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

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

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

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
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. 
Justifi cativa - 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. - Justifi cativa - Nesta rua existe um fl uxo 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.

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
O refl exo da Língua dessa semana enviado pelas 

mais diversas pessoas, já ressoa ao sucesso da 
Lava Jato. Ninguém mais quer vagabundos no poder. 
Estamos aqui pra isso. Também não queremos!  

Quantas estradas foram cascalhadas na gestão 
passada? Com a palavra...

Tem luluzinho que quer pagar de bom samaritano 
levando marmita na reunião da Câmara, para reclamar 
do que o lalau serve. Mas e o lalau passado que 
comprava e não pagava?

Morena da Jandira lizinha, disse que ta com frio 
nos países baixos. Se precisa de coberta tamo ai! 

Na Terra do Boi tem luluzinho treinando pra 
fantoche e o que ta do lado aprendendo.

 Luluzinho disse que os companheiros que foram 
com recursos próprios a Brasília, tem que justifi car 
a ida a capital, mas o mesmo, sempre que foi, usou 
recursos de sindicato e de manifestações. Cacetada!

Na Terra da Uva, morenas e loiras continuam 
lindias. Tão tirando o sono dos moçoilos. Meu também!

O luluzinho ta falando do Pátio das Máquinas, 
mas foi ele quem deixou sucatear na administração 
passada. Ou não era ele o chefe?

Funcionários de materiais de construção bebem 
todas e vão ao chão no fi nal de semana, também 
querem acompanhar o patraozinho. Ele não é dimaior 
ou dimenor!

Tem município que a semelhança com o governo 
federal e os deputados é tanta que a Lava jato ta 
chegando. Quem viver verá!

Na Terra da Madeira – Cumpadi tomou todas na 
festa, que dizem que as cagadas que fez não lembra 

de nada. Que aço!
Tem presidente de câmara que quando vê que o 

bicho ia pegar encerra a seção e deixa a população a 
ver navios. O povo ta vendo!

Homem elétrico perde a linha com carretel e tudo. 
Dizem que é o bruxo ou a maldição da canhota. Fuja 
Loko!

Tem vereadores que correm tanto em dia de 
sessão, que parecem que estão treinando para a 
corrida de São Silvestre.

Irmã da fé vai ao quarto de hospital e fi ca 
abismada com a cena que vê no quarto. Ela disse 
que deu saudades do velho tempo e que tentiava. 
Continue tentiando!

Mandada por e-mail - Nobre Jornalista, nepotismo, 
ou seja favorecimento por parente é crime, mas o que 
fazer  quando os  nossos  nobres vereadores  "ou 
seja" nossos fi scais da Lei estão com fome. Lava Jato 
neles!

Na Terra do Café, loira do jaleco branco gosta de 
ler a Língua então mande notícias cumadinha.

Cumadi rosa quer fazer striper pro Vardomiro. 
Essa veio da Rodoviária. 

Candidatinho que não se elegeu ta devendo, mas 
prometo que não vai se eleger nunca, pois veiaquinho 
sem vergonha, depois da Lava Jato não tem mais vez, 
vai sempre estar na minha mira. Pei pei pei!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 
refl etindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por 
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(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

de nada. Que aço!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 29/05 a 04/06

Justificativa - A presente homenagem é fruto do 
reconhecimento desta Casa Legislativa, em valorizar todo 
empenho e dedicação dos nossos enfermeiros, auxiliares 
e técnicos. A profi ssão de Enfermagem é a arte de cuidar 
incondicionalmente, é cuidar de alguém que você nunca viu 
na vida, mas mesmo assim, ajudar e fazer o melhor por ele. 
Não se pode fazer isso apenas por dinheiro... Isso se faz por 
e com amor! Os enfermeiros assumem um papel cada vez 
mais decisivo e pró-ativo no que se refere à identifi cação 
das necessidades de cuidado da população, bem como 
na promoção e proteção da saúde dos indivíduos em suas 
diferentes dimensões. Todos nós passamos ou vamos passar 
nas mãos desses profi ssionais que merecem a valorização, falo 
com ternura e prazer deste anjo vestido de branco que abraçou a 
nobre profi ssão com carinho e dedicação. Através desta singela 
homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a 
importância desta categoria em nosso Município, os nossos 
aplausos, e os nossos sinceros agradecimentos, parabéns 
por todo empenho e dedicação na profi ssão e desempenho 
de suas funções. Obrigado anjo de branco que Deus colocou 
aqui na terra para nos guiar e auxiliar. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal aos 15 dias 
do mês de maio do ano de 2017.

Atenciosamente - Fagner Honório (Vereador Faguinho)

Ministério da Agricultura deve cortar 90% do seguro rural
Eles roubam nós pagamos!

A Notícia foi divulgada no Canal Rural, com a seguinte 
redação:  O Ministério da Agricultura deve cortar 90% do recurso 
previsto para o seguro rural em 2017.  Dos R$ 400 milhões 
aprovados inicialmente, a pasta terá apenas R$ 44 milhões para 
pagar subvenções aos agricultores de todo o país. O corte será 
anunciado em breve e vai impactar fortemente no setor agrícola. 
Com o contingenciamento feito pelo governo federal em março, 
o Ministério da Agricultura teve o orçamento reduzido em 45,6%, 
passando de R$ 2,215 bilhões para R$ 1,201 bilhão. O dinheiro 
usado para o seguro rural está dentro desse montante e não 
escapou do corte, apesar das críticas de entidades do setor. 
A medida pode gerar problemas imediatos para agricultores e 
seguradoras. A medida pode gerar problemas imediatos para 
agricultores e seguradoras. Muitos produtores estão na fi la 
para receber a subvenção do Ministério da Agricultura, já que 
o sistema foi suspenso até a pasta defi nir qual orçamento terá 

para o seguro.  De acordo com fontes envolvidas na discussão, 
as apólices já somariam R$ 98 milhões. Com recurso limitado em 
R$ 44 milhões para todo o ano, a pasta não conseguiria honrar 
o que foi contratado até agora nem garantir novos seguros. 
“Os agricultores já contavam com esse dinheiro, não vão 
conseguir pagar sozinhos. E sem dinheiro do ministério, muitas 
seguradoras vão fi car paradas”, relatou uma fonte ouvida pelo. 
O Ministério da Agricultura não confi rmou o tamanho do corte, 
mas admitiu que haverá redução nos recursos do seguro rural. 
Um dos responsáveis por essa área na pasta afi rmou que está  
tentando reverter a situação e que terá uma posição concreta até 
quarta-feira, dia 31. A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) deve se posicionar na próxima segunda-feira, 
dia 29, sobre a situação. A intenção é orientar os produtores 
diante da perspectiva  de corte no seguro e como se adequar 
para preparar a próxima safra. 

Deputados da base e da oposição brigam no plenário da Câmara
Sem base, sem oposição e todos contra o povo!

Realmente é uma zona!
Deputados da base e da oposição trocaram socos, 

empurrões e pontapés na quarta-feira, 24, no centro do plenário 
da Câmara dos Deputados. A confusão foi generalizada e 
o deputado André Fufuca (PP-MA), que presidia a sessão 
no momento, pediu o auxílio de seguranças da Câmara dos 
Deputados. Entre os que estavam no meio do empurra-empurra, 
foi possível ver os deputados Darcísio Perondi (PMDB-RS) 
e Carlos Marun (PMDB-MS), da base, e Alessandro Molon 
(Rede-RJ), da oposição. Mas a briga envolveu grande número 
de parlamentares. O clima só se acalmou quando o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), retornou à Mesa e informou 
que a sessão estaria suspensa por 30 minutos. Parlamentares 
do PT, PDT, PSOL e Rede subiram em cima da Mesa Diretora 

e fi caram ao lado do segundo-vice-presidente da Casa, 
deputado André Fufuca, que presidia a sessão, para pressionar 
o parlamentar maranhense a encerrar os trabalhos. Ao ver o 
protesto, deputados governistas também subiram, para tentar 
proteger Fufuca da pressão. Foi neste momento que Edmilson 
e Perondi se empurraram. Os opositores protestavam contra 
a reação da polícia à manifestação realizada em frente ao 
Congresso Nacional contra as reformas trabalhista e da 
Previdência e contra o governo Michel Temer, abalado por 
crise política defl agrada pela delação premiada da JBS. Eles 
gritam palavras de ordem contra o governo como "Fora Temer" 
e "O povo quer votar, diretas já". "Lula na cadeia", reagem 
parlamentares da base.

Força-tarefa da Lava Jato estarrecida com delação da JBS
Nós também!

