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

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones:
(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)

Diretor Proprietário: Tolstoi Mantovani Júnior

R$: 1,00

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS

Requerimento nº 051/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com a secretaria
de saúde que em regime de urgência providencie mais um carro para atender as necessidades do
setor de saúde na UBS do distrito de Ribeirão Bonito, pois la tem que ter um veículo de plantão na
porta do posto de saúde e só um veículo que nós temos não esta conseguindo atender devidamente
a demanda do distrito.
Indicação nº012/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal que contrate mais um funcionário para
trabalhar no abrigo das crianças.
Justiﬁcativa - A carga horária esta muito puxada para as pessoas que ali trabalham e por isso venho
pedir a contratação com regime de urgência.
Indicação nº013/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal construir quebra molas ou faixa elevada na
Rua Paraná no distrito de Ribeirão Bonito, mais precisamente em frente ao Colégio Marechal Floriano
Peixoto e Escola Municipal Princesa Izabel. - Justiﬁcativa - Nesta rua existe um ﬂuxo muito grande
de veículos e motos devido ao colégio, escola, ginásio de esportes e posto de saúde e o movimento
é constante, portanto os moradores e pais de alunos pedem providencias o mais rápido possível.

AUTO POSTO

PILAR

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR
COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp

AGORA EM

Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

FAXINAL E
BORRAZÓPOLIS!

DISTRIBUIDORA

Beer Serv
CHOPP FÁBRICA 1

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

*Aluguel de Mesa & Cadeiras
* Caixas Térmicas

DISK ENTREGA

43 9975-2780 - 3461-1431
Rua dos Dominicanos, 405-A - Faxinal - PR

A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO ESTAREMOS ATENDENDO NA RUA SANTOS DUMOND,
Nº: 630 - EM FRENTE A VALDAR . MUDAMOS PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.
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LINGUA DE FOGO
Na Terra da Uva, moçoilo afetadinho, diz que está

Quem será o candidato luluzinho que não se

aﬁm, mas não pega ninguém. Dizem as más línguas

elegeu e não paga ninguém? Em breve mais notícias

que corta dos dois lados. Se ta ruim pra ele(a),

do veiaquinho vagabundo! Vomo pagá as contas!

imagina prá nóis!
Tem vereadores que têm um papo que parecem
estar ainda em campanha, mas é só demagogia,

Cumadi loirona, grandona e gostozona, toma
todas e é guinchada pelo valeti bobinho. Tá na
paulada!

na hora do vamos ver, viram uns luluzinhos. É vero!

Mudou o dono do buteco, a cumadi falou que o

Ai começa a Lava Jato e o Brasil que dá errado! É

outro tem que ser igualzinho o sósia do pastor. Dois

simples, não votem mais nesses incompetentes! E

por um!

têm muitos!
Na Terra do Café cumadinha gosta da Língua,
então mande notícias pra nóis. Use a língua, digo o
dedo!

Tem gente que não guenta uma paulada na
Língua. Não esquente o chifre, negue que já já os
outros esquecem. É só não aprontar!
Dito por quem conhece - Quem tem equipe

Dito por um ex-lalau em um posto, quando

administra e trabalha com resultados. Já quem não

questionado se roubou – Não muito, só um pouquinho.

tem, passa vergonha. Tanto no público como no

Alem de incompetente, só faz as coisas pela metade,

privado!

até roubar. Ai começa o Brasil que deu errado!

vergonha, ainda quer defender o mal feito. Prova de

aconteceu. Talvez seja melhor não se lembrar, pode

que não deveria ser reeleito. Vive no passado, e ruim!

Por onde será que anda o varal será que tá na
paulada? Os manos estão perguntando. Apareça! Os
valetis pauladas tão com saudades!
Tem cumadinha que ta chifrando o cornuto com o
patrão. Onde e quem será?
Na Terra do Tumati, quanto mais chifres a cumadi
leva, mais ela se acha. Então continue na cornitude.
Se ta feliz!
Na Terra da Madeira até no frio a cumadinha
continua gostosa. Que qué isso! È verdade to na caça
dela. Cuidado pra não virar a caça!

vende-se um terreno em faxinal
Ótima localizaÇÃo
em frente ao trevo principal de entrada
para faxinal
6.000 metros quadrados
pega-se caminhonete no negÓcio
ligar nos fones:
(43) – 99970-0739 ou 98461-4822

vende-se um terreno em kalorÉ
1.27 alqueire
Ótima localizaÇÃo
em frente Á fazenda do senador Álvaro dias
tratar-fone:
(43) 99970-0739

Tem vereador que ainda chora o ex. Que

Foi pro Cadeado e não se lembra do que
não ter boas recordações. Huuiii!!

filÉ

Morena diz que está desconsolada. Tem nada
não. Pelo menos meia sola o véinho faz. Diz um
cabelo branco! Sem vergonha!
Me mostre um projeto bem feito de um vereador
e lhe apresento um unicórnio!
Tem gente que ta indo demais na Ponte. O que
será que tem lá?
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.

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.
T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.377.949/000180
Fones:99970-0739 - Faxinal - Pr
EXPEDIENTE
Horário de atendimento: das 11:00 às 17:00 horas
Diretor responsável: Tolstoi Mantovani Júnior
Revisão: Tolstoi Mantovani Júnior
Diagramação e arte ﬁnal: Vitória Maria do Vale Mantovani
email: jornal.sonegocios@hotmail.com
Impressão: Gráﬁca - Folha de Londrina, Av. 10 de Dezembro, 4000 - Londrina - PR
Circulação: Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Kaloré,
Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí e Rosário de Ivaí.
Data de Impressão: 21/05/2017
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Esquema da Odebrecht atinge os 26
Estados e DF
Não é exagero dizer que a Odebrecht corrompeu todo
o Brasil. Os 26 Estados do País e o Distrito Federal têm
políticos locais na lista do ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF), ou receberam pedidos de investigação
relacionados ao acordo de colaboração. Se antes, Paraná,
Rio, São Paulo, Pernambuco, a Justiça Federal e as cortes
superiores no Distrito Federal conduziam inquéritos relacionados
à operação, no pós-Odebrecht 20 Estados e o Distrito Federal
terão células da Lava Jato em busca de esclarecer fatos narrados
pelos executivos da empreiteira baiana. Ao encaminhar petições
ao Supremo com base nas revelações da Odebrecht, no mês
passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou
que mais de 200 casos fossem remetidos a outras instâncias
judiciais. Há menções a ex-prefeitos, prefeitos e deputados
estaduais, por exemplo. Para considerar a capilaridade das
delações da Odebrecht pelo País, o Estado contabilizou não
apenas os locais que receberão as solicitações de investigação,
como regiões que têm políticos na mira, ainda que os inquéritos
tramitem em Brasília. Esse é o caso de Roraima, por exemplo,
que não receberá trechos da delação para analisar, mas elegeu
o senador Romero Jucá (PMDB), que será investigado no
Supremo. Com a profusão das investigações, as colaborações
da Odebrecht podem provocar efeito cascata. Cada inquérito
poderá levar a novos fatos, conforme o Ministério Público avançar
nas apurações. Também por causa dos desdobramentos, o
esquema de corrupção relatado pela Odebrecht deve arrastar
as investigações e inﬂuenciar as disputas eleitorais em 2018.
Dos 215 pedidos de investigação enviados para outros Estados,
o maior número (48) foi remetido à Justiça Federal no Paraná,
base da Lava Jato. A maioria trata de desvio de recursos da
Petrobrás e ﬁcará sob a tutela do juiz Sérgio Moro, em Curitiba.

PF indicia Lula por venda de Medida
Provisória
A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva por suposto envolvimento na venda da Medida
Provisória 471 em um desdobramento da Operação Zelotes.
Além de Lula, a PF indiciou outras 12 pessoas, entre elas o
empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da CAOA,
e o ex-presidente da Mitsubishi, Paulo Ferraz, o ex-ministro
Gilberto Carvalho e lobistas. O indiciamento foi revelado
pelo site G1 e conﬁrmado pelo Estado. O grupo de lobistas
alvos do inquérito já foi condenado em outro processo, mas
Lula continuou sendo investigado nesse inquérito que teve
desfecho agora com o indiciamento. Caso o Ministério Público
Federal acate a sugestão da PF, Lula poderá se tornar réu no
segundo processo sobre venda de MPs - o ex-presidente já é
réu por suposta participação da compra da MP 627/2013. No
entendimento da PF, o ex-presidente teria praticado o crime de
corrupção passiva ao participar do esquema para aprovação da
MP 471, a chamada MP do Reﬁs. Em outubro de 2015, o Estado
revelou que documentos apreendidos pela PF apontavam que
a MP teria sido “comprada” por meio de lobby e de corrupção
para favorecer montadoras de veículos.
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STF abre inquérito contra Michel Temer
O ministro Edson Fachin, do STF, autorizou a abertura de
um inquérito contra o presidente Michel Temer, de acordo com
a Globonews. O pedido de investigação foi feito pela PGR.
Agora, Temer passa formalmente à condição de investigado na
Lava Jato. O pedido de inquérito foi feito com base na delação

de Joesley Batista, da JBS. Ele gravou, em março deste ano,
o presidente autorizando o pagamento de propina a Eduardo
Cunha. A delação de Joesley e de seu irmão Wesley Batista
foi homologada pelo STF.

