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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº 055/2017 - Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com o órgão 
competente que cascalhe a estrada mestre que da acesso a fazenda Polizeli 2, onde mora o 
senhor Zé Raul.
Requerimento nº 056/2017 - Requer  ao senhor prefeito municipal juntamente com o órgão 
competente que mande cascalhar os carreadores que não foram cascalhados no Bairro do Carvoeiro, 
pois os agricultores pedem em regime de urgência para escoar sua safra de café e de tomate.   
Requerimento n º057/2017 - solicitar ao senhor prefeito municipal juntamente com o órgão 
competente mande um caminhão para recolher os galhos e entulhos das ruas do distrito de 
Ribeirão Bonito.
Pedido de Informação nº 023/2017 - solicito informação ao senhor prefeito municipal juntamente 
com o órgão competente se foi feita alguma licitação para comprar uniformes para os garis, sendo 
uniformes com faixas refl etivas, luvas, coturnos e capas de chuva.

A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO ESTAREMOS ATENDENDO NA RUA SANTOS DUMOND, 
Nº: 630 - EM FRENTE A VALDAR . MUDAMOS PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.

DISTRIBUIDORA

Beer ServBeer Serv
CHOPP FÁBRICA 1

DISK ENTREGA
43 9975-2780 - 3461-1431

Rua dos Dominicanos, 405-A - Faxinal - PR

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

*Aluguel de Mesa & Cadeiras
* Caixas Térmicas

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA 
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES, 

CATEGORIAS C, D e E
CONTATO:  

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

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

43 99975-4642
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LINGUA DE FOGO
Dito por alguns cidadãos - Segundo as pessoas 

que estiveram na Festa Junina na Praça Central de 
Faxinal, há muito tempo que não se via uma festa tão 
bem organizada e com apenas barracas da cidade. 
Desta vez tudo isso tem a cara de Faxinal, pessoas 
que há muito não freqüentavam festas, se fi zeram 
presentes. A Capital da Amizade pode estar voltando. 
Parabéns aos organizadores! 

Morena fogosa da Terra do Tumati, diz que ta no 
seco apesar das chuvas. Se quiser uma moiadinha, 
tamo ai cumadi!

Quem são os luluzinhos que cortaram o ônibus 
do esporte do Distrito? O povo quer saber e o home 
do bar tá brabo. Café amargo! 

Na Terra do Boi tem gente que ta educando as 
pessoas. Depois da inscrição na testa, não duvido de 
mais nada. Chega o reio!

A coisa pros políticos ta tão feia, que o cara 
prefere ser confundido com travesti do que com um 
lalau. É vero!

Na Terra da Madeira mãe e fi lha são lindias. É 
vero!

Dizem que tem uma Terra aí que os véinhos são 
brabos. Chegam o reio e não querem nem saber! 
Muuuu!

Ruiva ta num nervo com o valeti que o cabelo já 
ta vermeio. Carma Cumadi. Quem diz que as ruivas 
não aparecem!

Morena gostosa, diz que só gosta de homem de 
fora. Os valetis da Terra do Tumati, não tão com nada, 
diz a cumadinha. Magoou!

Dito por um parceiro - O povo diz que não agüenta 

mais a opressão. Também foram votar no cara!
Tem uma turma ai que continua na era da pedra, 

continuam defendendo o Lula e a Dilma. Tem gente 
que é cega! Acho que ta faltando inteligência!

Casal tava na festa, mas era só aparência. Têm 
muitos! Mas é vero!

Na Terra do Café, a loirinha do farol aceso, 
respeita a lei, farol aceso até de dia. Também as loiras, 
da Terra da Uva, do Tumati, do Boi e da Madeira. Tá 
tudo iluminado! Tem ai também uma ajudinha do frio!

Tem gente da posição que não agüenta mais o 
Lalau e já mudou de lado. Não agüentou o tranco! 

Ta faltando dinheiro na saúde, na educação e 
na segurança, Enfi m em todos os setores desse rico 
País. Muita gente ta morrendo por falta de recursos 
que foram roubados por: Lula; Dilma; Cunha; Renan; 
Temer; Sarney e muitos outros, que já estão na 
mídia, outros que já morreram e estão no inferno 
abraçados com o Diabo. Tem empresários, membros 
do Judiciário e a grande maioria do Legislativo, 
envolvidos. Tem muita gente aqui das cidades da 
região envolvidos nessa máquina de matar. São todos 
assassinos da pior qualidade. O que podemos fazer? 
Em 2018 começar a mandar esses meliantes pro 
esquecimento e tomar a arma com que eles matam 
as pessoas que o é o poder pelo poder. Nossa arma é 
o voto, vamos dispará-los contra esses bandidos e a 
favor da renovação total. Tamo junto! - TMJ 

            www.facebook.com/jornalsonegocios

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

De 19/06 a 25/06

Ministro interino da Cultura pede demissão
O ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade, 

