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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS

Requerimento nº016/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal

mandar roçar o cemitério Cristo Rei no distrito de Ribeirão Bonito.
Requerimento nº017/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal
entrar em contato com a empresa responsável para arrumar as ruas
daniﬁcadas do conjunto Residencial pinheiros.
- 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)

ESTARRECEDOR!!!
Parte 01

O Procurador da República, Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava-Jato, compartilhou
e estamos copiando aqui a Análise de José Padilha, colunista de O Globo, sobre o Mecanismo de
Exploração da Sociedade Brasileira (aquilo que todos nós já sabemos mas que agora está bem explícito).

"A importância da Lava-Jato
Vinte e sete enunciados sobre a oportunidade de desmontar o mecanismo de exploração
da sociedade brasileira:
1) Na base do sistema político brasileiro, opera um mecanismo de exploração da sociedade
por quadrilhas formadas por fornecedores do Estado e grandes partidos políticos. (Em meu último
artigo, intitulado Desobediência Civil, descrevi como este mecanismo exploratório opera. Adiante, me
refiro a ele apenas como “o mecanismo”.)
2) O mecanismo opera em todas as esferas do setor público: no Legislativo, no Executivo,
no governo federal, nos estados e nos municípios.
3) No Executivo, ele opera via superfaturamento de obras e de serviços prestados ao
estado e às empresas estatais.
4) No Legislativo, ele opera via a formulação de legislações que dão vantagens indevidas a
grupos empresariais dispostos a pagar por elas.
5) O mecanismo existe à revelia da ideologia.
6) O mecanismo viabilizou a eleição de todos os governos brasileiros desde a retomada
das eleições diretas, sejam eles de esquerda ou de direita.
7) Foi o mecanismo quem elegeu o PMDB, o DEM, o PSDB e o PT. Foi o mecanismo quem
elegeu José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio
Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer.
8) No sistema político brasileiro, a ideologia está limitada pelo mecanismo: ela pode balizar
políticas públicas, mas somente quando estas políticas não interferem com o funcionamento do
mecanismo.
9) O mecanismo opera uma seleção: políticos que não aderem a ele têm poucos recursos
para fazer campanhas eleitorais e raramente são eleitos.
10) A seleção operada pelo mecanismo é ética e moral: políticos que têm valores
incompatíveis com a corrupção tendem a ser eliminados do sistema político brasileiro pelo
mecanismo.
11) O mecanismo impõe uma barreira para a entrada de pessoas inteligentes e honestas
na política nacional, posto que as pessoas inteligentes entendem como ele funciona e as pessoas
honestas não o aceitam.
12) A maioria dos políticos brasileiros tem baixos padrões morais e éticos. (Não se sabe se
isto decorre do mecanismo, ou se o mecanismo decorre disto. Sabe-se, todavia, que na vigência do
mecanismo este sempre será o caso.)
13) A administração pública brasileira se constitui a partir de acordos relativos a repartição
dos recursos desviados pelo mecanismo.

Requerimento nº018/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal
instalar um orelhão (telefone público) no conjunto residencial pinheiros
nas proximidades do Fórum eleitoral.
Pedido de Informação nº01/2017 – solicito informação se o
pagamento do consórcio CISVIR esta em dia, pois pacientes foram até a Clinica Picinatto em
Arapongas e não foram atendidos. Peço informação onde esta o problema se é com a Clinica
Picinatto, se é com o CISVIR ou se realmente o município não pagou.

AUTO POSTO

PILAR

(43) 3474-1241

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR
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LINGUA DE FOGO
Segundo um sapo esforçado - Deu a lógica no truco

Dito num buteco - A dupla dinâmica foi alvejada.

no Bar do Hipólito em Faxinal, o Time da cidade bateu o

O bate ta mancando e o Rob ta cá asa quebrada. Há

Time dos Conjuntos. Tem revanche?

suspeita de que foram, o Pinguim e o Coringa!

Cumpadre contrata um assador pro niver da

Valeti foi pego no ﬂagra em banheiro de rodoviária,

cumadinha, leva cobertor pro negão e quando acaba a

com as calças arriadas e agarrado na patente. Que aço!

festinha o valeti ﬁca roncando. Madeiraaa!

Dizem que não passa da Semana Santa.

Dizem que na Terra da Uva a coisa ta feia, a mamata
ta acabando. Será? Há que diga o contrário!
Véinho toma todas e ofende as amigas em
lanchonete. Toma vergonha na cara. Que aço!

Tem loiras preocupadas com a Língua, só se
preocupa quem deve!
De um cidadão alerta – Vi mais dois carros públicos
passeando fora de horário.

De um cidadão bem informado - Luluzinho da

Teve gente que bebeu todas no aniversário do

Terra da Madeira não paga nem promessa, ta há três

cumpadi e na hora de ir embora queria pegar o caminho.

anos devendo em borracharia e devendo da campanha

Será o caminho do Cadeado? Hhuuiii!
O aniversário na casa da Tia foi um Show: morena

passada. Vamo pagá!
Valeti pega celular da cumadi e vê uma mensagem

toma todas e destripa o mico e outra bebe todas e vai

do cunhado durma com os anjos e sonhe comigo. É

embora guinchada. É as cumadis da pingaiada. Qui aço!
Filosofando - O problema não é falar de mim, o

roça! Fuja loko!
Tão dizendo que cumadinha moreninha meteu o pé
no jacó do valeti. Deu chifre na parada. É a cornitude!
Na Terra do Boi, a cumadi diz que ta no cio, mas
não tem nem um cachorro atrás dela. Credo! Isso já é
apelação!
Miss ﬂacidez só ta que corneia a luluzinha, com
direito a beijinho em público e lapada na jandira nas
alturas. E a cumadinha só usando a touca de touro. É a
tar da cornitude!

(43) 9933-4422

problema é o que tenho pra falar dos outros! Pei pei pei!
É feio dormi sentado no buteco depois de tomar
todas. Te cuida pingaiada! A morte ta com a foice na
mão!

Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

PARA REFLETIR
"Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz
você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você, e
principalmente, a gostar de quem também gosta de você."
Mario Quintanda

ATENÇÃO
Enxaqueca não é dor de cabeça
Trinta milhões de brasileiros têm enxaqueca. E quem mais sofre são as mulheres. Um estudo feito nos Estados Unidos
mostrou que as mulheres que têm enxaqueca correm um risco muito maior de desenvolver doenças cardiovasculares, como
infarto e AVC. Mais grave ainda, se elas usam anticoncepcionais. Para explicar os riscos e a prevenção, o Bem Estar, convidou
o cardiologista Roberto Kalil, consultor do programa, e a neurologista Doutora Thaís Villa, chefe do setor de Cefaleias da
Unifesp. A enxaqueca é uma doença que pode tornar a pessoa incapacitada. Ela deve ser tratada com muita seriedade e
controle porque aumenta o risco de AVC e infarto, assim como a hipertensão, o colesterol alto e o tabagismo. A enxaqueca
é hereditária e, na maioria dos casos, a automedicação pode ser uma cilada. A dica é registrar as manifestações e crises
em um caderno de anotações. Fatores como duração e horários predominantes, intensidade e localização da dor, sintomas
acompanhantes, situações desencadeantes, entre outros, devem ser observados. A alimentação de quem tem enxaqueca deve
ser balanceada, com intervalos regulares entre uma refeição e outra. O jejum é um importante desencadeante da cefaleia.
Evitar o uso de substâncias estimulantes em excesso, como a cafeína, também é importante, assim como manter uma rotina
de sono. Dormir pouco ou muito pode provocar crises.

www.facebook.com/jornalsonegocios
jornal.sonegocios@hotmail.com
Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não
reﬂetindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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Palocci era o Italiano diz executivo da
Odebrecht
Em audiência o executivo Fernando Sampaio Barbosa, do
grupo Odebrecht, aﬁrmou que o apelido "Italiano", mencionado
em e-mails e planilhas da empreiteira, é uma referência ao
ex-ministro Antonio Palocci, preso pela Operação Lava Jato.
"A gente sabia que o Italiano era o Palocci. Eu sabia, tinha
sido informado pelo Márcio Faria [outro executivo do grupo",
declarou ao juiz Sergio Moro. É a primeira vez que um diretor da
Odebrecht conﬁrma em juízo a ligação entre o ex-ministro e o
apelido, mencionado em planilhas que relatam o pagamento de
R$ 128 milhões em vantagens indevidas, segundo o Ministério
Público Federal. Barbosa, que preside o estaleiro Enseada
Indústria Naval (integrante do grupo Odebrecht), foi chamado
como testemunha de Marcelo Odebrecht, réu na ação que acusa
Palocci de ser um "intermediário" da empreiteira. O executivo,
porém, negou irregularidades na negociação de um contrato de
sondas com a Petrobras, que, segundo a denúncia do Ministério
Público, gerou o pagamento de US$ 10 milhões em propina
para o casal de publicitários João Santana e Mônica Moura,
entre 2011 e 2012. Ele disse que jamais tratou de assuntos
escusos com os diretores da Odebrecht e que só conhece
Palocci "da imprensa, da televisão". "Nunca estive com ele",
disse."Eu não tinha contato [com Palocci], não fazia parte do
meu escopo. Provavelmente era uma relação que o Marcelo
Odebrecht tinha com ele. Mas eu não participava e não sugeri
nenhuma estratégia nesse sentido", aﬁrmou.