Temer e Aécio agiram para impedir avanços da Lava jato
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, aﬁrmou que
o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves (PSDB-MG)
agiram "em articulação" para impedir avanços da Lava Jato. Em
pedido de abertura de investigação contra Temer acatado pelo
ministro Edson Fachin, relator da operação no STF (Superior
Tribunal Federal), Janot diz que "Aécio Neves, em articulação,
dentre outros, com o presidente Michel Temer, tem buscado
impedir que as investigações da Lava Jato avancem, seja por
meio de medidas legislativas, seja por meio do controle de
indicação de delegados da polícia que conduzirão os inquéritos".
O procurador-geral conclui que o material colhido na delação
do frigoríﬁco JBS mostra que a propina paga pela empresa ao
ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e a Lucio Funaro,
operador do primeiro, servia para mantê-los em silêncio.
"Existem, ainda, elementos que apontam para diversos atos
realizados com o intuito de impedir ou, de qualquer forma,

embaraçar a investigação dos crimes praticados. Depreende-se
do material colhido que o pagamento de propinas ao ex-deputado
federal Eduardo Cunha e ao doleiro Lucio Funaro, mesmo depois
dos mesmos estarem presos, tem, se não como motivação
única, mas certamente principal, garantir o silêncio deles ou, ao
menos, a combinação de versões", escreveu Janot. Ele ainda
cita nominalmente Temer como interessado no silêncio dos dois
presos: "Depreende-se dos elementos colhidos o interesse de
Temer em manter Cunha controlado". No mesmo documento,
há trecho da gravação de uma conversa entre Joesley e o
senador Aécio Neves em que o tucano aﬁrma que teria tentado
organizar um esquema com Temer e Alexandre de Moraes,
ministro do STF e e ex-ministro da Justiça, para inﬂuenciar a
indicação de delegados nas investigações da Lava Jato. Tudo
está registrado nos áudios interceptados pela PF.

O que os políticos falaram sobre a delação da JBS

Lideranças políticas brasileiras, algumas delas presentes nas bolsas de aposta para disputar uma
eleição presidencial, direta ou indireta, reagiram à hecatombe política causada pelas últimas notícias
envolvendo o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, referentes à Operação Lava Jato
A ex-senadora e ex-candidata à presidência Marina Silva, da
REDE, gravou um vídeo para dizer que "o presidente não está
mais em condições de governar", conﬁrmando o que "a fraude
de 2014 já sinalizava: nem Dilma e nem Temer teriam condições
e legitimidade de conduzir o país". Marina, que aparece bem
colocada nas pesquisas e deve sair candidata, conclui sua fala
pedindo por eleições diretas: "O Congresso Nacional pode prestar
um grande serviço pra sociedade brasileira aprovando a emenda
apresentada pelo deputado Miro Teixeira que possibilita uma nova
eleição direta, pra que a sociedade possa fazer a escolha daquele
que, bom base em um programa, poderá fazer a transição nesse
difícil momento que estamos atravessando". Parlamentares da
REDE apoiados pelo PSOL, que também faz oposição ao Governo
Temer, protocolaram pedidos de impeachment na manhã desta
quinta. Ambos os partidos pedem eleições diretas. - João Doria
(PSDB), atual prefeito de São Paulo e outro possível candidato
a presidência da república, também gravou um vídeo para pedir
"equilíbrio e serenidade". O tucano, que apóia o Governo Temer,
diz que "os fatos são muito graves", mas também aﬁrma que
as reformas levadas a cabo pelo Governo são essenciais "para
gerar crescimento e emprego". Devido ao seu bom desempenho
eleitoral em São Paulo e a dúvida que paira sobre seus colegas
de partido atingidos pela Lava Jato, especula-se que Doria possa
investir em uma candidatura presidencial. - Já o ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso, também do PSDB, usou seu
perﬁl no Facebook para dizer que a "grave crise atual deve
dar-se no absoluto respeito à Constituição". Isso poderia ser
interpretado como um respaldo a que sejam realizadas eleições
indiretas, o caminho natural caso Temer deixe o cargo. Neste
caso, especula-se que o ex-mandatário poderia ser o escolhido
pelo Congresso. Sobre isso uma possível renúncia de Temer,
o tucano foi enfático: "Os atingidos por elas têm o dever de
se explicar e oferecer à opinião pública suas versões. Se as
alegações de defesa não forem convincentes, e não basta
argumentar são necessárias evidências, os implicados terão
o dever moral de facilitar a solução, ainda que com gestos de
renúncia". Consultado por este jornal, o PSDB aﬁrmou não ter
ainda uma posição oﬁcial a respeito de uma possível renúncia ou
se apoiará eleições diretas ou indiretas. - Outro presidenciável que
se pronunciou, mas de forma mais discreta, foi o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Ele lidera as pesquisas de opinião e
já disse que quer ser candidato, mas depende de escapar de
ser condenado pela Justiça. Ainda na noite desta quarta, seu
perﬁl no Facebook divulgou duas fotos na qual aparecem o juiz
Sérgio Moro acompanhado de Aécio e Temer. Na quinta (19),
as fotos já haviam sido apagadas. De todas as formas, o PT
lançou uma nota aﬁrmando que não há "saída democrática sem
o voto universal, livre e direto".

Lula é ﬂagrado em foto em sítio com ex-presidente da OAS
Uma foto que teria sido anexada a um processo em que
a Operação Lava Jato investiga o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva mostra o petista ao lado do então presidente
da empreiteira OAS, Leo Pinheiro, em um encontro que teria
acontecido no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. De
acordo com informações do jornal O Globo, a imagem teria sido
protocolada como prova da relação de Lula com o empreiteiro,
que é acusado de associação criminosa e estelionato. Em
depoimento de quase cinco horas ao juiz Sérgio Moro, na última
quarta-feira (10), o ex-presidente admitiu que se encontrou com
o empreiteiro para tratar de uma obra na cozinha do sítio. No

entanto, segundo Lula, a visita do empresário teria acontecido
em seu apartamento de São Bernardo do Campo (SP). Em outro
processo, que corre em paralelo, Lula responde por suspeita
de posse de um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. Um
laudo da Polícia Federal sugere que o ex-presidente e sua
esposa, Marisa Letícia, orientaram as reformas da cozinha
do sítio, através de contato com a empreiteira OAS. Esse elo
aumenta a suspeita de que o petista era proprietário do imóvel
(ocultação de patrimônio) e recebia a reforma como pagamento
de vantagens indevidas.
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O C O R R Ê N C I A S

Comerciante diz que teve dinheiro furtado
Nino do Bar, de Borrazópolis, que tem um estabelecimento comercial
localizado na Avenida Brasil, ao lado do Gusttavo Supermercados, acionou
a Polícia Militar dizendo que, por volta das 23:30 horas, de domingo, dia
14 de maio, ao fechar o seu estabelecimento, percebeu que foi furtada
uma sacola, onde ele guardava R$ 4.500,00, e que o ladrão deixou
apenas uma pequena quantia. O comerciante também apontou um
suspeito, dizendo que ele havia furtado o dinheiro. Os Policiais foram
até a casa do rapaz, na Vila Roma, o qual conﬁrmou que estava no
estabelecimento, mas negou veementemente que tivesse furtado algo,
inclusive mostrou sua carteira para a PM, onde havia 550 reais, oriundo
de um pagamento, que o acusado diz ter recebido. Como o suspeito e
o comerciante, estavam com sintomas de embriaguez, a Polícia Militar
tomou as devidas providências, orientando que a vítima procurasse, no
dia seguinte, a Delegacia para registrar o ocorrido, caso tivesse outras
informações que comprovassem a autoria do delito.
Caminhão tomba na Serra
Na tarde de terça-feira, dia 16 de maio, um Caminhão Volkswagen
modelo 25.390, ano 2013/2014, de Londrina, tombou carregado com
carga perigosa, na Rodovia do Café. A rodovia chegou a ﬁcar interditada
em um dos sentidos, mas logo o tráfego foi desviado e começou a ﬂuir
normalmente. Órgãos ambientais, como o IAP foram acionados para
avaliar o risco ao meio ambiente.
Motorista de Ivaiporã foi assaltado em Faxinal
O roubo foi registrado no dia 13 de maio, às 13 horas, na Rodovia PR
272, próximo a cidade de Faxinal. A vítima disse que veio de Jundiaí para
a cidade de Ivaiporã buscar uma mudança. Quando voltava, passando
pela Rodovia 272, que margeia o município de Faxinal, por volta das
13h00min, de 13 de maio, e com um Caminhão Renault Master CC 2.5DCI,
de cor Branca, placa EMU-4436, foi abordado por meliantes em um gol
branco e outro carro de cor prata, não sabendo dizer a marca e modelo.
Os indivíduos do gol frearam bruscamente na pista fazendo com que ele
reduzisse a velocidade. O ocupante do carro prata apontou uma arma
curta em sua direção e o fez encostar. O motorista foi rendido e colocado
dentro de um dos carros de cabeça baixa. Ele não soube dizer quantas
assaltantes, exatamente, eram. Somente no gol havia três indivíduos,
sendo que um deles assumiu a direção do seu caminhão e os outros dois
o ﬁzeram refém, o liberando na Rodovia PR 272 por volta das 17h10min,
próximo ao Município de Mauá Da Serra. A Polícia Investiga o crime.
Ex ataca o ex e namorada
Uma da PM em patrulhamento pela Rua Minas Gerais, no centro
de Borrazópolis foi acionada via COPOM para comparecer ao DPM,
que um jovem aguardava a equipe. No local foi realizado contato com o
solicitante e a vítima, os quais passaram a relatar que se são namorados
e que estavam na frente da residência, quando uma mulher, ex-mulher
do solicitante, chegou ao local proferindo palavras de baixo calão contra
a vítima e fazendo ameaça de morte, momento em que a mesma foi
pra cima de ambos desferindo socos e arranhões em ambos e após
ser contida pelo solicitante, se evadiu do local tomando rumo ignorado.
Diante disto a equipe constatou que no solicitante havia lesões em sua
face e pescoço e na vítima havia lesões no pescoço e braço direito, em
ambos, arranhões, relatou ainda a vítima, que se encontra em período de
gestação. Após os fatos relatados, foi perguntado se ambos desejavam
representar contra a autora dos fatos e disseram que sim. A equipe
saiu em busca da autora, porém sem êxito. Ambos foram orientados
a procurar atendimento médico devido à vítima estar gestante e foram
orientados das medidas cabíveis, após isto a documentação pertinente
aos fatos foram elaboradas.
Residência roubada em Faxinal
Em Faxinal, na Rua Sebastião Ribeiro de Godói, no dia 16 de maio,
um morador de 37 anos, contou que a porta dos fundos da residência foi
arrombada e foi subtraído um aparelho de DVD, um vídeo game, vários
pares de tênis, um aparelho de telefone celular e uma caixa pequena
na cor verde contendo diversas jóias em ouro. Diante dos fatos aPM
realizou orientações, buscas nos terrenos vazios próximos a residência
e patrulhamento, mas nada encontrado.
Carneiros roubados em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, uma mulher procurou a PM, para informar
que havia sumido de sua propriedade, dois carneiros, um na data de
15/05/2017 e outro em 16/05/2017. Mas ela deu uma pista para a PM,