pediu demissão ao presidente Michel Temer na sexta-feira. À 
frente da pasta desde que o ex-ministro Roberto Freire (PPS) 
deixou o governo, há pouco mais de um mês, Andrade alega 
na carta entregue à presidência “desinteresse em ser efetivado 
como ministro”. Cineasta, João Batista de Andrade foi secretário-
executivo da Cultura durante a passagem de Freire na pasta. 
Ele fi cou no ministério em período de transição, assim como 
boa parte dos indicados do PPS, mas vinha tendo problemas, 
por exemplo, na sucessão da presidência da Ancine, ainda sob 
infl uência do PCdoB, que comandou a agência na era petista. 
Presidente do PPS, Roberto Freire deixou o governo depois 
de as delações premiadas de executivos da JBS atingirem em 
cheio o presidente. Ele tomou a decisão depois que Temer 
negou que renunciaria. Freire defendeu o desembarque de 
seu partido da base aliada, o que não aconteceu. A legenda 
mantém o Ministério da Defesa, comandado por Raul Jungmann.

Paulinho da Força perde os direitos 
políticos

A desembargadora do Tribunal Regional da 3ª Região 
Consuelo Yoshida determinou a suspensão dos direitos políticos 
do deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), Paulinho 
da Força Sindical, por improbidade na utilização dos recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). De acordo com 
denúncia do Ministério Público Federal, o parlamentar, como 
presidente da central sindical, contratou a Fundação João Donini 
sem licitação, para ministrar cursos profi ssionalizantes para 
desempregados e pessoas de baixa renda utilizando recursos 
do FAT. As informações são da Procuradoria da República da 
3ª Região. Além da suspensão dos direitos políticos pelo prazo 
mínimo de cinco anos, Paulinho da Força Sindical e outros réus, 
incluindo o responsável pela Fundação, João Francisco Donini, 
foram condenados ao pagamento de multa, calculada com 
base no valor contratado com dispensa de licitação, proibição 
de contratar com o poder público ou receber benefícios ou 
incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo 
prazo de cinco anos. Ao dar provimento parcial ao recurso do 
MPF contra sentença de primeira instância, a 6ª Turma do 
Tribunal Regional Federal (TRF3) aponta a inidoneidade da 
Fundação e registra reiteradas inconsistências nos cadastros de 
alunos com duplicidade de CPFs, "o que, no mínimo, demonstra 
a ausência de seriedade da instituição". As provas, segundo 
a 6ª Turma, revelam o "prejuízo causado à efetiva e efi caz 
prestação de serviço público com dinheiro público por instituição 
absolutamente desqualifi cada para tanto". De acordo com a 
denúncia do MPF, no período entre 1999 e 2000, a Força Sindical 
presidida pelo deputado fi rmou três convênios com o Ministério 
do Trabalho para qualifi cação e re-qualifi cação profi ssional de 
trabalhadores desempregados ou sob risco de desemprego e 
também para micro e pequenos empreendedores e autônomos. 
Em uma das parcerias, a Força Sindical teria contratado a 
Fundação Domini por R$ 215 milhões para ministrar esses 
cursos. Os réus tinham pleno conhecimento da incapacidade 
técnica e da precariedade das instalações para a realização dos 
cursos profi ssionalizantes pela fundação contratada e "agiram, 
no mínimo, com culpa grave, porquanto não atuaram com a 
diligência esperada na contratação do convênio em questão", 
ressaltou o colegiado do TRF3.

Gilmar Mendes divulga nota em defesa do ministro Edson Fachin
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar 

Mendes divulgou nota em defesa do ministro Edson Fachin. 
Segundo a revista Veja, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) 
teria espionado Fachin, que é relator da Lava-Jato. "A tentativa 
de intimidação de qualquer membro do Judiciário, seja por parte 
de órgãos do governo, seja por parte do Ministério Público ou 
da Polícia Federal, é lamentável e deve ser veementemente 
combatida”, diz o texto. A nota do ministro vem após manifestação 
de repúdio da presidente do (STF), ministra Cármen Lúcia, e 
do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diante da 
informação publicada pela revista. Para a ministra, a suposta 
espionagem seria “própria de ditaduras” e deve ser penalmente 
apurada e os responsáveis, “exemplarmente processados”. 
A reportagem afi rma que a investigação da Abin, já estaria 
em curso há alguns dias, e teria encontrado indícios de que 
Fachin voou no jatinho da JBS, empenhando-se em encontrar 

provas para constranger o relator e pedir seu afastamento da 
condução do processo e, consequentemente, a anulação da 
delação do dono da JBS, Joesley Batista. Janot, por sua vez, 
manifestou descrença. Mas o procurador-geral classifi cou a 
prática, uma vez que seja comprovada, como “inaceitável”. – Não 
quero acreditar que isso tenha acontecido. Usar um órgão de 
inteligência do Estado de forma espúria para investigar um dos 
Poderes da República em plena atuação constitucional e legal, 
como forma de intimidação, isso sim é a institucionalidade de 
um Estado policial, de um Estado de exceção – disse Janot - a 
Procuradoria-Geral dea República defi niu a suposta espionagem 
como "atentado aos Poderes da República". Janot diz ainda no 
texto que essas práticas têm como objetivo intimidar autoridades. 
A suposta espionagem também foi alvo de críticas da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e da Associação dos Juízes 
Federais (Ajufe).