Segundo delação TC/SP recebia suborno
para aprovar contratos
Tá tudo dominado!

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recebia
propina da Andrade Gutierrez para aprovar licitações e
contratos de obras no Estado. A aﬁrmação consta em delações
premiadas de um executivo e de um ex-diretor da empresa.
O Tribunal de Contas paulista, formado por sete conselheiros
nomeados pelo governador, é o segundo mais importante do
país, só atrás do Tribunal de Contas da União. Segundo um
dos depoimentos, a empreiteira pagava cerca de 1% do valor
do contrato, em espécie, para Eduardo Bittencourt Carvalho,
ex-conselheiro do órgão. Ele chegou a ser afastado, em 2011,
depois que o Ministério Público o acusou de enriquecimento
ilícito, mas conseguiu uma decisão favorável do Supremo
Tribunal Federal (STF) e voltou ao cargo, em 2012. Segundo
um dos depoentes, Bittencourt dividia o valor com os outros
conselheiros. A exceção era Antonio Claudio Alvarenga. Ou
seja, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues,
Fulvio Julião Biazzi, Renato Martins Costa e Robson Marinho
também participavam de esquema. Já o outro delator disse que
todos os conselheiros, sem exceção, recebiam o dinheiro. O
quadro citado se refere aos anos de 1990 até 2012, quando
houve mudança na composição. Atualmente, apenas Citadini,
Costa e Rodrigues continuam no órgão. A intenção da Andrade
Gutierrez era conseguir aprovação de licitações e contratos
principalmente em relação às obras do matrô da capital paulista.
As informações são da Folha de S. Paulo.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 13/03 a 19/03
Farmácia Droga Star
99929-1041

PGR pedirá investigação de aliados de Temer
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve pedir
ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para
investigar os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira
Franco (Secretaria-Geral da Presidência), além de senadores
do PMDB e do PSDB, que foram citados nas delações da
Odebrecht na Lava Jato. Segundo matéria publicada pela
"Folha de S. Paulo", outros nomes de ministros do governo do
presidente Michel Temer podem ser listados para investigação,
como, por exemplo, Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia e
Comunicações). Janot também vai solicitar o desmembramento
para instâncias inferiores de casos envolvendo políticos sem foro
privilegiado, que foram mencionados nas delações, como é o
caso dos petistas e ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio

03

Lula da Silva, os ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci,
o marqueteiro João Santana, governadores, ex-governadores e
ex-parlamentares. Da bancada do PMDB no Congresso, Janot
vai requerer que sejam investigados o presidente do Senado,
Eunício Oliveira (CE), o líder do partido e ex-presidente, Renan
Calheiros (AL), e os senadores Edison Lobão (MA) e Romero
Jucá (RR). Além dos tucanos José Serra (SP) e Aécio Neves
(MG). O procurador-geral da República quer entregar todos os
pedidos juntos na semana que vem para o relator da Lava Jato
no Supremo, Edson Fachin, e deve ainda sugerir diligências,
como depoimentos e quebra de sigilos, bancários e ﬁscal.
Segundo apurou o Jornal, mais de 40 requerimentos devem
ser enviados ao STF.

Safra deve superar 222 milhões de toneladas
A safra 2016/17 de grãos deve chegar a 222,9 milhões de
toneladas, um aumento de 19,5% em relação a anterior, na qual
foram produzidas 186,6 milhões de toneladas. O levantamento
é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e foi
divulgado na quinta-feira, 9 de março. Segundo a companhia,
a expectativa de crescimento deve-se à recuperação da
produtividade média das culturas, agora livres da inﬂuência
das más condições climáticas da safra passada Outro possível
motivo é o aumento da área, que será ampliada em 2,8% em
relação à safra anterior e pode chegar a 60 milhões de hectares.
Esse prognóstico inclui culturas de segunda safra. Um dos
destaques é a soja, para a qual o crescimento projetado é de
12,8%. A produção deve ultrapassar 107 milhões de toneladas,
um aumento de aproximadamente 12,2 milhões. A área deve ser
ampliada em 1,9% e chegar a 33,9 milhões de hectares. Já o
milho deve alcançar 89 milhões de toneladas (33,7% superior),
com 29,3 milhões de toneladas para a primeira safra e 59,7
milhões para a segunda. A área total deve ser de 16,8 milhões

de hectares (5,3% acima da safra anterior). Juntos, milho e
soja, representam quase 90% do total de grãos produzido no
País. A Conab vem apresentando, desde o último levantamento,
estimativa desagregada de produção de arroz cultivado nos
sistemas sequeiro e irrigado, além dos números da expansão
da irrigação no Brasil e sua importância na safra de grãos. A
previsão total de arroz, neste 6º levantamento, é de 12 milhões
de toneladas e aumento de 12,9% frente à safra anterior,
com 1,2 milhão de t de sequeiro e 10,8 milhões de irrigado. A
produção do feijão na primeira safra deve chegar a 1,38 milhão
de toneladas, resultado 33,6% superior à safra passada. São
862,2 mil toneladas para o tipo carioca, 318,3 mil para o preto e
201,5 mil para o caupi. Já o algodão pluma pode ter incremento
de 11,9% e chegar a 1,44 milhão de toneladas, mesmo com
redução de 3,1% na área cultivada. A preferência pelo cultivo
de soja é o que ocasionou a redução de áreas do algodão e do
arroz, o que não acontece com as demais culturas de primeira
safra. Fonte: Portal Brasil, com informações da Conab.

Segundo delação TC/SP recebia suborno para aprovar contratos
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recebia
propina da Andrade Gutierrez para aprovar licitações e
contratos de obras no Estado. A aﬁrmação consta em delações
premiadas de um executivo e de um ex-diretor da empresa.
O Tribunal de Contas paulista, formado por sete conselheiros
nomeados pelo governador, é o segundo mais importante do
país, só atrás do Tribunal de Contas da União. Segundo um
dos depoimentos, a empreiteira pagava cerca de 1% do valor
do contrato, em espécie, para Eduardo Bittencourt Carvalho,
ex-conselheiro do órgão. Ele chegou a ser afastado, em 2011,
depois que o Ministério Público o acusou de enriquecimento
ilícito, mas conseguiu uma decisão favorável do Supremo
Tribunal Federal (STF) e voltou ao cargo, em 2012. Segundo

um dos depoentes, Bittencourt dividia o valor com os outros
conselheiros. A exceção era Antonio Claudio Alvarenga. Ou
seja, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues,
Fulvio Julião Biazzi, Renato Martins Costa e Robson Marinho
também participavam de esquema. Já o outro delator disse que
todos os conselheiros, sem exceção, recebiam o dinheiro. O
quadro citado se refere aos anos de 1990 até 2012, quando
houve mudança na composição. Atualmente, apenas Citadini,
Costa e Rodrigues continuam no órgão. A intenção da Andrade
Gutierrez era conseguir aprovação de licitações e contratos
principalmente em relação às obras do matrô da capital paulista.
As informações são da Folha de S. Paulo.

Acordo de delação da Odebrecht prevê prisão sem condenação
Vale a pena ser bandido!

O acordo de delação premiada assinado entre 77 executivos,
ex-executivos e acionistas da Odebrecht e a ProcuradoriaGeral da República diz que os delatores devem cumprir as
penas deﬁnidas imediatamente após a homologação dos
depoimentos, que foi concluída no dia 30 de janeiro deste ano
pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen
Lúcia. Contudo, apenas cinco deles já foram condenados pela
Justiça. Isso quer dizer que os demais cumprirão pena sem
terem sido sentenciados por um juiz. Especialistas em direito que
analisaram o documento consideram as condições polêmicas.
Além do que as penas provavelmente serão mais brandas do
que se os executivos fossem formalmente investigados ou

denunciados e julgados. Boa parte deles deve cumprir apenas
prisão domiciliar. O professor de direito processual penal da
Faculdade de Direito da USP Gustavo Badaró, consultado
pela "Folha de S. Paulo", acredita que "um acordo assim não
deveria ter sido homologado". "A lei 12.850, que regula a
delação premiada, determina que haja três fases num acordo. A
primeira é a negociação. Depois, a homologação por um juiz. E
então a sentença, que será aplicada observando os benefícios
negociados. O que se fez no caso da Odebrecht não foi isso.
Existem pessoas que não foram sequer investigadas e vão
cumprir pena sem inquérito, sem denúncia e sem sentença",
disse Badaró ao jornal.
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O C O R R Ê N C I A S

