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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
Pedido de Informação nº013/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito 

municipal que me informe e informe a população qual a programação para 
reiniciar a obra do novo ginásio de esportes iniciado no distrito de Ribeirão 
Bonito, quanto foi gasto até agora, qual valor da obra e qual prazo para entregar 
o novo ginásio para população.
Pedido de Informação nº014/2017 – Solicito Informação se tem algum projeto 

para reforma do atual ginásio de esportes do distrito de Ribeirão Bonito o qual 
se encontra em estado deplorável, precisando urgente de uma reforma geral, 
os esportistas pedem socorro e agilidade o mais rápido possível.

A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO ESTAREMOS ATENDENDO NA RUA SANTOS DUMOND, 
Nº: 630 - EM FRENTE A VALDAR . MUDAMOS PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.
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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
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LINGUA DE FOGO
Na Terra do Tumati menininha das coxas grossas 

e do traseiro fofo, está de luto pelo valeti, pois ele não 
comparece mais. Quarqué coisa tamo ai!

De um cidadão indignado - Acho que votei errado 
de novo, meu vereador não faz nada e o prefeito ainda 
menos. Se fosse só você!

Na Terra da Uva, valete moreno  amigo do cheinho 
diz que gosta de esconder as coisas dos amigos. 
Huuiii. Então ele é desses, hein?

Cumadi que era de RB falou mal da vida dos outros, 
mas não enxerga o próprio umbigo. Conhecemos o 
teu passado. Não fi que julgando os erros dos outros, 
porque vc é mais suja que pau de galinheiro... Vixe!

Pingaiada diz que ta trabalhando de mais, mas 
continua bebendo o mesmo. Tem mais dinheiro pra 
mardita!

Mandado por um cidadão que sabe – Tem luluzinho 
na minha cidade que desde a eleição não vai trabalhar, 
até parece que está em campanha ainda. Lava Jato 
nele, MP. Se eu soubesse, eu denunciava, pois é ai 
que o Brasil começa errado. Vamo trabaiá luluzinho! 

Dizem que na festa da Terra do Café, rapaz alegre 
quase se deu bem com valeti descuidado, que quase 
encheu a mão. É a desomação!

Dito num buteco - O político brasileiro trocado por 
merda é caro, pois a merda, ainda serve de esterco e 
o político, bem, nós sabemos pra que serve. É vero!

Véinho foi convidado pra Ferrar o Bode, mas não 
foi. Será que é porque iria cair do cavalo ou fi car num 
Beco sem saída?

Cumadinha da Terra da Madeira com inveja da 
Terra da Uva, diz que lá também tem morenas e loiras 
bonitas. É vero! Tem umas lindias na madeira!

Quem será o vendedor de passagens que tomou 
todas em festa e passou mal?

Na Terra do Boi sem Chifre, dizem que é a sem 
chifre que manda. Sem chifre não há cornitude, então 
ta tudo certo. Mojarana!

Morena bonita da Terra do Saque Doce ganha 
novilha e começa um rebanho. Cuidado morena lindia 
pro cowboy não te pegar. Futura fazendeira!

Estão falando que na ponte, o amor está cumendo 
sorto, tem muito cliente, mas enrustidos. É a desomação 
na beira do rio. Tem muitos comparecendo! 

Na Terra do Tumati, a cumadi casada ta pegando 
quarqué coisa. Tá de dar dó. Coitado do cornuto!

O ex-luluzinho veiaquinho e o ex-lalau veiaquinho, 
estão por ai, mas não me esqueço deles. São os frutos 
podres da sociedade!

Morena lindia da Terra da Uva argüiu sobre estar 
na Língua. Também é lindia! Muito lindia!  

Tem gente que falou de uma tal de rabada e não 
vimos nada até agora. Tamo esperando o rabo, ou 
melhor a rabada. 

Veinho vai pra Londres e toma todas. Cuidado 
Coriolano! Vamo de vagar se não...

Dito por um cidadão preocupado – O Lula não saia 
de nada, a Dilma não sabia de nada, ninguém sabia 
de nada. Muito menos eu, que sou do Morro do Sabão 
e estou aqui porque escorreguei. Amnésia geral! 
Inclusive do povo, o principal responsável! 

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 08/05 a 14/05

 Surto de sarampo reforça prevenção em 
Apucarana         

Em resposta ao alerta divulgado em abril pelo Ministério da 
Saúde sobre a ocorrência de surto de sarampo em vários países 
da Europa, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) orienta a 
população de Apucarana a fi car atenta aos sintomas da doença 
e manter o esquema vacinal em dia.  De acordo com o diretor 
presidente da AMS, Roberto Kaneta, a rede pública de saúde no 
município, através das Unidades Básicas de Saúde, disponibiliza 
ininterruptamente, a vacina contra o sarampo para população 
que ainda não está com o número de doses recomendado pelo 
Programa Nacional de Imunização. “É importante também fi car 
atento a possíveis sintomas da doença. Qualquer sinal procure 
o serviço médico o mais rápido possível”, orienta Kaneta.  A 
Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis do Ministério 
da Saúde, considerando o comunicado divulgado em 28 de 
março de 2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
alertou sobre as ocorrências de surtos de sarampo com maior 
incidência na Romênia e Itália, além de outros países da 
Europa como na Alemanha, França, Polônia, Suíça e Ucrânia. 
De acordo com o comunicado, 559 casos de sarampo foram 
notifi cados naquela região em janeiro deste ano.  O comunicado 
do Ministério da Saúde destaca que por se tratar de um vírus 
altamente contagioso e, somado ao grande fl uxo de pessoas 
entre os países, o sarampo pode espalhar para aqueles que 
já eliminaram a doença. Com o reforço das estratégias de 
vacinação, vigilância e demais medidas de controle, que vêm 
sendo implementadas em todo o continente sul americano 
desde o fi nal dos anos 90, o Brasil mantém a população livre 
da doença.  “As secretarias estaduais e municipais de saúde 
devem estar alertas da possibilidade de reintrodução do vírus do 
sarampo a partir de pessoas procedentes de países que estão 
enfrentando surto na Europa”, diz o documento do Ministério 
da Saúde.  O Ministério da Saúde recomenda que as unidades 
de saúde fi quem atentas, através do seu setor, vigilância 
epidemiológica, à identifi cação e acompanhamento de casos 
suspeitos de sarampo, bem como mantenham a cobertura de 
vacinação e ainda orientem as população sobre a importância 
da atualização da carteira de vacinação.  “Quem tiver dúvida 
se sua cobertura vacinal contra o sarampo está em dia, procure 
a UBS mais próxima de sua casa. Os profi ssionais de saúde 
vão identifi car se o esquema está completo ou não”, orienta 
Roberto Kaneta. 

Cunha poderá deixar prisão na próxima 
semana

Justiça contaminada!
A defesa de Eduardo Cunha está otimista após José Dirceu 

ter sido solto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após dois 
anos preso. A Corte concedeu habeas corpus ao petista. Os 
advogados do ex-deputado devem apostar em duas alternativas 
para pôr fi m à prisão preventiva de Cunha. De acordo com a 
coluna Radar Online, da revista Veja, a defesa vai investir, 
primeiramente, em um pedido de habeas corpus que está no 
Supremo Tribunal Federal ((STF). A esperança é que o pedido 
entre na pauta do Supremo já nesta semana. No entanto, se 
essa tentativa não resultar, outra opção é uma apelação que 
está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. 
Porém, neste tribunal não há previsão para o julgamento.

Moro diz que só prisões interrompem atividades de criminosos
O juiz Sergio Moro voltou a defender, em um despacho da 

40ª fase da Lava Jato, a necessidade das prisões preventivas 
na operação. Na quinta (4), foi defl agrada a fase Asfi xia, em 
que foram presas quatro pessoas, sendo duas de maneira 
preventiva (sem prazo determinado). Na ordem de prisão, Moro 
lembrou alvos anteriores da Lava Jato e afi rmou que "apenas 
a prisão preventiva foi capaz de encerrar as suas carreiras 
delitivas" - ele citou os casos dos operadores, Alberto Youssef, 
Fernando Soares, Milton Pascowitch, entre outros. "Em que 
pesem as críticas genéricas às prisões preventivas decretadas 
na assim denominada Operação Lava Jato, cumpre reiterar que 

atualmente há somente sete presos provisórios sem julgamento", 
escreveu. Moro sustenta que as prisões, embora drásticas, 
serviram para parar a atividade do cartel das empreiteiras e o 
pagamento sistemático pelas maiores empreiteiras do Brasil 
de propinas a agentes públicos, incluindo o desmantelamento 
do departamento de propinas de uma delas, em referência à 
Odebrecht. O despacho de Moro veio a público na quinta (4), 
mas já tinha sido assinado em abril, antes, portanto, de recentes 
decisões do Supremo Tribunal Federal que liberaram presos 
da Lava Jato. Na terça (2), o STF autorizou que o ex-ministro 
José Dirceu, detido desde 2015, saísse da cadeia.

