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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.

DISTRIBUIDORA

Beer ServBeer Serv
CHOPP FÁBRICA 1

DISK ENTREGA
43 9975-2780 - 3461-1431

Rua dos Dominicanos, 405-A - Faxinal - PR

* Distribuidora de bebidas em geral
* Atendimento em Festas & Eventos

*Aluguel de Mesa & Cadeiras
* Caixas Térmicas

AGORA EM FAXINAL!
EM BREVE, TAMBÉM, EM 

BORRAZÓPILIS!

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



02E�içã� 589 - 01 �� m�i� �� 2017

LINGUA DE FOGO
Língua net - A pressão das redes sociais na net, 

está surtindo efeito, os parlamentares estão voltando 
atrás em alguns temas das reformas propostas. A 
movimentação do povo através das redes sociais é a 
ponte para melhorar o País, é o limiar de novos tempos 
e melhores tempos. Devemos estar sempre atentos e 
continuar a divulgar pelo face, zap e outros... Essa é 
uma ferramenta preciosa e de efeito imediato.     

Dito por quem conhece - Veinho, cabeça branca 
que só ta na leitura deveria ser o secretário de esportes. 
Esse entende e gosta!

Lindinha, mignon da Terra do Tumatis, ta que ta. 
Também acho!

Na Terra do Saquê o Patrão samurai ta com tudo. 
Fazendo tudo que prometeu. Vamo que vamo! É raro!

Na Terra do Café, é música, chopp, paulada e 
outras cositas mais. A tiurma ta muito louka! Tem até 
cornitude no ar!

Na Terra da Madeira as cumadis tão mais 
sossegadas, diz uma, que é por causa da Língua. Pare 
com isso a Língua precisa do cês.

Na Terra da Uva a coisa ta fi cando boa, 
principalmente a funcionária morena. Concordo em 
grau, gênero e número. Lindia!

Dito por um entendido - Na Terra do Tumatis tem 
valeti que ta dando a ré, ta desomando. Ta sortando, 
sentando no quibe, Nooosssaaa! O tu é teu? Não 
então deixa ele...

Tem gente que tem muito, vai na igreja, mas não 
vale nada, só quer levar vantagem. Esse não tem 
salvação! O inferno o espera! 

Dito por um saudosista – Antigamente não tinha 
computador, tudo era na caneta e máquina de somar, 
mas os bancos atendiam muito melhor do que hoje. O 
que vale é a competência, hoje em falta. É vero!

Deu cornitude, cumadi morena larga do valeti. Ia 
pra balada e só voltava no outro dia. Mas não tem nada 
não é só tomar Doril que o chifre some. Não acredito, 
chifre não tem cura! Só serrando!

Tão dizendo que lava jato, otoridade e butequeiro, 
tão brigando pela mesma fruta. Será a desomação?

Quem será que bateu no carro branco da cumadi. 
Se você viu denuncie. Um dia pode acontecer com 
você!   

Tão querendo fazer pintura para descontar no 
IPTU. Será que o patrão ta sabendo? 

Na Terra do Boi, valeti escorneado, sai da linha, 
toma todas e apronta. Tem gente que não agüenta com 
o peso do chifre, mas procura. A cumadi faz carga! 

Na Terra do Boi a coisa ta feia, cumadinha diz que 
prefere os valetis de fora. Vamo reagir. Chifre neles!

Segundo um fi lósofo de buteco - Tem gente que 
fala muito e faz pouco. Têm muitos em todas as áreas. 
Essa Língua está evasiva!

Tem cumadinha da Terra da Uva que está a perigo, 
diz que ta pegando papel na ventania. Quarqué coisa 
tamo ai! Não desista!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 01/05 a 07/05

Palocci confi rmará em delação destino das 
propinas da Odebrecht

Caso o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci feche um 
acordo de colaboração premiada com o Ministério Público 
Federal (MPF) na Operação Lava Jato, ele confi rmará que é 
mesmo o "Italiano" das planilhas da Odebrecht e vai detalhar 
o destino de mais de R$ 300 milhões recebidos da empreiteira 
em forma de propina, dos quais R$ 128 milhões são atribuídos 
a ele. De acordo com pelo menos três fontes que participaram 
das tratativas iniciais para a colaboração premiada, o ex-ministro 
abrirá detalhes da criação de uma conta-propina destinada a 
atender demandas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Parte da propina que irrigou essa conta teria sido resultado 
de um acordo celebrado entre ele e Lula durante a criação 
da empresa Sete Brasil, no ano de 2010. O ex-presidente 
teria fi cado com 50% da propina, um total de R$ 51 milhões. 
Pelo que Palocci afi rmou a interlocutores que está disposto a 
falar, ele atestaria que R$ 13 milhões da conta foram sacados 
em dinheiro vivo por seu ex-assessor, Branislav Kontic, e 
entregues para Lula. A campanha da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) também estará na pretensa delação de Palocci. 
Segundo informações, ele está empenhado em revelar como 
foi o processo de obtenção dos R$ 50 milhões da Odebrecht 
para a campanha de Dilma em 2014 e que a ex-presidente 
sabia da arrecadação ilícita. Na doação, estariam envolvidos 
nas negociações Lula e o ex-ministro Guido Mantega, além 
da ex-presidente. O ex-ministro pretende mostrar ainda como 
empresas e instituições fi nanceiras conseguiram uma série 
de benefícios durante os governos petistas, como redução de 
impostos, outras isenções fi scais, facilidades junto ao Banco 
Nacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e renegociação de dívidas tributárias.

Delação de Palocci pode revelar divisão de 
propinas com Lula

O ex-ministro Antônio Palocci pode revelar que dividiu um 
terço das propinas provenientes da criação da Sete Brasil com 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teria revelado a 
informação a seu advogado, segundo o jornal Valor Econômico, 
a quem informou a intenção de se tornar um delator. "Não vou 
pagar essa pato sozinho", disse. A revelação sobre o esquema 
teria sido feita na última quarta-feira (19), um dia antes do 
depoimento prestado ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, no 
âmbito do processo a que o petista responde por corrupção 
relacionada à Operação Lava Jato. A intenção de Palocci seria 
saber a viabilidade de fechar um acordo de delação premiada 
com a PGR (Procuradoria-Geral da República). A intenção 
do ex-ministro dos governos Lula e Dilma de revelar o que 
sabe sobre esquemas de corrupção já teria sido informado 
a procuradores da força-tarefa. Segundo ele, o ex-diretor da 
Petrobras, Renato Duque, poderia confi rmar a informação. 
Duque, condenado a mais de 40 anos de prisão tenta se 
tornar um delator há cerca de um ano. A reportagem informa 
ainda que, além dos 33% da propina que Palocci e Lula teriam 
dividido, os outros dois terços restantes fi cava com funcionários 
e operadores ligados à Petrobras e executivos da Sete Brasil, 
respectivamente.

PT já cogita possível condenação de Lula
As novas suspeitas contra o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, acusado de corrupção por ex-executivos de 
empreiteiras, fez com que o PT passasse a incluir em suas 
análises internas do cenário político e discussões sobre 
estratégias a possibilidade concreta de não contar com o seu 
líder máximo na disputa eleitoral de 2018. O receio é que uma 
condenação em segunda instância na Operação Lava Jato o 
torne inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. A reação do 
PT às novas suspeitas é reforçar o empenho na defesa de Lula 
tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Ninguém no partido 
ousa questionar ou cobrar explicações do ex-presidente. Lula 
é visto no PT como alvo de perseguição da Lava Jato e vítima 
de uma campanha para impedir sua candidatura em 2018. Mas, 

com a divulgação dos depoimentos da Odebrecht e a delação 
do empreiteiro José Adelmário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, 
da OAS, a possibilidade de condenação de Lula, antes vista 
como remota, ganhou novo status. Líderes petistas avaliam que 
mesmo que as novas acusações não sejam confi rmadas com 
provas materiais, elas engrossam o caldo das chamadas “provas 
indiciárias” (com base em indícios) que poderiam sustentar, pelo 
volume, um pedido de condenação de Lula com base na teoria 
do domínio do fato, usada para levar José Dirceu à prisão no 
mensalão. Lula é alvo de seis pedidos de abertura de inquéritos 
enviados pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal (STF), à primeira instância da Justiça 
Federal com base nas delações da Odebrecht.