No dia em que denunciaram o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro no caso da reforma no sítio Santa Bárbara, em Atibaia 
(SP), os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato 
se disseram “estarrecidos” com as revelações das delações 
premiadas da JBS, que colocaram o governo do presidente 
Michel Temer (PMDB) em uma crise sem precedentes. “A 
denúncia é mais um efeito da corrupção espraiada em todo 
o espectro do sistema político. Os últimos acontecimentos, 
aliás, levam a Força Tarefa da Lava Jato a manifestar seu 
estarrecimento diante da gravidade dos crimes que se tornaram 
públicos”, afi rmam os procuradores, por meio de nota. A equipe 
coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol fala em “evidências 
de crimes” praticados por Temer, pelo senador afastado Aécio 
Neves (MG) e “mais de mil e oitocentos políticos”, além de criticar 
“manobras para ferir de morte a Lava Jato”. Os procuradores 
atacam, sem citá-lo, o empenho de Aécio na aprovação da lei 
que prevê punição a abuso de autoridade por membros do 

Judiciário e do Ministério Público Federal, assunto de uma 
conversa gravada entre o tucano e o empresário Joesley Batista, 
na qual o senador chama de “merda” as dez medidas contra a 
corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. “Depois de 
três anos do início das investigações, vê-se que líderes políticos 
continuam a tramar no escuro a sua anistia, a colocação de 
amarras nas investigações e a cooptação de agentes públicos, 
ao mesmo tempo em que fi cam livres para desviar o dinheiro 
dos brasileiros em tempos de crise, utilizando como escudo sua 
imunidade contra prisão e o foro privilegiado”, diz a força-tarefa 
da Lava Jato. Os investigadores ainda afi rmam que “tanto os 
fatos que são objeto da denúncia apresentada nesta data, como 
os novos fatos que se tornaram públicos na última semana, 
são manifestações de um mesmo problema, o apodrecimento 
do sistema político-partidário”. “A Força Tarefa da Lava Jato 
se coloca ao lado dos milhões de brasileiros indignados com 
essas práticas e que farão de tudo, debaixo da Constituição e 
da Lei, para enfrentar a corrupção”, concluem os procuradores.

PSDB-SP recua sobre rompimento com Temer
Sempre em cima do muro!

Após o governador Geraldo Alckmin (PSDB) declarar na 
segunda-feira, 22, que “não seria correto com o País” o PSDB 
deixar o governo federal, o diretório paulista do partido recuou 
e preferiu “não decidir” sobre rompimento com o presidente 
Michel Temer. Há na base do PSDB uma forte pressão para que 
a cúpula deixe o governo e entregue os cargos do pagos. Os 
diretórios do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro já romperam 

com Temer. A crise foi o tema de uma reunião na noite de 
segunda-feira no diretório, que reuniu os principais quadros 
do partido. A expectativa era que os paulistas seguissem o 
mesmo caminho, mas o movimento foi barrado por Geraldo 
Alckmin. “Decidimos não decidir. Vamos esperar uma decisão 
do (diretório) nacional”, disse o deputado estadual Pedro Tobias, 
presidente do braço paulista do PSDB.

Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317

Maia não tem pressa para impeachment
Nós temos! 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), negou na quarta-feira, 24, que tenha engavetado os 
pedidos de impeachment do presidente Michel Temer (PMDB) 
protocolados na Câmara, com base na delação premiada da 
JBS. Segundo ele, uma questão "tão grave como essa" não 
pode ser avaliada num drive-thru. "Eu não posso avaliar uma 
questão tão grave como essa num drive-thru. Não é assim. Não 
é desse jeito. Quanto tempo se discutiu, se passou aqui a crise 
do governo Dilma? As coisas não são desse jeito", afi rmou o 
presidente da Câmara em entrevista à imprensa ao chegar a 
Casa. Maia afi rmou que é preciso ter "paciência". "Estão dizendo 
que eu engavetei. Não tomei decisão. Não é uma decisão que 
se tome da noite para o dia", declarou. Ele reforçou, porém, 
mais uma vez, que, como presidente da Câmara, "não será 
instrumento para desestabilização do Brasil". "Esse tem sido 
meu comportamento, de muita paciência, muita calma, tentando 
construir uma agenda se recuperação da crise econômica. 
Estou olhando para 2018 com Brasil podendo crescer 3%,4%. 
E acho que, com esse olhar, preciso ter agenda que garanta 
essa possibilidade no ano que vem", afi rmou Maia.

A Câmara Municipal de Grandes 
Rios – Paraná, por intermédio do Sr. 
Vereador  Fagner Honório, manifesta 
votos de aplausos e congratulações aos 
Enfermeiros do Município de Grandes 
Rios pelo Dia do Enfermeiro comemorado 
dia 12 de maio. E ao Dia Nacional dos 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem a 
ser comemorado dia 20 de maio.  

VEREADOR FAGUINHO PROPOE 
MOÇÃO DE APLAUSOS 01/2017
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apurava uma denúncia de que uma mulher estaria transportando crack 
e estaria em um ônibus metropolitano a caminho de Londrina, onde 
entregaria a droga. A polícia localizou a suspeita em Apucarana e a seguiu 
até o Terminal Rodoviário de Londrina”, diz o repórter. Com Suelen foi 
encontrado cerca de meio kilo de crack, e receberia R$ 200,00 reais para 
transportar a droga. Suelen diz também que é dona de uma lanchonete 
inaugurada recentemente no Distrito do Porto Ubá, em Lidianópolis. Agora 
ela está presa por tráfi co de drogas.

Furto a lanchonete em Rio Branco
No dia 26 de maio, na Avenida Rio Branco do Ivaí, em uma Lanchonete, 

houve arrombamento pela porta dos fundos. Os elementos consumiram 
cinco latas de cerveja, dez refrigerantes variados, três garrafões de vinho, 
salgados, doces, hambúrgueres e moedas de valor não preciso. Na Rua 
Rio Ivaí foram encontrados, um garrafão de vinho, pote de doces e vários 
salgadinhos, produtos do furto de sua Lanchonete.

Vacilo e furto em Faxinal
Em Faxinal, na Rua Joana Angélica, um homem de 57 anos, disse 

que estava lavando a calçada, quando foi para dentro da casa cuidar 
de outros afazeres. Ao voltar, notou que a máquina havia sido levada. A 
Polícia Militar foi comunicada.

Roubo agravado foi registrado contra dois irmãos
Dois irmãos foram vítimas de roubo na cidade de Faxinal, na Rua 

Sergipe esquina com a Rua Ismael Pinto Siqueira. Os ladrões, três 
meliantes, estavam armados com barra de ferro e uma arma, que durante a 
ação, foi percebido que era um revólver de brinquedo. Um dos jovens, que 
foram assaltados, de 30 anos, contou que eles estavam indo para casa, 
próximo a Rodoviária, quando surgiram os ladrões vestindo blusas com 
capuzes. Durante o assalto, quando as vítimas perceberam que arma era 
um simulacro, reagiram e houve luta corporal. Os três marginais fugiram 
levando uma carteira contendo documentos, 187 reais e dois celulares. 
“As vítimas disseram que foram agredidas com a barra de ferro, mas na 
briga, conseguiram tomar o referido pedaço de ferro e ferir um dos ladrões 
no rosto. Em seguida eles fugiram tomando rumo ignorado”, informou a 
Polícia Militar. Buscas foram feitas para tentar localizar os bandidos que 
tinham as seguintes características: o primeiro de cor branca, com cabelo 
loiro e blusa preta; o segundo, moreno, com cabelo preto e com blusa 
vermelha de moletom; e ainda o terceiro, que era moreno e estava de 
blusa. Todos vestiam tênis.

Situação de abuso sexual é investigada pela Polícia 
Segundo informações, aconteceram dois casos de abuso sexual 

registrados na cidade de Borrazópolis, um jovem de pouco mais de 18 
anos, foi acusado de ter praticado relacionamento com dois meninos, um 
de 12 anos e o segundo com idade ainda mais inferior. Após as suspeitas, 
foi registrado um Boletim na Polícia Militar e feito o encaminhamento para o 
IML - Instituto Médico Legal, de Apucarana, para atestar o atentado violento 
ao pudor contra os adolescentes. Em seguida, o delegado Antônio Sílvio 
Cardoso, foi acionado para tomar as devidas providências. Como o caso 
corre em sigilo, por causa dos menores e se trata de famílias idôneas da 
comunidade, as autoridades preservaram os nomes de todos os envolvidos. 
A Polícia Civil informou, inclusive, que o Conselho Tutelar, de Borrazópolis, 
adotou todas as medidas necessárias, referentes à acusação. 