OAS também tinha departamento de propinas
O executivo da OAS Agenor Franklin Medeiros revelou 

ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira 
instância, a existência de uma ‘área de vantagens indevidas’ 
dentro da construtora destinada ao fi nanciamento de campanhas 
eleitorais. Em depoimento, ele relatou que a empreiteira fez parte 
de esquemas de corrupção dentro e fora da Petrobrás e que 
havia um caixa para os partidos. O caixa do PT, especifi camente, 
era controlado pelo presidente, Léo Pinheiro. Agenor é réu no 
processo que investiga propinas da OAS ao ex-presidente 
Lula. A revelação do executivo da OAS causou surpresa aos 
investigadores. Até aqui, a Operação Lava Jato havia descoberto 
a atuação da máquina de propinas de outra empreiteira, a 
Odebrecht, que operava sob o rótulo Setor de Operações 
Estruturadas, por meio do qual, dezenas de políticos, partidos 
e agentes públicos foram abastecidos com somas milionárias 
durante longos anos. A denúncia do Ministério Público Federal 

sustenta que Lula recebeu R$ 3,7 milhões em benefício próprio 
– de um valor de R$ 87 milhões de corrupção – da empreiteira 
OAS, entre 2006 e 2012. As acusações contra Lula são relativas, 
ao suposto recebimento de vantagens ilícitas da empreiteira OAS 
por meio do triplex no Guarujá, no Solaris, e ao armazenamento 
de bens do acervo presidencial, de 2011 a 2016. “Existia uma área 
da empresa que trabalha na parte de vantagens indevidas. Uma 
área chamada ‘controladoria’, onde doações a partidos até de 
forma ofi cial saiam”, afi rmou. Agenor Medeiros, da OAS, relatou 
que a empreiteira teria pago vantagens indevidas a partidos, e 
mencionou PP, PT e PSB, como parte dos benefi ciários.“Para 
o PT era tratamento diferenciado, por ser partido com valores 
maiores envolvidos. Esses outros partidos PSB e PP eu tenho 
pouco conhecimento de que tinha muitos valores. Mas o PT 
tinha, porque era sabido. O caixa único do PT era controlado 
por Léo (Leo Pinheiro, presidente da OAS)”.

Por que Moro não decretou a prisão domiciliar de Dirceu?
O juiz federal Sergio Moro poderia ter determinado a prisão 

domiciliar do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu ao fi xar 
medidas cautelares como condição para ele deixar a prisão. 
Preferiu não decretá-la, no entanto, porque a reclusão em 
domicílio poderia vir a ser considerada cumprimento de pena, 
o que, na prática, reduziria o tempo que ele fi caria atrás das 
grades após uma condenação efetiva no juízo de segundo grau. 
Na primeira instância, Dirceu já foi condenado duas vezes na 
Lava Jato a 32 anos de prisão pelos crimes crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e organização criminosa. No entendimento 
de Moro, os delitos cometidos por Dirceu são muito graves para 
que cumpra parte da pena em casa, principalmente porque ele 

teria reincidido nos mesmos crimes pelos quais foi condenado 
no Mensalão, chegando até a receber dinheiro sujo enquanto 
era julgado no Supremo Tribunal Federal (STF). “Não fi xo prisão 
domiciliar por entender que a gravidade em concreto dos crimes 
pelos quais foi condenado, e que incluem o recebimento de 
vantagem indevida, propina de cerca de R$ 4.977.337,00 que 
teria lhe sido repassada diretamente, (…), e isso mesmo no 
período em que era julgado pelo plenário do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal na Ação Penal 470 (mensalão), não autorizam 
que cumpra a pena em casa, o que seria o efeito prático do 
recolhimento domiciliar, considerando a detração”, escreveu 
Sergio Moro em despacho.

70% dos brasileiros são contra a reforma da previdência
A proposta de reforma da Previdência, uma das principais 

bandeiras do governo Michel Temer, tem despertado rejeição 
entre a maioria dos brasileiros. Conforme aponta pesquisa 
realizada pelo instituto Datafolha, 71% dos brasileiros se 
declaram contrários à reforma. A taxa vai a 83% quando 
considerados apenas funcionários públicos, uma das categorias 
mais afetadas pelas mudanças propostas. A pesquisa mostra 
também a opinião dos 2.781 entrevistados sobre alterações que 
o governo ainda discute fazer na proposta inicial apresentada 
à comissão especial que analisa a pauta, como as regras 
específi cas para aposentadoria de professores, policiais 
militares e membros das forças armadas. Entre os consultados, 
54% são contra as diferenças de idade mínima e tempo de 
contribuição no caso de professores, 55% pensam o mesmo 
sobre a aposentadoria de policiais e 58% no caso dos militares. 
Entre os que se declaram a favor da reforma previdenciária, 

87% afi rmam ser contra pelo menos um entre três pontos 
específi cos: a idade mínima de 65 anos para homens, de 62 
para mulheres e a nova fórmula de cálculo de benefício, que 
determina 40 anos de contribuição para o recebimento do 
teto. Além das alterações na previdência, a pesquisa aborda 
também outras reformas no radar do governo federal. É o caso 
da proposta de reforma trabalhista e a lei da terceirização. Entre 
os entrevistados, 64% acreditam que a reforma trabalhista, 
aprovada pela Câmara dos Deputados, privilegia empresários 
em detrimento dos trabalhadores. Sobre a lei da terceirização, 
que permite a contratação fora da CLT para qualquer tipo de 
serviço, 63% consideram o mesmo. Quando considerados os 
empresários, quase metade (48%) entende que o emprego deve 
ser benefi ciado pela nova lei. Entre os assalariados, porém, 
esse índice cai a 34% que acredita que haverá menos vagas 
e 33% que consideram que o panorama continuará o mesmo.

Farmácia Santa Maria
99951-9891
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
genro e sogra, foram levados para a Delegacia de Faxinal, onde 
fi caram a disposição da Justiça. Abigail, apesar das evidências, 
negou que seja trafi cante. 

Preso por tentativa de furto
Por volta das 05:30 da madrugada desta sexta-feira, dia 05 

de maio, a Polícia Militar de Borrazópolis, recebeu, via 190, uma 
denúncia informando que havia um elemento tentando arrombar o 
Mercado Bom Jesus, localizado na Avenida Paraná. Imediatamente 
os soldados de plantão, Vladimir e Thales foram com a viatura até 
o local e conseguiram fl agrar o suspeito, identifi cado, segundo o 
sargento Gilmar Soares, por Nilton Cezar de Moura, que estava 
ainda na frente do estabelecimento comercial. No prédio do 
mercado, a prova do crime, ou seja, o acusado já havia estourado 
o cadeado da porta de ferro e quebrou um vidro. O meliante foi 
preso em fl agrante e conduzido até a Delegacia de Faxinal, onde 
o delegado Antônio Sílvio Cardoso, o autuou por furto qualifi cado 
na forma tentada. Ainda segundo informações do próprio Nilton, o 
mesmo já tem passagens por tráfi co e furto em Joinville/Sc.

Suposto assalto na rodovia
A Polícia Militar de Borrazópolis informou que por volta da 

meia noite, para amanhecer 06 de maio, sábado, foi acionada para 
atender uma ocorrência na Rodovia PR-466, próximo ao Clube 
Abas Largas. Ao chegar ao local, encontrou um jovem de nome 
José Antônio Lopes, de 23 anos, o qual alegou que foi vítima de 
assalto, mas contou uma história um tanto contraditória. Disse 
que estava caminhando de volta para sua residência, quando foi 
abordado por dois indivíduos, os quais não soube precisar nenhuma 
característica, somente que um estava de motocicleta e outro de 
carro, que apenas um elemento usava arma, que deram voz de 
roubo e várias coronhadas em sua cabeça, empurrões, chutes e 
socos, porém o mesmo conseguiu se evadir e nada foi levado. No 
local, a equipe da PM acionou o Hospital Municipal, porque José 
Antônio apresentava ferimentos. Uma testemunha, disse que a 
própria vítima teria contado outra versão dos fatos, dizendo que 
na verdade, caminhava quando passaram indivíduos que tinham 
uma rixa com o mesmo, por causa de um acidente ocorrido no 
passado e que, por isso, o agrediram. Todas as informações estão 
sendo apuradas.

Ladrões arrombam estabelecimento comercial para furtar 
Em Faxinal, um estabelecimento comercial, que fi ca na Av. 