Caminhoneta abarrotada de cigarros contrabandeados
Em Faxinal, uma caminhoneta abarrotada de cigarros oriundos
do Paraguai foi apreendida pela Polícia Militar, às 23:30 horas, de
segunda-feira, dia 06 de março, na PRC 272, próximo ao Bar Show.
Os soldados de plantão realizaram bloqueio na Rua Antonio Garcia da
Costa, quando foi avistada uma camionete de cor escura em atitude
suspeita, momento em que a equipe iniciou as buscas e a averiguação,
a ﬁm de localizar o referido veículo. Nas margens da rodovia, próximo
a uma boate, foi encontrado o condutor. Ele foi identiﬁcado com sendo
Leandro Spagnol, 22 anos, o qual foi submetido à busca pessoal
porem, nada de ilícito foi localizado em seu poder, mas no momento
em que a equipe se dirigiu em direção ao referido carro, o motorista
conseguiu fugir sentido a uma mata que existe nas proximidades.
Ficou constatado que o veículo tratava-se de uma GM/S10 de cor
cinza e cuja numeração do chassi não coincide com a placa e não
consta no registro do Detran. Também encontrava-se carregada com
cigarros contrabandeados e um rádio de comunicação, parecido com
os utilizados pela Polícia. O veículo foi apreendido e encaminhado até
o pátio do Pelotão, para que fossem tomadas as providências. Mas
tarde, tudo foi levado para a sede da Polícia Federal em Londrina.
Caminhoneta roubada é recuperada em Cruzmaltina
A equipe do Destacamento de Cruzmaltina recuperou uma
Chevrolet S-10 placas: AWD-6027, de Londrina, com queixa de roubo.
Segundo o Comando da 6ª Companhia da Polícia Militar, por volta
das 12h36min da data de segunda-feira, dia 06 de março, os policiais
estavam em patrulhamento quando receberam informação que havia
um veículo abandonado em uma propriedade rural, próximo a Fazenda
Limeira, trecho que liga com Grandes Rios. Chegando ao local os
soldados ﬁzeram contato com o funcionário da fazenda, Otílio, que
informou a equipe a localização da S-10. Após checagem no sistema,
foi constatado que a mesma possuía alerta de roubo, crime praticado
neste ano de 2017. O veículo foi entregue na Delegacia de Faxinal
para as providências.
Colisão frontal na Pedreira
Duas caminhonetes Fiat Strada se envolveram em uma colisão
frontal na tarde de sexta-feira, dia 10 de março, na Rodovia PR 453,
no local conhecido como Pedreira, a dois quilômetros de Borrazópolis,
sentido Cruzmaltina. Segundo informações, um veículo vermelho era
conduzido por Bruno Leal de Souza, de 19 anos, e que tinha como
passageiro Maurício da Oﬁcina. A batida foi contra uma Fiat Strada da
Cocari, conduzida por Daniel Cezar Ricarte de Camargo, de 21 anos.
O acidente provocou danos materiais, sendo que as três pessoas
citadas foram conduzidas para o Hospital Municipal, mas todas com
ferimentos leves. A causas do acidente, seriam apuradas.
Confusão termina em dois feridos em Rio Branco do Ivaí
Duas pessoas deram entrada no Hospital de Rio Branco do Ivaí,
vítimas de golpe de faca. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi
registrada no perímetro urbano, na Avenida Rio Branco. Um dos homens
que foi esfaqueado, disse que ao chegar do trabalho, deparou-se com
vários indivíduos em frente a sua casa, sendo eles, um menor de idade
e mais dois rapazes, os quais estavam fazendo algazarra, uso de bebida
alcoólica e urinando em seu portão. "A vítima disse que pediu para
que os indivíduos saíssem e fossem para outro lugar, mas iniciou-se
uma discussão e se transformou em briga generalizada entre as partes.
Os três indivíduos chegaram a entrar dentro residência agredindo o
morador e seu sogro. Todos os envolvidos tiveram lesões e ﬁcaram aos
cuidados dos proﬁssionais do Hospital. Os feridos estavam incapazes
de prestar informações devido ao estado de embriaguez. A equipe
aguardou informações sobre os mesmos, porem, foram encaminhados
para o Hospital de Ivaiporã", informou o boletim da PM.
Dois acidentes em de Faxinal
Na tarde de sábado, 11 de março, houve dois acidentes na Rodovia
PR 272. O primeiro foi na frente a Cocari. Segundo informações, um
Gol, modelo quadrado, bateu em uma carreta provocando danos
materiais. Uma testemunha relatou que o proprietário do carro menor,
teria tirado o veículo da oﬁcina para testar, quando houve o acidente.
Segundo a Polícia Rodoviária, do Porto Ubá, não houve solicitação para
atender esta ocorrência, o que leva a crer que os envolvidos entraram

em um acordo. Ainda na Rodovia PR 272, a frente de Faxinal, sentido
Mauá da Serra, na tarde de sábado, dia 11 de março, um Gol, modelo
novo e branco, placas de Londrina, conduzido por Claudino Nogueira
Soares, de 34 anos, bateu contra uma árvore (Espécie e Pinheiro).
No veículo estavam quatro pessoas, motorista e uma criança de nome
Talita da Silva Soares, de 07 anos, com ferimentos leves, e ainda Elem
Macedo Nogueira, de 34 anos, e Márcia P. Silva Soares, de 37 anos,
com ferimentos graves. Todos levados para um Hospital de Faxinal.
Dois furtos registrados em Cruzmaltina
A Polícia Militar registrou dois dois furtos em Cruzmaltina, mas não
foram divulgados nomes das vítimas e nem os locais exatos. O primeiro
foi na zona rural, onde um senhor de 67 anos, informou que por volta
das 14hs00min, de 07 de março, percebeu que em sua propriedade
rural, haviam sido furtada uma ﬁação elétrica da residência, o relógio
veriﬁcador de consumo da energia (padrão), aproximadamente 8 (oito)
litros de veneno Glifosato e uma bicicleta de cor azul. O segundo furto
foi no perímetro urbano, identiﬁcado como centro. o morador contou
que ﬁcou fora da residência, por aproximadamente cinquenta minutos,
ao retornar encontrou a porta da sala arrombada, também constatou
que foram furtados, um cheque no valor de 100 reais, 200 reais em
dinheiro e 1 celular Moto-g. Em ambos os casos, ninguém foi preso.
Presos queimando ﬁos de cobre
Mais tarde, por volta das 19 horas, de 07 de março, na zona
rural, foi detido um homem de nome Luiz Carlos Diniz, de 41 anos. O
solicitante, um agricultor, informou ter percebido, em sua propriedade,
duas pessoas queimando grande quantidade de ﬁos de cobre. Com
a chegada da PM, foram localizados, um homem e seu ﬁlho, de 12
anos, queimando os ﬁos de cobre de várias medidas e bitolas, os
quais coincidem com os furtados de uma residência em data anterior.
Tudo foi devidamente encaminhados para a Delegacia Regional de
Faxinal para providências cabíveis. Luiz Carlos, negou ligação com
furtos ou receptação.
Furto de televisores em Faxinal
Uma mulher que saiu de sua residência, que ﬁca na Rua São
Lourenço, pela manhã para ir trabalhar e que ao retornar se deparou
com seus pertences espalhados pelo chão da residência. Ao entrar
em um dos quartos notou que a grade da janela estava quebrada e a
janela aberta. “A vitima veriﬁcou que haviam sumido, três televisores
Led, sendo uma TV Led 42” da marca Philco, uma TV Led 22” da
marca Philco, uma TV Led 32” da marca SempToshiba, e também
uma quantia de 110,00 reais”. A equipe policial realizou buscas nas
imediações, e encontrou três televisores escondidos em um matagal
próximo a residência, a vitima reconheceu os televisores. Diante dos
fatos a equipe encaminhou os televisores a DP de Faxinal, para ser
entregue a proprietária.
Garrafada em Borrazópolis
Na manhã de domingo, 12 de março, foi liberado do Hospital
Municipal de Borrazópolis, o cabeleireiro conhecido Tóta, de 21 anos.
Segundo informações, ele foi agredido com uma ou mais garrafadas
na frente do Bar Carrara, na Rua São Paulo, por volta das 2 horas da
madrugada. Houve a denúncia que havia uma pessoa caída no local
e quando a viatura chegou uma ambulância do Hospital Municipal,
prestava atendimento. Perguntado sobre o autor, populares presentes,
aﬁrmaram o possível envolvimento de uma pessoa conhecida como
Marcelo, entre outras. A vítima teve cortes na região do ombro, cabeça
e por pouco não foi atingida na jugular.
Ladrão de cavalos preso em Mauá da Serra
A Polícia Militar de Mauá da Serra, equipe formada pelos soldados,
Fernandes e De Moreira, prendeu um jovem de nome Walace, mais
conhecido no meio policial como Renanzinho e que tem várias
passagens por furto e roubo. A ocorrência começou a ser registrada
quando um morador da região do Bairro Rural de Santa Maria acionou
a PM, na sexta-feira dizendo que uma égua havia sido furtada de
sua propriedade e que inclusive ele tinha anotado as características
do suspeito. Com base nas informações do agricultor, os policiais
começaram a fazer buscas, momento em que perceberam o carro
de uma moradora trafegando por uma das estradas rurais. Mesmo
percebendo que era uma pessoa idônea, os PMs tiveram a iniciativa

