação 
contra eles. No ofício, o delegado afi rmou que “não foram cedidas quaisquer imagens, 
sejam elas fotografi as ou vídeos” e que “não houve em momento algum descumprimento 
dos parâmetros estabelecidos na decisão judicial”. Segundo ele, o procedimento de gravar 
as ações é “adotado rotineiramente” pela PF. Na decisão em que autorizou a condução 
de Lula, Moro vetou o uso de algemas e a fi lmagem do deslocamento do ex-presidente. 
“Consigne¬-se no mandado que não deve ser utilizada algema e não deve, em hipótese 
alguma, ser fi lmado ou, tanto quanto possível, permitida a fi lmagem do deslocamento do 
ex¬-presidente para a colheita do depoimento”, diz o despacho de março do ano passado, 
que também defi nia que Lula só poderia ser levado coercitivamente caso não aceitasse o 
convite para depor. Igor Romário argumentou que essa ordem não se referia às gravações 
feitas pela Polícia Federal durante o cumprimento do mandado, mas “à veiculação indevida 
e desnecessária de imagens captadas que venham porventura expor desnecessariamente 
a fi gura do então investigado nestes autos, o que de fato não ocorreu”.

Julgamento da chapa Dilma/Temer deve ser na 
próxima semana

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, disse nesta 
terça-feira, 28, que a “tendência” é que seja julgada na próxima semana a ação que apura 
se a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) cometeu abuso de poder político 
e econômico para se reeleger em 2014. “Não tem ainda a data”, disse Gilmar Mendes a 
jornalistas, ao chegar para a sessão da Segunda Turma. Indagado se seria possível pautar 
a ação para julgamento já para a próxima terça-feira, 4, o ministro respondeu: “Vamos 
ver. Não vou fazer declaração (sobre o processo).” O relator da ação, ministro Herman 
Benjamin, encaminhou na última segunda-feira, 27, aos outros seis integrantes da corte 
eleitoral um relatório fi nal de 1.086 páginas que resume os principais pontos do processo. 
Fontes que acompanham as investigações dão como certo que o relator vai se posicionar 
a favor da cassação da chapa Dilma-Temer. Segundo o Estado apurou, o ritmo acelerado 
que Herman Benjamin imprimiu ao processo na sua etapa fi nal provocou surpresa e causou 
desconforto entre integrantes da corte. Um membro do tribunal criticou reservadamente o 
prazo de dois dias para as alegações do Ministério Público, de Dilma, Temer e do PSDB, 
considerando-se a complexidade do processo e o volume de informações coletado com os 
depoimentos de mais de 50 pessoas. A defesa de Dilma pediu ao ministro Herman Benjamin 
a imediata suspensão do andamento processual para que seja concedida devolução do 
prazo de alegações fi nais – os defensores da petista queriam um prazo mais elástico, de 
cinco dias, ao invés das 48 horas concedidas pelo ministro. Dentro do tribunal, também 
existe a percepção de que a pressa de Herman Benjamin em liberar a ação para julgamento 
fará com que os demais integrantes da corte tenham pouco tempo para estudar o caso 
em profundidade, aumentando a possibilidade de algum ministro pedir vista (mais tempo 
para análise).
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

 J
 O
 R
 N
 A
 L

 S
 Ó

 N
 E
 G
 Ó
 C
  I
 O
 S

 J
 O
 R
 N
 A
 L

 S
 Ó

 N
 E
 G
 Ó
 C
  I
 O
 S

 J
 O
 R
 N
 A
 L

 S
 Ó

 N
 E
 G
 Ó
 C
  I
 O
 S

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Eu não tenho mais medo diz Regina Duarte em ato na Paulista
Não podemos dizer não a namoradinha do Brasil!

Penúlti ma convidada a discursar no carro de som do Vem pra Rua, a atriz 
Regina Duarte afi rmou aos manifestantes no domingo (26) na Av. Paulista, em São 
Paulo, que eles eram a razão de ela “não ter mais medo”. A declaração foi uma 
referência à célebre frase que ela pronunciou em uma peça da campanha do tucano 
José Serra, em 2002. Na ocasião, ela disse ter medo de que Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) vencesse as eleições, o que acabou acontecendo. “É por causa de vocês 
que eu não tenho mais medo. Em 2002, eu estava sozinha. Mas agora acabou o 
medo”, exclamou ela. Em meio aos aplausos do público. Logo em seguida, o líder 
do Vem pra Rua, Rogério Chequer falou, pedindo para os manifestantes fazerem 
barulho contra o foro privilegiado, e o ato foi encerrado com o Hino Nacional.

Reprovação ao governo Temer sobe para 55%

A reprovação ao governo do presidente Michel Temer subiu para 55% em 
março ante 46% em dezembro do ano passado, de acordo com pesquisa CNI/Ibope 
divulgada na sexta-feira (31), que apontou ainda desaprovação de 73% à maneira 
de governar de Temer, contra 64% no levantamento passado. A aprovação ao 
governo fi cou em 10%, ante 13% em dezembro, enquanto aqueles que consideram 
o governo regular somaram 31%, contra 35%, segundo o levantamento. A pesquisa 
ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre 16 e 19 de março. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais.
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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$ 400,00 
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 Candido Bastiani, R$ 600,00 
mensais 
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Madre Joana Angélica 39 Jd 
Adram, R$ 390,00 mensais
11) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Deodoro Antunes Ribeiro, 584 
Centro, R$ 800,00 mensais
12) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 mensais
13) Sobrado dois quartos, Rua 
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 
660,00 mensais  

1. Terreno área de 480m² Rua 
Nossa Senhora de Fátima, Mauá 
da serra – Pr, R$ 45.000,00

2. Terreno área de 454m², Rua São 
Vicente de Paula, Cruzmaltina, R$ 
60.000,00
3. Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
4. Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
5. Terreno 1042m², Rua Piauí, R$ 
140.000,00
6. Terreno 150m² Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira 422 R$ 
100.000,00
7. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
8. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
9. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00 
10. Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
11. Casa Alvenaria terreno 200m², 
Rua Presbítero Joaquim L. Melo 
88, R$ 135.000,00 
12. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
13. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
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. Casa Alvenaria 48,00m² 
terreno 275,00m², Rua Jose 
Oscar Vieira 162, Jardim Nutrimil, 
R$ 120.000,00

LOCAÇÃO

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