Eugênio Bastiane, foi alvo de arrombadores no dia 02 de abril, 
de 2017. Por volta das 08h50min horas, o proprietário procurou a 
Polícia Militar, informando que ao chegar ao seu bar, deparou-se 
com a porta fechada, mas o cadeado estava arrombado. Ao entrar 
no comércio, notou que a máquina de música, uma Junkebox, foi 
danifi cada, da qual foi levada a quantia de R$ 200,00 (duzentos 
reais) e também 10 (dez) maços de cigarros da marca Classic. A 
equipe da Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas nada 
foi localizado. Diante dos fatos, a vítima foi orientada a elaborar 
o Boletim de Ocorrências, para que uma investigação futura da 
Polícia Civil possa chegar aos meliantes.

Suspeitos de roubo em Grandes Rios são presos
 A Polícia Civil de Grandes Rios, comandada pelo delegado 

Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, após um bom trabalho de 
investigação, realizou uma operação com apoio 17ª SDP - Subdivisão 
Policial de Apucarana, para prender, em Ibiporã e Londrina, no 
dia 04 de maio, de 2017, indivíduos que supostamente praticaram 
um assalto em Grandes Rios, em 07 de março de 2017, contra o 
morador Carlos Laverdi. As investigações apontaram para dois 
jovens, Romualdo David Soares da Silva e Gabriel Soares da 
Silva. Durante buscas na cidade de Londrina, Rua Solon Alves 
Rego, no Bairro Vista Bela, foi encontrado Romualdo Davi Soares 
e apreendido com ele uma arma de brinquedo, modelo pistola. Em 

 Confusão com tiros e agressão registrada pela PM
A Polícia Militar divulgou informações que, por volta da 01:30 

da madrugada, de 02 de maio, terça-feira, registrou uma confusão 
que terminou em lesões corporais em Borrazópolis. Consta como 
vítima, o jovem Renato, conhecido como Gambá. Ele acusa, como 
agressores, as pessoas de Cleber Coito de Oliveira, de 19 anos, 
Leandro Pivati, de 22 anos e Willian Alves Santana, de 24 anos, os 
quais foram detidos e seriam de Kaloré. "Os Policiais foram acionados 
pela vítima, o Renato, a qual informou que um rapaz o agrediu com 
um soco em uma Lanchonete (Boate) que fi ca às margens da Rodovia 
entre Borrazópolis e Kaloré. E que após a confusão, veio para a 
cidade, mas quando estava no pátio de um posto, o autor e mais 
dois amigos chegaram ao local e o agrediram novamente, causando 
vários ferimentos como, três dentes quebrados e hematomas pelo 
corpo. Também disse que um dos autores fez vários disparos de 
armas de fogo, mas ele conseguiu correr e se esconder", informou 
o Boletim da PM. Os soldados de plantão fi zeram patrulhamento e 
conseguiram localizar os agressores. Com eles não foi encontrada 
nenhuma arma e os mesmos negaram a acusação, mas foram 
levados para a Delegacia de Faxinal. A Polícia Civil está apurando 
detalhes e a motivação da confusão.

Confusão em Grandes Rios
A PM de Grandes Rios realizava patrulhamento, quando 

recebeu uma solicitação de um homem de 38 anos dizendo que foi 
encontrar sua ex-amasia de 25 anos na esquina da Loja Americana, 
(Av. Brasil X Minas Gerais) a fi m de entregar sua fi lha de 3 anos 
que passou a tarde com o mesmo. Momento em que chegaram os 
familiares de sua ex-amasia, sendo identifi cados como, a mãe de 
sua ex-amasia, uma mulher de 24 anos, um homem de 21 anos, 
e outro de 19 anos, todos irmãos da ex-amasia. Os familiares 
chegaram alterados, questionando o fato do solicitante estar com a 
criança e acabaram dando chutes e socos com o capacete, em seu 
veículo VW/Parati de cor prata, fato este que acabou quebrando o 
vidro traseiro e danifi cando o pára-lama traseiro do lado esquerdo. 
Diante do fato a equipe se deslocou até a residência dos familiares 
de Daiane, onde foi perguntado aos mesmos o motivo do dano 
causado no veículo do solicitante e eles disseram que, a intenção 
era conversar com o mesmo e que não causaram este dano no 
veículo e também disseram que quando chegaram perto para 
conversar com o solicitante, ele avançou com o veículo em cima 
deles a fi m de atropelá-los e que só saíram da frente do veículo. 
Diante do fato esta equipe registrou BOU e orientou ambas as 
partes envolvidas das providências cabíveis e conforme orientação 
do investigador, as partes foram orientadas a comparecerem na 
Delegacia de Polícia Civil de Grandes Rios para esclarecimentos.

Sogra e genro são presos em Cruzmaltina 
No dia 05 de maio, sexta-feira, às 22:50 horas, duas pessoas 

foram detidas em Cruzmaltina, uma delas é Jonathan dos Santos da 
Silva, o Dioninho de 19 anos, foragido da cadeia pública de Faxinal. 
Na noite da sexta, houve denúncia que uma mulher Abigail Barbosa 
dos Santos, de 40 anos, sogra do foragido, estava praticando 
tráfi co de drogas em um bar. No local foi realizada a abordagem e 
em seguida uma revista pessoal, feita por uma agente feminina da  
Guarda Municipal, a qual encontrou com a acusada, oito gramas 
de substância entorpecente análoga a maconha, dividida em cinco 
porções prontas para venda e que estavam dentro de uma bolsa 
e no sutiã de Abigail, que resistiu a prisão e promoveu desacatos. 
Indagada se havia mais droga em sua casa, ela negou, mas autorizou 
que uma busca fosse feita no local, como a Guarda Municipal e a 
Polícia Militar, já vinham monitorando o endereço, com informações 
que o foragido Dioninho, poderia estar escondido, foi pedido apoio 
de uma equipe da PM de Faxinal. Quando as viaturas chegaram na 
casa, o foragido tentou fugir, mas foi contido e recapturado. Ambos, 

Ibiporã, na Rua Esmeralda, Vila Beatriz, o preso foi Gabriel Soares 
da Silva, apelido Passarinho, que se identifi cou como Jefferson 
Jean Pereira da Silva, mas consultado no sistema, foi encontrado 
mandado de prisão expedido pela vara criminal de Londrina e 
apurada sua verdadeira identidade. Os detalhes da investigação, que 
contem as supostas provas do envolvimento de ambos, não foram 
divulgados; já Romualdo e Gabriel, mesmo diante de evidências, 
negam participação no delito. 
Roubo, direção perigosa e violência doméstica em Faxinal

No dia 03 de maio, de 2017, a Polícia Militar de Faxinal 
registrou pelo menos três ocorrências. A primeira foi um assalto, 
sendo a vítima, uma mulher de 58 anos. Ela informou que por 
volta das 06 horas da manhã, dois indivíduos entraram em sua 
residência e anunciaram o roubo. Os meliantes eram brancos, 
encapuzados, trajando blusa escura e calça jeans, aparentando 
serem adolescentes. Um deles estava armado com um revólver de 
cor preta. Eles a amarraram e a todo o momento exigiam a quantia 
de cinco mil reais. Também fi zeram diversas ameaças, dizendo 
que iriam matá-la, inclusive colocando revólver em sua cabeça. 
Pouco depois saíram e levaram um celular de Nokia. A polícia 
investiga o crime. - No dia 03 de maio, às 19 horas, um jovem de 
nome Marcos Antônio de Oliveira Silva, de 26 anos, foi autuado 
por direção perigosa e conduzir uma motocicleta com o número 
do chassi apagado, além do número do motor ser de outra moto. 
Os Policiais faziam patrulhamento quando o fl agraram em alta 
velocidade. Após acompanhamento tático, o piloto perdeu o equilíbrio 
e caiu, momento em que foram observadas as irregularidades no 
veículo. Marcos negou que tenha cometido qualquer crime e diz 
que é inocente. - Violência doméstica com a detenção de W. A. 
S. A, de 28 anos. Uma mulher cotou que estava na residência da 
vizinha, quando seu marido chegou do bar agressivo e a chamando 
para ir embora, e ao chegar na residência, começou a chutar suas 
costas e pernas ocasionando escoriações. Com a chegada da PM, 
o acusado foi detido.

Suspeita de roubo de cavalo em Rosário do Ivaí 
Valcir Coquinho, morador da Vila Rural de Rosário do Ivaí, 

informou que seu cavalo de raça, alazão, vermelho e cara branca, 
foi furtado, ou desapareceu no pasto onde fi cava. Ele acredita que 
o animal tenha sido furtado, por isso, quem der informações que 
levem a Polícia a localizá-lo, terá uma gratifi cação de até mil reais. 