dizendo que um ex-marido havia procurado a mesma, dizendo que
venderia os animais, algo que ela não autorizou. A Polícia encaminhou
o caso para a Delegacia que iria apurar os fatos.
PM de Faxinal solicita apoio do Canil Apucarana
Nesta quinta-feira, dia 18 de maio, a equipe do Canil, do Décimo
Batalhão, prestou apoio para a 6ªCIPM, de Ivaiporã, para o cumprimento
de mandados de busca e apreensão na cidade de Faxinal. A varredura foi
realizada, em área externa de matagal, sendo que o cão "Nino", usado
na operação, indicou um local onde seria um possível esconderijo dos
traﬁcantes, mas nada de ilícito foi encontrado. Novas diligências serão
realizadas.
Homem é preso acusado de furto e agressão a mulher
Por volta das 12 horas, de segunda-feira, dia 15 de maio, a Polícia
Militar prendeu um homem em Faxinal, acusado de furto em uma
lanchonete e de torturar a própria mulher com agressões e até encostar,
em sua face, um cigarro aceso. Segundo nota divulgada pela Assessoria
de Imprensa da 6ª Companhia da Polícia Militar, de Ivaiporã, a qual o
Pelotão de Faxinal é subordinado, a vítima disse que por volta da uma
hora da madrugada, chegava na casa de seus pais, momento em que foi
surpreendida pelo marido que a fez refém. O motivo seria porque ambos
estão em processo de separação. Depois de dominada, foi supostamente
sequestrada, agarrada pelo cabelo, jogada no veículo do acusado e
levada para a residência do casal. "A mulher disse que Leoamar Dias
França, de 31 anos, seu esposo, começou a provocar cortes em seu
corpo, utilizando um estilete e que em determinado momento, apagou
um cigarro em seu rosto, bateu em sua cabeça e em seu corpo causando
diversos hematomas. A todo tempo ele ainda fazia ameaças aﬁrmando
que a mataria", informou o Boletim da PM. Ainda segundo a denunciante,
a mesma só conseguiu escapar, porque o marido dormiu, momento em
que ela saiu correndo, avisou a Polícia das agressões e que na casa
existiam vários produtos que poderiam ser furtados. No local, foi feita
uma varredura e localizados diversas mercadorias que foram furtadas
de uma Lanchonete no ﬁnal de semana anterior a denúncia. Leomar foi
preso e entregue na Delegacia de Polícia. A princípio ele teria negado
as agressões a mulher e o furto.
Ladrões que agiam na região foram presos
Três pessoas foram detidas em Jandaia do Sul, e um veículo furtado
foi recuperado, informações divulgadas na quinta-feira, dia 18 de maio.
Consta no relatório da PM, que um cidadão estava saindo de casa, em
Jandaia, quando visualizou dois indivíduos entrando em seu veículo Fusca
com placas AEL-4916. Eles evadiram-se, com o carro. A Rotam foi avisada
e deslocou imediatamente para o endereço. Nas proximidades, visualizou
o veículo na mesma rua. Foi dada voz de abordagem e identiﬁcado
dois homens como sendo moradores da cidade de Mandaguari, ambos
aﬁrmaram terem vindo até a cidade para praticar o furto e que utilizariam
o motor em outro fusca. Também confessaram que um terceiro indivíduo,
com um Monza, carro com placas BGB-0285 de São Paulo, retornou para
uma chácara, ﬁcando combinado que o veículo furtado seria levado para
este local, para ser desmontado. A Rotam de Mandaguari, também foi
avisada sobre onde seria este possível desmanche, mas ao chegar no
local, ninguém foi encontrado. Mais tarde, durante buscas, localizaram
o terceiro envolvido na Vila Verde, Bairro também de Mandaguari, onde
o mesmo estava escondido em um matagal, próximo a casa de sua
namorada. Segundo a PM, os indivíduos ainda aﬁrmaram terem realizado
o furto de uma Brasília bege na cidade de Borrazópolis e abandonaram
a mesma por falta de combustível. Furtaram também uma Fiorino na
cidade de Maringá, o que, na época, resultou em prisão. Com eles foi
apreendida uma chave mixa e outros objetos.
Polícia Ambiental apreende armas e pássaros
Policiais militares ambientais de Apucarana, após denúncia, foram
até a localidade de São José, Distrito de Marilândia do Sul, no dia 15
de maio, de 2017, no sítio de um cidadão, cujo nome seria Maurílio. No
local foram localizadas nove armas, espingardas 36, um garruchão,
revólver 38, munições, espoletas e 13 pássaros silvestres, entre eles:
pintassilgo; canarinho terra; trinca ferro; bigodinhos; coleirinho; sangue
de boi; e tico-tico, todos apreendidos. Os ambientais também pediram
apoio para a competente equipe do Destacamento local, comandante
cabo Elói. Tudo foi levado para a Delegacia, onde cabe ao produtor rural,
comprovar a legalidade das armas e esclarecer sobre a suposta caça
ilegal de aves e animais silvestres.

Polícia faz operações contra tráﬁco em
Faxinal

Na quinta-feira, dia 18 de maio, a Polícia Militar de Faxinal,
com apoio do Décimo Batalhão de Apucarana, equipe Canil, com
o cão "Nino", realizou algumas buscas para conﬁrmar ou não a
prática de tráﬁco de drogas. No ﬁnal da tarde, foi divulgada a
informação que foi preso o jovem Élcio França da Rocha, de 25
anos, em uma Chácara próximo a PRC 272. "Havia denúncias
contra o rapaz e nas buscas que ﬁzemos, encontramos, dentro
da geladeira, um invólucro de plástico contendo uma porção
de maconha pesando 23 gramas. Em uma estante de madeira,
foi encontrada outra porção envolvida em plástico pesando 1
grama e ainda um estojo de munição calibre 38 dentro de uma
bolsa no quarto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo
o mesmo foi encaminhado, juntamente com a droga e estojo
de munição, para a 53ª Delegacia de Polícia de Faxinal para
as providências cabíveis", informou a PM. Élcio nega que seja
traﬁcante e diz que vai provar sua inocência. Na Delegacia, na
manhã de sexta-feira, dia 19 de maio, a Polícia Civil, informou
que a princípio, o detido foi enquadrado no artigo 33, ou seja,
venda de drogas, mas que outros elementos estavam sendo
colhidos para atestar ou não o tráﬁco. Ainda em Faxinal, foi
realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão
em uma casa que era alvo de várias denúncias de tráﬁco. O
local estava fechado e sem morador, mas mesmo assim foi
feita uma varredura, sendo que nada de ilícito foi encontrado.
Também foram feitas buscas em área externa de matagal, sendo
que o cão "Nino", usado na operação, indicou local onde seria
um possível esconderijo dos traﬁcantes, mas nada de ilícito
foi encontrado.