Suspeitos fl agrados em imagens de sistemas de segurança
Segundo informações, suspeitos foram percebidos rondando 

estabelecimentos comerciais na cidade de Mauá da Serra. Segundo o 
policial militar, soldado Fernandes, seriam quatro homens. Após a denúncia, 
feita no início da madrugada de sexta-feira, dia 26 de maio, de 2017, foi 
intensifi cado o patrulhamento no perímetro urbano, no intuito de fl agrar 
os meliantes, mas eles não foram localizados. A postura atenta da polícia 
ajudou a inibir a ação dos ladrões, mas durante a madrugada, a equipe 
de plantão conseguiu informações de que em um dos estabelecimentos 
comerciais, uma câmera de segurança havia sido retirada. "Nossa equipe 
fez contato com diversos comerciantes, os quais sempre colaboraram 
com a Polícia, buscando imagens de Sistemas de Segurança e desta 
forma, conseguimos apurar a movimentação suspeita de quatro indivíduos 
e inclusive o momento do furto da Câmara de Segurança", informou 
o soldado Fernandes. Quem tiver pistas dos meliantes, ligue para a 
delegacia mias próximo ou para o 190. O Destacamento de Mauá da 
Serra é  43 3464 1455. 

O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
um cumprimento de reintegração de posse em favor da Construtora 
Casarin, em Faxinal, realizado no dia 23 de maio, de 2017, no Núcleo 
Habitacional Vila Velha. Em uma das casas, havia várias armas de fogo. 
O morador identifi cado como Mauro Pinto de Mello, de 44 anos, procurou 
a PM e relatou que alguém deixou 4 armas de fogo no seu quintal. Os 
policiais localizaram as referidas armas, sendo: uma espingarda modifi cada 
para calibre .22; uma espingarda artesanal calibre .38; e duas pistoletes 
artesanais calibre .22. Em outra casa, segundo apurado, havia objetos 
de procedência duvidosa em posse de Valdir Borges dos Santos, de 42 
anos e de Valdomiro Heidemann Borges dos Santos, de 18 anos. Ao 
entrar em contato com a possível vítima, esta reconheceu os objetos que 
foram furtados de sua residência. As informações foram divulgadas no 
boletim da PM. Ainda durante a reintegração, uma mulher informou que 
viu sua mesa, que havia sido furtada, sendo carregada de uma casa para 
outra na vizinhança. Afi rmou também que saiu de uma residência, onde 
mora um casal de menor e foi levada para o endereço de Sandra Mara 
Vieira da Cruz, de 18 anos. A equipe de Policia, que viu a mesa sendo 
transportada, encontrou no quintal de Sandra, a referida mesa. Diante dos 
fatos, a mulher recebeu voz de prisão por receptação e os dois menores 
foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. (Todos 
os acusados negaram a prática de delitos)

Furto em veículo 
Em Faxinal, o dono de um estabelecimento comercial, da Rua Urias 

Miranda, informou que ao chegar em seu local de trabalho, por volta das 
07h40min, de 25 de maio, quinta-feira, observou que a porta do veículo 
Toyota Bandeirante, de propriedade do Mercado, estava aberta e o rádio 
automotivo de cor preta e um pen drive, haviam sido furtados. A vítima 
acionou a viatura, por volta das 15h15min, para relatar o ocorrido. Foi 
verifi cado o sistema de segurança, onde foi possível perceber os autores 
pulando o muro, às 00h43min e realizando o furto. A Polícia tenta identifi car 
e prender os acusados. 

Acidente entre moto e carro
Em Faxinal, no dia 25 de maio, às 22:40 horas, houve acidente na 

Avenida Brasil,  cruzamento com a Rua José Martins Vieira, ocorreu uma 
batida entre carro e moto. Segundo a PM, uma vítima foi levada para 
o Hospital, pelo SAMU. Os veículos envolvidos são, Um Saveiro prata 
com placas CTQ-4638/Faxinal-Pr, conduzido por Jair Casagrande e uma 
moto marca Honda, modelo CG 150, placa AMQ-2526/Faxinal, pilotada 
por A. R. S., que seria menor. A única ilegalidade que foi narrada pela 
Polícia Militar, em seu boletim, é que o condutor da moto não tinha CNH.

Roubo em Grandes Rios
No dia 23 de maio, às 20h55min, da Rua Acre, em Grandes Rios, 

chegou informações que havia ocorrido um furto. Ao chegar ao referido 
endereço, a vítima informou que durante o dia se ausentou de sua 
residência e, como de costume, deixou o molho de chave escondido na 
beira da janela. Ao chegar no início da noite, percebeu que o molho de 
chave e uma máscara de fazer inalação não se encontravam mais no local.

Jovem com moto é autuado por embriaguez 
 Em Faxinal, na Avenida Brasil, Rafael Ribeiro, de 26 anos, foi autuado 

por embriaguez ao volante, às 23 horas de 24 de maio, quarta-feira. 
Policiais informaram que faziam patrulhamento pela Av. Brasil quando foi 
visualizada uma motocicleta em atitude suspeita. Dada voz de abordagem 
ao condutor, em frente a Prefeitura Municipal, momento em que o piloto, 
não acatou a ordem e empreendeu fuga. Foi utilizado, além da voz de 
abordagem, todos os sinais sonoros e visuais da viatura com intuito de 
fazer com que o mesmo parasse e não colocasse a vida dele, de terceiros 
e da equipe em risco. Ao percorrer toda extensão da Av. Brasil, o jovem 
passou por um quebra-molas vindo a perder o controle e cair, sofrendo 
algumas lesões. Foi feito o acionamento do SAMU e encaminhado para 
o Hospital Municipal de Faxinal, sendo identifi cado e foi submetido ao 
teste do etilômetro, e constatado que ingeriu substância etílica, aferindo 
um total de 0,63 g/l. Rafael foi levado até a Delegacia.

Mulher de Porto Ubá é presa por tráfi co de drogas
A Polícia Civil conseguiu prender na data de segunda-feira, 22, uma 

mulher no Terminal Rodoviário de Londrina, acusada por tráfi co de drogas. 
Segundo informações veiculadas pela TV Taroba, a mulher identifi cada 
como sendo Suelen Poliana de Lima, de 28 anos, estava sendo investigada 
pela Polícia Civil de Jandaia do Sul. “O delegado Adilson José da Silva 

Apesar do cheiro foram liberados
Em patrulhamento pela Rua Rio Tibagi, em Rio Branco do Ivaí, por 

volta das 11h50min, a equipe da PM, composta pelos soldados, Serafi m 
e Barros, avistou duas pessoas e baseado em suspeita, foi dado voz de 
abordagem e realizada a busca pessoal, nada foi encontrado, porém um 
dos abordados estava com forte odor de substância análoga a maconha. 
Como nada de ilícito foi localizado com os mesmos, ambos foram liberados.

Furto na Creche em Rio Branco do Ivaí
Vilma Cordeiro Batista, diretora da Creche Municipal em Rio Branco 

do Ivaí, acionou a PM e focou constatado o furto de 03 televisores de 32 
polegadas de marca até momento desconhecida, a porta do escritório 
estava trancada e a chave foi levada, após ser aberta a porta foi verifi cado 
que nada mais foi levado. Os elementos adentraram pelos fundos da 
creche em uma janela de tamanho sufi ciente a passar os televisores e 
uma pessoa, como o fato ocorreu no fi m de semana, não se sabe precisar 
o dia do delito, foi feito varredura no terreno, nos terrenos vizinhos e na 
parte dos fundos, mas não foi encontrado sinais de adentramento pelos 
terrenos ou pelos muros. A equipe aguardou até o momento deste, a fi m 
de obter dados dos televisores levados, mas a funcionária da prefeitura 
não conseguiu fornecer as informações, foi feito patrulhamento durante 
o dia e questionamentos a vizinhança, porém, nenhuma informação 
relevante foi levantada, diante os fatos foi lavrado boletim.

Agride mulher e foge
A equipe da PM, soldados, Joseph e Jacarandá, foi até a Rua 

Amazonas s/n, onde foi informada por uma mulher, que ela havia sido 
agredida pelo seu marido e o mesmo havia se evadido pelos fundos da 
casa ao avistar a viatura. A equipe realizou buscas no local, porém não 
foi localizado o autor da ocorrência. Diante dos fatos ela foi orientada 
sobre as providencias cabíveis ao caso.