Motocicleta é recuperada pela PM de Faxinal
No dia 06 de março, de 2017, sexta-feira, às 02h30min 

madrugada, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta, produto 
de furto. Ainda segundo a PM, na Rua Manoel Moreira Vidal com a 
Rua Dominicanos, a equipe fazia patrulhamento quando avistou uma 
motocicleta CG 150, de cor preta, placa ANI-9903, aparentemente 
em estado de abandono. Verifi cado a placa, via sistema de 
informações, fi cou apurado que a referida placa constava em uma 
Honda CG 125 Fan, de cor vermelha possuindo ainda alerta de 
furto/roubo. Ainda o número do chassi e do motor se encontrava 
suprimido. Os Policiais encaminharam a motocicleta a 53º DRP 
– Delegacia Regional de Polícia, para as devidas providências.

 S-10 de Marumbi capota em Grandes Rios 
O agropecuarista Claudemir Guzzi, de Marumbi, sofreu um 

acidente na sexta-feira, dia 05 de maio, de 2017, na Rodovia PR-451, 
no trecho que interligada João Vieira, Distrito de Cruzmaltina com 
Grandes Rios. Chovia muito na região e o veículo dirigido pelo 
condutor, uma S-10, placas de Marumbi, capotou. Com Claudemir, 
estavam algumas pessoas que prestavam serviços para o mesmo, 
entre elas o Alziro Moraes, de 61 anos, que sofreu ferimentos médios 
e foi levado para o Hospital. Os demais ocupantes, nada sofreram. 
Os patrulheiros, Belonci e Eli Costa, do Posto Rodoviário do Porto 
Ubá, atenderam a ocorrência.
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Foi criado na última quarta-feira (3) um abaixo-assinado 
na internet pedindo o impeachment dos ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Ricardo Lewandowski. Na tarde de quinta-feira, a petição já 
contava com cerca de 300 mil assinaturas. O abaixo-assinado, 
hospedado no site change.org, será entregue ao Senado, onde 
devem ser apresentados pedidos de impeachment de ministros 
do STF. Os três ministros decidiram devolver ao ex-ministro José 
Dirceu a liberdade que ele perdeu a 3 de agosto na Lava Jato, 
por ordem do juiz Sérgio Moro. "Os ministros Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli e Ricardo Lewandovski proferiram diversas vezes 
decisões que contrariam a lei e a ordem constitucional. A recente 
soltura de réus como José Dirceu e Eike Batista demonstra o 
descaso com o crime continuado e a obstrução à justiça que, 
soltos, eles representam", diz um trecho do abaixo-assinado. 
"Gilmar Mendes, especialmente, concede reiteradamente 
habeas corpus a poderosos (Daniel Dantas recebeu dele 
um habeas corpus num domingo), demonstrando julgar com 
parcialidade e a favor de interesses que nem sempre coincidem 
com o bem comum", completa o texto.

Abaixo-assinado pede impeachment de 
Gilmar Mendes e mais 2 ministros do STF

Tamo junto! Já assinei!

A impopularidade do governo do presidente Michel Temer 
(PMDB) avançou, segundo pesquisa Datafolha divulgada 
pelo jornal Folha de S. Paulo no domingo (30). Para 61% dos 
eleitores entrevistados, o governo do peemedebista é ruim ou 
péssimo, 28% o consideram regular e apenas 9%, ótimo ou 
bom. A rejeição de Temer é comparável à da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT), às vésperas do processo de impeachment, que 
aconteceu em agosto de 2016. Em abril do ano passado, Dilma 
tinha 63% de rejeição e 13% de aprovação. Os discretos 9% de 
aprovação são também comparáveis à taxa do ex-presidente 
Fernando Collor de Mello antes de ser cassado, em setembro 
de 1992, embora a reprovação fosse maior (68%). Considerado 
pela pesquisa como candidato a reeleição em 2018, a rejeição 
de Temer também aumentou, saltando de 45% para 64% de 
dezembro para cá. Michel Temer atribui a sua impopularidade às 
reformas do seu governo, como a trabalhista e a previdenciária, 
que estão em tramitação no Congresso Nacional, que segundo 
ele são essenciais para o País.

Rejeição a Temer cresce e 85% dos eleitores 
defendem eleição direta

Em Faxinal, foi desenvolvido o projeto Biblioteca Ativa. 
Segundo os organizadores, por duas vezes, a instituição Interact 
Clube, de Faxinal, fez doações de livros, que ajudou muito na 
proposta de levar cultura e educação por intermédio da leitura. 
"Já no início do Projeto Biblioteca Ativa, a Biblioteca Cidadã 
Lucas Sêga de Faxinal, foi presenteada com a doação de 139 
livros de literaturas diversas, pelo Interact Club de Faxinal, 
uma parceria que vem dando certo pois é a segunda vez, 
que a referida entidade nos faz doações. Os nossos sinceros 
agradecimentos a estes jovens. Também durante todos esses 
dias, em que a proposta foi desenvolvida, tivemos contadores 
de histórias e várias apresentações", dizem, professora Wilma, 
professor Vanderlei e alunos do Magistério.

 Parceria colabora com a cultura e a 
educação em Faxinal 

Na quinta-feira, dia 04 de maio, de 2017, o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior 
e o presidente da Fundepar, Victor Hugo Dantas, pelo Vale do 
Ivaí, fi zeram visitas na região.  As visitas técnicas se encerraram 
em Rio Branco do Ivaí, no Colégio Estadual Rio Branco do Ivaí, 
que também funciona em dualidade com a Escola Estadual Dom 
Pedro II. São cerca de 900 alunos, 450 só da rede estadual. O 
pleito para o município é para a construção de um novo Colégio 
Estadual para Rio Branco do Ivaí. Acompanharam a visita o 
prefeito Gerôncio e demais vereadores. A Fundepar anunciou 
e garantiu que a licitação para a construção vai ser lançada 
em breve e espera que em um ano a obra que será feita com 
blocos sustentáveis esteja pronta. A comitiva ainda passou pelo 
terreno que o colégio será construído.  O secretário da Justiça, 
Artagão Júnior reforçou o comprometimento do Governo do 
Estado com os municípios em reformar os Colégios para uma 
melhor condição de estudo para as crianças e os adolescentes. 
“Agradecemos o governador Beto Richa, o presidente da 
Fundepar, Victor Hugo, pelo empenho prestado em atender 
as demandas dos municípios nas construções e reformas dos 
colégios. Saímos satisfeitos com as tratativas que foram muito 
bem encaminhas e esperamos que sejam atendidas o mais 
rápido possível”, fi nalizou.

Artagão e presidente da Fundepar  em Rio 
Branco do Ivaí 

No dia em que o ex-diretor de Serviços da Petrobrás 
Renato Duque disse à Lava Jato que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva tinha “pleno conhecimento” do esquema 
de corrupção na estatal, o petista partiu para o ataque contra 
a imprensa. Em longo discurso na abertura da etapa paulista 
do 6.º Congresso Nacional do PT, Lula ameaçou “mandar 
prender” quem espalha “mentiras” contra ele e disse que, se 
voltar a ser presidente, vai fazer a regulamentação dos meios 
de comunicação. O petista voltou a reclamar da cobertura da 
imprensa no caso da Lava Jato. Segundo ele “fi caram dois 
anos dizendo que eu seria preso”. “Se eles não me prenderem 
quem sabe um dia eu mando prender eles por mentir”, disse o 
petista. Na sequência, Lula voltou a dizer que quer ser candidato 
a presidente e enfrentar “um candidato da Rede Globo” para 
poder falar durante a campanha sobre a regulamentação dos 
meios de comunicação. “Quero que tenha um candidato com 
um 'plim plim' no peito para que possamos dizer claramente 
que vamos regulamentar os meios de comunicação”, afi rmou. 
A regulamentação é um pleito antigo dos setores mais radicais 
do PT que tanto Lula quanto a ex-presidente Dilma Rousseff 
rejeitaram durante os 13 anos de mandato petista. Agora, 
com o partido tentando se reconstruir diante da maior crise de 
sua história, setores mais amplos do PT voltaram a incluir a 
regulamentação da mídia em um eventual programa partidário.

Lula ataca imprensa e diz que não vai 
permitir mentiras

Ditador?