Senado aprova o fi m do foro privilegiado para crimes comuns
Na quarta-feira, 26 de abril, os senadores aprovaram um 

projeto que mexe diretamente com a vida das autoridades 
investigadas. Só que este acaba com o foro privilegiado para 
crimes comuns. Nem estava na pauta e foi uma votação 
relâmpago. O presidente da comissão, Edison Lobão, que 
responde a quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal, três 
deles na Lava Jato, anunciou a votação e o resultado. Pelo texto 
aprovado na comissão, autoridades brasileiras que cometerem 
crimes comuns serão julgadas pela Justiça comum e poderão 
ser presas, se condenadas em segunda instância, como é hoje 
para o cidadão comum. Só continuam com foro privilegiado, os 
chefes dos três poderes da União. A situação dos presidentes, da 
República, do Supremo, da Câmara e do Senado, não mudam, 
só poderão ser julgados pela Suprema Corte. “O fi m do foro 
privilegiado é um avanço civilizatório histórico, caminhando 
para uma realidade desejada pelo país. Somos todos iguais 
perante a lei”, afi rma o senador Alvaro Dias, PV-PR, líder do 

partido, autor do projeto. Na prática, se a proposta virar lei, os 
parlamentares que hoje respondem a inquéritos na Lava Jato, 
por exemplo, deixam de ser investigados pelo Supremo Tribunal 
Federal. “Todos que estão com foro no Supremo Tribunal Federal 
e estão respondendo processo, recai o processo para a instância 
judicial respectiva, que é o juiz federal da 1ª instância ou se 
for acusação no âmbito da operação Lava Jato é para a Vara 
Federal de Curitiba ou outra vara federal que estiver fazendo a 
investigação”, declara o senador Randolfe Rodrigues, REDE-AP, 
líder do partido e relator.  Horas depois de sair da comissão, o 
texto passou na primeira votação em plenário. E o Senado que 
tem 28 parlamentares respondendo a inquéritos da Lava Jato 
no Supremo, deu 75 votos a favor do fi m do foro privilegiado.  
Foi unanimidade, só o presidente Eunício Oliveira não votou. 
Como se trata de uma emenda à Constituição, a proposta ainda 
tem que passar por mais uma votação no Senado e depois tem 
que tramitar na Câmara.

Senado aprova projeto sobre abuso de autoridade
O Senado aprovou na quarta-feira, 26 de abril, o projeto 

de abuso de autoridade. A proposta removeu os principais 
pontos do projeto original que eram criticados por juízes e 
procuradores. Procuradores acompanharam a sessão. Eles 
criticavam principalmente dois pontos do projeto. O relator 
Roberto Requião, do PMDB, começou a leitura anunciando a 
mudança em um deles. Uma pessoa que se considere vítima 
poderá entrar com uma ação penal contra um magistrado ou 
procurador, mas o relator incluiu que isso só pode acontecer 
se o Ministério Público não se posicionar em até seis meses 
após a solicitação, como já prevê o Código de Processo Penal. 
A pressão continuou. Senadores queriam que o relator retirasse 
do texto a possibilidade de punição pela interpretação de uma 
lei. “Aquilo que pode ser razoável para o senador Requião 
para mim talvez não seja e vice-versa. Todos aqui sabemos 
que o direito não é ciência exata e, por isso, abarca nuances e 
avaliações as mais diversas”, disse o senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES). Pressão na comissão e também de fora. Nas redes 
sociais e com muita gente ligando, enchendo a caixa postal 
dos senadores. E depois de quase três horas de discussão, 
Roberto Requião recuou e tirou do texto sobre a divergência na 
interpretação da lei as palavras “razoável” e “fundamentada”, 
que obrigavam as autoridades a apresentarem provas para 
não confi gurar abuso. O texto foi aprovado por unanimidade e 
seguiu para o plenário, onde também foi aprovado, apesar das 
críticas. “Apesar das emendas, eu considero um erro gravíssimo 

do parlamento aprovar esse projeto. Nós vamos inviabilizar 
com isso o trabalho dos nossos juízes, procuradores, da polícia 
na luta contra o tráfi co, contra o estupro e contra a corrupção 
também. Sobretudo, está claro que isso tem a ver com a Lava 
Jato”, disse o senador Cristovam Buarque (PPS-DF). O juiz 
Sérgio Moro disse que as alterações na proposta representam 
uma vitória dos parlamentares moderados e merecem elogios, 
que o texto aprovado ainda merece críticas pontuais, mas alguns 
receios mais graves foram afastados.  Procuradores afi rmaram 
que ainda fi caram pontos que prejudicam as investigações, 
como o que criminaliza a condução coercitiva de investigados, 
essencial para grandes operações como a Lava Jato, e o que 
difi culta a prisão de políticos. “O que havia de mais errado, de 
mais problemático no projeto foi retirado. Ainda existem alguns 
problemas? Sim. Por exemplo, está lá colocado para criminalizar 
as chamadas conduções coercitivas ou prisões preventivas 
não razoáveis”, disse o presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores, José Robalinho Cavalcanti. “Um outro problema é 
que ele cria um ambiente muito avesso à decretação de prisões 
de poderosos por juízes. Por quê? Porque ele criminaliza a 
prisão decretada por um juiz que seja manifestamente legal. Ou 
ainda ele criminaliza a conduta de um ministro, desembargador, 
que revendo uma prisão decretada por um juiz, não libere a 
pessoa se aquela prisão era manifestamente legal”, disse Deltan 
Dallagnol, procurador do MPF-PR. 

Farmácia Droga Star
99929-1041
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Janela esta que foi arrombada enquanto não havia ninguém na casa. 
Buscas e a Polícia Militar conseguiu visualizar, na PR 272, próximo aos 
Pinheirinhos, região do Trevo da Coamo, o jovem suspeito. Ele estava a 
pé, mas com um capacete de cor preta, estilo motocross com queixeira 
amarela e desenho de um dragão na cor branca. Ele foi autuado e liberado, 
porque não havia nada que o ligava ao crime. Minutos após, em novo 
contato com o morador, que teve a moto furtada, este relatou que um 
capacete idêntico ao que era usado pelo suspeito, também foi furtado. 
Novamente foram feitas buscas, sendo que Robson foi encontrado na 
Rua Pastor Luiz Santiago, em sua residência; com um detalhe, estava 
escondido embaixo da mesa e confessou que juntamente com um rapaz 
conhecido como Boquinha, morador da Vila Maria de Mauá da Serra/
PR, praticou o furto. Ele também levou a PM até uma mata, onde a Bros 
estava escondida. O capacete, ele disse que foi jogado em um lago, 
próximo a rodovia, o qual não foi encontrado. O rapaz foi entregue na 
Delegacia e fi cou a disposição para responder pelo delito.

Furto em casa
Ainda em Faxinal, às 14 horas, no dia 26 de abril, na Rua Alagoas, 

uma mulher de 26 anos, afi rmou que havia saído de sua residência, por 
volta das 15h00min de 24 de abril, e retornado dia 26/04/17, às 13h40min. 
Ao entrar na casa, notou que a janela estava arrombada e toda revirada. 
Foram levados dois botijões de gás, um cheio e outro vazio. 

Detido por droga
Ainda em Faxinal, um jovem de nome Gustavo Monteiro Silva Rossi, 

foi detido às 15 horas, de 26 de abril, na Avenida Brasil. O motivo é que 
ao perceber a viatura, segundo a PM, Gustavo jogou um cigarro que 
estava na boca e que seria de maconha. Na delegacia, ele foi liberado 
por se tratar apenas de uso de drogas. Ele negou qualquer ligação com 
crimes ou com o tráfi co de drogas.