Homem morreu atropelado em Mauá da Serra 
Ouve informações de um acidente fatal na cidade de Mauá da Serra, 

fato ocorrido na noite de 21 de maio, de 2017, domingo, na altura do 
Km 290, na Rodovia BR 376, que corta a cidade, mais precisamente 
na frente do Supermercado Maciel. Um homem de nome Oriel de Lima, 
conhecido como Caxinga, foi colhido por um veículo, que a princípio seria 
um caminhão. O acidente também envolveu uma motocicleta Honda Titan 
150 com placas de Marilândia do Sul, cujo condutor se feriu, mas sem 
gravidade. O próprio piloto da moto informou que houve confusão, por 
parte de alguns órgãos de imprensa, informando que a moto atropelou 
o pedestre, quando na verdade, o veículo atropelador foi um caminhão. 

Confusão termina com uma motocicleta incendiada
Uma confusão na cidade de Faxinal terminou com uma motocicleta 

queimada. A ocorrência foi registrada às 22 horas, de segunda-feira, dia 
22 de maio, na Rua Felipe Camarão. A vítima é Josiel Roberto Rodrigues, 
22 anos, a qual acusa um menor de 16 anos e o jovem Michael Henrique 
Santos de Lima, 19 anos, de agressões e de queimar sua moto. Michel nega 
as acusações. O Josiel contou que é proprietário de uma motocicleta Honda 
CG 150 Titan KS preta e que estava conversando com uma menor de 16 
anos, momento que chegaram os agressores. Um deles o xingou e disse 
que iria buscar um revólver para matá-lo, porque ele estava conversando 
com mulher dos outros. Em seguida, começou uma luta corporal com 
socos e golpes de capacete que também atingiu a moça. As vítimas 
disseram que correram, momento em que os agressores aproveitaram 
para atear fogo no veículo. Como Josiel reconheceu o Michel, a Polícia 
fez busca e o localizou na companhia do menor. Todos foram levados 
para a Delegacia, onde os fatos seriam esclarecidos. 

Ameaça esposa e é seguro
Em Cruzmlatina, no dia 25 de maio, às 19 horas, uma mulher de 51 

anos, disse que foi ameaçada pelo marido. Como familiares o seguraram, 
ele apenas a ameaçou de morte. O acusado é uma pessoa de nome 
Lourenço, o endereço foi a Rua Dionísio Lopes. Lourenço negou o crime.

Reintegração de posse em Faxinal
Durante cumprimento de reintegração de posse em 25 residências 

no Bairro Vila Velha em Faxinal, a Polícia prendeu 
um homem por posse de armas e ainda três indivíduos e uma 

mulher por suspeita de furto e receptação
A Polícia Militar, mais precisamente a 6ª Companhia independente da 

PM, de Ivaiporã, informou, que alguns crimes foram constatados, durante 
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Em parceria com a klabin e Prefeitura foi entregue um 
veiculo Mobi  0 km para o Conselho Tutelar de Rio Branco 
do Ivaí. Durante a cerimônia de entrega na terça-feira (23), 
o prefeito Gerôncio e a primeira Dama Nilza que é também 
secretária de Ação Social, juntamente com representantes da 
empresa Klabin ,representada pela Sabrina e Carlos Cézar, 
fi zeram a entrega das chaves do veiculo para a presidente do 
Conselho Tutelar, Valéria e demais conselheiros. O veiculo foi 
adquirido pelo Fundo de Direito da Criança e Adolescente e 
fi cará de uso exclusivo em serviço pelo Conselho Tutelar. A 
entrega contou com presença do vice-prefeito João Franco, 
autoridades, funcionários e secretários Municipais.

Gerôncio entrega carro para Conselho 
Tutelar de Rio Branco do Ivaí

O Ministério da Saúde anunciou, na quarta-feira, 24 de 
maio, que adotará a profi laxia pré-exposição (PrEP) contra o 
HIV para grupos em risco. A estratégia envolve o uso diário do 
medicamento Truvada (combinação dos antirretrovirais tenofovir 
e emtricitabina) por pessoas que não têm o vírus. O objetivo é 
proteger grupos que estão mais expostos ao risco de infecção, 
como profi ssionais do sexo, casais sorodiscordantes (quando 
um tem o vírus e o outro não), pessoas trans e homens que 
fazem sexo com homens. Segundo o ministro Ricardo Barros, 
a pasta já investiu U$ 1,9 milhão na compra de 2,5 milhões 
de comprimidos de Truvada, o que deve ser sufi ciente para 
atender à demanda durante um ano. Barros destacou que o 
Brasil será um dos primeiros países no mundo, e o primeiro 
na América Latina, a adotar essa estratégia preventiva. O 
medicamento deve estar disponível no SUS para esses grupos 
6 meses após a publicação do Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas, o que está previsto para ocorrer na segunda-feira 
(29), segundo o ministério. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) também deverá publicar a alteração do registro 
do Truvada para que ele possa ser usado na PrEP. Hoje, no 
Brasil, o Truvada é aprovado somente para o tratamento da 
doença, por isso é necessário uma mudança no registro para 
o uso em prevenção. O governo estima que a estratégia será 
usada por 7 mil pessoas que fazem parte das populações-
chave. Para receber o medicamento, o paciente passará 
por uma avaliação para verifi car o quão exposto ele está ao 
vírus HIV.  Especialistas alertam que esse tipo de estratégia 
deve ser aliada a outras medidas preventivas. Quem optar 
por adotá-la, por exemplo, deve ser aconselhado a continuar 
usando a camisinha, a fazer testes de HIV periodicamente e 
a tratar outras DSTs, que costumam deixar o paciente ainda 
mais vulnerável à infecção por HIV.

MS anuncia uso preventivo de pílula anti-HIV 
para pessoas em risco

No sábado, 27 de maio, o deputado federal Sérgio Souza 
esteve em Faxinal a convite do prefeito Gallo. A reunião 
aconteceu na Câmara Municipal de Faxinal, com a presença 
de secretários municipais, lideres comunitários e de alguns 
cidadãos. Gallo em seu pronunciamento, falou de seus primeiros 
meses de governo e ressaltou a importância dos deputados 
na busca de recursos para a administração, em especial de 
Sérgio Souza. O deputado por sua vez ressaltou e agradeceu a 
grande votação obtida no município, dizendo que se considera 
um cidadão de Faxinal, pois tem muitos familiares na cidade. 
O Deputado enfatizou a parceria entre ele e o prefeito Gallo, 
falou ainda, sobre o potencial de Faxinal, especialmente na 
área do turismo e de recursos para revitalização do Lago 
Saracura entre outros. 

Prefeito Gallo recebe o deputado Sérgio 
Souza em Faxinal

O 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná colocou a 
disposição da comunidade o telefone 0800 6431161 com 
propósito de combater a criminalidade, através da participação 
da sociedade por meio de denúncias anônimas que são 
encaminhadas para os órgãos competentes, auxiliando na 
prisão de autores de crimes e da apreensão de ilícitos, além da 
busca de foragidos da justiça. As Narcodenúncias continuam 
sendo as principais registradas pelo 0800 6431161, visto ser 
o tráfi co de drogas um dos grandes problemas da sociedade 
atual, o que contribui para o aumento da criminalidade em 
geral, em caráter principal, roubo e furto, além da sensação 
de insegurança. Caso possua informações sobre crimes de 
quaisquer tipos, que já aconteceram ou que irão acontecer, ou 
informações que levem à localização de pessoas procuradas 
pela justiça, o melhor caminho é realizar uma denúncia 
anônima ligando 0800 6431161, tendo, se possível, o máximo 
de informações, sobre o crime, o autor, o endereço, etc...   "De 
qualquer telefone, até mesmo o de sua casa ou do seu celular, 
pois suas informações serão colocadas em total e absoluto 
sigilo. A ligação é gratuita e pode ser feita a qualquer hora, 
pois o atendimento do 0800 6431161 funciona as 24 horas do 
dia, todos os dias da semana. A Segurança Pública é dever 
do Estado e uma responsabilidade de todo cidadão. Somente 
com a sua colaboração e de toda a população será possível 
realizar um combate efi caz aos crimes de um modo geral, 
contribuindo com a qualidade de vida da sua família e das 
futuras gerações", diz nota da Comunicação Social do 10º BPM

10º Batalhão daPM divulga o Disque 
Denúncia para região 

A campanha de vacinação contra a gripe, programada para 
acabar na sexta-feira (26), foi prorrogada até o dia 9 de junho. 
Crianças de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, 
mulheres que tenham passado por parto há menos de 45 
dias, idosos maiores de 60 anos, doentes crônicos (mediante 
prescrição médica), profi ssionais de saúde e professores 
em atividade terão mais duas semanas para se vacinar. O 
Estado do Paraná já vacinou 80% do público prioritário para a 
vacina. O percentual equivale a dois milhões e 400 mil doses 
aplicadas. A meta para este ano é chegar a, pelo menos, 90%. 
A maior preocupação é com as crianças e gestantes, que foram 
os que menos buscaram as unidades de saúde para serem 
vacinados. Os índices estão em 62% e 64%, respectivamente. 
O coordenador estadual de imunização, João Luís Crivellaro, 
citou esta baixa procura, e fez um apelo principalmente para 
que os pais e responsáveis levem seus fi lhos para vacinar.  A 
vacina demora de 10 a 15 dias para garantir imunidade, por 
isso é importante buscar uma unidade de saúde o mais rápido 
possível. Desde o início do ano até a última sexta-feira, o Paraná 
registrou 66 casos de gripe com duas mortes. A maior parte 
causado pelo vírus Infl uenza A (H3) Sazonal, com 57 registros 
em 12 Regionais de Saúde. 