Não ao suicídio em Ivaiporã

Os Jovens da Comunidade Evangélica em
Ivaiporã produziram vídeo de conscientização
sobre o desaﬁo e suicídio. A ideia surgiu após a
propagação da "Baleia Azul"

A morte autoprovocada de jovens tem crescido em todo
mundo, uma das causas é o misterioso jogo que ganhou
repercussão no país no início de abril, quando uma jovem foi
encontrada morta dentro de uma represa no estado do Mato
Grosso. Ela deixou para trás cartas onde falava sobre as regras
do desaﬁo. Desde então a polêmica sobre ele foi levantada.
O jogo é composto por um total de 50 desaﬁos diários, e que
deve, portanto, ser completado no ﬁnal de 50 dias. Cada desaﬁo
é enviado diariamente por um “curador” ou “administrador”
que pede provas (como fotograﬁas ou vídeo) de que o desaﬁo
foi cumprido na íntegra pelos jogadores que são, por norma,
adolescentes com problemas de depressão ou isolamento.
Uma das premissas do jogo é que se deve jogar até ao ﬁm,
sem desistências e sem contar a ninguém. Este jogo acaba
por ser, na realidade, um incentivo ao suicídio, já que grande
parte dos desaﬁos envolve automutilação e o último desaﬁo é
“Tira a tua própria vida”. Os Jovens da Comunidade Evangélica
em Ivaiporã se atentaram ao assunto, e, produziram um vídeo
de conscientização sobre o desaﬁo e suicídio. Baseado em
relatos, com cenas comoventes que trazem a realidade da
temática abrangida, com o intuito de muito mais que alertar,
transmitir o Amor e cuidado de Deus aos que assistirem. A
Rede de Jovens é um grupo de adolescentes e jovens que
se reúnem nas noites de sábado em busca de Deus e de
levar amor e cuidado ao próximo. O vídeo completo será
publicado em breve. Para produção do vídeo, foi contratado o
proﬁssional Murilo Kuroda. Para maiores informações, acesse
os seguintes links: Redes sociais: Instagram: instagram.com/
rededejovenscei/instagram.com/murilokuroda; Facebook: www.
facebook.com/RededeJovensC.E.I/YouTube: www.youtube.
com/user/MKPHOTOHD
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Áudios colocam todo mundo no mesmo
saco

Com áudios de Temer e cerco a Aécio, Lava Jato
se descola do rótulo anti-PT

A esquerda, sempre crítica à Lava Jato e a seus métodos,
não deixou de celebrar a investida contra os tucanos,
esquecendo, ao menos temporariamente, as mágoas. Mudam
os partidos, segue o mesmo modus operandi da Lava Jato:
vazamentos seletivos feitos com um timing que retrata uma
agenda própria da procuradoria. As informações da delação de
Joesley foram repassadas ao jornal O Globo em um momento
no qual o Governo Temer parecia próximo de alcançar seu
maior objetivo: a aprovação das reformas trabalhistas e da
Previdência. Além disso, nas últimas semanas o Congresso
votou uma série de temas sensíveis para o Ministério Público,
como uma lei para punir abuso de autoridade, amplamente
criticada pelos procuradores. Parte do material divulgado das
delações traz uma transcrição e diálogo entre Aécio e Joesley
no qual eles conversam sobre um acordão envolvendo todos
os partidos atingidos pela Operação para anistiar o caixa 2,
o que na prática inviabilizaria muitos dos processos da Lava
Jato. Os vazamentos jogam areia nos planos de Temer, que
comemorava uma tímida melhora nos indicadores econômicos.

Fachin mantém sigilo sobre delações que
citam o Judiciário

Dono da JBS gravou Temer dando aval para
pagar silêncio de Cunha

Delatores da Odebrecht citaram em seus depoimentos
nomes de integrantes do poder Judicário. No entanto, o relator
da Lava jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson
Fachin, guarda em sigilo os termos da delação da empreiteira.
Entre os nomes citados estão 25 pedidos de inquérito formulados
pela Procuradoria-Geral da República que ainda não foram
divulgados pelo relator da Lava Jato no STF. De acordo com a
coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o STJ e O TCU já estão em
alerta com os documentos. Desde que assumiu a relatoria da
Operação Lava Jato, Fachin alterou os seus hábitos pessoais e
também o esquema de compartilhamento de informações dentro
de seu gabinete. A publicação destaca que o ministro deixou
de almoçar no bandejão do Supremo e a segurança da Corte
ampliou o esquema de proteção a Fachin em áreas públicas.

Em negociação para fechar um acordo de delação premiada
com a Procuradoria-Geral da República, o dono da JBS Joesley
Batista gravou um áudio em que o presidente Michel Temer
aparece dando aval para o pagamento de uma mesada ao
ex-deputado Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro,
segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo na
tarde de quarta-feira (17). Segundo a reportagem, Temer teria
indicado diante de Joesley o deputado Rodrigo Rocha Loures
(PMDB-PR) para solucionar um assunto da J&F (holding que
controla a JBS) que não é revelado. Depois, Rocha Loures teria
sido ﬁlmado recebendo uma mala com 500.000 reais enviada
por Joesley. Ainda de acordo com o jornal, o empresário teria
aﬁrmado a Temer que estava pagando a Eduardo Cunha e ao
operador Lúcio Funaro uma mesada para eles ﬁcarem calados.
Os dois estão presos — Cunha pela Operação Lava Jato; e
Funaro pela Operação Sépsis. Diante desta aﬁrmação, Temer
teria dito: “Tem que manter isso, viu?”.

Barroso rejeita habeas corpus de
suspensão de inquérito contra Temer

Aécio pediu R$ 2 milhões a dono da JBS,
revela gravação

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), rejeitou na sexta-feira, 19, um habeas corpus
impetrado pelo advogado Samuel José Orro Silva, de Taubaté,
que pedia a suspensão de um inquérito instaurado contra o
presidente Michel Temer (PMDB) no qual ele é investigado
por corrupção passiva, obstrução de justiça e participação em
organização criminosa com base na delação da JBS. “No caso
de que se trata, não enxergo nenhuma ilegalidade ﬂagrante
ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido.
Seja porque a leitura da inicial não evidencia risco atual ou
iminente à liberdade de locomoção do paciente, seja porque
a parte impetrante deixou de acostar aos autos elementos
mínimos que pudessem comprovar as suas alegações”,
escreveu Barroso. “Ademais, embora a ação constitucional
do habeas corpus possa ser ajuizada por qualquer pessoa
(art. 654 do CPP), o autor do pedido tampouco instruiu o feito
com instrumento de mandato que o habilitasse formalmente
à defesa técnica do paciente. Logo, sequer é possível saber
se o paciente, de fato, manifestou o seu real interesse no
ajuizamento da presente ação mandamental, no atual estágio
das investigações”, ressaltou Barroso. O advogado de Taubaté
alegava que apresentar uma proposta para a JBS "de gravar
(e induzir) o atual presidente do País e chefe do atual governo
de maneira a eventualmente incriminá-lo não é uma delação
premiada, mas sim um presente para a JBS, já que resolveria
todos os seus problemas de uma só vez”.

Um dos donos da JBS, Joesley Batista, prestou depoimento
no âmbito da Lava Jato e, entre as informações, revelou que
Aécio Neves pediu R$ 2 milhões ao empresário, para pagar sua
defesa na Lava-Jato. As informações são do jornal O Globo. A
reportagem apurou que foi entregue à PGR uma gravação da
conversa, que dura meia hora e foi feita no dia 24 de março,
em São Paulo. Essa não foi a primeira vez que o assunto foi
abordado. Antes, a irmã de Aécio, Andréa Neves, entrou em
contato com o empresário através de telefone e mensagens
no aplicativo WhatsApp, dizendo que o irmão seria defendido
pelo criminalista Alberto Toron. O empresário aceitou o pedido
de Aécio e questionou quem seria a pessoa encarregada de
pegar a mala com o dinheiro. "Se for você a pegar em mãos,
vou eu mesmo entregar. Mas, se você mandar alguém de sua
conﬁança, mando alguém da minha conﬁança", disse propôs
Joesley. Aécio, então, respondeu: "Tem que ser um que a gente
mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara
seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu porque ele sai
de lá e vai no cara. E você vai me dar uma ajuda do caralho".
Fred é Frederico Pacheco de Medeiros, seu primo. Da parte
do empresário, foi o diretor de Relações Institucionais da JBS,
Ricardo Saud, que levou a mala. Ele é uma das sete pessoas da
JBS que acertaram a delação. Para chegar na quantia desejada
por Aécio, foram feitas quatro entregas de R$ 500 mil. Segundo
apurou O Globo, a PF ﬁlmou uma dessas entregas. A PGR
aﬁrma que não existe elemento para dizer que esse valor foi,
de fato, pago a algum advogado.

Corporativismo!