Uma decisão do Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais, na Comarca de Belo Horizonte e no Juízo da 1ª Vara 
Empresarial, bloqueou bens de Eike Batista e de empresas 
societárias na MMX Sudeste, a Centennial e a Mercato, no 
valor total de R$ 792.400.480,95. Em um trabalho que começou 
seis meses atrás, este é o primeiro passo para reparar os 
credores da MMX em valores aos quais eles teriam direito por 
terem sido prejudicados no momento da compra de ações da 
companhia. A MMX, do setor de mineração, tem capacidade 
para explorar 7 milhões de toneladas de minério de ferro por 
ano. Na fase pré-operacional da empresa, ela divulgou que 
alcançaria a marca de 36 milhões de toneladas. O pedido, feito 
pelo escritório Bernardo Bicalho Advogados, objetiva transferir 
o foco da MMX, como empresa, para os delitos cometidos 
diretamente pelos sócios, como Eike Batista. 

Justiça bloqueia R$ 792 milhões de Eike 
Batista e sócios da MMX

Mixaria!
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COLUNA SOCIAL

Casais Apaixonados

A AMIGA MARIA, IRMÃOS E AMIGOS DE CURITIBA, CURTINDO O 
FERIADO NA CASA DA MÃE, DONA OZANA EM DINIZÓPOLIS

As queridas irmãs, Marina, Marli e Dola O amigo Sergio Bocardo, o Sabiá, no Ferra Bode em Faxinal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

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

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

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

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

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

contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

Os  empresários Marcio 
Valério e Fabio Ziola, 
realizaram com muito 
sucesso, na manhã de 
sexta-feira, 05 de maio de 
2017, a grande inauguração 
da REDE FAMA, antigo 
S u p e r m e r c a d o  C a s a 
Valério, em Borrazópolis. 
Vale ressaltar que no mês 
passado, já foi um sucesso 
em Faxinal, pela grande 
quantidade de itens e o valor 
em todas as mercadorias. 
Por volta das 10:00 horas 
da manhã, já havia uma 
grande fi la em frente ao 
estabelecimento, que 
também contou com uma 
grande queima de fogos. 
Parabéns aos empresários, 
que mesmo em tempo de 
crise continuam investindo 
na região.

Sucesso absoluto a inauguração da Rede Fama em Borrazópolis
Houve queima de fogos e um grande número de pessoas que já estavam 

aguardando a abertura na manhã de sexta (05)

Vitória, o namorado Eduardo, Tolstoi e o grande amigo Rogério, 
tomando umas no H2 no Catuai em Londrina  
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Funrural pode causar impacto de
R$ 40 bilhões/ano na agropecuária

A agropecuária pode sofrer impacto negati vo de R$ 40 bilhões 
com a cobrança de 2,3% de Funrural sobre o faturamento bruto 
dos produtores. O alerta é do deputado estadual Tercilio Turini, 
ao comentar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
que por seis votos a cinco considerou consti tucional a incidência 
do tributo. Turini lembra que a cobrança estava suspensa há 
muitos anos. “Se o produtor ti ver de pagar Funrural, as esti mati vas 
apontam para tributação anual de R$ 15 bilhões na ati vidade 
pecuária e R$ 25 bilhões na agricultura. É uma grande perda para 
o agronegócio, um volume enorme de recursos que será reti rado 
do setor produti vo, dos agropecuaristas”, afi rma o deputado. Ele 
cita que o Funrural foi criado quando a realidade do Brasil era 
completamente diferente da atual, com número expressivo de 
pessoas no campo. “O tributo foi insti tuído para aposentadoria 
do trabalhador rural, numa época em que não ti nha direitos 
assegurados. Acontece que hoje o produtor difi cilmente deixa 
de registrar seus funcionários e recolhe ao INSS normalmente. 
Além disso, também é tributado no faturamento, na venda da sua 
produção pecuária e agrícola”, ressalta. Para Tercilio Turini, se o 
Funrural voltar a ser cobrado vai representar tributação em dobro. 
“É uma situação injusta e preocupante para o agronegócio”, afi rma.

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.

Ex-prefeito de Rio Branco do Ivaí é condenado a restituir valores 
O ex-prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, foi 

condenado a restituir o valor pago em decorrência de multas e juros por 
atrasos, nos repasse das contribuições ao regime próprio da previdência social 
(RPPS) do município da Região Central do Estado, no período entre 2001 e 
2008. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou procedente 
representação encaminhada pelo Ministério da Previdência Social contra 
o ex-gestor. Os valores da restituição imposta a Desplanches, resultantes 
de juros e eventuais multas, deverão conter os demais acréscimos legais e 
serão calculados pela Coordenadoria de Execuções (Coex) do TCE-PR no 
momento do trânsito em julgado da decisão. A representação foi resultado de 

irregularidades constatadas em auditoria no Instituto de Previdência de Rio Branco do Ivaí. De acordo com o processo, relatado pelo 
conselheiro Ivan Bonilha, o município deixou de repassar a integralidade das contribuições previdenciárias devidas ao respectivo 
RPPS no montante de R$ 628.592,62, naqueles exercícios. Deste valor, R$ 500.561,70 se referem à contribuição patronal e R$ 
128.030,92, à parte dos segurados. De acordo com a auditoria do Ministério da Previdência, houve um parcelamento da dívida 
total, passando os valores para R$ 1.094.631,52 (cota patronal) e para R$ 306.440,21 (cota dos segurados), com a respectiva 
correção. "Pela conduta irregular e o consequente dano ao erário causado, cabe responsabilizar o prefeito à época, Pedro Taborda 
Desplanches, com fundamento no artigo 85, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005 (a Lei Orgânica do TCE-PR)", 
explicou o relator, no voto.  Bonilha reiterou que a regularização dos débitos não afasta o caráter irregular da conduta, "até porque 
o inadimplemento perdurou por considerável período de tempo, de modo que o ressarcimento de valores é medida que se impõe 
pelo efetivo dano ao erário", afi rmou. O descumprimento da obrigação previdenciária gerou dano à administração municipal, 
que teve que arcar com encargos que não seriam devidos no caso de repasse regular. O relator acompanhou, parcialmente, o 
parecer da unidade técnica, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofi m) e integralmente o opinativo do Ministério Público 
de Contas (MPC-PR). A decisão foi tomada na sessão do Tribunal Pleno do dia 23 de março. Os prazos para recurso passaram a 
contar a partir de 30 de março, dia útil seguinte à publicação do Acórdão nº 1252/17, Tribunal Pleno, na edição nº 1.563 do Diário 
Eletrônico do TCE-PR (DETC).  Pedro Taborda nega as irregularidades e diz que vai recorrer da decisão.

A equipe da Vila Nova foi campeã do 1º Torneio do 
Trabalhador do Arroz Cajueiro em Faxinal, realizado no feriado 
de segunda-feira (01), no campo da empresa Arroz Cajueiro. 
Mais uma vez a parceria do empresário Osni Humenhuk trouxe 
um evento esportivo para Faxinal, o empresário que há 22 anos 
promove o torneio de torcidas no início do ano, agora lançou 
a idéia, e o Torneio do Trabalhador foi realizado com muito 
sucesso. Com a participação de 8 equipes, o torneio teve como 
campeã a equipe da Vila Nova, que venceu a fi nal pelo placar 
de 4 a 1 o Arroz Cajueiro. Um dos jogos mais empolgantes 
do torneio, foi a semi-fi nal entre Cajueiro e Prefeitura que 
terminou empatado por 2 a 2 no tempo normal e o Cajueiro 
venceu nos pênaltis. A equipe que disputou a outra semi-fi nal 
contra a equipe da Vila Nova, foi a equipe da Juventude. Os 
vereadores Marcílio (PSC) e Édi Willian (PPS) que estiveram 
presentes e participaram do torneio como técnico da equipe 
do Juventude e jogador da equipe da prefeitura, elogiaram a 
competição e parabenizaram Osni pela iniciativa. 