Campanha de vacinação contra a gripe é 
prorrogada até 9/06

No relatório sobre o material apreendido no gabinete e 
nas residências do senador afastado Aécio Neves (PSDB-DF) 
durante a Operação Patmos, defl agrada no dia 18, a Polícia 
Federal diz ter encontrado diversos comprovantes de depósitos 
e anotações manuscritas, dentre elas a inscrição 'CX 2. A lista 
completa de materiais apreendidos inclui telefones celulares, 
obras de arte, documentos e anotações sobre a Construtora 
Norberto Odebrecht e Joesley Batista. No apartamento que o 
senador tem no na Avenida Vieira Souto, no Rio, os agentes 
encontraram "diversos documentos acondicionados em saco 
plástico transparente, dentre eles um papel azul com senhas" e 
"diversos comprovantes de depósitos e anotações manuscritas, 
dentre elas a inscrição caixa 2". Um aparelho bloqueador de 
sinal telefônico também foi apreendido, além de 15 quadros 1 
uma escultura e um dos quadros tem a inscrição "Portinari". 
Já no gabinete do tucano no Senado, foram apreendidos 
"planilhas com indicações para cargos federais", além de 
cópias de uma agenda de 2016 com os nomes do empresário 
Joesley Batista e a irmã de Aécio, Andrea Neves, presa durante 
a operação. E também "folha manuscrita contendo dados do 
CNO (Construtora Norberto Odebrecht)". Há ainda o registro de 
um "papel manuscrito contendo anotações citando o ministro 
Marcelo Dantas", em uma possível indicação ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas, investigado em um dos inquéritos da Lava Jato.

Senador está cada vez mais enrolado
PF apreendeu em endereços ligados a Aécio 

anotações, documentos e obras de arte
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COLUNA SOCIAL

O prefeito Gerôncio com Emanuel, o melhor jogador e o 
maior campeão do Volei de Areia mundial 

O amigo Magaiver, mais novo empresário de Faxinal, 
proprietário do Fregatto Corretora de Seguros, 

de Faxinal  Siqueira Junior no curso de medicina 

Robson e Tatiana da Imobiliária Faxinal
O amigo e grande goleiro, Bamba, tomando umas com amigos no Bar do 

Ponto em Grandes Rios
 Cirley Corrêa dos Santos de niver em Borró. 

Parabéns!! 

O amigo, vereador Faguinho, com os prefeitos, Didi, Kuroda e o deputado Reinhold 
Stephanes, na reunião da Amuvi em Rosário do Ivaí Alunos da Apae/Faxinal visitam o colégio agrícola
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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

VENHA PRO FERRA BODE 
PRÓXIMO, 02/06 – SEXTA-FEIRA



08E�içã� 593 - 29 �� m�i� �� 2017

Fechamento de zonas eleitorais 
prejudica atendimento ao cidadão

A possibilidade de fechamento de zonas eleitorais em todo 
o Brasil representa um retrocesso e cria muitas difi culdades no 
atendimento à população. Essa é a avaliação de um grupo de 
deputados estaduais que se reuniu no início da tarde de hoje 
(dia 22) com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, que 
relatou preocupação com decisão do Tribunal Superior (TSE) que 
pode reduzir de 230 para 106 as zonas eleitorais no Estado. “Se 
confi rmada, a medida do TSE vai ati ngir 195 municípios no Paraná. 
Moradores de cidades menores terão de se deslocar a centros 
maiores quando precisarem de uma certi dão ou algum outro 
serviço da Justi ça Eleitoral. Isso é muito ruim, afasta ainda mais 
o Judiciário da população”, afi rma o deputado estadual Tercilio 
Turini, que parti cipou da reunião. O TRE informou que Londrina 
terá redução de sete para cinco zonas eleitorais e Maringá de 
cinco para três. Além do prejuízo no atendimento ao cidadão, 
alguns municípios vão fi car com fóruns eleitorais sem uti lidade. 
“O TSE construiu sedes em diversas cidades do País e agora quer 
fechar as zonas eleitorais. É um contra-senso”, destaca Turini. Ele 
diz que o objeti vo é dar apoio para mobilizar deputados federais, 
senadores, OAB e outras enti dades para tentar reverter a medida 
do TSE. Também esti veram no encontro os deputados estaduais 
Evandro Araújo, Marcio Pacheco, Tiago Amaral, Claudio Palozi e 
Luis Conti .

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.

Reunião da Amuvi em Rosário do Ivaí
A reunião da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí foi 

realizada no dia 26 de maio, de 2017, em Rosário do Ivaí. O prefeito anfi trião, 
Ilton Kuroda demonstrou prestígio e conseguiu atrair para o seu município, 
várias lideranças. Ao fazer sua fala inicial, já propôs o tema que achou ser 
mais urgente, que foi a segurança pública. Ele elencou os vários ataques a 
agências bancárias em Rosário do Ivaí, inclusive ações que começaram em 
2015, onde além de roubar os bancos, os meliantes invadiram uma festa de 

casamento, fazendo várias pessoas reféns. Lembrou também o último roubo ao banco Bradesco, que ocorreu durante a tarde 
de 18 de abril, de 2017, onde novamente a cidade foi feita refém, e a senhora Ana Alice, mãe do gerente, faleceu devido a stress 
elevado por saber que o fi lho estava na mira dos marginais. Providenciou inclusive um vídeo, com reportagens na imprensa 
regional e estadual, que citavam a ação das quadrilhas em Rosário, Borrazópolis, Rio Branco e Faxinal. Outros prefeitos como: 
Adilson Luchetti, de Borrazópolis; o prefeito Ene, de Rio Bom, afi rmou que em sua cidade, a agência dos Correios, virou alvo 
fácil dos bandidos; o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, cobrou a formação de mais equipes da Rotam, para atuar 
na comarca de Marilândia. Presente na reunião, o coronel Francisco Cardoso, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, 
sediado em Apucarana, relatou que dois tipos de quadrilhas estavam agindo na região. O Capitão Hélio Boing, da 6ª Companhia 
Independente, de Ivaiporã, que estava assumindo o comando, devido às férias do Major Laércio Sagati, também se fez presente. 
Da Polícia Civil, estava o Dr. Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, de Grandes Rios, que também fez uso da palavra dizendo 
que apesar das difi culdades, houve avanços, pois hoje Grandes Rios e os municípios da Comarca têm um plantão 24 horas na 
PC e um delegado exclusivo, o que tem possibilitado a descoberta de criminosos, prisões e outros resultados positivos, mas 
reconheceu a falta de efetivo e problemas na estrutura de atendimento a comunidade. Outro tema predominante foi a Taxa de Lixo, 
onde os prefeitos demonstraram interesse em aderir ao serviço de cobrança por meio da conta de água da Sanepar. Atualmente, 
só Apucarana, Ivaiporã, Marilândia do Sul e São João do Ivaí têm convênio fi rmado com a empresa estatal. O maior problema 
para as prefeituras que cobram a coleta do lixo no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma inadimplência na 
faixa de até 40%. A Sanepar assegura que com a parceria, as prefeituras podem triplicar ou até quadruplicar a arrecadação para 
custear a coleta de lixo. No caso de Apucarana, o prefeito e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), 
Beto Preto, diz que o convênio garante muitos avanços para os municípios. Em Rosário, ele relatou aos colegas prefeitos que 
Apucarana arrecadou em 2016 - com a taxa do lixo -, R$ 5,9 milhões e teve um gasto de R$ 6,3 milhões.  Estiveram presentes: 
deputados estaduais, Stephanes Junior e Wilmar Reinchbach, e ainda o assessor parlamentar Emerson, reapresentando Artagão 
Junior, que é Secretário de Estado; Enio Verri, que é deputado federal, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Paraná; o 
ex-Governador Orlando Pessuti, que está a frente do BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, inclusive fez 
uma fala falando do quando a instituição pode ajudar e já ajudando a região com fi nanciamento de investimentos; os prefeitos de 
Arapuã, Ariranha, Cambira, Borrazóplis,Godoy Moreira, Jandaia, Kaloré, Apucarana, Rosário, Lunardelli, Rio Bom, Rio Branco, 
São Pedro, Bom Sucesso e Marilândia; três cidades mandaram representantes, Novo Itacolomi, Faxinal e Cruzmaltina. Ao fi nal 
o prefeito Kuroda agradeceu a sua equipe pelo sucesso do evento e a presença de todos os participantes.