Preocupado Serra ligou a Aécio para tentar
derrubar ministro

Uma semana após as delações da Odebrecht, José Serra
(PSDB-SP) se dizia "preocupado" com as consequências das
dezenas de depoimentos de ex-executivos. Por volta das 17h
do dia 20 de abril, uma quarta-feira, o senador ligou para seu
colega de partido Aécio Neves (PSDB-MG), para desabafar
e tentar buscar soluções. Ele queria derrubar o ministro da
Justiça, Osmar Serraglio, para colocar outro, mais "forte", em
seu lugar. Aécio concordou. Sugeriu, porém, que a conversa
fosse feita pessoalmente. Àquela altura, Serraglio estava no
cargo há pouco mais de um mês e já sofria críticas por ser
pouco atuante. Serra insistiu no assunto e pediu ao colega
para convencer o presidente Michel Temer a fazer a mudança.
A conversa, que teve 3 minutos e 22 segundos, foi interceptada
pela Polícia Federal, como parte das investigações que deram
origem à Operação Patmos, deﬂagrada na última quinta (18).
Para o Ministério Público, Aécio Neves atuou com outros
políticos, inclusive ao lado de Temer, para frear o avanço da
Lava Jato. O tucano teve o mandato suspenso por determinação
do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele não pode deixar o
país, nem conversar com outros investigados e réus.A PGR
(Procuradoria-Geral da República) chegou a pedir sua prisão,
mas a solicitação foi negada pelo ministro Edson Fachin. De
acordo com a delação da JBS, o mineiro recebeu cerca de R$
60 milhões em propina.

Nunca me enganou!

Eu já sabia! Nunca me enganou!
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A linda Rihanna, de níver em Borró. Parabéns!!!

A bela Dani Viana de aniversário em Borró. Parabéns!!

Amigos inaugurando edícula do Becorio em Faxinal. Só
curva de Rio!

Eliza Casagrande de niver em Faxinal. Parabéns!!

Deyvisson e Angélica, da Farmácia Angel Farma de Faxinal

Os amigos, Paulo Perigoso e Rogério dos bons tempos de
Porto Velho/Rondônia

Clevinho, Toninho do Café, Rezende e Adão, no Café Grandes Rios

O vereador Faguinho de Grandes Rios em homenagem as Enfermeiras(os) do Município uma
Moção de aplausos. “Devido aos grandes serviços que esta classe presta a todos nós, pois
ninguém está livre de sofrer um mau de saúde, seja por doenças ou acidentes, gostaria de prestar,
meu respeito, minha admiração e agradecimento, não só com vereador, mas como cidadão. Essa
Moção não é só minha, mas de todo o povo de Grandes Rios.
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FLASHES DO FERRA BODE
PRÓXIMO NO DIA 02/06 - SEXTA-FEIRA

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
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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 Turini alerta para risco de fechamento da
Farmácia Popular
O fechamento de unidades próprias do programa Farmácia
Popular vai reduzir a quantidade de medicamentos gratuitos
e subsidiados à população, principalmente aos mais pobres,
colocando em risco a saúde dos doentes que precisam dos
remédios. É o alerta do deputado estadual Tercilio Turini sobre a
decisão do Ministério da Saúde de suspender o repasse de recursos
a estados e municípios para manutenção da estrutura física de
393 farmácias em atividade no País. “Prefeitos e vereadores
precisam se mobilizar para manter em funcionamento as unidades
da Farmácia Popular. É um serviço essencial, que fornece 112
medicamentos de forma gratuita ou com desconto de 90% no
preço”, destaca Turini. Caso se conﬁrme o fechamento da rede
própria, as pessoas deverão procurar farmácias conveniadas, que
oferecerão apenas 32 medicamentos. “É muito grave. Os doentes
deixarão de ter acesso a 80 remédios, ou terão de pagar bem
mais caro pelos produtos”, ressalta o deputado. Comunicado
publicado em 13 de abril no site do Ministério da Saúde informa
que “os critérios para repasse ﬁnanceiro aos estados e municípios
onde funcionam as unidades próprias do Programa Farmácia
Popular do Brasil - PFPB estão sendo redeﬁnidos”. Mais adiante,
acrescenta: “Desta forma, além das unidades básicas ou postos
de saúde, a população poderá procurar uma farmácia ou drogaria
credenciada ao Aqui Tem Farmácia Popular.” Tercilio Turini entende
que, mesmo conﬁrmado o corte de recursos para manutenção das
estruturas físicas, as prefeituras devem buscar alternativas para
manter as unidades próprias da Farmácia Popular. “O programa
tem grande alcance especialmente para pessoas de baixa renda,
por sinal aquelas que enfrentam as maiores diﬁculdades com a
crise econômica do País. É um absurdo o Ministério da Saúde
suspender o repasse. No entanto, os prefeitos precisam priorizar o
funcionamento da Farmácia Popular e garantir os medicamentos
à população”, analisa.

Irmã de Aécio pediu R$ 40 milhões por
apartamento para a mãe

Delator diz que Temer pediu R$ 1 milhão em dinheiro vivo

O ex-diretor do frigoríﬁco JBS Ricardo Saud aﬁrmou, em depoimento
prestado à Procuradoria-Geral da República, que o presidente Michel Temer
pediu a entrega de 1 de milhão de reais, em dinheiro vivo, numa empresa do
coronel aposentado João Baptista Lima. O militar, amigo de Temer, é um dos
homens de conﬁança do presidente. O endereço do local, segundo o delator,
foi repassado por Temer num bilhete para o executivo durante reunião ocorrida
em São Paulo no auge das eleições de 2014. “O dinheiro era do PT. O PT
deu para o presidente Temer para usar para campanha de vice. E assim foi
feito e, não satisfeito, ainda guardou um milhão para ele no bolso”, diz Saud.
De acordo com o delator, os recursos destinados a Temer faziam parte de

um acerto feito entre o PT, PMDB e a JBS durante a campanha à reeleição da presidente Dilma. Naquela época, um grupo de
senadores peemedebistas ameaçava apoiar o PSDB. Preocupado, o PT resolveu agir e topou repassar recursos da conta-propina
que mantinha junto à JBS para conter a rebelião na base aliada. Quando Temer foi informado sobre o risco de senadores do
PMDB apoiarem o PSDB, resolveu reassumir a presidência do partido e então acertou que o PT repassaria 15 milhões de reais
para distribuir entre os peemedebistas. Ricardo Saud detalhou como foi feito o rateio desse valor. Disse que 9 milhões de reais
foram destinados ao diretório nacional do partido, 2 milhões serviram para bancar gastos da campanha de Paulo Skaf ao governo
de São Paulo com o marqueteiro Duda Mendonça, outros 3 milhões de reais foram repassados em espécie ao ex-presidente da
Câmara Eduardo Cunha e 1 milhão de reais tiveram o próprio Temer como beneﬁciário. A parte referente a Temer, segundo o
delator, foi entregue na sede da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, cujo sócio é o coronel João Baptista Lima, amigo
do presidente. O militar aposentado, dono de uma fazenda no interior de São Paulo frequentada há anos por Temer, foi alvo de
um mandado de busca e apreensão na última quinta-feira, durante a Operação Patmos.

Deputado da Rede protocola pedido de impeachment de Temer
O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) protocolou na Secretaria-Geral da
Mesa da Câmara dos Deputados pedido de impeachment contra o presidente
Michel Temer (PMDB). Segundo reportagem do jornal O Globo, Temer deu
aval para que repasses de dinheiro fossem feitos para comprar o silêncio do
ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Um ex-assessor de
Temer, o atual deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), aparece
em imagens gravadas pela Polícia Federal recebendo uma mala com 500.000
reais. “A espinha dorsal do governo foi quebrada hoje. O governo acabou”,
disse o autor do pedido de impeachment. No pedido de processo por crime
de responsabilidade contra Temer, a Rede sustenta que “torna-se evidente
que o presidente praticou conduto que se enquadra nos tipos mencionados, além de crime de responsabilidade, crime contra a
probidade na administração, o que torna inevitável o recebimento da presente denúncia”. Cabe agora ao presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), dar seguimento ao processo. A ação , a exemplo do que ocorreu com Dilma Rousseff, tem de passar por
uma comissão especial antes de ir ao plenário. Já há na Câmara um pedido de impeachment de Temer. A ação, no entanto, jamais
andou porque partidos aliados do peemedebista se recusaram a indicar membros para a comissão, o que inviabiliza os trabalhos.

Só isso!

Julgamentos não são políticos diz Moro em Londres

Presa preventivamente nesta quinta-feira em Belo
Horizonte, a jornalista Andrea Neves, irmã do senador afastado
Aécio Neves (PSDB-MG), pediu 40 milhões de reais ao
empresário Joesley Batista, delator da Operação Lava-Jato.
A justiﬁcativa dada por Andrea, disse o delator, era a de que o
dinheiro era o valor que deveria ser pago pelo apartamento da
mãe, no Rio de Janeiro. A transação para o futuro repasse de
dinheiro envolveu também Aécio, que, conforme depoimentos
da delação de Joesley Batista teria aﬁrmado que, no caso
de emplacar Aldemir Bendine na presidência da companhia
Vale, o próprio Bendine “resolveria o problema dos 40 milhões
pedidos por Andrea Neves”.