Ladrões presos com apoio de populares 
A Polícia Militar foi acionada, por volta das 11 horas, da manhã, de 

quinta-feira, dia 27 de abril, pela Sandra Regina, dona da Loja Kaline 
Modas de Marilândia do Sul, que fi ca localizado no Distrito de Nova 
Amoreira e foi alvo dos assaltantes que renderam a funcionária Natália 
e fugiram levando 112 reais. O azar dos meliantes, é que na região 
reside o soldado Brócoli. Logo após a ação e ao tomar conhecimento 
do delito, o PM e populares saíram atrás dos meliantes que estavam 
em uma motocicleta. Eles perderam o equilíbrio e caíram. Em seguida, 
entraram em uma mata, onde foram alcançados e presos. Inclusive, 
populares usaram uma corda para amarar as mãos dos "caras de pau". 
Os presos foram identifi cados por, Márlon Junior Cardoso, de 30 anos, 
passagens por 157 e 155 e ainda o jovem Alexandre Robson dos Santos. 
Eles são moradores do Distrito de Faxinalzinho e afi rmaram que são 
serventes de pedreiro. Com eles foi apreendida uma arma e o dinheiro.

Morador de Rosário bateu próximo a Grandes Rios
Um funcionário da Prefeitura de Rosário do Ivaí, que estava voltando 

de Faxinal, sofreu um acidente entre João Vieira e Grandes Rios, na 
tarde de domingo, dia 23 de abril, de 2017. Segundo informações, a 
vítima é João Gonçalves de Souza, que conduzia uma Fox com placas 
de Rosário do Ivaí. Ele perdeu a direção no Km 10 da PR 451 e atingiu 
uma árvore. A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, soldados, costa e sargento 
Ozeias, atenderam a ocorrência. Apesar dos danos, João Gonçalves 
saiu praticamente ileso.

Motorista é acusado de retirar carro do local após acidente
Segundo a Polícia Rodoviária do Porto Ubá, através dos soldados, 

Costa e sargento Ozeias, uma batida ocorrida às 21 horas, envolveu 
um Vectra com placas de Cruzmaltina, em nome de Andreia Darici, mas 
que havia sido vendido por Bruno Rafael Domingos, de 22 anos, que 
era o condutor e também o novo proprietário, e um Corolla, de Grandes 
Rios, motorista Pedro Costa Longa, de 52 anos, que voltava de Curitiba 
para o Vale do Ivaí. Com o acidente, houve danos materiais, e por sorte, 
ninguém se feriu gravemente. Há informações, de que quando a Polícia 
Rodoviária chegou ao local, Bruno Rafael, havia retirado o veículo da 
rodovia. Segundo a proprietária do carro, a Andreia Darici, pode ser 
uma tentativa de fugir das responsabilidades. Ao fi car sabendo do 
ocorrido, Andreia tomou as medidas cabíveis. Ainda, segundo ela, o 
motorista do Corolla, também estava decidido a entrar com uma ação 
para responsabilizar o condutor do Vectra. Todas as informações foram 
repassadas as autoridades competentes, que vão agir no sentido de 

Agricultor de Borrazópolis foi atacado por abelhas       
O agricultor Darci Barion, morador de Borrazópolis, foi vítima de um 

ataque de abelhas, espécie conhecida popularmente como Abelha Europa. 
O fato aconteceu no bairro Aviação, zona rural, no sítio do Dôca. Segundo 
informações de um fi lho do produtor rural, seu pai estava trabalhando na 
execução de um plantio, quando, logo após o almoço, possivelmente o 
trator deve ter esbarrado em alguma árvore onde estava o enxame. O 
pior poderia ter ocorrido se o seu irmão não estivesse junto para socorrer 
o pai. Na tentativa de fugir das abelhas Darci Barion correu, mas como 
tinha acabado de almoçar, sofreu também uma espécie de congestão. 
Ele foi socorrido e levado para Hospital Municipal, onde fi cou internado.

Furto em residência
Em Faxinal, no dia 27 de abril, às 11 horas, uma moradora da região 

central, disse que ao chegar em casa, encontrou a porta da sala aberta 
e foi subtraído do local, um vídeo game playstation 3 com seus dois 
controles e dez jogos, uma bolsa de escola na cor cinza com desenho 
de tubarão, além de uma fonte de TV marca Sony. Informou ainda que 
saiu de casa 27 de abril e voltou às 10h50min do dia seguinte. Foi feito 
patrulhamento pela região, bem como buscas nos terrenos próximos, 
porém sem êxito em localizar os objetos furtados. 

Bebum tenta chantagear policiais 
Gilson Luz da Silva foi detido acusado de embriaguez ao volante 

e o teste com o etilômetro, aferiu 0,88 mg/l, comprovando a suspeita 
dos policiais militares que estavam de plantão, soldados, Fernandes 
e T. Moreira. Outro detalhe que chamou atenção na ocorrência, é que 
Gilson, ao ser fl agrado dirigindo bêbado, ofereceu dinheiro, 50 reais, de 
suborno para que não fosse preso, mas os policiais agiram com ética e 
lisura ao também dar voz de prisão por tentativa de suborno. O boletim 
foi confeccionado às 20:40 horas, de 27 de abril, quinta-feira, quando 
a viatura fazia patrulhamento pela Rua Cinco, da Vila Maria e deparou 
com um veículo Gol de cor prata cruzando uma preferencial em alta 
velocidade e inclusive caindo dentro do quintal de uma casa. A primeira 
intenção dos soldados era socorrer o motorista, acreditando que fosse 
um acidente comum, mas no primeiro contato com Gilson, perceberam 
que ele estava completamente embriagado.

Preso por porte de arma
No dia 27 de abril, às 20 horas, na Rua Ismael Pinto Siqueira, foi 

detido um jovem de 19 anos. Policiais receberam informações que o rapaz, 
funcionário de uma empresa, estava armado e indo para o trabalho. Um 
PM foi colocado no refeitório da referida empresa e pouco depois, com 
ajuda de outros PMs foi feita a abordagem, sendo encontrado em sua 
mochila, um revólver calibre .32 municiado com 6 munições intactas e 
mais cinco munições soltas.

Um celular e três autuados
Uma ocorrência foi registrada em Borrazópolis, na segunda-feira, 

dia 24 de abril. Trata-se de receptação que culminou com três pessoas 
autuadas pela PM, as quais negaram que soubessem que o objeto era 
furtado. Tudo começou quando um morador, de nome Carlinhos, contou 
que o jovem Willian Tenório Lemes, de 29 anos, que estava trabalhando 
para o mesmo há alguns dias, teria furtado seu telefone celular, marca 
Samsung, de cor branca. Que ao ser questionado, o Willian negou o furto 
e disse que uma pessoa havia entregado o telefone para ele, pedindo 
que levasse para a vítima, mas após estar de posse do aparelho, não 
entregou e vendeu para o jovem Max Paulo de Oliveira, 19 anos. Levado 
para a Delegacia, o Max afi rmou que comprou sem saber a origem e que 
vendeu, logo em seguida, para Álisson Pasqualin Guimarães, de 22 anos. 
Localizado, Álisson confi rmou a compra do aparelho e que também não 
imaginava que fosse furtado. Diante dos fatos, o Delegado autuou Willian 
por apropriação indébita. Como ele não pagou fi ança, fi cou detido. Já 
Max e Álisson, acusados de receptação, foram também autuados, mas 
pagaram fi ança e foram liberados para responder em liberdade. Todas 
as providências foram tomadas em relação ao caso.

Jovem detido após furto de motocicleta em Faxinal 
O furto de uma motocicleta Honda Bros, 150, terminou com  Robson 

Álvaro Dranka, de 18 anos, detido acusado do delito. A ocorrência começou 
a ser registrada às 16 horas, de 26 de abril, quarta-feira, quando um rapaz 
de 20 anos, informou que na Rua Tibagi, sua moto havia sido furtada. 
Relatou ainda que o veículo foi deixado no quintal, sendo que a chave 
estava dentro da residência em um suporte que fi ca ao lado da janela. 

apurar tudo o que aconteceu. Como o motorista do Vectra não fi cou no 
local, não foi possível fazer o teste do bafômetro. Andreia Darici, uma 
servidora pública de Cruzmaltina, esclareceu que ela já havia vendido 
o veículo Vectra e que o processo de transferência, ainda não havia 
sido concluído, mas que ela não tem nada a ver com o fato ocorrido.