de abordar o veículo e perceberam que o ladrão estava em seu interior.
"Quando o meliante percebeu que nossa equipe estava fazendo rondas
pela região, ele escondeu o animal e pediu carona para a mulher que
estava trazendo os ﬁlhos para a Escola. A condutora pensando ser
uma pessoa idônea, fez o favor. Diante do fato constatado, foi dada voz
de prisão ao autor, que confessou onde ele havia deixado o animal",
relatou o soldado Fernandes. O detido tinha um corte na mão, motivo
pelo qual foi encaminhado ao Hospital e na sequência entregue na
Delegacia de Faxinal, para ser autuado em ﬂagrante.
Bandidos assaltam e fazem reféns em Grandes Rios
A Polícia Militar registrou assalto na cidade de Grandes Rios. Era
por volta das 21h20min horas, de terça-feira, 07 de março, quando
Carlos Laverdi, relatou que estava em sua residência juntamente com
sua esposa, momento em que foi rendido por dois indivíduos, um deles
encapuzado e outro aparentando ter 20 anos. Eles o amarraram e
exigiram dinheiro, roubando certa quantia, que não soube precisar o
valor, e jóias. Um detalhe que chamou atenção, é que as vítimas eram
trancadas em dos cômodos da casa, quando chegou, em um Peugeot
208, a ﬁlha do casal acompanhada de duas amigas, as quais também
foram feitas reféns. Na fuga, os bandidos levaram o veículo. Após alguns
minutos, quando conseguiu se libertar, o morador fez contato com a
PM informando que havia sido vítima de assalto. O cerco foi realizado
em toda região, principalmente o alerta do carro roubado, mais tarde
o Peugeot 208, foi encontrado, pela Polícia de Militar de Faxinal, em
estado de abandono no Município de Cruzmaltina, às margens da
Rodovia no Distrito de João Vieira. O crime está sendo investigado.
Polícia de Grandes Rios procura homicida em Ortigueira
A Polícia Civil, da cidade de Grandes Rios, desencadeou uma
Operação, para tentar localizar Juarez Carlos de Lima, que é procurado
desde 2016, em Rosário do Ivaí, acusado de matar a própria cunhada
com uma pistola 380 e após uma desavença. As investigações
apontaram que ele poderia estar no sítio do irmão, Gilberto Martins de
Lima, morador da zona rural de Ortigueira. De posse de um mandado de
prisão expedido pela Comarca de Grandes Rios, a equipe do Delegado
da comarca local, foi até o referido município de Ortigueira. Ao chegar
na propriedade rural, infelizmente Juarez não foi encontrado, mas
com autorização de Gilberto, foi realizada busca na residência onde
o procurado poderia estar escondido. Foi localizada uma espingarda
Calibre 22, cuja posse estava irregular. Diante dos fatos, Gilberto foi
detido por causa da arma. A Polícia Civil, de Grandes Rios informou que
as buscas irão continuar, incansavelmente, até a localização do suposto
homicida. Quem tiver informações, que possam ajudar as autoridades,
ligue 43 3474 1245 ou para a Delegacia mais próxima de você.
Três ocorrências em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, no Bairro Rural do Pé de Galinha, uma casa
foi arrombada, levaram uma TV de 52 polegadas, e de um sítio uma
Bomba de Água, ambos os furtos registrados em 10 de março. Também
no mesmo Bairro, a PM foi até a Vila Rural, onde na casa de um homem
que está viajando, poderia estar um rapaz fazendo uso de drogas e
escondendo produtos de furto. Ao chegar no local, o imóvel estava
fechado e o acusado tinha desaparecido.
Enxadada em Faxinal
No dia 10 e março, no Bairro dos Pimenta, um homem de 32 anos,
disse que foi agredido pelo seu irmão de 37 anos, com uma enxada,
e que ele daniﬁcou sua casa. O motivo foi uma desavença familiar. A
Polícia deteve o acusado que seria um tal de Zionaldo. O caso está
sendo apurado.
Vândalos fazem estragos no CEFCA em Faxinal
Os funcionários do CEFCA (Centro de Formação de Criança e
do Adolescente), tiveram uma triste surpresa quando chegaram para
trabalhar na manhã da segunda-feira (06), em Faxinal. Durante o feriado
prolongado de Carnaval, vândalos adentraram o estabelecimento que
é utilizado para o ensino de crianças e adolescente e realizaram a
depredação de uma pia e uma pequena horta utilizada pelas crianças.
O CEFCA está passando por uma reestruturação, onde está recebendo
mais crianças na medida das possibilidades, o vandalismo cometido só
atrasa o desenvolvimento e o fato de proporcionar melhor atendimento
as crianças e adolescentes.
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Gerôncio tem audiência com Secretária de
Educação

A educação de Rio Branco do Ivaí foi pauta de audiência
na Secretaria de Estado da Educação, na quarta-feira (8). A
demanda do município é pela construção da nova unidade do
Colégio Estadual Rio Branco, que hoje funciona em dualidade
com a Escola Municipal Dom Pedro I. Cedido pela prefeitura,
o prédio comporta 656 alunos (420 da rede estadual e 236 da
rede municipal). O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos, deputado Artagão Júnior, pediu à secretária da
Educação, Ana Seres, para que a obra seja incluída na lista
de prioridades do Estado. Enquanto tramita o processo pela
nova unidade, será analisada a possibilidade de implantação
de uma estrutura com blocos sustentáveis, que hoje funciona
como projeto piloto nos municípios de Adrianópolis, Bituruna e
Guaíra. Acompanharam a reunião: o prefeito Gerôncio Carneiro
Rosa; a secretária municipal de Educação, Luana Braun; a
diretora da APAE e professora do colégio Rio Branco, Edinéia
Aparecida Ferreira; e a diretora da Escola Municipal Dom Pedro
I, Edimara Ferreira Andujar.

Bastidores da política para o governo

Lula vai depor no próximo dia 14 na
Lava Jato
Com medo!

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestará
depoimento na terça-feira (14) à Justiça Federal do Distrito
Federal no âmbito do processo em que é réu acusado de tentar
obstruir as investigações da operação Lava Jato, informou o
tribunal. A defesa de Lula havia pedido que o depoimento fosse
prestado por videoconferência, mas o juiz substituto da 10ª
Vara Federal de Brasília, Ricardo Leite, negou o pedido e Lula
terá de comparecer pessoalmente para prestar depoimento.
O magistrado alegou que não havia disponibilidade para fazer
uma videoconferência na terça da próxima semana com São
Paulo e São Bernardo do Campo e que, por isso, o atendimento
do pedido da defesa implicaria em atraso no andamento da
ação penal. Lula é réu neste processo ao lado de outras cinco
pessoas, entre elas o ex-senador Delcídio do Amaral. O caso
teve origem quando Bernardo Cerveró, ﬁlho do ex-diretor da
Petrobras Nestor Cerveró, gravou uma conversa com Delcídio
na qual o então parlamentar oferecia dinheiro, inﬂuência política
junto ao Supremo Tribunal Federal e até uma rota de fuga em
troca do silêncio do ex-dirigente da estatal na Lava Jato. Delcídio
foi preso por conta desta gravação e posteriormente fechou
acordo de delação premiada com os investidores. Ele aﬁrmou
agir a mando de Lula, o que o ex-presidente, nega. Delcídio
teve o mandato de senador cassado por conta deste caso.

Jucá foi principal agente em venda de MPs
favoráveis à Odebrecht
Esse é o líder do Temer! Temos que temer!

O ex-senador Osmar Dias foi convidado na quarta-feira
(08) para ser o candidato a governador do Paraná pelo Partido
Trabalhista Nacional (PTN). O presidente estadual do partido,
Elizeu Chociai, se reuniu com Osmar Dias e oﬁcializou o convite.
“No cenário nacional, o partido convidou o senador Álvaro Dias
para ser candidato a presidência da República e no estado do
Paraná convidamos o irmão Osmar Dias”, aﬁrma Chociai. Dias
aﬁrmou que antes de qualquer coisa é preciso estar atento às
necessidades do estado do Paraná. “Sinto-me muito honrado
com o convite. Vou avaliar todos os convites que receber. Isso
vem a comprovar nossa capacidade em construir um plano
de governo sustentável para o estado do Paraná”, ressaltou
Dias. O deputado estadual Marcio Pauliki também participou
da reunião. “Estamos juntos com o Osmar Dias buscando o
que é melhor para o Paraná”, disse Pauliki. Foi homologado
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a mudança do nome
do PTN para PODEMOS. “O processo está em trâmite e em
breve a alteração da sigla partidária deve ser oﬁcializada”,
aﬁrma o presidente estadual do PTN, Elizeu Chociai. Dentre
as mudanças que serão implementadas com o novo nome do
partido, está na construção de um canal mais aberto junto ao
eleitor. Segundo Chociai, serão disponibilizadas ao cidadão
aplicativos via redes sociais e celulares para que o eleitorado
acompanhe a atuação dos políticos eleitos pela sigla. Os
princípios que irão nortear o PODEMOS serão: democracia
participativa, transparência e participação popular.

Obras na Estrada para Vista Alegre

Basta bater os olhos na delação do ex-lobista da Odebrecht
Claudio Melo Filho para encontrar o nome do novo líder do
governo no Senado, Romero Jucá. No documento de 82
páginas, o delator que as Medidas Provisórias aprovadas no
Senado Federal para beneﬁciar a empreiteira renderam 22
milhões de reais em propinas aos parlamentares. E “Caju”,
como era conhecido o senador peemedebista, tinha papel
central nessas negociações. Na primeira citação a Jucá em sua
delação, o homem que foi diretor de Relações Institucionais da
Odebrecht por doze anos aﬁrma que “todos os assuntos que
tratei no Congresso se iniciaram através de Romero Jucá”.
No documento, o ex-lobista diz que Jucá o orientava sobre
quais passos adotar e quais parlamentares seriam acionados,
agindo “em nome próprio e do grupo político que representava,
formado por Renan Calheiros, Eunício Oliveira e membros do
PMDB”. Melo deixa claro que o senador Jucá centralizava o
recebimento das propinas e “distribuía os valores internamente
no grupo do PMDB do Senado Federal”. No período citado
pelo delator, Jucá era o líder do governo no Senado, cargo ao
qual acaba de voltar.