Ao participar de uma conferência em Londres, o juiz Sergio Moro fez uma
referência, ainda que indireta ao modo como enxerga a condução dos processos
da Lava Jato em geral e aquele que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva em particular. “Se o juiz for julgar pensando na consequência política,
aí ele não está fazendo o seu papel de juiz. Acho que muitas vezes se faz
essa confusão de que os julgamentos são políticos, quando na verdade não
são”, defendeu Moro diante da plateia do Brazil Forum UK, evento realizado
por um grupo de brasilianistas que são pesquisadores de pós-graduação
de universidades britânicas. Ele e o ex-ministro da Justiça e ex-advogadogeral da União José Eduardo Cardozo participaram da mesa que encerrou
a programação do dia, debatendo o papel do Judiciário na crise política. Em
sua fala, Moro ainda teceu outras ponderações que podem ser aplicadas ao caso de Lula, réu interrogado por ele três dias antes
do evento, no processo que investiga a propriedade do triplex do Guarujá. “Tem que se entender que nesses casos envolvendo
corrupção de agentes políticos, em postos de elevada hierarquia, um julgamento, seja absolutório, seja condenatório, sempre tem
reﬂexos políticos, certo? Mas esses reﬂexos sempre ocorrem fora da corte de Justiça. Então, quando se condena, por exemplo,
um ex-político de envergadura, alguém que teve um papel às vezes até respeitável dentro da vida política do país, inevitavelmente
isso vai gerar reﬂexos dentro da política partidária”, aﬁrmou. Moro foi recebido entre aplausos e vaias pela plateia de cerca de
350 pessoas, na maioria estudantes, e minimizou a polarização entre ele e Cardozo. “Não dei nenhuma cotovelada nele. É uma
tolice, como se não pudéssemos dividir um espaço e conversar.” Já o ex-advogado geral aproveitou a ocasião para dizer que
o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe e aﬁrmou: “Não adianta aplaudir quando o direito suprimido é de um adversário
e vaiar quando é de um aliado.”
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coluna

e spÍrit a
Abraço de ﬁlho

Abraço de ﬁlho deveria ser receitado por médic
Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos.
Abraço cura ódio. Abraço cura ressentimento. Cura cansaço.
Cura

tristeza.

Quando

abraçamos

soltamos

amarras.

Perdemos por instantes as coisas que nos têm feito perder a
calma, a paz, a alma... Quando abraçamos baixamos defesas
e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os
braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma
única. E nada como o abraço de um ﬁlho... Abraço de Eu
amo você. Abraço de Que bom que você está aqui. Abraço
de Ajude-me. Abraço de urso. Abraço de Até breve. Abraço
de Que saudade! Quando abraçamos, a felicidade nos visita
por alguns segundos e não temos vontade de soltar. Quando
abraçamos somos mais do que dois, somos família, somos
planos, somos sonhos possíveis. E abraço de ﬁlho deveria,
sim, ser receitado por médico pois rejuvenesce a alma e o
corpo. Estudos já mostram, com clareza, os benefícios das
expressões de carinho para o sistema imunológico, para
o tratamento da depressão e outros problemas de saúde.
O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de
cordialidade ou convenção para se tornar veículo de paz e
símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia
– mal aproveitada – nos afastou, é o abraço que irá nos unir
novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família,
abraços coletivos, abraços engraçados, abraços grátis. Caem
as carrancas, ﬁcam os sorrisos. Somem os desânimos, ﬁca
a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por
instantes. Saímos do chão das preocupações, do chão da
descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo,
semear de novo. É possível renascer. E os abraços nos fazem
nascer de novo. Fechamos os olhos e quando voltamos a abrilos podemos ser outros, vivendo outra vida, escolhendo outros
caminhos. Nada melhor do que um abraço para começar o dia.
Nada melhor do que um abraço de Boa noite. E, sim, abraço de
ﬁlho deveria ser receitado por médico, várias vezes ao dia, em
doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação,
nada nos impede de algumas doses únicas entre essas
primeiras, em situações emergenciais. Um abraço demorado,
regado pelas chuvas dos olhos, de desabafo, de tristeza ou
de alívio. Um abraço sem hora de terminar, sem medo, sem
constrangimento. Medicamento valioso, de efeitos colaterais
admiráveis para a alma em crescimento.
Mas, se os braços que desejamos abraçar estiverem
distantes? Ou não mais presentes aqui? O que fazer?
Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e
a vontade criam outros braços e nossos amores se sentem
abraçados por nós da mesma forma. São forças que ainda
conhecemos pouco e que nos surpreenderão quando as
tivermos entendido melhor. Abraços invisíveis a olho nu, mas
muito presentes e consoladores para os sentidos do Espírito
imortal, que somos todos nós.
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

TEXTÍCULOS LIBRES
Não são corruptos são assassinos

A falta do dinheiro roubado, mata!
Primeiro foi o Mensalão, eles se salvaram com dinheiro, depois a Lava Jato, já na 40ª Operação e eles continuam com o
dinheiro. Veio as delações: delação das delações, da Odebrecht; a delação do ﬁm do mundo, dos Marqueteiros; agora vem
a do apocalipse, da JBS, mas eles continuas negando, mas com dinheiro no bolso. Dinheiro este que foi roubado: da saúde,
pessoas morreram por falta desse dinheiro, portanto são assassinos; da educação, crianças, e jovem tiveram seu futuro
comprometido pela falta desse dinheiro, portanto eles comprometem o futuro do País; da segurança, pessoas morrem e
têm seus bens roubados todos os dias e crianças são estupradas, portanto são cúmplices, assassinos (pela segunda vez) e
pedóﬁlos. Isso sem falar: no bem estar social; esportes; lazer; estradas; infraestruturas, etc. Já são mais de 1800 políticos,
entre suspeitos e investigados, Deve ter muito mais, e eles são julgados por corrupção, desvio de dinheiro público, e outros
crimes pequenos, pois a justiça é uma merda nesse País. Na verdade esses políticos, são: assassinos; ladrões; mentirosos;
incompetentes; vagabundos; enﬁm criminosos da pior espécie. Quando você leva seu ﬁlho ou alguém que você ama ao hospital,
não tem médico e ele morre; quando você leva alguém que você ama na farmácia municipal e não tem remédio e ele tem sua
saúde comprometida ainda mais; quando você manda seu ﬁlho pra escola o ensino é péssimo e não tem merenda; quando seu
ﬁlho por falta de opções cai na droga e morre; quando sua casa é roubada no meio do dia e o bandido põe uma arma na sua
cara ou de seu ﬁlho; quando uma estrada mau sinalizada mata seu ﬁlho ou sua família em um acidente; quando ﬁnalmente
você pensa que não existe futuro para esse País. A maior parte da culpa é das pessoas que administram o seu dinheiro, pago
suado na forma de impostos. E quem administra esse dinheiro são: vereadores; prefeitos; deputados, estadual e federal;
senadores; governadores; presidente; quem de deve ﬁscalizar, impor a lei e punir os delitos é o Judiciário, que não funciona
e só privilegia quem tem dinheiro. Só um conluio muito bem feito entre os três poderes poderia levar um país, do tanho e da
grandeza do Brasil à situação em que se encontra. O assassino, o ladrão, o corrupto, o incompetente, enﬁm o culpado pela
morte do seu ﬁlho é... Portanto, seja consciente e não continue votando nessa escória. Tolstoi Mantovani Júnior

'Grotesca e absurda', diz Santana sobre entrevista de Cardozo
O marqueteiro João Santana, um dos delatores da Operação
Lava Jato, classiﬁcou como “grotesca e absurda” a entrevista
do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo publicada pelo
jornal O Globo na quarta-feira (17). Na entrevista, Cardozo diz
haver “contradições delicadíssimas” entre os depoimentos de
Santana e os de sua mulher, Mônica Moura, em relação ao suposto
aviso dado pela ex-presidente Dilma Rousseff de que o casal
seria preso pela operação, em fevereiro de 2016. O publicitário
também acusou o ex-ministro de mentir de maneira “deslavada”
para defender a petista. “Ela (Mônica) diz que recebeu uma
mensagem, que essa mensagem não estava clara se era sobre
a prisão, e que depois Dilma pede um telefone seguro, liga para
o João Santana e diz que ia ser preso, porque o José Eduardo
Cardozo viu o papel (mandado de prisão) rolando pelas mesas.
O ministro da Justiça vai ﬁcar andando pelas mesas da Polícia
Federal procurando mandado? Segundo mandado de operação

sigilosa largado em cima da mesa? É uma versão grotesca.
Que coisa ridícula”, aﬁrmou Cardozo ao jornal. Por meio de
nota, Santana respondeu que “a grotesca e absurda entrevista
do advogado José Eduardo Cardozo ao Globo faz-me romper
o compromisso – que tinha comigo mesmo – de somente tratar
dos termos das colaborações, minha e de Mônica, no âmbito da
Justiça”. Ele ressaltou que não há contradições entre o que ele
e sua mulher disseram ao Ministério Público Federal. “Quando
disse que soube da prisão pelas câmeras de segurança de minha
casa acessadas por computador desde a República Dominicana
– referia-me ao óbvio : foi naquele momento, na manhã do dia 22
de fevereiro, que eu vi, de fato e realmente, a prisão concretizada
(…) Antes, sabíamos, por informações da presidente Dilma, que
a prisão seria iminente. Seu último informe veio no sábado, em
e-mail redigido com metáforas, cuja cópia está anexada aos
termos da nossa colaboração”, diz o marqueteiro.