Polícia troca tiros com ladrões em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, foi registrado roubo agravado no início da 

madrugada desta terça-feira, dia 25 de abril, na Estrada da Barra da 
Escrita. A equipe da PM, formada pelos soldados, Prezotti, Reis e Sarati, 
foi informada que dois indivíduos haviam invadido uma casa e anunciando 
assalto ao proprietário de uma chácara. O homem foi agredido com 
socos e coronhadas, além de ser ameaçado de morte com um revólver 
apontado em sua direção. Os bandidos evadiram-se levando quinhentos 
reais. Com base em levantamentos, foi apurado o nome de um suspeito, 
por isso, foram feitas rondas no intuito de localizá-lo, sendo que o mesmo 
foi avistando já em sua casa. Ao notar a presença da viatura, pulou a 
janela e juntamente com mais dois indivíduos, efetuaram disparos de 
arma de fogo contra os soldados de plantão. Os policiais passaram a 
revidar a injusta agressão também com tiros. Os marginais correram 
para os fundos da chácara, entrando em meio a uma mata e fugindo. 
Foi realizada a busca pelo interior da residência em que eles estavam e 
foram encontrados e apreendidos vários objetos que possivelmente sejam 
produtos de roubo. Foram localizadas também duas motocicletas, as 
quais se encontravam com o chassi pinado e características adulteradas. 
Tudo foi entregue na Delegacia de Grandes Rios e os acusados serão 
investigados.

Acidente na Serra do Ribeirão
Segundo informações houve um acidente com danos de grande 

monta, com quatro feridos, mas ninguém correndo risco de perder a 
vida. O acidente envolveu um Gol e uma Parati, a última com placas 
de Arapongas, que era dirigida por um vendedor. Quatro feridos foram 
levados para o Hospital Municipal de Grandes, mas dois foram liberados 
logo em seguida. A batida foi na Rodovia que interliga Grandes Rios a 
Rosário do Ivaí, mais precisamente na altura do Postinho do Adolfo, na 
Serra do Ribeirão.  

Furto na zona rural de Rosário do Ivaí 
Em Rosário do Ivaí, no dia 25 de abril, terça-feira, na Estrada Rural 

da Água da Limeirinha, um agricultor, ao chegar em seu sítio, notou que 
haviam furtado: um arreio modelo bananinha de cor laranja semi-novo; 
duas barrigueiras com argolas inox; um cabresto de cor azul com cabo 
de cor amarela e com oito tranças; um bacheiro de lã; um freio em inox 
da marca Vinagre; uma rédea trançada com oito cordas de cor vermelha 
e ainda biqueira trançada na cor branca. No local, como pista, fi cou 
apenas o rastro de uma motocicleta. 

 Bandidos invadem casa de idosa de 94 anos 
Uma idosa de 94 anos foi vítima de assalto na Rua Alagoas em 

Faxinal. Quem acionou a Polícia, foi uma senhora de 62 anos, que passa 
o dia na residência cuidando da vítima. Ela contou que no dia 24 de abril, 
fi cou no local até às 18 horas, e quando voltou para o trabalho, na manhã 
de terça-feira, dia 25 de abril, notou que o quarto de hospede estava 
faltando duas tábuas. Também constatou que a moradora tinha luxações 
na mão esquerda e no ombro direito. Indagada, a Idosa contou que dois 
homens entraram em sua residência, mas ela não conseguiu descrever 
características dos mesmos, porque eles desligaram o relógio de energia. 
Disse ainda, que pegaram no seu ombro e em sua mão e mandaram 
que fi casse quieta. Após revirar tudo, levaram uma pequena quantidade 
de dinheiro (R$ 15,00 reais) e um relógio que fi cava guardado ao lado 
da cama. Todos os levantamentos foram feitas e o caso é investigado.

Capotamento no Risca Faca
Uma S-10, modelo novo, das mais completas, que pertence ao 

empresário, Tiãozinho do Supermercado, capotou na Rodovia PR-170, 
entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, mais precisamente a 500 metros 
de uma lanchonete Risca Faca. Ao que tudo indica, o condutor  perdeu a 
direção em uma curva, antes de passar pelo estabelecimento comercial, 
saiu da pista e capotou, acidente ocorrido na madrugada de domingo, 
dia 23 de abril, de 2017. Houve danos materiais de grande monta, mas 
ninguém se feriu gravemente.  O veículo, que ainda estava sem placas, 
tinha poucos quilômetros rodados. Há informações que a esposa também 
estava no carro acidentado.  
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O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, passou por Rosário do Ivaí, onde 
esteve com o prefeito Ilton Kuroda, o vice-prefeito Orlando 
Alves de Almeida, secretários e vereadores, durante seu 
roteiro de viagens pelo Vale do Ivaí entre os dias 26 e 28 de 
abril. O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
Artagão Júnior, passou por Rosário do Ivaí, onde esteve com o 
prefeito Ilton Kuroda, o vice-prefeito Orlando Alves de Almeida, 
secretários e vereadores. Na visita Artagão apresentou junto 
ao prefeito Ilton os recursos viabilizados para o município. 
“São R$ 250 mil de uma emenda parlamentar divididos em 
óleo diesel para recuperação das estradas rurais; maquinário 
para serviços gerais; três poços artesianos já encaminhados 
para levar água potável as casas; kits de materiais esportivos; 
efetivo policial já aumentado e uma viatura da Policia Militar 
do Paraná que chegará ao município em junho”, ressaltou 
Artagão. “Além disso, temos também a viabilização de 100 
casas populares já encaminhadas junto a Cohapar no valor 
de R$ 6 milhões e mais de R$ 300 mil em antecipação do 
ICMS para o município”, fi nalizou Artagão. O secretário e 
deputado agradeceu a recepção, reforçou o comprometimento 
e atribuiu os investimentos do estado devido ao ajuste fi scal, 
que possibilitou o Governo de trabalhar melhor e investir mais 
em recursos para os municípios.

Artagão corrobora palavras de 
Kuroda ditas nos 100 dias 

de governo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Gilmar Mendes, afi rmou na terça-feira que a ação que contra a 
chapa vencedora da eleição presidencial de 2014 será levara 
ao plenário para julgamento em maio. Como a presidente 
Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment no ano 
passado, na prática o maior afetado poderá ser seu vice, Michel 
Temer, que assumiu o cargo de presidente da República com o 
afastamento da titular. O julgamento, dependendo do resultado, 
poderá vir a tirá-lo do poder.”É razoável na segunda quinzena 
de maio. Não tem prazo defi nido ainda, mas vai ser em maio, 
afi rmou Gilmar”. Mesmo com a ação indo a plenário em maio, 
isso não signifi ca que o julgamento acabará em breve. Existe a 
expectativa de que, após o voto do relator, Herman Benjamin, 
um outro ministro do TSE peça vista, adiando indefi nidamente 
a conclusão do caso. Ao todo, o tribunal tem sete ministros. 
Eles deverão analisar também, se as contas de Dilma e Temer 
devem ser julgadas em conjunto. Caso, separadas, isso abrirá 
caminho para tornar Dilma inelegível, mas preservando o 
mandato de Temer.