Cidadãos que usam a estrada para Vista Alegre, têm
elogiado o trabalho que vem sendo feito, tendo à frente o viceprefeito de Faxinal, Gaudério. Tivemos no local com o Donato e
o Clovis e constatamos o fato. Realmente o trabalho está sendo
feito de uma forma diferenciada, estão alargando a estrada,
fazendo as caixas para escoamento da água e acabando com
aqueles topes em que os carros patinavam para subir. Apesar
das chuvas, Gaudério disse que essa estrada é prioridade e
que vão manter o ritmo dos trabalhos. Disse ainda, que tão
logo conclua essa obra, outra será imediatamente tomada.

Mudanças no Enem

O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram,
na manhã de quinta-feira, 9 de março, em coletiva de imprensa,
as mudanças previstas para a realização do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) 2017. As medidas são resultado do
amplo debate do MEC com a sociedade, por meio da consulta
pública promovida pelo Inep no começo deste ano. O ministro
da Educação, Mendonça Filho, destacou a importância do
debate e das mudanças para o aprimoramento do exame. “Com
essas medidas, nós estamos buscando um aperfeiçoamento
operacional do exame e deixaremos prontas todas as
adequações futuras pelas quais o Enem terá que passar em
decorrência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que
nós esperamos que esteja pronta este ano”, destacou. Já em
relação à consulta pública, o ministro destacou a iniciativa da
gestão. “Foi uma atitude corajosa do MEC porque, uma vez
feita a consulta, você tem que contemplar a opinião pública.
E nós sentimos que ela está plenamente contemplada com as
medidas que o ministério tomou.” A presidente do Inep, Maria
Inês Fini, revelou que um dos pontos fortes da mudança é o
reforço na segurança do candidato e do resultado do Enem.
“Agora, o participante vai se sentir extremamente confortável
por poder realizar a prova identiﬁcada. Ele vai realizar a prova
com o nome dele e o cartão de resposta também terá sua
própria identiﬁcação. Isso aumenta muito a segurança de cada
participante.” Conﬁra as mudanças: Datas – A partir de agora,
o Enem – que continuará sendo realizando em dois dias e no
formato de provas impressas – passa a ser aplicado em dois
domingos seguidos, e não mais em um único ﬁm de semana.
Também atendendo a milhares de solicitações, a redação
passa a ser realizada no primeiro domingo, juntamente com
as provas de linguagem, código e suas tecnologias e ciências
humanas e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30
minutos. No segundo domingo serão realizadas as provas de
matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, com 4
horas e 30 minutos de duração.
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Truqueiros do Centro contra os do Conjunto, no Bar do
Hipólito em Faxinal. Deu Truqueiros do Centro.

O amigo Jura do Açougue de niver em Faxinal. Parabéns!!!

Níver da Natália Vettor em Borró. Parabéns!!

Emerson da 2A Móveis Ofﬁce de Faxinal

Equipe de trabalho do Botini Seguros de Faxinal

Alex proprietário da Unopar/Rosário do Ivaí com sua mãe e
amigos

Flashes do Ferra Bode a costelada da doação
e da caridade!!
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contato
Fotos para o Social,
enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por
telelefone:
(43) 99970-0739

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)

Ju de niver em Faxinal, recebe os parabéns dos pais, Roberto
Durão e Cristiane. Parabéns!!

Bruno Berteli de Faxinal completa nova idade. Parabéns!!

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

Equipe de trabalho da Loja Americana em Grandes Rios

Flashes do Ferra Bode a costelada da doação
e da caridade!!
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O deputado Tercilio Turini em respeito
aos seus eleitores e ao povo da região,
se torna parceiro do Só Negócios,
visando manter a todos informados
sobre suas ações parlamentares.

Tercilio faz novo alerta que governo pode
prorrogar pedágio no Paraná

O deputado estadual Tercilio Turini fez novo alerta sobre
a possibilidade de prorrogação dos contratos de pedágio no
Paraná, prevista na Medida Provisória 752 do governo federal. “O
documento parece que foi redigido a duas mãos, entre o governo e
as concessionárias, porque apresenta muitas condições favoráveis
às atuais concessões”, ressaltou o deputado em pronunciamento na
sessão da Assembleia Legislativa. A MP estabelece que a prorrogação
antecipada das concessões rodoviárias está condicionada à execução
de, no mínimo, 80% das obras obrigatórias entre o início do contrato
e o encaminhamento da proposta de renovação. No entanto, a
Medida Provisória desobriga o cumprimento dessa exigência “nas
hipóteses de inadimplemento contratual para as quais o contratado
não tenha dado causa...” (artigo 6º, parágrafo 2º, inciso I). No
entendimento do deputado Tercilio Turini, o texto abre brecha para
as concessionárias das rodovias no Paraná argumentarem que não
executaram obras previstas em contratos porque estão amparadas
por aditivos contratuais aprovados pelo governo atual e anteriores.
“Várias obras tiveram o início postergado, muitas inclusive foram
jogadas para os últimos anos dos contratos. Quer dizer, a Medida
Provisória é extremamente perigosa”, aﬁrma. Turini defende a
realização de novas licitações, com tarifas mais baratas e efetivas
obras e melhorias nas rodovias colocadas em concessão. “Faltam
cerca de cinco anos para terminar os atuais contratos, que são
lesivos à população paranaense. Não existe argumento favorável à
prorrogação das concessões”, enfatiza.

Igreja Batista de Faxinal presta
homenagem às mulheres

Segundo Moro há risco de retrocesso na Lava Jato
Não podemos permitir!

O juiz Sérgio Moro disse, em entrevista publicada pelo jornal “Valor
Econômico”, que “realmente” acha que “há risco de retrocesso” quanto à
herança deixada pela Operação Lava-Jato. Moro se refere à tentativa de
anistia geral a crimes ligados a doações eleitorais, encampada pela Câmara
dos Deputados no ﬁm do ano passado. Sobre a Lava-Jato que completa três
anos na semana que vem, Moro disse que “mais do que uma investigação
criminal, transformou-se em um processo de amadurecimento institucional,
no qual há crimes praticados por pessoas poderosas e em que se mudou de
um regime de impunidade para outro de responsabilidade (pela prática de
atos ilícitos)”. Para o juiz, “algo mudou” no país após o processo do mensalão, mas Moro salienta que “é difícil prever o futuro.
E se isso vai passar a ser uma regra (o regime de responsabilidade) ou se foi uma exceção”. Moro não quis detalhar o que ele
acha que mudou no país, dizendo: “É, porque eu realmente acho que há risco de retrocesso. Fatos como aquela tentativa de
anistia”, segundo ele, não apenas à anistia ao caixa dois, mas sim à tentativa de anistia geral que a Câmara dos Deputados
encampou. “Se fosse ao caixa dois seria algo menos preocupante. Digo a tentativa de anistia geral. E ainda tem uma incógnita,
porque há muitas investigações em andamento. Teremos de ver qual será o destino delas”. O juiz não quis comentar a indicação
do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, para a relatoria da Lava-Jato no Supremo. Sobre o legado da
Lava-Jato, o juiz aﬁrmou que o “trabalho que foi feito até agora é difícil de ser perdido”, graças a todas as condenações e dinheiro
público recuperado. “Acho que a grande questão é até onde vai, entendeu? Para onde se pode ir”, salientou o juiz, dizendo
achar importante o desdobramento da operação para outros estados. Ele disse acreditar que o “próprio crescimento institucional”
possibilitou a Lava-Jato chegar onde chegou e disse não ter ideia de quando pode terminar. “Normalmente o tempo de duração
de uma ação penal é de seis meses a um ano, aproximadamente. Até o julgamento. Mas tem investigações em andamento, e a
conclusão delas é mais imprevisível”. Moro ﬁnaliza a entrevista comentando acusações de que houve excessos na Lava-Jato.
“Não vejo com clareza excessos. Pela dimensão dos crimes em investigação e pelo caráter sistemático deles, não vejo algo que
possa ser descrito como excesso”.

Diante de crise PSDB considera Doria para 2018
Atendendo ao chamado de um grupo de eleitores por renovação e diante
da crise política em que o país se encontra, os líderes do PSDB já consideram
a possibilidade de lançar o prefeito de São Paulo João Doria como candidato
à presidência da República em 2018. A crise sobre a política tradicional é
tão intensa, que, segundo a Folha de S. Paulo, a cúpula do partido agora
admite que o assunto já passa de um boato. Eles acreditam também que a
aproximação do pleito só fará esta ideia crescer, inclusive, dentro da própria
militância. Estas constatações se conﬁrmam por Doria ter vencido as eleições
ainda no primeiro turno com um marketing eﬁciente e com o discurso de não
ser político, mas, sim, gestor. Considerando somente as candidaturas de nomes tradicionais, tucanos já comentam reservadamente
que os nomes indicados provavelmente seriam, Aécio Neves (MG), José Serra (SP) e Geraldo Alckmin (SP). Mas, como não
desconsideram mais a possibilidade de lançar nomes que eles chamam de "outsiders", cresce a sensação de que Doria pode ser
uma opção viável. Um dos principais motivos do desgaste dos nomes de peso do partido é o fato de todos eles terem sido citados
em delações da Lava Jato. Mas negam qualquer irregularidade. Hoje, há uma divisão na sigla que também pode ser a favor de
Doria. Aécio e Alckmin travam uma batalha pela liderança do partido. Alguns tucanos aliados de Aécio consideram, como revelou
a reportagem, apoio a Doria para derrubar Alckmin.