Informações e fotos da Tribuna Digital

Vila Nova é campeã do torneio do 
trabalhador em Faxinal

Um dos jogos mais empolgantes do torneio, 
foi entre Cajueiro e Prefeitura que terminou 

empatado por 2 a 2 

Grupo de Lula exigiu propina de US$ 133 milhões
Só isso?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e José Dirceu, ex-homem 
forte do governo petista, exigiram propinas de mais de 133 milhões de dólares 
dos cinco estaleiros que aceitaram repassar dinheiro sujo em troca de contratos 
na Sete Brasil. As revelações sobre a atuação do grupo na Sete, empresa 
criada em 2010 para gerir ativos do pré-sal, foram feitas na sexta-feira pelo 
ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, em depoimento ao juiz 
Sergio Moro. No depoimento que prestou a Moro em uma tentativa de fechar 
enfi m um acordo de delação premiada – capaz de amenizar os 57 anos de 
prisão a que ele foi condenado até agora -, o ex-diretor disse que, ao contrário 
do que usualmente era recolhido em propina para dirigentes da Petrobras e 

para o PT, partido que controlava a Diretoria de Serviços da estatal, os petistas fi cariam com percentual maior do que os demais 
dirigentes da petroleira. Em contratos comuns, a arrecadação de propina seguia a regra de 1%, sendo 0,5% para o PT e 0,5% 
para a “casa”, referência aos diretores que participavam do esquema criminoso. Na Sete, no entanto, Lula, Dirceu e o PT fi cariam 
com dois terços do percentual de 1% de propina, pago pelas empresas que buscavam contratos. Renato Duque estima que 
esses dois terços, equivalem a impressionantes 133 milhões de dólares. A Sergio Moro o ex-diretor da Petrobras afi rmou que 
os valores que cabiam a Lula eram administrados pelo ex-ministro Antonio Palocci, também réu na Operação Lava-Jato e mais 
novo candidato a delator do petrolão. Na versão apresentada ao juiz da 13ª Vara de Curitiba, o ex-dirigente detalhou como foi 
montado o esquema de cobrança de propina na Sete Brasil. “Os dois terços do partido político o Vaccari me informou que iriam 
para o Partido dos Trabalhadores, para o José Dirceu e para Lula, sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Ele 
afi rmou isso para mim. E eu, na época, conversei com Barusco e passei essa informação para ele. Falei: ‘Barusco, olha, você 
não está lidando com peixe pequeno. A gente está falando aqui de peixe graúdo’”, disse.

Temer diz que não pretende continuar na política após fi m do mandato
Graças a Deus! Mas será verdade?

O presidente Michel Temer (PMDB) afi rmou que não pretende continuar 
na vida política após terminar o mandato, em 2018. E também reforçou a 
posição de que não pretende concorrer a um novo mandato presidencial. 
"Aposentar-me nunca, jamais, mas eu não tenho intenção de continuar a 
atividade política, já cumpri meu papel", afi rmou em entrevista à RedeTV! 
gravada nesta terça-feira, 2, e exibida na noite de quinta (4). Temer voltou 
a dizer que espera aprovar as reformas até o fi m do mandato. "Só espero 
que as reformas deem certo e que não haja necessidade de pedirem para 
eu continuar", disse. O presidente afi rmou ainda, que acredita não ter errado 
durante seu mandato, que assumiu após o afastamento da petista Dilma 

Rousseff, em maio de 2016. "É possível que eu tenha errado aqui e acolá, mas não sinto que tenha errado", disse. Temer falou 
que, se cometeu erros, foram acidentais e não propositais.
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e a
Aborto não realizado

A gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. 
Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. 
A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego... 
Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou uns chás que, 
em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, 
buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, 
o chamado problema das mães que não desejam levar 
adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido 
e faltara. Laura voltou para casa preocupada, mil situações 
lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a 
adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo 
jovem pedindo-lhe algo que, na manhã seguinte não soube 
defi nir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem 
da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte 
voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a 
agradável sensação de tão doce quanto agradável Obrigado. 
Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras 
de agradecimento, enquanto de seu coração irradiava uma 
paz indefi nível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou 
todos os riscos e saiu vitoriosa...

Hoje, passados vinte e três anos do episódio, ouve 
emocionada seu belo e jovem fi lho pronunciar, do púlpito da 
solenidade de sua formatura, ante uma extasiada multidão: 
"...Agradeço sobretudo à minha mãe, que me alimentou o 
corpo e o Espírito, dando-me não só comida, mas carinho, 
companhia, amor e, principalmente, vida". E, olhando-a nos 
olhos, o fi lho pronunciou, num tom inconfundível: "Obrigado!" 
Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo Obrigado, doce e 
agradável de um sonho, há vinte e três anos...

A mulher que nega o ventre ao fi lho que Deus lhe confi a, 
nega a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre 
da criança indefesa a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a 
oportunidade de dar à luz um Espírito sedento de evolução, 
rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos 
superarem difi culdades e estreitarem laços de amizade e 
afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação 
de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. 
Permita-se sentir, daqui alguns meses, o agradecimento 
no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma 
chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui alguns anos, 
ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da 
Terra: os bracinhos frágeis da criança, num abraço carinhoso 
a lhe dizer: Obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer 
e crescer, e fazer parte desse Mundo negado a tantos fi lhos 
de Deus.

Todos nós voltaremos a nascer um dia... Se continuarmos 
negando oportunidades de reencarnação aos Espíritos 
com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez 
estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou 
pai, no futuro. Pensemos nisso! 

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
                 Com Mercúrio e Urano nos últimos 

                   graus de seu signo os arianos do ultimo 
decanato podem esperar uma semana repleta de 
mudanças repentinas e reviravoltas inesperadas, seja no 
seu ambiente domestico que no profi ssional. Situações 
tensas tendem a se romper, chegando ao seu ponto 
máximo de tensão. Tome cuidado para não provocar 
rupturas para depois se arrepender do acontecido. 
Aumenta o risco de acidentes e não somente no trânsito, 
por essa razão evite riscos desnecessários. De maneira 
geral, pense muito bem antes de abrir sua boca para dar 
opiniões e use a razão e não a emoção para se situar 
diante dos desafi os.

                       

                 
                   graus de seu signo os arianos do ultimo 

                          Peixes
                  Algumas situações de sua vida que 

                       você considerava resolvidas voltaram a 
lhe causar preocupações recentemente e você parece 
estar vivendo numa montanha russa de emoções. Você 
passa da esperança ao desespero, da alegria à tristeza 
com tanta rapidez que em muitos casos acaba exausto 
no fi nal do seu dia. Cuide-se, porque os altos e baixos 
emocionais são causadores de patologias e doenças. Se 
você puder, tire alguns dias de folga e vá recarregar suas 
energias em contato com a natureza e especialmente 
tomando banhos de cachoeira, se isso for possível. 
Meditação e yoga também podem ajudá-lo a estabelecer 
um bom equilíbrio entre o emocional e o racional.

                         

                  
                       você considerava resolvidas voltaram a 

                          Touro
            O Sol chega ao segundo decanato do seu 
            signo criando uma atmosfera de mudança, 
especialmente nos aniversariantes da semana que terão 
em sua Revolução Solar vários desafi os importantes no 
seu novo ano solar. A sua difi culdade em se adaptar a 
novas situações é piorada pela conjunção de Mercúrio 
ao Sol, aspecto que causa uma perturbação mental que 
promove uma tensão nervosa elevada desafi ando o seu 
equilíbrio físico e mental. Os taurinos, de maneira geral, 
precisam exercitar a sua proverbial paciência e relaxar 
em atividades de lazer como caminhadas e passeios 
ao ar livre. O contato com a natureza tem um poder 
salutar sobre os natos do seu signo, constantemente 
tensos e predispostos a explosões!

                       

            O Sol chega ao segundo decanato do seu 
            signo criando uma atmosfera de mudança, 

                         Gêmeos
                    Marte em seu signo estimula suas 

                      suprarrenais promovendo uma urgência 
interna que pode ser canalizada em atividades muito 
úteis para o campo profi ssional. Você pode adiantar 
algumas tarefas, fazer novos contatos e ainda tirar da 
gaveta aqueles projetos que estavam em compasso 
de espera. Os aspectos astrológicos da semana são 
favoráveis a mudanças, porém você precisa ter muita 
cautela antes de promover grandes transformações em 
sua vida. Uma avaliação superfi cial da sua real situação 
pode lhe custar caro no futuro. Seja cuidadoso no 
trânsito, pois estará bastante sujeito a sofrer acidentes e, 
sobretudo, evite qualquer discussão: pode ser perigoso.

                       

                    
                      suprarrenais promovendo uma urgência 

                         Câncer
                            As confi gurações astrológicas desta 

                              semana iniciam com uma Lua em Libra, 
favorecendo as amizades e os contatos sociais. Porém, 
a Lua Cheia pode promover verdadeiras tempestades 
em seu emocional e se você não for capaz de se 
controlar, explosões de raiva causadas por frustrações 
serão capazes de provocar verdadeiros estragos em sua 
vida particular. Se você tiver difi culdade para manter 
o equilíbrio, tire algumas horas de folga e vá dar um 
passeio: o contato com a natureza o ajudará a recuperar 
o bem-estar físico e emocional. Nesse caso terá mais 
capacidade para resolver os desafi os que a vida lhe 
apresenta! Confi e mais em você mesmo.