Ação contra chapa Dilma-Temer será levada 
ao plenário do TSE em maio

O ministro Admar Gonzaga tomou posse na sexta (28) 
no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Gonzaga fi cará na vaga 
aberta por Henrique Neves, cujo mandato terminou no dia 16 
deste mês. O novo ministro foi escolhido pelo presidente Michel 
Temer em uma lista tríplice enviada pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal), na qual foi o mais votado. Com a posse, Gonzaga 
poderá participar da análise da ação em que o PSDB pede a 
cassação da chapa Dilma-Temer. O julgamento foi suspenso 
no dia 4 de março e deve ser retomado no mês que vem. O 
TSE é formado por sete ministros: três oriundos do STF (Gilmar 
Mendes, Rosa Weber e Luiz Fux), dois do Superior Tribunal 
de Justiça (Herman Benjamin e Napoleão Nunes Maia Filho) e 
dois da advocacia (Admar Gonzaga e Luciana Lóssio). Além da 
chegada de Admar, está prevista outra mudança nas cadeiras 
destinadas à advocacia no TSE. Na semana passada, Temer 
indicou o jurista Tarcísio Vieira de Carvalho para substituir a 
ministra Luciana Lóssio, cujo mandato termina no dia 5 de 
maio. A posse ainda não foi marcada. 

Ministro escolhido por Temer deve julgar 
chapa Dilma-Temer

O para-artleta Edevaldo Pereira da Silva, do Distrito de 
Dinizópolis, Cruzmaltina, obteve mais um resultado expressivo 
a nível mundial. Ele participou da Open Internacional de São 
Paulo, ou Athletics Open Championship,  realizado no Centro 
de Treinamento Paralímpico Brasileiro entre 21 a 23 de abril, 
de 2017. Edevaldo competiu no arremesso de peso e foi ouro 
com 12.54 metros. No lançamento de dardo, além de ser  ouro,  
com quebra de recorde brasileiro, que já era dele mesmo  com 
53.74 metros, Edevaldo lançou 53.79 metros, superando sua 
marca das paraolimpíadas do Rio de Janeiro e fi cando a 21cm 
do índice B para o mundial de Londres no próximo mês de 
julho. Segundo o competidor, foi o melhor início de temporada 
de sua carreira e que o ano 2017 poderá ser muito produtivo, 
podendo até superar o ano de 2016, ano que foi convocado para 
as Paraolimpíadas Rio 2016. "Eu agradeço a Deus, a Família, 
amigos, meu técnico Cleverson Oliveira, Instituto Terezinha 
Guilhermina, Talento Olímpico do Paraná, Bolsa Atleta Federal, 
Cocari Vitaves, Escola José Ferreira Diniz, de Cruzmaltina, 
Academia ACV Fitness, Supermercado Pires de Faxinal, Pro 
Saúde e Pietro Maronezzi, Mercado Central de Cruzmaltina, 
Comacol Materiais de Construção de Lidianópolis, Prefeitura 
Municipal de Cruzmaltina e todos aqueles que têm acreditado 
no nosso trabalho", disse Edevaldo.

Edevaldo brilha com mais uma medalha 
de ouro 

Edevaldo Pereira que já representou o Paraná 
nas Paraolimpíadas e conseguiu mais duas 

medalhas de ouro neste início da Temporada 
2017

O uso de caixa 2 na campanha eleitoral de Dilma Rousseff 
(PT) em 2014 reforçou a percepção de que os políticos brasileiros 
sofrem de “amnésia moral”, disse em depoimento sigiloso à 
Justiça Eleitoral o marqueteiro João Santana, responsável 
pelas campanhas do PT à Presidência da República em 2006, 
2010 e 2014. Segundo o publicitário, Dilma “infelizmente” sabia 
do uso de recursos não contabilizados em sua campanha e 
se sentia “chantageada” pelo empreiteiro Marcelo Odebrecht. 
De acordo com Santana, a petista teria sido uma “Rainha da 
Inglaterra” em se tratando das fi nanças de sua campanha, não 
sabendo de todos os detalhes dos pagamentos efetuados. No 
entanto, indagado se a presidente cassada tinha conhecimento 
de que parte das despesas era paga via caixa 2, o marqueteiro 
foi categórico: “Infelizmente, sabia. Infelizmente porque, ao 
me dar confi ança de tratar esse assunto, isso reforçou uma 
espécie de amnésia moral, que envolve todos os políticos 
brasileiros. Isso aumentou um sentimento de impunidade”. 
“Dilma se achava chantageada pelo Marcelo”, afi rmou Santana 
à Justiça Eleitoral. De acordo com o relato do publicitário, o 
objetivo da chantagem seria intimidar a então presidente a 
ponto de fazê-la impedir o avanço das investigações da Lava 
Jato. Dilma nunca gostou do “Menino”, apelido que usava para 
se referir a Marcelo Odebrecht, disse o ex-marqueteiro do PT.

Santana diz que Dilma sofre de 
amnésia moral 

Em Rio Branco do Ivaí, Artagão visitou o prefeito Geroncio 
José Carneiro Rosa, demais secretários e vereadores. No 
município Artagão Júnior falou sobre a construção da nova 
unidade do Colégio Estadual Rio Branco, que terá uma estrutura 
com blocos sustentáveis. O colégio 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). Também outros investimentos já foram viabilizados 
para Rio Branco do Ivaí. O efetivo policial foi aumentado e uma 
ambulância já foi entregue. Ainda uma viatura da Policia Militar 
do Paraná chega para o município em junho, e uma emenda 
trabalhada junto ao município para angariar um microônibus 
para demandas de saúde de Rio Branco do Ivaí.

Artagão em Rio Branco 
do Ivaí
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COLUNA SOCIAL

Rita de Cássia, de níver em Borró. 
Parabéns!! 

 José Roberto, o"Betão", de niver em Mauá da Serra. Parabéns!! 

A lindinha Yasmin Camila de Lima de niver em Borró. 
Parabéns!!

FERRA BODE EM FAXINAL
PRÓXIM0 DIA 05/05 - SEXTA FEIRA

O vovô babão Oggier Rizzato com a 
netinha Manuela.

O amigo José Ângelo Faria de niver em Faxinal. Na foto ladeado por amigos, no 
Ferra Bode em Faxinal.  Parabéns!!!

O amigo Cambezinho torcendo para o Tubarão no 
Estádio do Café

A linda Jessica de niver em Rondonópolis, na foto 
com os pais Vinicius e Ivonete. Parabéns!!!  

O amigo Jorge Dama, é Ponte Preta desde 
menininho, ele e todas as torcidas, menos a 

do Corinthians.
A lindinha, Isabelly de níver em Rio 

Branco do Ivaí. Parabéns!! 
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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

Cas�i� Ap��x�nado�
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 Homenagem Póstuma a Ana Lice de Rosário do Ivaí 
Mineira de Pouso Alegre, nascida em 22 de dezembro de 1948, no lugar 

chamado Pântano das Rosas. Filha de Antonio Bernardes dos Santos e de 
Dª Benedita Maria de Jesus. De uma família de 8 fi lhos. Ali aprendeu as 
primeiras letras, estudando até a 4ª Série, mas para continuar seus estudos 
precisou ir para Campinas, junto com sua irmã, pessoa religiosa, de grande fé, 
e chamava irmã Paulina. Lá precisou cursar o Admissão, nome dado a 5ª Série. 
Porém no ano seguinte, acompanhando seus pais, mudou-se para Morumbi, 
e depois para Kaloré, ambas cidades do Paraná. Em Kaloré começou lecionar 
numa Escola Rural, “Fazenda Carmita”, profi ssão que enchia seus pais de 
orgulho.  Também foi em Kalore que conheceu, namorou e, em 08 de janeiro 
de 1966 casou com Gerson Caires Pinheiro; dessa união tivera oito fi lhos, 
sendo 03 homens e 05 mulheres que, aliás, o nome de todas começa com 
“S” de Saudade, Sentimento e Sinceridade. Para nossa AMADA Ana Alice o 
Magistério sempre foi sua paixão e, para isso, terminado o 1º grau, fez o Logus 
que na época era um curso correspondente ao ensino médio. Muito admirada 