Fundo partidário banca jatinho a contas pessoais
Faz tempo!

A primeira Igreja Batista de Faxinal, na quinta-feira, dia
09/03, em seu templo, se reuniu em uma reunião alusiva ao
Dia Internacional da Mulher. Rosângela Rocha, esposa do
pastor Márcio Rocha, com uma equipe de homens da Igreja,
ﬁzeram uma recepção, tendo como apoio a Lucy Locações,
que cedeu a decoração, com a temática da noite, ‘Não Sou
Mulher Maravilha, mas Deus me fez Maravilhosa’. Foi uma
noite inesquecível, para cada participante, como salientou a
Dra Rosicleide “teve bom, bombou”. No Livro de Prevérbios
31.30 ‘A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas
a mulher que teme ao Senhor será elogiada’. Parabéns a
todas as mulheres.

Os recursos públicos repassados aos partidos brasileiros pelo Fundo
Partidário representam uma “caixa-preta” de R$ 3,57 bilhões e ﬁnanciam
gastos obscuros e, em muitos casos, questionados pela Justiça Eleitoral.
Entre as despesas estão viagens de jatinho, bebidas alcoólicas, jantares em
churrascaria e até contas pessoais de dirigentes. O valor se refere ao total
recebido pelos partidos entre 2011 e 2016, corrigido pela inﬂação, e está nas
prestações de contas à espera de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). A estimativa da corte é que o passivo some aproximadamente 560 mil
páginas, divididas em centenas de pastas. As legendas costumam apresentar
notas ﬁscais sem especiﬁcar como, quando, onde e para qual ﬁnalidade foi gasto o recurso público. Técnicos do TSE ainda
tentam avaliar as contas referentes a 2011, que foram entregues em abril de 2012. O julgamento desse material vai ocorrer no
dia 28 de abril, dois dias antes da prescrição, cujo prazo é de cinco anos – a partir daí, não é mais possível punir os partidos
por eventuais irregularidades. Relatórios já ﬁnalizados referentes a 29 partidos já estavam em funcionamento há seis anos. Os
técnicos recomendaram a rejeição das contas de 26 – entre eles PT, PMDB e PSDB. Apenas PRB, PSD e PV receberam parecer
pela aprovação, mas ainda assim com ressalvas. As irregularidades mais comuns constatadas pelo TSE nos dados de 2011 se
repetiram em prestações de contas mais recentes, de 2013 e 2015, segundo análise feita pelo Estado na documentação. Umas
delas é o uso rotineiro de jatos fretados por dirigentes, com custo até centenas de vezes superior a viagens em avião de carreira.
Na análise das contas do PDT de 2011, os técnicos questionaram o uso de aeronaves sem a indicação de itinerário, preﬁxo,
horário de embarque e identidade dos passageiros. No parecer, o TSE citou, ainda, um entendimento normativo do Tribunal
de Contas da União (TCU): “Um dos requisitos da boa e regular utilização dos recursos públicos é a economicidade, isto é, a
minimização dos custos”.

09

E�içã� 582 - 13 �� m�rç� �� 2017

coluna

e spÍrit a
Abra seu coração

A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver
a obra de arte, ainda oculta sob o pano branco. Falava-se que
o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes,
entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados porque o pintor
era, de fato, muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria
a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era
realmente impressionante. Tratava-se de uma ﬁgura de Jesus,
batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia
vivo. Com o ouvido junto à porta, Ele desejava ouvir se lá dentro
alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam
aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso
achou uma falha grave no quadro: a porta não tinha fechadura.
Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse:

HORÓSCOPO
Áries

- É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta
representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro.
Muitas vezes mal interpretado, outras tantas, desprezado,
grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando
entrar em nossa casa íntima há mais de dois milênios.
Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema,
Jesus continua sendo a Visita que permanece do lado de
fora dos corações, na tentativa de ouvir se lá dentro alguém
responde ao Seu chamado. Todavia, muitos O chamamos de
Mestre mas não permitimos que Ele nos ensine as verdades
da vida. Grande quantidade de cristãos fala que Ele é o médico
das almas, mas não segue as Suas prescrições. Tantos dizem
que Ele é o irmão maior, mas não permitem que coloque a mão

Você está cheio de energia e não lhe

Devido ao bom posicionamento do

Algumas situações inesperadas podem

Sol em relação ao seu signo, você

vir a atrapalhar seus planos, porém se você

rapidamente aos seus objetivos. No entanto, Vênus, consegue bons resultados de suas iniciativas recebendo conseguir usar a sua capacidade criativa poderá superar
que está em retrogradação, se encontra no seu signo elogios de chefes e superiores. Seu cotidiano pode as eventuais diﬁculdades. Mantenha a cabeça fria para
ser bem agradável se você não tiver expectativas
atrapalhando os seus relacionamentos pessoais.
poder resolver os percalços, pois com o ingresso de
exageradas e se contentar com os pequenos êxitos que
Amores iniciados no período carnavalesco podem
seu regente no signo de Áries, você poderá fazer uso
a vida lhe apresenta. As pessoas ao seu redor percebem
precisar de uma boa revisão se quiserem se tornar
de todas as suas faculdades intelectuais, encontrando
sua atitude mais disponível e podem vir a pedir sua
mais ﬁrmes e sólidos. No entanto, você não vai estar
mais facilidade para alcançar seus objetivos. Você
ajuda seja para resolver pequenos problemas que para
suﬁcientemente paciente e terá tendência a entrar em
conseguirá facilmente pequenos êxitos. Cuide de sua
receber conselhos pessoais. No campo proﬁssional
discussões belicosas, pondo em risco suas parcerias você avançará devagar, mas de forma segura rumo saúde, pois poderá sofrer problemas respiratórios
afetivas. O campo econômico também precisa de sua aos seus objetivos que ﬁnalmente se apresentam mais devido a inﬂamações e irritações pulmonares.
atenção: revisões orçamentárias podem ser úteis para claramente. Use sua capacidade organizacional e obterá
adaptar seu bolso às circunstancias atuais.

de caminhos que conduzem a lugar nenhum. Enquanto o Cristo
espera que abramos a porta do nosso coração, nós saímos pelas
janelas da ilusão e desperdiçamos as melhores oportunidades
de receber esse Visitante ilustre, que possui a chave que abre
as portas da felicidade que tanto desejamos. E se você não
sabe como fazer para abrir a porta do seu coração, comece
por fazer pequenos exercícios físicos, estendendo os braços
na direção daqueles que necessitam da sua ajuda. Depois,
faça uma pequena limpeza em sua casa íntima, jogando fora
os detritos da mágoa, da incompreensão, do orgulho, do ódio...
Em seguida, busque conhecer a proposta de renovação moral
do Homem de Nazaré. Assim, quando você menos esperar, Ele
já estará dentro do seu coração como convidado de honra, para

onde se encontrasse. Sua boca, plena de misericórdia, somente
consolou, cantando a eterna sinfonia da Boa Nova em apelo
insuperável junto aos ouvidos dos tempos, convocando o
homem de todas as épocas à conquista da felicidade.
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

Virgem

Você está procurando manter o seu

Você pode usar as suas capacidades

As causas dos atritos que você encontra

organizacionais para avançar rumo aos

em seu ambiente proﬁssional podem

sempre consegue ir adiante com seus projetos pessoais. seus objetivos, que alcançará em breve tempo apesar ser encontradas nas suas atitudes que, por serem
No entanto, as conﬁgurações desta semana prometem das diﬁculdades. Para conseguir obter a necessária demasiadamente críticas, costumam causar mal-estares
lhe facilitar a vida com novas energias, que serão úteis
para ir em direção a seus objetivos. Mesmo com as
circunstancias atuais, que não estão nada fáceis, você
consegue ótimos resultados e poderá aproveitar para

paciência que o momento atual requer, você pode em seus colegas e parceiros. Consequentemente e
fazer uso de exercícios físicos como caminhadas ao ar apesar de seu empenho em cumprir adequadamente as

livre, pois enquanto caminha pode pensar nas soluções suas tarefas, algumas atitudes suas podem prejudicar
adequadas para os eventuais obstáculos que encontra também o reconhecimento positivo de seu desempenho.

no caminho. Conﬁe em suas habilidades e obterá Procure mudar a sua abordagem habitual e releve os
motivar também seus colegas e parceiros que se sentirão ótimos resultados de suas iniciativas. Não desista de pequenos erros, seus e dos outros, concentrando a sua
estimulados a caminhar junto com você. Por outro seus objetivos. Defenda seus planos com habilidade energia nos assuntos mais importantes e escolhendo
lado, mesmo no ambiente familiar você conseguirá se e, sobretudo, não bata de frente com seus chefes para bem as suas prioridades. Cuide de sua saúde,
dedicar a melhorar os seus relacionamentos, pois estará não acabar se dando mal. Adapte-se às circunstancias alimentando-se adequadamente: você está sujeito a
sofrer de anemia.
atuais para obter mais sucesso.
se sentindo mais leve e despreocupado.