Lula teve 27 encontros com a diretoria da Petrobras entre 2003 e 2010
Seis dias depois do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter
dito ao juiz Sergio Moro que não sente responsável pela corrupção
na Petrobras porque o governo não participa da administração
da estatal, os procuradores da Lava-Jato anexaram ao processo
que discute o tríplex do Guarujá uma agenda que mostra as
reuniões de Lula com representantes da empresa. Entre 2003
e 2010, foram pelo menos 27 encontros para discutir projetos
da estatal, dentro e fora do Brasil, em média, três reuniões por
ano. Os temas discutidos foram de investimentos em reﬁnarias
a projetos incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento.
Os procuradores querem mostrar que Lula acompanhava de
perto os projetos da estatal e discutia diretamente com a diretoria
da empresa. Durante o depoimento, Moro quis saber se o
ex-presidente teve algum envolvimento com o projeto da reﬁnaria
Abreu e Lima, em Pernambuco, cujo valor ultrapassou mais de 10
vezes o planejado. Lula disse que esteve em Pernambuco com
o presidente da Venezuela Hugo Chavez, que tinha intenção de
se associar ao Brasil no projeto da reﬁnaria, foi ao lançamento da
pedra fundamental em, em 2007 esteve acompanhando as obras

de terraplanagem. Chegou a reclamar não ter sido convidado para
a inauguração. - Esteve na Petrobras para discutir? - perguntou
Moro. - Não para discutir. Fui em Pernambuco para visitar a
terraplanagem. Havia fascinação com a quantidade de luzes
acesas, a implantação de uma reﬁnaria no nordeste era quase
como se fosse um milagre. Fui com muito orgulho, respondeu
Lula. Lula se esqueceu de incluir a reunião de 30 setembro de
2008, em Manaus, quando se reuniu com Hugo Chaves. Naquele
dia, a diretoria da Petrobras assinou termo de compromisso
com a PDSA, a estatal venezuelana de petróleo. Participaram
o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli e os diretores
Paulo Roberto Costa e Jorge Zelada. Em 4 de junho de 2008,
por exemplo, consta também uma reunião de Lula com Gabrielli
e o ex-ministro das Minas e Energia Edison Lobão, organizada
por Paulo Roberto Costa. O tema para discussão era "novas
reﬁnarias", incluindo Comperj, Reﬁnaria do Nordeste, Premium
e Reﬁnaria 2. Um mês depois, em 3 de julho de 2008, a agenda
mostra um segundo encontro de Costa com Lula, também no
Palácio do Palácio, para falar sobre biodiesel.
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Juiz responsável pela Lava Jato no Rio
recebe reforço

O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos
desdobramentos da Lava Jato no Rio, terá reforço a partir de
18 de julho com a chegada de outra juíza para trabalhar em
alguns processos da 7.ª Vara Federal Criminal não ligados
à operação. A corregedora regional da Justiça federal da 2.ª
Região, a desembargadora Nizete Antônia Lobato Rodrigues
Carmo, designou a juíza Caroline Vieira Figueiredo para
prestar auxílio à 7.ª Vara até 19 de dezembro. A magistrada
trabalhará nos processos em trâmite na 7.ª Vara, com exceção
aos ligados à Lava Jato e às investigações da Eletronuclear. A
juíza também não atuará nos desdobramentos da Lava Jato,
como a Operação Calicute, que levou à prisão o ex-governador
do Rio Sérgio Cabral (PMDB), a sua mulher Adriana Ancelmo,
entre outros réus. Caroline é atualmente substituta na 3.ª
Vara Federal de Volta Redonda, que tem como titular a juíza
Alessandra Belfort Castro. Esse é mais um esforço feito pelo
Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2) para que
Bretas tenha mais estrutura para trabalhar com os processos.
Em abril, o magistrado teve a segurança reforçada no primeiro
ato de gestão do novo presidente do TRF2, André Fontes. A
medida foi autorizada tendo “em vista a notória repercussão dos
processos”, conforme portaria assinada pelo desembargador.

Políticos investigados não acreditam que
serão cassados

Oitenta e quatro congressistas são investigados pela
Operação Lava Jato com base em pedidos feitos pelo
procurador-geral da República, Rodrigo Janot. No entanto,
a Folha de S. Paulo entrou em contato com os deputados e
senadores alvos da Operação e eles aﬁrmaram duvidar que
sofrerão processo de cassação e planejam continuar na vida
pública. "Estou há dois anos e dois meses esperando meu
processo ser arquivado. O cara, o doleiro Alberto Youssef
diz que me deu propina, eu já provei que não deu. Fui 24
vezes na Procuradoria, estive oito vezes com Janot e não
consigo tirar meu nome desse negócio", reclama Luiz Carlos
Heinze (PP-RS). Renan Calheiros (AL) também foi outro que
minimizou o risco de enfrentar novamente o Conselho de
Ética. "Eu estou sendo investigado pela interpretação, pelo
'ouvi dizer'. Há evidente falta de provas", aﬁrmou o alvo de 17
inquéritos na Lava Jato. O levantamento da Folha aponta que
54 deputados e senadores disseram não acreditar que serão
alvos de processo de cassação. Outros 30 não quiseram se
manifestar. Dos que responderam as perguntas da Folha, 50
dizem que pretendem se manter na vida pública, a maioria
disputando a reeleição. Edison Lobão (PMDB-MA), 80 anos,
é alvo de seis inquéritos da Lava Jato. "Sou o mais antigo, e
não o mais velho, desta Casa, 32 anos de mandato. Não vou
tentar a reeleição. É evidente que vou me reeleger." Apenas
três dos que responderam disseram que não pretendem
concorrer a mandatos eletivos, porém, nenhum citou problemas
na Justiça ou a Lava Jato como explicação. A publicação não
ouviu políticos que ﬁguraram nas listas de Janot, mas cujos
casos foram arquivados ou estão ainda em análise.

TEMOS QUE TEMER

Temer teria recebido cerca de R$15 mi em propina da JBS
O diretor da JBS Ricardo Saud aﬁrmou, em delação premiada
que o presidente Michel Temer recebeu aproximandamente, 15
milhões de reais em propina, aponta inquérito contra o presidente
no Supremo Tribunal Federal (STF). O inquérito investigará

Temer por obstrução à Justiça e corrupção passiva. Executivos
da JBS também relataram pagamento de propina a Temer e ao
deputado Rocha Loures (PMDB-PR) em troca de afastamento
de monopólio da Petrobras no fornecimento de gás.

Joesley acusa Temer de pedir propina desde 2010, diz site
O empresário Joesley Batista teria acusado o presidente
Michel Temer de pedir propina desde 2010, segundo um anexo
da delação do empresário divulgado pelo portal O Antagonista
na madrugada da sexta-feira, e conﬁrmados pelo blog Fausto
Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo. O anexo traz a narrativa
de Joesley para o relacionamento dos dois, e aﬁrma que, em
2010, ele atendeu a um primeiro pedido de Temer e concordou
em pagar R$ 3 milhões. Segundo o documento, foram R$ 1
milhão por meio de doação oﬁcial e outros R$ 2 milhões para

a Pública Comunicações. Em agosto e setembro, teriam sido
pagos mais R$ 240 mil à Ilha Produções, também a pedido de
Temer. Procurada pela EXAME.com, a PGR informou que não
conﬁrma a autenticidade de nenhum dos documentos que têm
sido divulgados pela imprensa, já que eles saem do órgão em
sigilo. A assessoria de imprensa do STF também informou que
não tem como conﬁrmar a autenticidade dos documentos porque
eles ainda constam como sigilosos no sistema.

Brasileiros devem se mobilizar e reivindicar renúncia de Temer, diz Joaquim Barbosa
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim
Barbosa, disse na sexta-feira, 19, que os brasileiros devem se
mobilizar para pedir a renúncia imediata do presidente Michel
Temer (PMDB), após delação premiada do empresário Joesley
Batista, da JBS, indicar que ele sabia do pagamento de propina
ao deputado cassado Eduardo Cunha. "Não há outra saída:
os brasileiros devem se mobilizar, ir para as ruas e reivindicar
com força: a renúncia imediata de Michel Temer", escreveu
Barbosa em seu Twitter. O ex-ministro da Corte, que foi relator

do caso Mensalão, disse que as revelações são motivo forte o
bastante para levar à renúncia do presidente. "Isoladamente, a
notícia extraída de um inquérito criminal e veiculada há poucas
semanas de que o sr Michel Temer usou o Palácio do Jaburu
para pedir propina a um empresário seria um motivo forte o
bastante para se desencadear um clamor pela sua renúncia".
Barbosa chama de "estarrecedoras" as delações de Joesley.
"São fatos gravíssimos", disse.

Ministros de Temer receberam R$ 4,4 milhões da JBS
Os ministros de Michel Temer receberam aproximadamente
R$ 4,4 milhões como doação do grupo JBS nas últimas eleições.
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) teria pedido R$ 2 milhões de
propina e Cunha receberia R$ 500 mil por semana ao longo de
20 anos. De acordo com a coluna Radar Online, da revista Veja,
quem mais recebeu foi Helder Barbalho, ministro da Integração,
o valor de R$ 2,1 milhões. O ministro da Saúde Ricardo Barros

teria recebido R$ 1,2 milhões, Mauricio Quintella, ministro dos
Transportes, R$ 450 mil, Marx Beltrão, do ministério do Turismo,
R$ 236 mil, Osmar Serraglio, ministro da Justiça, R$ 200 mil,
Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, R$ 200 mil e Ronaldo
Nogueira, do ministério do Planejamento, R$ 130 mil. Os valores
teriam sido pagos em 2014, segundo a publicação. Em 2010,
o ministério da Agricultura, Blairo Maggi recebeu R$ 12,9 mil.