e respeitada pela diretoria e colegas, tanto que como reconhecimento no dia de Santa Terezinha D’avila, Doutora das letras e 
dia dos professores(as), ganhou de presente um buquê de fl ores por ter sido considerada a melhor professora. Mas, a melhor 
professora queria mais e, assim, com a garra inerente a sua índole, não mediu esforços para conquistar o “Diploma Universitário 
formando-se em Pedagogia”. E o ciclo continuou, e não foi diferente nessa família. Sabemos que, os fi lhos crescem, criam azas 
e voam para constituir suas próprias famílias. Na bagagem o que levaram coragem, a esperança, fé e a benção dos pais. E, com 
isso, deixaram para traz o amor, preocupações e saudade.  A primeira fi lha Sonia, casou-se com Sergio, presenteando com os 
netos - Diego, Jessica e Amanda e os bisnetos Pedro e Yasmim Vitória; Silvia casou- se com Mario e dessa união teve a Keila 
e Ana Carolina, mais os bisnetos Isabela e Matheus. Sueli, casou com Luiz e também os presenteou com Luiz Eduardo e Lucas 
Gustavo;  Simone, casou com José “in memorian”, que hoje também brilha ao lado do senhor, e presenteou a todos com o neto 
Davi;  Suzane, a Suzi - casou-se com Elias e deu o nome de sua fi lhinha de Maria Alice em Homenagem a Vovó Ana Alice que 
se encheu de alegria ao saber.  Claudio casou-se com Elisângela e dessa união teve as lindas netas Ana Cláudia e Rafaela;  
Rodrigo casou-se com Renata e presenteou com o esperado e amado Arthur;  Gerson Carlos o Gersinho ,era o companheiro 
de sua mãe. Ana Alice - era devota fervorosa, sempre esteve a serviço da igreja, pois era o que ela gostava, tanto que na Sexta 
Feira Santa de 2016, interpretou o papel de “ MARIA, MÃE DE JESUS na encenação da “Paixão de Cristo” que, para ela foi uma 
grande alegria. Nossa Amada tinha o dom de escrever bem e assim fazia mensagens para quaisquer ocasiões e lembrava de todos 
em suas datas comemorativas com muito carinho. Não imaginávamos que hoje seríamos nós que, da forma mais difícil íamos 
te homenagear. Ana Alice Guerreira, otimista, meiga, amiga, amada, pura. Sua vida foi amar, perdoar, servir a Deus aos fi lhos e 
netos, e quem de nós que não passou pela sabedoria dessa magnânima mulher que só transmitia amor, carinho e fé!!  A todos 
os fi lhos e parentes, sintam-se abraçados por nós Rosarienses, estaremos em oração por vocês.  Sabemos que as lembranças 
serão diárias, aos fi lhos vocês foram os melhores, sempre presente em todas as ocasiões. Rodrigo e Renata a resposta é: Ela 
estará sempre cuidando do Arthur e zelando pela vida de vocês, Suzi como você sempre deixou claro ela te ensinou a ser a mãe 
semelhante a ela, Sueli sua confi dente e companheira estará ainda mais presente em sua vida, Simone, Sonia, Silvia, Claudio e 
Gersinho fi lhos abençoados e que ela sempre se encheu de orgulho, apesar da dor e do sofrimento, a saudade será eterna e a 
presença não poderá mais ser sentida, mas as lembranças dos bons momentos vividos serão conforto. Que Maria os console, 
e que toda dor se amenize.

É -, Ana Alice!
Hoje está passeando no grande jardim do céu.
Olhando para terra onde deixou muitos troféus 
Sabemos que está admirando o campanário
Pedimos que continue rezando por Rosário
Que nós rezaremos para você também
Em nome do pai, do fi lho e do espírito santo. AMEM!... 

(Artigo escrito por  Ernesto Siqueira, de Rosário do Ivaí - PR)

A Polícia Federal defl agrou na manhã de sexta-feira (28) 
a operação Satélites 2, que foca, assim como a Satélites 1, 
pessoas que tinham relacionamentos com políticos que estão 
sob investigação. Os mandados foram autorizados pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal), e a ação é derivada da delação 
premiada do ex-diretor da Transpetro, Sergio Machado, um 
dos colaboradores da Lava Jato e de mais dois empresários. 
Entre os alvos estão investigados ligados ao senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL) e a outros políticos. Em março, a PF 
defl agrou a operação Satélites 1, que também mirou pessoas 
ligada a Renan, além de outras vinculadas ao presidente do 
Senado Eunício Oliveira (PMDB-CE), além dos senadores 
Valdir Raupp (PDMB-RO) e Humberto Costa (PT-PE). Em 
nenhuma das duas operações os políticos foram alvos diretos 
de mandados judiciais.

Operação da PF mira pessoas ligadas a 
Renan Calheiros

O mundo empresarial enfrentará um "verdadeiro terremoto" se o 
ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci fi rmar um acordo de delação 
premiada no âmbito da Operação Lava Jato. A avaliação é do líder do 
PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP), segundo reportagem do jornal O 
Estado de S.Paulo. "Não sabemos exatamente o que ele tem a dizer, 
mas a gente tem certeza que ele tem muito a falar", disse, citando que 
entre as empresas eventualmente citadas estariam grandes bancos e 
veículos de comunicação. O deputado deu a declaração durante evento 
promovido pelas lideranças do PT na Câmara e no Senado e a Fundação 
Perseu Abramo, em Brasília. Palocci já sinalizou que pode se tornar um 
delator. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro na semana passada, ele 
sugeriu que pode revelar detalhes sobre os esquemas investigados pela 
força-tarefa de Curitiba.

A delação das delações
Se Palocci fi zer delação, meio empresarial enfrentará "verdadeiro terremoto", diz líder do PT

Por três votos a dois, a 2ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) revogou na terça-feira prisão domiciliar para o 
pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula 
e condenado na Operação Lava-Jato após ter atuado como 
avalista de um empréstimo fraudulento usado para camufl ar 
propina. Cardiopata e diagnosticado com câncer de bexiga, 
Bumlai recorreu ao tribunal de Brasília sob a alegação que pode 
responder ao processo em liberdade e, durante esse período, 
tratar de seus problemas de saúde. Dos cinco integrantes da 
2ª Turma, três deles, Dias Toffoli, Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, consideraram que a prisão domiciliar deveria ser 
revista. Bumlai foi condenado pelo juiz Sergio Moro a nove 
anos e dez meses de reclusão e há sete meses aguarda o 
julgamento de um recurso em segunda instância. No julgamento, 
os ministros consideraram que ele pode fi car em liberdade 
porque a prisão preventiva já dura muito tempo e pelo fato 
de a fase de instrução e o próprio processo em 1ª instância, 
já terem sidos concluídos. A decisão em favor de Bumlai foi 
comemorada por advogados que atuam na Lava-Jato porque 
eles consideram que a liberdade do pecuarista, baseada nos 
argumentos de que a prisão preventiva foi muito alongada e 
que signifi caria execução da pena já em 1ª instância, pode ser 
ampliada aos demais investigados.

STF revoga prisão domiciliar e liberta José 
Carlos Bumlai

Tiro no pé!
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e a
Ação ponderada

Pequena análise do comportamento humano nos permite 
perceber o quanto somos capazes de muito reagir e de pouco 
agir. Basta uma pequena rusga no trânsito, alguém que altere 
a voz em uma discussão, e a reação acontece. Ou ainda, que 
alguém nos trate rispidamente, ou que falte com a polidez para 
conosco para que desencadeie uma imediata reação em nós. 
Reagimos de maneira impulsiva, algumas vezes, até violenta, 
e, consequentemente, impensada. Reagimos, de súbito, para 
logo mais percebermos que poderíamos ter agido diferente. 
Qual animal ferido ou acuado, reagimos para nos defender, 
sem analisar, refl etir ou pensar. Assim se dá porque vinculados 
a comportamentos ancestrais, trazemos o ímpeto de reagir, 
por impulso, por instinto, sem raciocinar. E, somente depois, 
a razão nos convida a avaliarmos as consequências do que 
foi dito, ou a maneira como nos comportamos. Por outro lado, 
somos sempre vítimas de nossas reações, enquanto a ação 
nos permite tomar a atitude que escolhemos, o procedimento 
que achamos mais adequado. Se a reação é instintiva, a ação 
é racional e refl exiva. Se ao reagir não nos damos conta ou 
não nos apercebemos do estrago que podemos causar, o agir 
é analisado e pensado.