Libra

Escorpião

Sagitário

Você deve aproveitar ao máximo as

Você pode aproveitar as conﬁgurações

Você precisa aprender a modiﬁcar a

oportunidades que Júpiter, ainda em

astrológicas atuais para elaborar planos

sua forma de abordar os problemas se

trânsito em seu signo, lhe está proporcionando. Mesmo criativos e originais para superar aqueles obstáculos quiser conseguir mais sucesso em seus empreendimentos.
se as coisas não estão caindo do céu e os desaﬁos que teimam em atrapalhar a sua caminhada. Nesta Continuando na sua velha e batida toada não chegará
não são poucos, os resultados que você está obtendo semana você se sentira equilibrado mentalmente a lugar algum! Use a sua cabeça com criatividade
estão em igual proporção ao seu empenho pessoal. No e ﬁsicamente e estará psicologicamente conﬁante para orientar suas iniciativas e não espere que as
entanto, no afã de conseguir mais e mais objetivos, você de forma que conseguirá enxergar com clarreza os oportunidades caiam do céu. Seria melhor você
pode se sobrecarregar de tarefas e, consequentemente, problemas encontrando soluções adequadas. Sua ampliar as suas atividades visando conquistar novos
acabará não dando conta de tudo. Evite qualquer tipo autoconﬁança será contagiante e seus colegas se sentirão mercados e construindo bases solidas para os futuros
de exagero para não prejudicar a sua saúde. Vênus, suﬁcientemente motivados para ajudá-lo cooperando empreendimentos. Não se deixe abater pelo pessimismo
seu regente, se encontra em retrogradação, indicando em seus projetos. Seus entes queridos também estarão causado por eventuais fracassos ou pelas insistentes
a necessidade de rever planilhas e orçamentos para mais disponíveis, proporcionando um ambiente familiar diﬁculdades: continue conﬁante e chegará aonde deseja.
não prejudicar o seu ﬂuxo de caixa.

Capricórnio

que você tanto deseja.
atentos descobriam o pranto oculto e identiﬁcavam a aﬂição

Leão

equilibro emocional, mesmo se nem

guiar seus passos na direção da luz, da felicidade sem mescla
O olhar de Jesus dulciﬁcava as multidões. Seus ouvidos

ótimos resultados.

Câncer

nos seus ombros e os conduza por caminhos de luz... Talvez
seja por esse motivo que a Humanidade se debate em busca

Gêmeos

faltam novas ideias para poder chegar

- A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é
que o Visitante poderá abri-la?

Touro

harmonioso.

Aquário

Peixes

Você não encontra grandes diﬁculdades para

Você está sendo muito solicitado, seja

Você pode se sentir revigorado após

ir adiante com seus objetivos. Porém, neste

no ambiente proﬁssional que no familiar,

a passagem do Sol em seu signo, porém,

momento você pode precisar fazer uma grande faxina porque neste período você parece muito disposto a como seu signo estará ainda sob a inﬂuência do eclipse
para jogar fora tudo aquilo que não lhe serve mais escutar e a aconselhar as pessoas ao seu redor. Com solar, as perturbações emocionais podem continuar
porque não deu o resultado esperado. Insistir na mesma sua força interior você consegue motivar as pessoas a atrapalhar o seu bem-estar. Um sonho acalentado
e velha toada pode dar resultado negativo. Como você próximas. As configurações astrológicas atuais há algum tempo está perto de se realizar, porém irá
tem a capacidade de motivar seus colegas e parceiros, favorecem o trabalho em equipe e consequentemente V. precisar de muito empenho de sua parte e de uma
pode enriquecer seus planos com novas ideias criativas conseguirá pequenos êxitos proﬁssionais. No entanto, eventual adaptação circunstancial em sua realização.
e originais. Sua energia positiva se propaga e contagia não espere demais pois as conquistas virão aos poucos Sua natural criatividade será ainda muito requisitada
as pessoas ao seu redor. Por que você não aproveita e precisarão de muita dedicação de sua parte. Cuide e necessária a cada passo do caminho. Não desista
para estreitar ainda mais os laços familiares, inclusive de sua saúde com atividades de lazer.

agora que está perto de seus objetivos. Insista. Seja

aqueles estremecidos?

determinado e chegará aonde deseja!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA
COOPERFAX Cooperativa de Transporte Rodoviário de
Faxinal - CNPJ-15.061.342/0001-99
DIR/Fx-002/2017
Faxinal - Pr, 13 de março de 2017
Prezados Associados/Cooperados Cooperfax:
Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria para nossa 5ª
Assembleia Geral Ordinária da Cooperfaxque será realizada em 26
de março de 2017, Domingo, primeira chamada 08:00 hrs com a
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, segunda chamada 09:00
hrs com metade mais um cooperado ou na terceira chamada 10:00
horas com mínimo de 10 cooperados conforme artigo 21 do Estatuto,
na sede da Aprocat Associação dos Caminhoneiros de Faxinal com a
seguinte ordem do dia:
1. Informes;
2. Prestação de Contas do ano 2016;
3. Votação e posse do Conselho Fiscal, e suplentes;
4. Apresentação e Aprovação do Planejamento da COOPERFAX
para o exercício 2017;
5. Outros assuntos de interesse dos sócios(as).
Sua presença é muito importante!!!
Atenciosamente,
Presidente - José Ângelo de Faria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 6ª ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
COOPERFAX Cooperativa de Transporte Rodoviário de
Faxinal - CNPJ-15.061.342/0001-99
DIR/Fx-003/2017
Faxinal - Pr, 13 de março de 2017

Prezados Associados/Cooperados Cooperfax:
Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria para nossa 6ª
Assembleia Geral Extraordinária:
A AGE da Cooperfax será realizada em 26 de março de 2017,
Domingo, primeira chamada 08:00 hrs com a presença de 2/3 (dois
terços) dos cooperados, segunda chamada 09:00 hrs com metade
mais um cooperado ou na terceira chamada 10:00 horas com mínimo
de 10 cooperados conforme artigo 21 do Estatuto, na sede da Aprocat
Associação dos Caminhoneiros de Faxinal com a seguinte ordem do dia:
1 Alteração no Estatuto Social da Cooperativa;
2 Admissão de novos cooperados;
Sua presença é muito importante!!!
Atenciosamente,
Presidente - José Ângelo de Faria

Padilha tinha quatro 'senhas', diz delator da Odebrecht
Esse é mais um ministro do Temer! Temos que temer!

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha,
recebeu da Odebrecht ao menos quatro senhas para
o pagamento de caixa 2 ao PMDB, entre agosto e
setembro de 2014, segundo disse o ex-executivo
José de Carvalho Filho, em depoimento ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira (10). De acordo
com ele, as senhas tinham os seguintes nomes:
“Foguete”, “Árvore”, “Morango” e “Pinguim”. Segundo
informações, Carvalho aﬁrmou ao TSE que Padilha
intermediou o pagamento de caixa 2 para o PMDB.
Fontes informaram que Padilha teria acertado locais
de entrega do dinheiro da empreiteira mediante senhas
trocadas com o ex-executivo. O valor destinado ao
PMDB chegou a R$ 5 milhões – desse montante, R$

500 mil seriam para o então deputado federal Eduardo
Cunha (PMDB-RJ). Procurado para responder, Padilha
disse estar em repouso por recomendação médica
e não se manifestou. O Jornal Estado apurou que
Carvalho procurou o peemedebista para solicitar
os endereços onde seriam entregues as quantias.
Segundo Carvalho, um dos locais indicados pelo
atual ministro foi o escritório de José Yunes, amigo
e ex-assessor do presidente Michel Temer. Esse
pagamento teria sido realizado em 4 de setembro
de 2014. O depoimento de José de Carvalho Filho
foi feito no âmbito da ação que apura se a chapa de
Dilma Rousseff e Michel Temer cometeu abuso de
poder político e econômico para se reeleger em 2014.

Brasil tem segundo ano consecutivo de recessão
A economia brasileira enfrenta a pior recessão de
sua história, e sua recuperação se anuncia lenta, em
meio a escândalos políticos. O Produto Interno Bruto
(PIB) recuou 3,6% em 2016, depois da queda de 3,8%
em 2015, informou o Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE). No quarto trimestre, o PIB caiu
0,9% em comparação com o trimestre anterior, em
seu oitavo resultado negativo sucessivo. A contração
foi de 2,5% em relação ao mesmo período de 2015,
em seu décimo primeiro retrocesso consecutivo.
Esses resultados são piores que as expectativas
médias de 23 economistas consultados pelo jornal
econômico Valor, que eram de uma queda de 0,6%
trimestral e de 2,4% em ritmo anual. Em 2016, todos
os setores retrocederam: o agropecuário se contraiu
6,6%, a indústria 3,8% e os serviços 2,7%, aﬁrmou o
IBGE. O investimento em bens de capital despencou
10,2%, enquanto o consumo das famílias retrocedeu

4,2% e os gastos do governo, 0,6%. Isso foi reﬂetido
no índice de desemprego, que em janeiro bateu o
recorde de 12,6% (12,9 milhões de pessoas). "Trata-se
da pior crise econômica da história", reconheceu o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acredita
que a situação melhorá com as medidas de ajuste
promovidas pelo governo. Temer e Meirelles reúnem
esforços para a aprovação reforma da previdência,
que, de acordo com a proposta do governo, igualaria
em 65 anos a idade de aposentadoria para mulheres
e homens, obrigando todos a trabalhar 49 anos para
conseguir se aposentar com o salário integral. Essas
medidas impopulares geram divergências inclusive
entre parlamentares de centro-direita, sobretudo com
a proximidade das eleições de 2018 e pelo clima
político tensionado pelas "delações premiadas" de
77 ex-executivos da Odebrecht.