 A Loja Maçônica XIII de Maio comemorou no sábado dia 13, seus 37 anos de fundação em Faxinal. A data foi marcada 
com a inauguração de um monumento na rotatória central da cidade, próximo a Ciretran local, denominado “Rotatória XIII de 
Maio”, pelo Prefeito Municipal de Faxinal Ylson Álvaro Cantagallo, e pelo Venerável Mestre da Loja, Júlio César Nogueira Dutra 
e membros integrantes da Loja, e uma homenagem às Mães no interior do Templo da Loja Maçônica, por integrantes da Ordem 
DeMolay, Capítulo de Apucarana nº 80,  que contou com a presença, convidados, autoridades, membros e familiares da família 
maçônica, e terminou com um jantar de confraternização no salão social da Loja.  Historicamente se faz necessário lembrar que 
a Loja XIII de Maio foi fundada em 13 de maio de 1980, cujas primeiras reuniões se realizaram no Templo da Loja São João 
de Grandes Rios, posteriormente em casas de membros e locais locados em Faxinal, sendo fi nalmente possível inaugurar sua 
sede própria no dia 28 de abril de 1984, onde se encontra até os dias atuais. O Monumento agora inaugurado na área central da 
cidade marca de forma signifi cativa o 37º Aniversário de fundação da Loja Maçônica XIII de Maio, leva o nome de “Rotatória XIII 
de Maio”, e é objeto de concessão de uso a título gratuito de bem público por trinta anos, pela Lei Municipal nº 1.991/2017, de 18 

Monumento marca os 37 anos da Maçonaria em Faxinal 

de abril de 2017, que visa a conservação, manutenção e embelezamento da rotatória ao longo do tempo previsto. A cerimônia de inauguração aconteceu na manhã do sábado, dia 13 de maio, 
do qual se fi zeram presentes o Prefeito Municipal Ylson Álvaro Cantagallo, vereadores José Pinto de Oliveira, Édi Willian Moreira dos Santos, Marcela Carvalho Rodrigues e Ivone Rodrigues de 
Oliveira, o Secretário Municipal de Saúde Vinícios Costa, Representante da Polícia Militar, o Presidente e Venerável da Loja, Júlio César Nogueira Dutra, membros da Loja e esposas. Após os 
pronunciamentos das autoridades, o responsável pelo cerimonial, Paulo Geremias Irmani fez um breve relato falando sobre a Maçonaria e da importância da data, ainda sobre o signifi cado das 
fi guras representadas na estátua do Monumento, afi rmando que “a maçonaria é a maior e mais antiga instituição do planeta terra, e por quê se mantém viva e forte? Porque está alicerçada nas 
leis de Deus e no amor ao próximo. A maçonaria não é religião, mas é religiosa, pois que acredita em Deus, o criador supremo; respeita todas as religiões; não se torna maçom sem acreditar 
em Deus e não se inicia uma reunião sem ler a Bíblia Sagrada. É uma instituição essencialmente fi losófi ca, fi lantrópica, educativa e progressista. A maçonaria não é secreta, mas é discreta, 
não costuma divulgar o bem que faz. Sobre treze de maio lembramos que em 13/05/1888 a princesa Isabel assinou a carta de abolição da escravidão. Nós temos como lema: IGUALDADE, 
LIBERDADE, FRATERNIDADE entre todo o gênero humano. Sobre o Monumento é um Ser se lapidando das asperezas que a vida lhe impõe, trabalhando incessantemente, representa o 
homem trabalhador de Faxinal, incansável, visionário, destemido que não mede esforços em prol do trabalho e das melhorias para com sua cidade e país. Este trabalhador tem seu norte em 
Deus e em suas leis através da BÍBLIA SAGRADA. Como parte integrante das comemorações, teve início às 18:30 horas no interior do Templo da Loja Maçônica, uma homenagem às Mães, 
denominada “Cerimônia das Flores”, brilhantemente apresentada por integrantes da Ordem DeMolay, Capítulo de Apucarana nº 80, que gentilmente vieram em quatorze membros, acompanhados 
do Presidente do Conselho Consultivo David Navarro, para abrilhantar o evento comemorativo. O evento que se encerrou com um jantar de confraternização no salão social da Loja., contou com 
a presença do delegado distrital Grande Loja do Paraná, Ivo Wissner, do ex delegado Altimar José Carleto, Heron,  e demais representantes e do Venerável da Loja Maçônica Moreira Sampaio 
de Apucarana, Mário Bianchi, que na oportunidade entregou ao Venerável Júlio César Nogueira Dutra, uma Placa alusiva ao aniversário da Loja, ainda Adão Openheimer, representante da Loja 
Maçônica João Túlio Marcondes de França Júnior,  de Grandes Rios. 

(Texto: João Pedro Taborda)
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Cada conquista

Interessante perceber como tratamos nossos 
pequeninos, nossas crianças, no que diz respeito às 
primeiras conquistas. O primeiro sorriso - quanta festa! As 
primeiras palavrinhas - quanto orgulho dos pais! Depois, 
ou um pouco antes, os primeiros passos - que conquista 
importante! Celebramos, contamos aos amigos com brilho 
nos olhos. Cada nova façanha é celebrada com alegria e 
novas vitórias vão se somando na vida dos fi lhos, que vão 
crescendo, aprendendo e nos surpreendendo. São êxitos 
singelos, mas muito importantes. São  fundamentais para 
o desenvolvimento da autoestima, da segurança e da 
autonomia dos petizes. São os primeiros progressos da 
alma que retorna ao mundo numa nova existência. Alma que 
vem com planos, promessas e ideais elevados, buscando 
na escola da Terra aprender o que precisa para ser mais 
feliz. Infelizmente, perdemos muitos desses costumes 
sadios quando chegamos à idade adulta. Parece que pouco 
sobrou para comemorar... O que não é verdade, de forma 
alguma. Alguns chegam até a ignorar seus aniversários, 
como se mais um ano de vida na Terra fosse algo do qual 
deveríamos nos envergonhar. Pequenas vaidades tolas, que 
acabam inibindo sentimentos e refl exões importantes. Os 
êxitos da alma necessitam ser celebrados e partilhados com 
aqueles que estão à nossa volta. Não apenas as conquistas 
materiais, as conquistas intelectuais, mas principalmente 
os tesouros do Espírito. Celebremos nossos aniversários 
com quem amamos. Sem grandes estardalhaços sociais e 
sem grandes gastos, mas não deixemos passar a data em 
branco.

Fechar mais um ciclo é importante. Fazer uma 
análise, um balanço. Agradecer pela oportunidade da 
reencarnação, pelos amores, pelas experiências... A vida 
precisa estar repleta de vitórias. Vencer a depressão, vencer 
a dependência química, vencer a obesidade... Vencer a 
maledicência, vencer algum medo, vencer o ressentimento 
de anos e poder dormir com a consciência em paz. São 
alguns exemplos de conquistas da alma guerreira, que 
luta contra suas imperfeições dia após dia. É fundamental 
registrar essas glórias, pois são elas que nos darão forças 
para enfrentar os dias difíceis, os novos desafi os. Cada 
vencer traz forças para os novos enfrentamentos, para 
novos desbravamentos espirituais, fundamentais para se 
lograr a felicidade almejada. O alvo supremo, a felicidade, 
não é apenas uma meta, mas uma construção de pequenas 
grandes felicidades acumuladas através das vidas. E cada 
júbilo desses, cada conquista, precisa ser guardada no 
íntimo de nosso coração com muito carinho e atenção. Cada 
conquista da alma é importante. Conquistas são como as 
pequenas rochas que, amontoadas, vão construindo os 
muros e paredes de nossa edifi cação felicidade. 
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MPF denuncia Lula e mais 12 pessoas no caso de Atibaia
Em Curitiba, o Ministério Público Federal denunciou 13 

pessoas no caso do sítio em Atibaia, entre elas, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. A força-tarefa afi rmou que ele se 
benefi ciou de reformas na propriedade, que teriam sido pagas 
pela Odebrecht e pela OAS. O ex-presidente Lula é acusado de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério 
Público Federal, ele recebeu propina por meio de reformas e 
decoração no sítio de Atibaia. Os investigadores afi rmam que 
o dinheiro foi pago pelo grupo Schahin, Odebrecht e OAS em 
troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. Segundo a 
denúncia apresentada no início da noite de segunda-feira, 22 de 
maio, a Odebrecht pagou R$ 700 mil e a OAS R$ 170 mil pelas 
obras em Atibaia, o que incluiu reformas na cozinha e na piscina, 
a construção de suítes e de alojamento para os seguranças. 
E a Schahin arcou com R$ 150 mil em reformas estruturais e 
de acabamento. O sítio está em nome dos empresários Jonas 