Dessa forma, se percebemos que nossa reação gera muito 
mais difi culdades e problemas do que soluções e tranquilidade, 
é hora de trocarmos a reação pela ação. Por exemplo, se 
fazemos silêncio quando alguém nos dirige impropérios, é a 
ação da paz que foi nossa opção. Fácil seria revidar na mesma 
moeda, reagir da mesma forma. Desafi ador é evitar a armadilha 
da reação e, lucidamente, optar pela clareza da ação. Se 
alguém nos aborda de maneira grosseira, e respondemos com 
gentileza, paciência e calma, é a ação da nossa compreensão 
para com o outro. Talvez fosse mais fácil, pela força do hábito, 
nos comportarmos com reciprocidade, devolvendo a grosseria 
que recebemos. Porém, o grande desafi o é deixar de reagir, 
escolhendo o agir, que gerará sempre melhores resultados, 
posto que é fruto do equilíbrio e da refl exão. E a transformação 
do nosso comportamento acontecerá paulatinamente e será o 
resultado da disciplina no pensar, que gera o hábito da refl exão, 
culminando pelo desarmar de nossas atitudes. Portanto, já não 
mais vítima das palavras rudes, do comportamento infeliz ou 
da atitude impensada. Que a análise e refl exão de nossas 
atitudes possam fazer com que, aos poucos, a reação ceda 
lugar a ações, pautadas em um comportamento de paz, lucidez 
e fraternidade.

Quando reagimos, revidando ofensas, agressões, 
descuidos alheios, passamos a sintonizar com quem as 
produziu. A partir daí, mantemos uma interdependência 
psíquica, que nos aprisiona em nuvens mentais de sentimentos 
malsãos, que somente nos prejudicam, física e espiritualmente. 
Optemos sempre pela ação ponderada e gozemos de saúde, 
de tranquilidade, vivendo sem sintonia com aqueles que ainda 
transitam pelas faixas da inconsequência ou da maldade. 
Façamos isso e nos sentiremos leves, felizes, plenifi cando-nos 
com as celestes bênçãos.

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
                 A urgência com a qual você tem tentado 
               resolver todas as suas pendências não está 
ajudando um bom julgamento de sua parte e muito 
menos irá ajudar a boa solução de suas difi culdades. 
A confi guração astrologica dessa semana não favorece 
o dialogo e por essa razão melhor seria adiar todas 
as decisões mais importantes para um período mais 
favorável. Vênus, transitando nos primeiros graus 
de seu signo se encontra em quadratura com Plutão, 
promovendo um sentimento de insatisfação e de 
carência que atinge particularmente a área profi ssional, 
onde terá tendência a tomar algumas decisões radicais. 
Esfrie a cabeça e pense um pouco mais antes de se 
decidir.

                       

                 A urgência com a qual você tem tentado 
               resolver todas as suas pendências não está 

                          Peixes
                 Em certos momentos você parece ter 

                    difi culdades para enxergar a luz no fi m do 
túnel e fi ca decepcionado com os resultados obtidos 
com tanto esforço pessoal. As confi gurações atuais 
não sao as melhores para os piscianos, mas isso não 
signifi ca que você não possa desfrutar de alguns 
pequenos êxitos pessoais. Procure agradecer ao cosmo 
por isso, e continue a avançar rumo aos seus objetivos 
pessoais, com os pés no chão e a cabeça no horizonte. 
Aconselhe-se com as pessoas mais íntimas que podem 
esclarecer suas dúvidas, mas principalmente, mantenha 
alta a sua autoestima. Nesta semana, mude alguma 
rotina e não se acomode: tente algo diferente!

                         

                 
                    difi culdades para enxergar a luz no fi m do 

                          Touro
                   Os taurinos que aniversariam nesta 

                        semana podem ser benefi ciados pelo trânsito 
de Vênus, seu regente, no signo de Áries, indicando 
uma melhora no campo fi nanceiro, com possíveis 
parcerias e acordos favoráveis. Sendo esta uma área 
particularmente sensível para você, é possível que esta 
mudança de energia alivie um pouco a pressão que está 
sentindo e que está atrapalhando o seu bem-estar. Adie 
algumas decisões, se isso for possível, e aguarde um 
momento mais favorável para avaliar adequadamente 
a situação atual. Tome seu tempo se isso for possível, 
e recue um pouco para poder enxergar a sua situação 
de outro ponto de vista. Há males que vêm para bem.

                       

                   
                        semana podem ser benefi ciados pelo trânsito 

                         Gêmeos
                  Marte ingressou em seu signo trazendo 

                     consigo um desejo de urgência e estimulando 
sua vontade de resolver todas as pendências, colocando 
um ponto fi nal nos assuntos em andamento. Porém, 
a pressa excessiva pode ser uma inimiga que virá 
atrapalhar as suas iniciativas que não chegarão a bom 
porto se não forem analisadas com cautela. Por essa 
razão, tome seu tempo e aproveite o fi m da retrogradação 
de seu planeta regente, Mercúrio, que acontecerá no dia 
04/05, para fazer uma revisão cuidadosa em seus planos 
para detectar eventuais erros que possam atrapalhar 
os resultados de suas iniciativas. Desse jeito evitará 
precisar fazer tudo de novo.

                       

                  
                     consigo um desejo de urgência e estimulando 

                         Câncer
                            A Lua nova do dia 26/04 facilita os 

                                   novos empreendimentos, especialmente 
se eles forem voltados para a área fi nanceira ou para a 
aquisição ou realização de bens materiais. Você estará 
sentindo um impulso para modifi car algo que não está 
bem em sua vida, mas ao mesmo tempo terá difi culdade 
para tomar uma decisão rápida e clara. Por essa razão, 
procure manter o equilíbrio emocional e medite antes 
de tomar decisões apressadas que não darão bons 
resultados. A melhor forma de agir nesse momento 
passa pela paciência e pela racionalidade. Os conselhos 
de parceiros e colegas também podem ser muito úteis 
e enriquecedores, fornecendo um outro ponto de vista.

                       

                            
                                   novos empreendimentos, especialmente 

                         Leão
                              Os desafi os que você está enfrentando 

                 não parecem diminuir e por essa razão 
você deve procurar se poupar para não esgotar as suas 
energias em iniciativas inúteis. Muitos problemas 
irão se resolvendo por si só, com o tempo. Portanto, 
mantenha a calma e procure alternativas para contornar 
os obstáculos do dia a dia. Aprenda a driblar tudo com 
fl exibilidade, usando a inteligência emocional para se 
adaptar as difíceis circunstancias dos tempos atuais. 
Com o Sol em trânsito na área relativa às fi nanças e bens 
materiais, a pressão pode acontecer. principalmente no 
seu bolso! Manter o seu orçamento dentro do equilíbrio 
pode ser uma boa ideia.

                       

                              Os desafi os que você está enfrentando 

                 não parecem diminuir e por essa razão 

                           Virgem
                   Você está tentando manter o equilíbrio 

                 entre o mental e o emocional, mas nem 
sempre isso lhe parece realizável. De fato, por mais 
esforço que você faça, as dúvidas sobre o rumo a seguir 
parecem lhe roubar a tranquilidade, ao mesmo tempo 
que o sono! No entanto, essa fase não durará para 
sempre, portanto faça avançar seus planos de forma 
a não perder de vista os seus reais objetivos de longo 
prazo. Pense também em preparar planos alternativos, 
pois seu regente, que inicia a marcha direta no dia 04 
o ajudará mantendo a sua mente criativa e racional. 
Cuide de sua saúde, pois estará sujeito a estresse. Tire 
algumas horas de folga e vá passear.

                       

                   
                 entre o mental e o emocional, mas nem 

                           Libra
                  As confi gurações astrológicas desta 
                    semana indicam que você estará no meio 
de um turbilhão de energias geradoras de controvérsias 
e confl itos. Mesmo você, que é averso à discussões, 
poderá se envolver em brigas por defender o seu ponto 
de vista. Melhor usar seu talento diplomático se não 
quiser perder o pouco de equilíbrio que ainda lhe resta! 
Aliás, melhor seria adiar qualquer decisão defi nitiva e 
aguardar um momento mais propício para implementar 
os seus novos projetos pessoais. Então você encontrará 
uma energia mais favorável, conseguindo assim um 
melhor retorno de seu empenho pessoal. Cuide também 
de seu equilíbrio físico, reservando alguns momentos 
de lazer e de descanso.