Segundo delação TC/SP recebia suborno para aprovar contratos
Tá tudo dominado!

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
recebia propina da Andrade Gutierrez para aprovar
licitações e contratos de obras no Estado. A aﬁrmação
consta em delações premiadas de um executivo e
de um ex-diretor da empresa. O Tribunal de Contas
paulista, formado por sete conselheiros nomeados
pelo governador, é o segundo mais importante do país,
só atrás do Tribunal de Contas da União. Segundo
um dos depoimentos, a empreiteira pagava cerca de
1% do valor do contrato, em espécie, para Eduardo
Bittencourt Carvalho, ex-conselheiro do órgão.
Ele chegou a ser afastado, em 2011, depois que o
Ministério Público o acusou de enriquecimento ilícito,
mas conseguiu uma decisão favorável do Supremo
Tribunal Federal (STF) e voltou ao cargo, em 2012.

Segundo um dos depoentes, Bittencourt dividia o valor
com os outros conselheiros. A exceção era Antonio
Claudio Alvarenga. Ou seja, Antonio Roque Citadini,
Edgard Camargo Rodrigues, Fulvio Julião Biazzi,
Renato Martins Costa e Robson Marinho também
participavam de esquema. Já o outro delator disse
que todos os conselheiros, sem exceção, recebiam o
dinheiro. O quadro citado se refere aos anos de 1990
até 2012, quando houve mudança na composição.
Atualmente, apenas Citadini, Costa e Rodrigues
continuam no órgão. A intenção da Andrade Gutierrez
era conseguir aprovação de licitações e contratos
principalmente em relação às obras do matrô da capital
paulista. As informações são da Folha de S. Paulo.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

Congresso ‘trava’ 12 PECs sobre ﬁm do foro privilegiado
Aí mora o perigo!

Uma das principais bandeiras dos protestos de rua marcados para o dia 26 deste
mês, o ﬁm do foro privilegiado está emperrado no Congresso Nacional. Lideranças da
Câmara e do Senado não se mostram dispostas a acelerar a tramitação das Propostas
de Emendas à Constituição (PECs) que extinguem o direito a que autoridades sejam
julgadas por tribunais. Mesmo em meio às discussões sobre restrição da prerrogativa
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e na iminência da divulgação das delações da
Odebrecht que devem implicar dezenas de deputados e senadores, os parlamentares
temem que, sem foro, possam ﬁcar sujeitos a investigações conduzidas por magistrados
de primeira instância, como o juiz Sérgio Moro. A reação do Congresso a uma eventual
mudança na prerrogativa pelo STF foi escancarada na semana passada quando o
líder do governo no Congresso e presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR),
disse que não pode haver uma “suruba selecionada”. A principal justiﬁcativa pública
de parlamentares ouvidos pelo Estado para não levar adiante a proposta é que, sem
qualquer espécie de modulação da prerrogativa, a iniciativa não passará. As PECs
em tramitações mais avançadas nas Casas querem acabar com o foro. A maioria dos
congressistas, porém, defende que determinadas autoridades, como presidentes de
poderes, ou medidas de força, como o cumprimento de pedidos de prisão ou de busca
e apreensão, sejam investigados ou decretados por tribunais. Há parlamentares que
admitem abertamente que será difícil a matéria avançar. “No momento de confusão,
nunca sai uma legislação boa”, disse o líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), que,
pessoalmente, se diz a favor de restringir o foro. Na Câmara, o provável presidente
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), adiantou
que tentará pautar uma do pacote de 12 PECs sobre o tema – a mais antiga delas de
2005. “Se houver um anseio popular e há manifestações do STF de decidir sobre o
assunto, não tem como o Congresso não discutir.”

Odebrecht pagou por vinte anos pedágio às Farc
Desde que jogou a toalha e desistiu de negar as acusações da Lava-Jato, a Odebrecht,
maior empreiteira do Brasil, confessou crimes de arrepiar. Na toada de ilegalidades,
acabou aceitando até embrenhar-se, literalmente, na selva do crime. A empreiteira
deu dinheiro às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) durante os últimos
vinte anos em troca de “permissão” para atuar nos territórios dominados por elas. Os
pagamentos, que começaram a ser efetuados nos anos 1990 e variavam de 50.000
a 100.000 dólares por mês, foram informados à Procuradoria-Geral da República.
Não é uma ilegalidade semelhante ao pagamento feito a políticos, mas também não
se trata de uma atividade limpa.
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COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

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

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

"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

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

CONTATO:

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

www.faxinalimoveis.com.br

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

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

LOCAÇÃO

2) Terreno 1042m², Rua Piauí, R$

1) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 140.000,00
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

3) Terreno 150m² Rua Eurides

2) Casa Alvenaria, dois quartos, Cavalheiro de Meira 422 R$

PROVA

AGENDADA

Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 100.000,00
4) Terreno 600m² Rua Yani de

mensais

3) Casa Alvenaria, dois quartos, Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
Residencial do lago, R$ 450,00 5)

Terreno

1.200m²

Rua

Claudemiro Gonçalves Moreira,

mensais

4) Casa Alvenaria, dois quartos, R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
Residencial Casavechia, R$ 450,00 6) Terreno 300m², Rua Candido

VENDA

mensais (duas casas disponíveis)

Consulte Valor.

TERRENOS FAXINAL

-

Casa

Alvenaria

Residencial

-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael

Casavechia(lado

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins

se ou troca-se por imóvel rural. Valor

Vieira. Consulte Valor.

R$120.000,00.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

Consulte Valor.

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

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa

R$110.000,00.

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

Cocari):

Financia-

CASAS BORRAZÓPOLIS

Consulte Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade,

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Rua 31 de Março. Asfalto, muro e grade.

-Casa

Consulte Valor.

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA.

IMÓVEL RURAL
-Sítio

30

de

alq.

07

mecanizado

Alvenaria

Resid.Cassarotti:Laje.

Valor R$110.000,00.
e

CASAS MAUÁ DA SERRA

possibilidade de mecanizar mais 04alq.

Imóveis em vários bairros da cidade,

17alq de pastagem e 06alq de reserva

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa,

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje

barracão de 120m, mangueira, área toda

ou forro PVC.

cercada com cerca paraguaia e a 04km de
Faxinal. Consulte Valor.

LOCAÇÃO

CASAS FAXINAL

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02

Doce. Prox. da rodovia. Município de

quartos. Valor R$650,00 mensal.

Borrazópolis-Pr.

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos.

IMÓVEL COM. FAXINAL

Valor R$690,00 mensal.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

-Casa Alvenaria – Centro: 03 quartos.

com contrato de locação ativo). Consulte

Valor R$600,00 mensal.

Valor.

-Casa Alvenaria – Centro: 02 quartos.

CASAS FAXINAL

Valor R$650,00 mensal.

Imóveis em vários bairros da cidade,

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte).

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Valor R$880,00 mensal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo

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

dia. Consulte Valor.

Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00

5) Casa Alvenaria, 3 quartos, 7) Dois terrenos com área de
Conjunto

Padre

João

Carlos 600,00m² cada, com duas casas

Araujo, R$ 500,00 mensais

residenciais e barracão, situada a

6) Casa Alvenaria, 2 quartos, Av Brasil 1142, R$ 850.000,00
Rua Marta Bueno de Camargo, 8) Casa Alvenaria, Rua Alberto

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

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

R$ 500,00 mensais (cinco casas Bartels 204, centro R$ 200.000,00
9) Casa Alvenaria, terreno área de

disponíveis)

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 600m², Rua Ismael Pinto Siqueira
Pastor Luiz Santiago 160, R$ 1101, R$ 200.000,00
460,00 mensais

10) Casa Madeira 200m², terreno

8) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua de 600,00m², Rua Mato Grosso,
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais

R$ 120.000,00

9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 11) Casa Alvenaria situada a
Santos Dumont 523 (fundos), R$ Rua João Sansonovski 63, R$
500,00 mensais

350.000,00

10) Sobrado dois quartos, Rua 12) Casa Alvenaria terreno 200m²,
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ Rua Presbítero Joaquim L. Melo
660,00 mensais

88, R$ 160.000,00

11) Sobrado dois quartos, Rua Iani 13)

Casa

Alvenaria

127m²,

de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 terreno 420,00m², Rua Presbítero
Joaquim

mensais.

L.

Melo

262,

R$

12) Barracão, Rua Antonio Garcia 150.000,00
da Costa, R$ 1.000,00 mensais

14) Casa Alvenaria 162m² terreno

13) Barracão, Rua Antonio Garcia 294m², Rua Candido Bastiani, R$
da Costa, R$ 900,00 mensais

220.000,00

14) Sala comercial, Rua Iani de 15) Casa Alvenaria 206,00m²
Oliveira Munhoz 400, R$ 800,00 terreno
mensais

VENDA

450,00m²

e

barracão

75,00m² Rua São Paulo 1236,
Centro R$ 560.000,00

1) Terreno 600m², Rua São Paulo, 16) Casas Novas 70m² Residencial
centro R$ 120.000,00

do Lago R$ 110.000,00