                       

                            
                              semana iniciam com uma Lua em Libra, 

                         Leão
                                  Por causa da atual confi guração 
                 astrológica você conseguirá mais clareza 
para avaliar a sua situação econômica e poderá então 
resolver algumas pendências que estão lhe tirando o 
sono há algum tempo. Mude a sua perspectiva e procure 
novas abordagens diante dos desafi os mais prementes. 
O cosmo lhe promete mudanças em breve, portanto 
esteja preparado: há sempre um plano B possível. Pense 
bem antes de tomar qualquer decisão apressada, pois 
no atual contexto os erros de cálculos são bastante 
comuns. Aconselhe-se com seus entes queridos e acolha 
eventuais sugestões, sem arrogância. Para acalmar a 
sua mente, tire algumas horas de folga e faça alguma 
atividade física.

                       

                                 
                 astrológica você conseguirá mais clareza 

                           Virgem
                    Você se encontra num período de 

                   tranquilidade e parece navegar em águas 
calmas. Algumas situações que lhe pareciam confusas 
estão fi cando mais claras e você consegue se situar 
melhor, podendo resolver as suas pendências com 
maior clareza mental. Deste jeito, seus objetivos 
fi cam mais perto da realização e você melhora a sua 
autoconfi ança. Os laços familiares também parecem 
estar mais harmoniosos melhorando também os 
relacionamentos íntimos e amorosos. Este clima pode 
ser útil para resolver uma pendência sentimental que, 
com um bom dialogo, abrirá o campo para uma mudança 
da situação atual. Confi e na sua intuição.

                       

                    
                   tranquilidade e parece navegar em águas 

                           Libra
               Algumas de suas metas parecem estar 

                       fora de seu alcance e em alguns momentos 
você pode se sentir inclinado a jogar a toalha. Não faça 
isso, libriano! Pense em quanto você já conquistou 
nesses últimos tempos e use toda a sua capacidade de 
adaptação para enfrentar as situações que estão em 
constante mutação. Os tempos atuais não proporcionam 
nenhuma tranquilidade com as inúmeras reviravoltas 
que a vida cria o tempo todo. Talvez você precise 
simplesmente mudar a sua abordagem para encontrar 
algumas brechas naquelas situações que se apresentam 
mais difíceis e insuperáveis. Abra-se também para 
novas possibilidades afetivas.

                       

               
                       fora de seu alcance e em alguns momentos 

                        Escorpião
                             Você precisa tomar cuidado com as 

                            suas mudanças de humor, pois novos desafi os 
poed aparecer diante de você a cada dia e para dar conta 
de cada situação você precisará de muito equilíbrio 
emocional e mental. Sua necessidade de controlar tudo 
ao seu redor pode se revelar um verdadeiro fardo. Por 
que não compartilha as suas preocupações com seus 
colaboradores e parceiros? Confi e mais nos outros se 
quiser tornar a sua vida mais leve e tente encontrar a 
sua paz interior sendo mais compreensivo, inclusive 
com seus companheiros amorosos. Canalize a energia 
em excesso para atividades esportivas ou em longos 
passeios em contato com a natureza.

                       

                             

                            suas mudanças de humor, pois novos desafi os 

                       Sagitário
                        As confi gurações astrológicas 

                         atuais promovem nos sagitarianos 
uma sensação de frustração, seja por causa da situação 
econômica complicada, seja por causa de situações 
emocionais e amorosas que não estão conseguindo 
lhe oferecer a necessária e tão almejada segurança. 
Certamente a retrogradação de Saturno em seu signo 
parece reforçar essa sensação, porém você já superou a 
maior parte dos desafi os que esse Senhor do Carma lhe 
apresentou, por isso, não deve largar a toalha justamente 
agora para se deixar arrastar num estado de depressão e 
desesperança. Cuide principalmente da sua saúde, pois 
pode sofrer de dores nas articulações e nos quadris.

                       

                        
                         atuais promovem nos sagitarianos 

                       Capricórnio
                  Você se sente bastante cansado, pois

                  parece não conseguir os resultados desejados 
diante de situações que não parecem se resolver 
adequadamente. A cada dia você parece ter um novo 
incêndio para apagar! As confi gurações astrológicas 
desta semana anunciam novos desafi os e mudanças 
inesperadas nas situações que você considerava já 
resolvidas. Você vai precisar de um pouco mais de 
recuo para avaliar melhor cada caso e dessa forma 
poderá encontrar novas maneiras para superar os seus 
desafi os pessoais. Contente-se com os pequenos êxitos 
que ainda consegue obter em sua vida diária e cuide de 
sua saúde. Que tal uma visita ao dentista?

                       

                  
                  parece não conseguir os resultados desejados 

                          Aquário
                   Os aquarianos desfrutam de 

                confi gurações astrológicas favoráveis e 
podem preparar com confi ança seus novos planos 
profi ssionais, capacitados pelo aspecto favorável de 
seus dois regentes, Urano e Saturno. Aproveite para 
avaliar seus projetos e reestruture o que for necessário, 
usando a criatividade e a originalidade que lhe são 
peculiares. Lembre-se de que nem tudo depende de 
você e que muitas situações se resolvem por si só, 
sem a sua intervenção direta. Tenha mais confi ança no 
Criador que sabe o que é bom para você. Pergunte-se 
humildemente: o que eu devo aprender com essa 
situação? Como posso fazer isso melhor?

                         

                   
                confi gurações astrológicas favoráveis e 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Sem ninguém no cargo vice-presidência 
gasta R$ 300 mil em 3 meses

Deve ser o Fantasminha!
O cargo de vice-presidente de República está vago desde 

que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi cassada e Michel 
Temer (PMDB) assumiu, em agosto de 2016. Contudo, o 
gabinete, que possui apenas um servidor, gastou R$ 361,8 mil 
nos três primeiros meses deste ano, de acordo com a Folha de 
S. Paulo. Segundo consta no Portal da Transparência, os custos 
foram com luz, água, copiadoras, limpeza e cozinha. Com uma 
única empresa de contratação de mão-de-obra terceirizada, 
o gasto foi de R$ 72,4 mil. Para fazer uma comparação, os 
gastos da Vice-Presidência foram superiores ao da Secretaria 
de Governo, que custou R$ 17,9 mil aos cofres públicos no 
mesmo período, estando em plena atividade. O único funcionário 
do gabinete da vice-Presidência recebe R$ 2.220,16 por mês. 
Ele é responsável por responder pedidos de Lei de Acesso à 
Informação, fazer relatórios de gestão e controle de despesas 
e acompanhamento de processos com órgãos de controle, 
segundo informado pelo Planalto. Procurado pela Folha, 
o Palácio do Planalto afi rmou que a vice-Presidência tem 
"obrigações institucionais", o que justifi ca a presença de um 
funcionário. "Verifi ca-se que não há a fi gura do vice-presidente, 
mas permanece o órgão com todas as suas atribuições e 
responsabilidades legais", explicou. O governo informou ainda 
que o gabinete segue responsável pela manutenção e controle 
de seu patrimônio, como o Palácio do Jaburu, pagamento 
de contratos continuados (água, luz, telefone, manutenção 
predial e limpeza) e de despesas inscritas em restos a pagar, 
como executadas no exercício anterior e liquidadas no atual. 
Como Temer ainda vive no Jaburu, há despesas adicionais 
para este setor, mas, segundo o Planalto, "serão ressarcidas" 
por meio de transferência bancária "entre a Presidência e a 
Vice-Presidência." Desde que Temer assumiu, o presidente 
da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) é quem ocupa o gabinete 
presidencial quando o presidente está em viagem para o exterior.

Dirceu chega a Brasília aos gritos de ladrão
Elogio!

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu chegou de carro 
às 21h25 desta quinta-feira ao prédio onde mora em Brasília. 
O petista, que deixou a cadeia em Curitiba na quarta, foi 
hostilizado por cerca de 50 pessoas ao chegar ao local. Alguns 
dos manifestantes conseguiram invadir a garagem do edifício 
e deram socos no carro que transportava o ex-ministro. Um 
efetivo de 15 policiais militares do Distrito Federal conteve o 
grupo, que gritava “Fora, Dirceu” e “Dirceu ladrão, seu lugar é 
na prisão”. Antes da chegada do ex-ministro, os manifestantes 
também criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), com palavras de ordem como “Supremo Tribunal, 
vergonha nacional”. Em protesto contra Ricardo Lewandowski, 
um dos três juízes que votaram pela soltura, um boneco infl ável 
de 13 metros retratando o ministro do STF com uma estrela do 
PT no peito foi colocado ao lado do prédio de Dirceu.

TSE decide cassar governador e vice do Amazonas
O primeiro de muitos!