Suassuna e Francisco Bittar, sócios de Fábio Luiz, um dos fi lhos de 
Lula. Apesar de os procuradores afi rmarem que a real propriedade 
não é objeto da ação, eles declaram que o ex-presidente é o 
verdadeiro dono. Para apresentar a denúncia, os procuradores 
se basearam em documentos apreendidos e dados bancários e 
fi scais, além de depoimentos de delatores da Odebrecht, como 
Marcelo Odebrecht, e do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro. Os 
procuradores também anexaram vários e-mails sobre questões 
do sítio endereçados para o Instituto Lula, e notas fi scais em 
nome da ex-primeira-dama dona Marisa Letícia.  Além de Lula, 
Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, outras dez pessoas foram 
denunciadas. Se o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia, será a 
sexta ação contra o ex-presidente Lula, a terceira em Curitiba. 
Ele já responde pelo caso do triplex do Guarujá e pela compra 
de um terreno e um apartamento em São Paulo. Lula sempre 
negou e diz que a denúncia é absurda.

PEC das APAEs é aprovada em redação fi nal
Os deputados aprovaram em redação fi nal na sessão plenária 

de terça-feira, 23 de maio, na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 1/2017, 
de autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que 
propõe a alteração do artigo 43 da Constituição do Estado, para 
regulamentar a cessão de funcionários públicos que poderão 
atuar, por exemplo, em instituições sem fi ns lucrativos, como 
as APAEs – Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.  
A redação original e atual do dispositivo constitucional diz que 
“É vedada a cessão de servidores públicos da administração 
direta ou indireta do Estado a empresas ou entidades privadas”. 
A proposta agora aprovada modifi ca a redação acima transcrita, 
para que o artigo passe a ter o seguinte conteúdo: “É vedada 
a cessão de servidores públicos da administração direta ou 
indireta do Estado a empresas ou entidades privadas, salvo, na 
forma da lei, quando a cessionária for entidade privada sem fi ns 
lucrativos”. “Essa PEC foi fruto de um processo de discussão que 
tivemos com importantes entidades, que envolve, por exemplo, 
as Casas Familiares Rurais e Escolas Itinerantes, diversos 
segmentos que precisamos enquadrar e resolver legalmente”, 
disse o deputado Romanelli, durante os debates sobre a PEC 

na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A matéria agora 
será encaminhada à Mesa Executiva da Assembleia para sua 
promulgação (conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno 
da Alep). Os parlamentares ainda aprovaram quatro projetos 
de lei em redação fi nal. São eles: projeto de lei nº 445/2015, do 
deputado Nereu Moura (PMDB), que institui no calendário de 
eventos ofi ciais do Paraná a Caminhada Peregrina Caminho da 
Terra do Sol, entre os municípios de Cascavel e Boa Vista da 
Aparecida; projeto de lei nº 47/2016, do deputado Schiavinato 
(PP), que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate 
à Osteoporose, a ser promovida na terceira semana do mês de 
outubro; projeto de lei nº 295/2016, da deputada Claudia Pereira 
(PSC), que cria a Região Turística Ecoaventuras, Histórias e 
Sabores, localizada na região de Campo Mourão; e o projeto 
de lei nº 401/2016, do deputado Evandro Júnior (PSDB), que 
institui a Semana de Conscientização, Orientação e Prevenção 
da Síndrome de Guillain-Barré, a ser promovida anualmente na 
segunda semana do mês de novembro. A síndrome é uma doença 
autoimune grave que afeta o sistema nervoso e que, segundo 
a Organização Mundial de Saúde, pode estar relacionada aos 
casos de Zika Vírus.

PF prende assessor de Temer e dois ex-governadores do DF
A Polícia Federal prendeu na terça-feira, 23 de maio, 

Tadeu Filippelli, ex-vice-governador do Distrito Federal. Ele 
foi exonerado do cargo de assessor do presidente Michel 
Temer horas depois do início da Operação Panatenaico, 
que investiga um esquema de superfaturamento e desvio de 
dinheiro na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. 
Os ex-governadores do Distrito Federal Agnelo Queiroz e 
José Roberto Arruda também foram presos. Segundo o Jornal 
Nacional, os policiais federais chegaram por volta de 6h à casa 
do ex-vice governador do Distrito Federal Tadeu Filippelli. O 
presidente do Diretório Regional do PMDB saiu preso com o 
rosto coberto e foi levado para a Superintendência da Polícia 
Federal. Filippelli ocupava até o fi m da manhã da terça o cargo 
de assessor especial do presidente Michel Temer. O Palácio do 
Planalto informou que ele foi exonerado logo depois do anúncio 
da prisão. O ex-governador José Roberto Arruda também 
foi preso em casa. Eleito pelo Democratas em 2007, Arruda 
renunciou ao cargo três anos depois, em meio à Operação 
Caixa de Pandora, que revelou um esquema de corrupção no 
governo local. Ficou dois meses preso numa sala da direção 
da Superintendência da Polícia Federal. Agora, fi liado ao PR, 
foi para uma cela comum na carceragem. Os policiais federais 
também prenderam Agnelo Queiroz, do PT, governador do 
Distrito Federal de 2011 a 2014. “Trata-se de prisão temporária. 
Tem por objetivo principal auxiliar as investigações e, em razão 

do grande poder econômico e político dos investigados, é 
necessário que eles fi quem afastados, durante esse período, da 
sociedade para que os elementos de prova possam ser obtidos”, 
disse Francisco Guilherme Bastos, procurador da República no 
Distrito Federal. O Ministério Público Federal afi rma que os três 
políticos e outras sete pessoas participaram de um esquema 
de superfaturamento e desvio de recursos da obra do Estádio 
Mané Garrincha. De acordo com os procuradores, a obra estava 
orçada em R$ 600 milhões, mas custou R$ 1,5 bilhão. Foi o 
estádio mais caro entre os 12 construídos para a Copa de 2014. 
Segundo a decisão judicial, houve pagamento de propina para 
Agnelo Queiroz até no canteiro de obras do estádio.  Para o 
Ministério Público, há fortes indícios de prática de corrupção 
passiva e ativa, formação de quadrilha, fraude em licitação e 
lavagem de dinheiro.  As investigações começaram a partir da 
delação de executivos da construtora Andrade Gutierrez no fi m 
de 2016. Eles disseram à Justiça que a licitação para a obra do 
estádio já tinha um vencedor defi nido um ano antes da abertura 
do edital. Afi rmaram ainda que os ex-governadores receberam 
1% do valor da obra como propina. Segundo os executivos, o 
dinheiro foi pago por meio de doações às campanhas eleitorais e 
como caixa dois, com contratos falsos de prestação de serviços.   
A 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio 
de R$ 155 milhões em bens dos investigados. Só de Arruda, 
Agnelo e Filippelli, o montante chega a R$ 26 milhões.



10E�içã� 593 - 29 �� m�i� �� 2017

Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Acordão pode livrar Temer e Lula do juiz 
Sérgio Moro

Não podemos deixar!
Parlamentares em Brasília estão planejando um acordão 

para “anistiar” parte do mundo político por meio de uma 
eventual eleição presidencial indireta, segundo reportagem 
de bastidores do jornal Estado de S. Paulo publicada no 
sábado (27). O texto assinado por Alberto Bombig afi rma 
que o acordão incluiría a saída do presidente Michel Temer, 
garantindo-lhe imunidade penal a ser conferida pelo novo 
presidente, além da votação da PEC que prevê foro privilegiado 
para ex-presidentes, livrando Temer e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva das “garras” do juiz federal Sérgio Moro. 
Ainda segundo a reportagem, o novo presidente (escolhido por 
eleições indiretas) convocaria uma nova Constituinte, e para 
acalmar os mercados, sancionaria uma reforma mínima da 
Previdência. Por sua vez, a Constituinte promoveria um novo 
modelo político, permitindo eleições e mandatos a promotores 
e procuradores da Justiça, como ocorre nos Estados Unidos, 
e em paralelo, seriam realizadas as eleições diretas para a 
Presidência da República.