Rocha Loures desembarca em SP sob gritos de ‘ladrão’
Homem-chave no escândalo que envolve o governo Temer
após a delação da JBS, o deputado federal Rodrigo Rocha
Loures (PMDB-PR) desembarcou na manhã desta sexta-feira
no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, vindo
de Nova York. Rocha Loures não falou com a imprensa, mas
sua chegada provocou tumulto no aeroporto. Algumas pessoas
gritaram “ladrão” ao vê-lo no saguão. O deputado entrou num
táxi e não foi informado para onde ele vai. O parlamentar teria
sido indicado pelo presidente Michel Temer para receber propina,
segundo delação da JBS reveladas pelo GLOBO. Houve um
pedido de prisão contra ele, rejeitado pelo STF. Na quinta-feira,

Rocha Loures foi alvo de um mandado cumprido pela Polícia
Federal, um imóvel seu em Curitiba foi alvo de buscas. Segundo
delação de Joesley Batistas, da JBS, ele teria se encontrado
com Joesley, por indicação do presidente Michel Temer, para
negociar pendências do grupo J&F no governo. O deputado
foi ﬁlmado recebendo R$ 500 mil de Ricardo Saud, diretor da
JBS e também delator. Rocha Loures é um conhecido homem
de conﬁança de Temer. Foi chefe de Relações Institucionais
da Vice-Presidência sob Temer. Após o impeachment, virou
assessor especial da Presidência e, em março, voltou à Câmara,
ocupando a vaga do ministro da Justiça, Osmar Serraglio.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ

Odebrecht tentou impedir envio de provas do
Panamá ao Brasil
O ex-executivo da Odebrecht Fernando Migliaccio disse, em sua delação
premiada, que, a pedido da empreiteira, o governo do Panamá segurou o envio de
provas de corrupção solicitadas pela Operação Lava Jato. Em depoimento prestado
ao Ministério Público Federal (MPF), ele contou que as tratativas para retardar
o envio de informações às autoridades brasileiras se deram diretamente com o
presidente daquele país. A Lava Jato fez em 2014 um pedido de cooperação ao
Panamá para o envio de dados sobre o uso de contas bancárias no país, considerado
um paraíso ﬁscal, para pagamento de propinas. Conforme Migliaccio, que cheﬁava
o Setor de Operações Estruturadas, o "departamento de propinas da empreiteira",
a empresa soube da requisição e enviou emissários para tentar barrar a remessa
de documentos aos investigadores. Ele foi preso em fevereiro de 2016 na Suíça.
Luiz Eduardo Soares, um dos subordinados de Migliaccio na Odebrecht, e Rodrigo
Tacla Duran, apontado como um dos operadores ﬁnanceiros da empreiteira no
exterior, teriam viajado diversas vezes ao Panamá para articular com o diretorsuperintendente do grupo no país, André Rabello, "a melhor forma" de "frear"
uma colaboração com a Lava Jato. Migliaccio relatou ter ouvido de Soares que
a Odebrecht estava tendo sucesso em retardar o envio de informações, devido
à inﬂuência de Rabello. "O depoente tem conhecimento de que André Rabello
tratou com o presidente do Panamá sobre o interesse da empresa em que o pedido
de cooperação não fosse respondido às autoridades brasileiras", diz trecho do
termo de colaboração do executivo.
A SEGUIR: Migliaccio revelou que foi informado sobre o andamento do
pedido de colaboração até meados de 2015. Em junho daquele ano, foi preso o
herdeiro e ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. A Lava Jato continuou
encontrando diﬁculdades em receber informações do Panamá ao menos até o
início do ano passado, conforme o relato de investigadores. Em fevereiro deste
ano, procuradores do país ﬁrmaram um acordo para trocar informações sobre
o caso Odebrecht com o Brasil e outros países. A Odebrecht mantinha contas
no Banco Credicorp, no Panamá, por meio das quais movimentava dinheiro de
corrupção. Migliaccio contou que o gerente da conta tinha acesso ao sistema
Drousys, do departamento de propinas, e também avisou à empreiteira sobre o
pedido de colaboração da Lava Jato. Migliaccio também contou à Lava Jato que
os bancos que guardavam o dinheiro da corrupção no exterior cobravam uma
comissão para movimentá-lo. O valor era dividido com os executivos do setor de
propinas e agentes da empreiteira no exterior.
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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

VENDA

1) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 1. Terreno 600m² Rua Yani de
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

2) Casa Alvenaria, dois quartos, 2.

PROVA

AGENDADA

Terreno

1.200m²

Rua

Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 Claudemiro Gonçalves Moreira,
mensais

R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)

3) Casa Alvenaria, dois quartos, 3. Terreno 2.100m² Rua José
Residencial do lago, R$ 400,00 Israel Neca, R$ 130.000,00
mensais

4. Terreno 288m², Residencial

4) Casa Alvenaria, dois quartos, Vale Verde, R$ 50.000,00
Residencial Casavechia, R$ 450,00 5. Terreno 300m², Rua Candido

VENDA

Casavechia(lado

TERRENOS FAXINAL

Cocari):

mensais (duas casas disponíveis)

Financia-se.

Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00

Valor R$120.000,00.

-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael

5) Casa Alvenaria, 3 quartos, 6. Terreno 310m² Residencial

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins

Conjunto

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

Vieira. Consulte Valor.

R$110.000,00.

Araujo, R$ 500,00 mensais

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m²

Consulte Valor.

de construção(laje). Consulte Valor.

- Terreno 12x37 444m² Jardim Los Angeles,

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno

Rua 31 de Março. Consulte Valor.

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

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor

Asfalto. Consulte Valor.

R$150.000,00.

TERRENOS BORRAZÓPOLIS
-Terreno de 15,50X22 341m² Rua Rio
Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor
R$110.000,00.

IMÓVEL RURAL

- Casa Alvenaria Jd. Pedro Gonçalves da
Luz Rua 05: Valor R$120.000,00.

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

- Sítio 30 alq. 07 mecanizado e possibilidade

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: Minha

de mecanizar mais 04alq. 17alq de pastagem

Casa Minha Vida. Valor R$105.000,00.

e 06alq de reserva legal. Consulte Valor.

CASAS MAUÁ DA SERRA

-Fazenda de 226,63 alq., Núcleo Laranja

Imóveis em vários bairros da cidade,

Doce. Prox. da rodovia. Município de

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Borrazópolis-Pr.

- Casa Alvenaria: Construção nova de Laje

IMÓVEL COM. FAXINAL

ou forro PVC.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. Valor

com contrato de locação ativo). Consulte

R$215.000,00.

Valor.

LOCAÇÃO

CASAS FAXINAL

CASAS FAXINAL

Imóveis em vários bairros da cidade,

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

quartos. Valor R$590,00 mensal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte).

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

Valor R$1.240,00 mensal.

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

-Sala Comercial – Centro: com wc e

Consulte Valor.

blindex. Em frente à Prefeitura. Valor

-

Casa

Alvenaria

Residencial

R$937,00 mensal.

Padre

João

Carlos Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00
7. Terreno 300m², Residencial

6) Casa Alvenaria, 2 quartos, Vale Verde, R$ 50.000,00
Rua Marta Bueno de Camargo, 8. Dois terrenos com área de

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 600,00m² cada, com duas casas
disponíveis)

residenciais e barracão, situada a

7) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua Av Brasil 1142, R$ 850.000,00
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais

9. Casa Madeira 200m², terreno

8) Casa Alvenaria, 2 quartos, de 600,00m², Rua Mato Grosso,
Rua Candido Bastiani, R$ 600,00 R$ 120.000,00
mensais

10. Casa Alvenaria situada a

9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua João Sansonovski 63, R$
Rua Madre Joana Angélica 39 Jd 350.000,00
Adram, R$ 390,00 mensais

11.

Casa

Alvenaria

127m²,

10) Casa Alvenaria, 2 quartos, terreno 420,00m², Rua Presbítero
e sala comercial, Rua Deodoro Joaquim

L.

Melo

262,

R$

Antunes Ribeiro, 584 Centro, R$ 150.000,00
800,00 mensais

12. Casa Alvenaria, Rua 14 de

11) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua dezembro 542, R$ 600.000,00
Eurides Cavalheiro de Meira 359, 13. Casa Alvenaria 70m² terreno
centro R$ 600,00 mensais

245m²,

Rua

12) Sala comercial, Rua Eurides Terezio,

86,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 85.000,00
R$ 1.500,00 mensais

14. Casa Alvenaria 162m² terreno

13) Sobrado 3 quartos, Rua Ismael 294m², Rua Candido Bastiani, R$
Pinto Siqueira 436, centro, R$ 220.000,00
1.000,00 mensais

15.

Casa Alvenaria

14) Sobrado dois quartos, Rua terreno

450,00m²

e

206,00m²
barracão

Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 75,00m² Rua São Paulo 1236,
660,00 mensais

Centro R$ 560.000,00