Por 5 a 2, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na 
quinta-feira, 4, cassar o governador do Amazonas, José Melo 
(PROS), e o vice, Henrique Oliveira (Solidariedade) por compra 
de votos, mantendo decisão do Tribunal Regional Eleitoral 
amazonense (TRE-AM) do ano passado.  Mesmo cabendo 
recurso no próprio TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF), 
os ministros determinaram que o governador e o vice, sejam 
afastados imediatamente dos cargos e novas eleições diretas 
sejam convocadas. Votaram pela cassação do mandato do 

governador e do vice os ministros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Herman Benjamin, Admar Gonzaga e Rosa Weber. O 
governador é acusado de participar de um esquema de compra 
de votos que teria benefi ciado sua reeleição na campanha de 
2014. O julgamento de José Melo foi suspenso no dia 23 de 
março depois do pedido de vista (mais tempo para análise) 
da ministra Luciana Lóssio, que nesta manhã votou contra a 
cassação, acompanhando o relator, Napoleão Nunes.

Sugerida redução da maioridade para 15 anos em casos de estupro e assassinato
Antes tarde do que... 

Chegou à Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado mais uma idéia legislativa 
apresentada por meio do portal e-Cidadania e que recebeu 
mais de 20 mil manifestações de apoio dos internautas, número 
necessário para que uma idéia seja encaminhada para exame 
dos senadores. Transformada em Sugestão Legislativa 12/2017, 
a idéia pede a redução da maioridade penal para 15 anos de 

idade nos casos de estupro e de homicídio. Na CDH, a sugestão 
aguarda designação de relator, que deverá opinar pela sua 
transformação em projeto de lei ou pelo seu arquivamento. 
Na quarta-feira (3), a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) aprovou o projeto que possibilita o aumento 
do tempo de internação de menores acusados de cometer atos 
considerados crimes hediondos.

Juristas pedem impeachment de Gilmar Mendes
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República se 
manifeste sobre uma ação de autoria de um grupo de juristas 
que defende o impeachment do também ministro do STF 
Gilmar Mendes. O pedido foi apresentado ao Supremo pelo 
ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles e mais 
quatro juristas, em dezembro, após o então presidente do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), arquivar dois pedidos 
de impeachment contra Gilmar. O mandado de segurança do 
grupo de juristas tem como objetivo forçar o Senado a dar 
andamento ao pedido de impeachment. Eles alegam que Renan 
deveria ter levado o pedido de impeachment à Mesa Diretora 

do Senado e não arquivá-lo por conta própria. Para justifi car o 
pedido, os juristas afi rmam na ação encaminhada a Fachin que 
Gilmar tem “envolvimento em atividades político-partidárias” 
e participa de julgamentos “de causas ou processos em que 
seus amigos íntimos são advogados” e “de causas em que é 
inimigo de uma das partes”. Os juristas dizem que Gilmar atua 
em julgamentos nos quais deveria se considerar suspeito. O 
despacho de Fachin para que a PGR se manifeste foi assinado 
na segunda-feira da semana passada, 24, antes da sessão da 
Segunda Turma em que foram concedidos habeas corpus tanto 
ao pecuarista José Carlos Bumlai e quanto ao ex-assessor do 
PP João Cláudio Genu, que ocorreu na terça-feira (25).

Começam as inscrições para o Enem 
A Secretaria de Estado da Educação informa que as 

inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
começam às 10h de segunda-feira (08) e vão até 19 de maio, 
exclusivamente pela internet, na página enem.inep.gov.br/
participante. O interessado deve informar seu Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e o número do documento de identidade, 
além de um endereço de e-mail para receber avisos do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), autarquia do Ministério da Educação responsável pelo 
exame. A taxa de inscrição do Enem foi reajustada de R$ 68 para 
R$ 82, mas estão isentos do pagamento todos os alunos da rede 
estadual paranaense que concluem o ensino médio este ano, 
matriculados em qualquer modalidade. Cerca de 90 mil alunos 
serão contemplados por esta isenção. Municípios do Vale do 
Ivaí que contarão com a prova do Enem este ano: Apucarana; 
Arapongas; Ivaiporã; Jandaia do Sul; e Mauá da Serra. 

Prazo para lista única para cirurgias eletivas no SUS em todo Brasil
O Ministério da Saúde deu prazo de 40 dias para que cada 

estado organize a espera por cirurgias eletivas no SUS numa 
lista única. O Ministério já tinha exigido que cada estado reunisse 
as informações de espera, o prazo terminou em abril, mas 
as fi las continuam desorganizadas, por isso, o órgão decidiu 
endurecer a cobrança. As Secretarias de Saúde pouco mais 
de um mês para criar os cadastros únicos. Quem não enviar 

as informações, vai fi car de fora da distribuição dos R$ 360 
milhões para os mutirões de cirurgias e terão bloqueados futuros 
repasses. É uma tentativa de reduzir as fi las de espera. Nem 
mesmo o Sistema Único de Saúde, o SUS, sabe o número 
certo de brasileiros que precisam de cirurgia eletiva e muito 
menos em quais especialidades. Estima que sejam no mínimo 
800 mil pessoas.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Crianças poderão ser registradas na cidade de residência dos 
pais

Uma medida provisória publicada na quinta-feira (27) no Diário Ofi cial da União 
autoriza que a naturalidade da criança seja defi nida no momento de registro entre a 
cidade de nascimento ou a cidade de residência da mãe. Até então, a lei permiti a que 
a certi dão de nascimento registrasse apenas o local onde ocorreu o parto do bebê.  
A Medida Provisória 776/2017 atende a um pedido de municípios que não possuem 
maternidades e, a parti r de agora, poderão registrar nati vos de suas localidades. 
No Paraná, por exemplo, dos 399 municípios, 105 possuem serviços de parto pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). “Nem todos os nossos municípios têm capacidade 
de gerir grandes equipes de saúde. Então, a gestante deve ser atendida em um 
local que garanta uma assistência adequada. Mas, não por isso, as cidades devem 
fi car sem registros de nascimento em suas localidades. A alteração desse modelo 
também é um benefí cio para as famílias que desejam que esse registro seja feito 
no local em que a criança irá residir”, comenta o secretário de Estado da Saúde do 
Paraná, Michele Caputo Neto. Carolina, fi lha da administradora Alessandra Viapiana, 
nasceu no dia 12 de abril deste ano. Por ser uma gravidez de alto risco, a moradora 
de Pato Branco, na região sudoeste do Estado, precisou ter seu parto realizado 
em Curiti ba. “Acabei fazendo o registro dela como nascida na capital mesmo, mas 
gostaria muito que minha fi lha ti vesse a cidade em que moramos na identi dade”, 
conta a mãe. De acordo com o Governo Federal, a decisão também vai facilitar o 
controle da natalidade com o levantamento mais seguro dos dados populacionais 
de cada município do país. As informações também vão facilitar o desenvolvimento 
de ações e políti cas públicas da área de saúde.
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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, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais  
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Candido Bastiani, R$ 600,00 
mensais  
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Madre Joana Angélica 39 Jd 
Adram, R$ 390,00 mensais 
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
e sala comercial, Rua Deodoro 
Antunes Ribeiro, 584 Centro, R$ 
800,00 mensais 
11) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 359, 
centro R$ 600,00 mensais  
12) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 mensais 
13) Sobrado 3 quartos, Rua Ismael 
Pinto Siqueira 436, centro, R$ 
1.000,00 mensais   
14) Sobrado dois quartos, Rua 
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 
660,00 mensais

1. Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00 
2. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis) 
3. Terreno 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00 
4. Terreno 288m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
5. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
6. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00  
7. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
8. Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 
Av Brasil 1142, R$ 850.000,00  
9. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
10. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
11. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00 
12. Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00 
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

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. Consulte Valor. 

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí. 

Asfalto. Consulte Valor.

-Terreno de 15,50X22 341m² Rua Rio 

Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor 

R$110.000,00.

- Sítio 30 alq. 07 mecanizado e possibilidade 

de mecanizar mais 04alq. 17alq de pastagem 

e 06alq de reserva legal. Consulte Valor. 

-Fazenda de 226,63 alq., 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. 

Valor R$120.000,00. 

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

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

R$110.000,00. 

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m² 

de construção(laje). Consulte Valor. 

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno 

150m². Financia-se Valor: R$100.000,00.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor 

R$150.000,00. 

- Casa Alvenaria Jd. Pedro Gonçalves da 

Luz Rua 05: Valor R$120.000,00. 

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal. 

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: Minha 

Casa Minha Vida. Valor R$105.000,00.  

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal. 

- Casa Alvenaria: Construção nova de Laje 

ou forro PVC.  

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. Valor 

R$215.000,00. 

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02 

quartos. Valor R$590,00 mensal. 

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$1.240,00 mensal. 

-Sala Comercial – Centro: com wc e 

blindex. Em frente à Prefeitura. Valor 

R$937,00 mensal. 

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