Conversa entre Temer e Rocha Loures 
pode gerar novo inquérito

O home é ligeiro!
Uma conversa por telefone na qual o presidente Michel 

Temer conversa com o deputado afastado Rodrigo Rocha 
Loures (PMDB-PR), interceptada pela Polícia Federal, pode 
gerar um novo pedido de inquérito ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). A informação foi revelada pelo jornal Folha 
de S.Paulo e confi rmada pelo Estado. No dia 4 de maio 
deste ano, Temer recebeu ligação de Loures, que estava 
grampeado. O deputado buscava saber sobre a assinatura 
do Decreto dos Portos e a conversa durou pouco mais de 2 
minutos. O presidente da República informou o parlamentar 
que iria assinar o decreto na outra semana. Depois de falar 
com Temer, Loures passou informações também por telefone a 
Ricardo Conrado Mesquita, membro do Conselho Deliberativo 
da Associação Brasileira dos Terminais Portuários e diretor 
da empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos. Em 10 
de maio, Temer assinou decreto para facilitar investimentos 
privados nos portos. Na conversa ao telefone, o presidente 
indica o que é uma das principais mudanças previstas no 
decreto, o aumento para 35 anos de prazos dos contratos 
de arrendatários, prorrogáveis por até 70 anos. Após Loures 
comentar que teve informação de que já teria sido assinado o 
decreto, Temer responde: “Não. Vai ser assinado na quarta-
feira à tarde. Vai ser numa solenidade até, viu?”. Em outro 
trecho da conversa, o presidente diz que “Aquela coisa dos 
70 anos lá para todo mundo parece que está acertando 
aquilo lá…”.

OAB entrega pedido de impeachment de Temer à Câmara
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) protocolou na 

quinta-feira o pedido de impeachment do presidente Michel 
Temer na Câmara dos Deputados. Com base em informações da 
delação dos executivos da JBS, a entidade máxima da advocacia 
entendeu que Temer cometeu crime de responsabilidade 
e, por isso, deve ser condenado à perda do mandato e se 
tornar inelegível por um período de oito anos. Para a OAB, 
Temer incorreu no crime de responsabilidade, descrito na Lei 
1.079/1950, ao proceder “de modo incompatível com a dignidade, 
a honra e o decoro do cargo” e ao praticar “ato omissivo próprio 
no exercício da função pública”. O primeiro ponto diz respeito 
ao fato de o presidente ter se encontrado com o dono da JBS, 
Joesley Batista, que à época estava sendo investigado em 
três operações policiais diferentes — Greenfi eld, Sepsis e 
Cui Bono —, em uma reunião que não constava da agenda 
ofi cial, ocorrida na “calada da noite” no Palácio do Jaburu, em 
7 de março. “Mostra-se temerária a atitude de uma autoridade 

tão elevada da República em realizar um encontro com estas 
características”, diz o texto assinado pelo presidente da OAB, 
Claudio Lamachia. A entidade ainda alega que Temer infringiu o 
Código de Ética dos Agentes Públicos, que obriga o servidor a 
“divulgar e manter arquivada a agenda de reuniões com pessoas 
físicas e jurídicas com as quais se relacione funcionalmente”. O 
outro ponto se refere ao peemedebista não ter tomado nenhuma 
atitude quando ouviu Joesley dizer que estava comprando dois 
juízes e um procurador da República. A conversa foi gravada 
pelo empresário no mesmo encontro citado acima e entregue 
como prova à Procuradoria-Geral da República nas tratativas 
do acordo de delação. “Quanto a tais delitos, vale ponderar 
que nos crimes omissivos basta a abstenção, a desobediência 
ao dever de agir, sendo crimes de mera conduta, isto é, que 
independem do resultado (consumação ou não do fato) para 
que ensejem reprovação”, diz o documento.

TEMOS QUE TEMER

Temer confi rma encontro com homem da mala da JBS
Baton na cueca!

O presidente Michel Temer confi rmou ter se encontrado 
com o "homem da mala" do grupo JBS, Ricardo Saud. Apesar 
de confi rmar à reportagem as reuniões, a assessoria do 
presidente não mencionou quantas vezes elas ocorreram. 
"Poucas vezes, mas não chegaram a sete como ele afi rmou", 
diz em nota. Saud, que ocupava o cargo de diretor de Relações 
Institucionais do grupo JBS, disse em acordo de delação 
premiada ter se encontrado sete vezes com Temer em 2014. 
O Palácio do Planalto também não especifi cou, como pedido, 
onde e quando ocorreram esses encontros. De acordo com 
o depoimento prestado pelo executivo ao Ministério Público 
Federal, as reuniões ocorreram entre julho e outubro de 2014, 
em três endereços: na vice-presidência, no Palácio do Jaburu 

e no escritório de Temer, em São Paulo. Saud narrou que, 
nesses encontros, foram tratados repasses para o PMDB em 
meio às eleições daquele ano. Ele afi rmou ainda que Temer 
teria pedido R$ 1 milhão para ele próprio. O valor teria sido 
entregue em dinheiro na Argeplan Arquitetura e Engenharia, 
que tem como sócio o coronel aposentado João Baptista Lima, 
amigo de Temer. O delator contou também ter tratado com Temer 
o repasse de outros R$ 14 milhões a seus aliados do PMDB. 
Esse dinheiro era proveniente de uma "conta-corrente" do PT, 
partido com o qual o PMDB era coligado em 2014, referente a 
negócios que a JBS mantinha com o BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social).

Temer já elabora plano de fuga
Temer pede sorteio de relator no STF e separação da investigação sobre Aécio

Em um movimento que vinha sendo estudado desde o início 
da semana, a defesa do presidente Michel Temer pediu que o 
inquérito aberto contra o peemedebista seja redistribuído, em 
um sorteio de um novo relator, e seja desmembrado, para que 
a investigação sobre Temer corra em separado à apuração 
sobre os fatos suspeitos contra o senador afastado Aécio 
Neves (PSDB-MG) e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures 
(PMDB-PR). A petição da defesa de Temer foi encaminhada 
ao ministro Edson Fachin, relator do inquérito, poucas horas 
depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter pedido 
autorização para marcar o depoimento do presidente. Enquanto 
a defesa pede a suspensão da investigação até a conclusão 
da perícia em áudio de Joesley Batista, cujo conteúdo expõe 
o presidente, o procurador-geral, Rodrigo Janot, defende o 

prosseguimento, alegando que, por haver investigado preso, 
o prazo para a conclusão da apuração e para o oferecimento 
de denúncia é mais curto do que o normal. Os advogados de 
Temer dizem que "os fatos que se pretende levar a investigação 
em face do Sr. Presidente da República são totalmente distintos 
daqueles imputados ao Senador Aécio Neves e ao Deputado 
Rodrigo Loures".  A defesa também quer sorteio de um novo 
relator afi rmando que a investigação não tem nada a ver com a 
Operação Lava Jato, com a delação premiada do ex-dirigente do 
BNDES Fábio Cleto e com a denúncia que foi oferecida contra 
o então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) — este último 
caso baixou para a primeira instância após o peemedebista 
perder o cargo.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Maio amarelo em Rio Branco do Ivaí 
Com apoio da Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí, a Prefeitura 

realizou ati vidades alusivas ao "Maio Amarelo"  

Foram realizadas em 25 de maio, de 2017, ati vidades alusivas ao "Maio 
Amarelo", que aconteceram em Rio Branco do Ivaí. Segundo a prefeitura, o 
movimento foi organizado pela Secretária de Saúde e contou com palestras, tendo 
como intuito, alertar a população sobre prevenção de acidentes no trânsito. O 
palestrante, foi o dedicado e competente soldado Serafi m, da Polícia Militar, 
que falou para alunos da 4° e 5 ° ano, na Escola Municipal Dom Pedro II, sobre 
o perigos e ati tudes que podem levar o cidadão a se envolver ou, até mesmo, 
ser víti ma de um acidente. O evento contou com presença: dos secretários, de 
Saúde Adonil Rosa e da Educação Luana; da diretora da Escola, Edimara; equipe 
de saúde; dos agentes, Judite e Lucia; a enfermeira Solange; e a coordenadora, 
Rosinéia da Clínica Floripa Oliveira. No dia 26 de maio, houve uma ação na frente 
da escola, com a parti cipação dos alunos, professores e comunidade.

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017
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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.

COSTELADA

FERRA BODE

Dia 02 
Sexta - feira       

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

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

TERRENOS BORRAZÓPOLIS