                       

                  
                    semana indicam que você estará no meio 

                        Escorpião
                                Nem tudo caminha como você gostaria 

                    e resultados pouco satisfatórios de suas 

iniciativas recentes parecem causar bastante estresse. 

Procure não entrar de cabeça quente nas situações. 

Recue um pouco para ter mais tempo de analisar 

cada situação com calma. Com tranquilidade acabará 

encontrando a melhor estratégia para superar os desafi os 

que a vida continua a lhe apresentar. Na sua vida pessoal 

você pode precisar de um bom dialogo com seu parceiro 

para esclarecer mal-entendidos que estão atrapalhando 

um bom e saudável relacionamento a dois!

                       

                               

                    e resultados pouco satisfatórios de suas 

                       Sagitário
                   Somente os sagitarianos do ultimo 

                       decanato estão sentindo a pressão da 
garra de Saturno que, ainda em retrogradação, parece 
promover obstáculos sem fi m em sua vida. Quando você 
pensa ter resolvido um problema, logo aparece outro! 
Pense nesse período como um teste de amadurecimento 
que o cosmo lhe envia para avaliar o seu senso de 
responsabilidade. Os sagitarianos do primeiro e ultimo 
decanato já passaram pelo teste e podem respirar mais 
aliviados, colhendo os frutos de seu empenho pessoal. 
Prepare planos bem realistas que o cosmo o ajudará a 
realizá-los. Enxergar o copo meio vazio não é sinônimo 
de pessimismo, mas de realismo.

                       

                   
                       decanato estão sentindo a pressão da 

                       Capricórnio
                  Apesar das difi culdades que a vida lhe 
            apresenta, você pode se surpreender com a 
facilidade com a qual conseguirá resolver as suas 
pendências, fazendo avançar seus planos pessoais. 
A confi guração astrologica da semana que mantém 
Saturno ainda na retrogradação, será útil para você 
reavaliar seus planos. especialmente no que diz 
respeito a investimentos. Você poderá contar com 
essas condições favoráveis para colocar um ponto fi nal 
em situações incertas e ainda apostar muitas fi chas 
em novos empreendimentos que certamente estão 
aparecendo mesmo neste período de crise. Afi nal, é 
na crise que se criam as melhores oportunidades, 
não é mesmo?

                       

                  
            apresenta, você pode se surpreender com a 

                          Aquário
                   Seus esforços não parecem sufi cientes 

                           para ajudá-lo a superar todos os obstáculos 
que a vida lhe apresenta diariamente. No entanto, existe 
um arco-iris em seu horizonte e se você caminhar até 
ele certamente conseguirá perceber o céu azul sobre 
sua cabeça. Aprender a enxergar o copo meio cheio 
depende somente de você! Mude a sua atitude diante 
dos obstáculos, recuando um pouco e se permitindo 
um tempo de avaliação, antes de jogar a toalha. Não 
abandone os sonhos há muito acalentados. Uma atitude 
mais favorável permitirá que o cosmo conspire a seu 
favor. A coisas terão um resultado mais positivo, creia!

                         

                   
                           para ajudá-lo a superar todos os obstáculos 
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Câmara rejeita destaque e fi m da 
contribuição sindical é mantida 

Vitória das redes sociais sérias! 
O plenário da Câmara rejeitou destaque proposto pelo 

Solidariedade que manteria a contribuição sindical obrigatória, 
mas com valor menor, o equivalente a 35% de um dia de 
trabalho. A proposta foi rejeitada por 259 deputados no 
plenário e apoiada por minoria de 159 parlamentares. Com 
a conclusão da votação dos destaques, foi encerrada a 
tramitação da reforma trabalhista na Câmara, que foi aprovada 
por 296 votos contra 177, e o texto passará para o Senado. 
Deputados rejeitaram pouco depois das 2h da manhã uma 
emenda ao texto-base da reforma trabalhista liderada pelo 
deputado Paulinho da Força (SD-SP) que previa manutenção 
da contribuição sindical obrigatória, mas com valor decrescente 
até 35% de um dia de trabalho em seis anos. Atualmente, 
trabalhadores pagam obrigatoriamente o equivalente a um 
dia de trabalho aos sindicatos. Com a derrubada, foi mantido 
trecho da reforma trabalhista, que prevê que o fi m do imposto 
sindical e o pagamento da contribuição, só serão feito quando 
o trabalhador der autorização prévia. "Acabar com o imposto 
sindical é acabar com a mamata", pregou no plenário o líder 
do DEM, Efraim Filho (PB). "É com a votação desse destaque 
é que vamos dizer que foi feita uma reforma sindical. É para 
acabar com conceito de que empresários e empregados 
têm de ser inimigos", disse Daniel Coelho (PSDB-PE), que 
foi contra o destaque. Derrotado, o deputado Paulo Pereira 
da Silva (SD-SP), presidente da Força Sindical, condenou 
antes da votação a radicalização da proposta e propôs uma 
alternativa ao texto do relator Rogério Marinho (PSDB-RN). 
"Precisamos fazer uma transição civilizada", disse.

MEC prorroga prazo de renovação do Fies 
para 31 de maio

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), do Ministério da Educação, prorrogou para o dia 31 
de maio o prazo para renovação semestral dos contratos de 
fi nanciamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
Inicialmente, a renovação terminaria no domingo (30). De 
acordo com portaria publicada na sexta-feira (28) no Diário 
Ofi cial da União, está prorrogado também o prazo para a 
realização de transferência integral de curso, ou de instituição 
de ensino, e de solicitação de dilatação do prazo de utilização 
do fi nanciamento, respectivamente, referente ao 1º semestre 
de 2017. Os aditamentos deverão ser realizados por meio 
do Sistema Informatizado do Fies (SisFIES). O Fies oferece 
fi nanciamento de cursos superiores em instituições privadas 
a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a 
pagar a dívida após a formatura.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Temer diz que manterá reformas apesar 
das manifestações

Um comunicado divulgado pelo presidente Michel Temer disse que manterá as 
reformas nas leis trabalhistas e na previdência social propostas por seu governo, que 
dispararam manifestações e greve geral em todo o país na sexta-feira (28). Em nota, 
Temer lamentou “fatos isolados de violência”  que ocorreram durante os protestos. 
“Infelizmente, pequenos grupos bloquearam rodovias e avenidas para impedir o 
direito de ir e vir do cidadão, que acabou impossibilitado de chegar ao seu local de 
trabalho ou de transitar livremente”, escreveu o presidente, que também enfati zou 
a gravidade dos confl itos no Rio de Janeiro. O comunicado ainda afi rmou que seu 
governo “reafi rma seu compromisso com a democracia” já que as manifestações 
“ocorreram livremente”, com “a mais ampla garanti a ao direito de expressão”. Temer 
também disse que as reformas seguirão, apesar das manifestações contrárias. “O 
trabalho em prol da modernização da legislação nacional conti nuará, com debate 
amplo e franco, realizado na arena adequada para essa discussão, que é o Congresso 
Nacional”, escreveu. 

Nova Identi dade Única

Aprovado pelo Congresso, o novo sistema de identi fi cação que pode ser adotado 
no Brasil, a identi dade única, deverá substi tuir documentos como RG, CPF, tí tulo 
de eleitor e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Chamado de Documento de 
Identi fi cação Nacional (DIN), a identi dade única terá o CPF associado a um dado 
biométrico, que dispensará a apresentação de outros documentos. Segundo 
informações divulgadas no jornal Folha de São Paulo, o documento será emiti do pela 
Justi ça Eleitoral, por insti tutos de identi fi cação civil dos Estados e órgãos autorizados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A primeira via será gratuita, impressa pela 
Casa da Moeda.
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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