Marina Silva
"O ciclo cínico"

Estou ainda em fase de recuperação, mas não posso me 
calar diante do fatídico resultado do julgamento da chapa 
Dilma-Temer, que venho defendendo desde dezembro 
de 2015 como a melhor saída para a grave crise política, 
econômica, social e ética que o país vive. A esperança de 
ver nosso país trilhando novos caminhos ou pelo menos 
outras maneiras de caminhar, como disse o poeta Thiago de 
Mello, está sendo colocada à prova, infelizmente. Estamos 
frente ao terreno perigoso do aprofundamento da descrença 
da sociedade em relação às instituições. Em que pesem os 
elementos comprobatórios apresentados para cassação da 
chapa Dilma-Temer, no magnífi co trabalho do relator Herman 
Benjamin, as competentes intervenções do ministro Luiz Fux, 
as sustentações fi rmes e claras da ministra Rosa Weber e o 
imprescindível suporte do Vice-Procurador Nicolao Dino, o TSE 
decidiu pela absolvição da referida chapa, mediante os votos 
dados pelos ministros Gilmar Mendes, Tarcisio Vieira, Admar 
Gonzaga e Napoleão Maia. O reconhecimento da gravidade 

dos crimes por todos os ministros e a necessidade de uma 
punição severa pela justiça criminal parece não ter servido 
de peso e medida para defender nossa democracia da fraude 
pelo abuso do poder político e econômico. A negação, pela 
Justiça Eleitoral, do uso de dinheiro da corrupção para eleição 
da chapa Dilma-Temer impõe obstáculos ao restabelecimento 
da soberania popular – pressuposto fundamental de nossa 
Constituição – que foi infl uenciada ilicitamente no último pleito. 
Assim, neste momento, resta-me refugiar-me nas palavras do 
psicanalista Ricardo Goldenberg: “Nunca o programa de uma 
moral de princípios esteve tão longe do espírito de uma época. 
Nunca, não obstante, a ética foi tão citada. O que não deixa 
de ser coerente, porque o cinismo (...) podemos reconhecê-lo 
pela sua marca registrada, que consiste em invocar normas 
universais enquanto se promove sua transgressão particular. 
Como discurso, o cinismo consiste no conjunto de operações 
que preservam oculto o hiato entre os princípios e a prática 
que o contradiz."

PF apreende recibos de offshore com coronel
Por um fi o!

A Polícia Federal encontrou 17 recibos relacionados a uma 
offshore na casa do coronel aposentado João Baptista Lima Filho, 
amigo do presidente Michel Temer e alvo da Operação Patmos. 
Os investigadores vão agora apurar a origem dos documentos. 
Os recibos foram recolhidos na residência de Lima Filho, durante 
busca e apreensão, em São Paulo. A operação foi realizada 
em maio deste ano – a Patmos, que tornou Temer investigado 
por corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização 
criminosa, foi defl agrada no dia 18 de maio. Lima Filho passou a 
ser investigado após a delação de Joesley Batista, acionista do 
Grupo J&F, apontá-lo como responsável por receber parte dos 
valores de propina supostamente destinada a Temer. Os recibos 
são relacionados a offshore Langley Trade Co. S.A. Na Receita 
Federal, a Langley está registrada como empresa domiciliada em 
Montevidéu, capital do Uruguai. No banco de dados do Panamá 
Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, 

que teve participação de jornalistas do Estado, o endereço 
está atrelado ao escritório Zolkwer y Asociados.  No acordo 
de colaboração dos executivos da J&F, o contador Florisvaldo 
Caetano de Oliveira, apontado pela JBS como responsável por 
entregar dinheiro a políticos, relatou ao menos dois encontros 
com Lima Filho. O primeiro, segundo Oliveira, teve como objetivo 
conhecer o destinatário, chamado de “coronel”, e combinar a 
forma de entrega dos valores. No segundo encontro, o contador 
afi rmou ter entregue R$ 1 milhão em espécie para Lima Filho. 
Outro delator, o diretor de Relações Institucionais da J&F, Ricardo 
Saud, entregou uma série de documentos à Procuradoria-Geral 
da República mostrando que o endereço citado por Oliveira era 
o da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, cujo dono é o 
amigo de Temer. A Argeplan integra um consórcio que ganhou 
concorrência em 2012 para executar serviços na Usina de Angra 
3. As obras são investigadas na Lava Jato.

Farmácia Droga Star
99929-1041

PF apreendeu papéis rasgados sobre reforma de casa com amigo de Temer
A Polícia Federal conseguiu decifrar o conteúdo de folhas 

de papel rasgadas que foram encontradas na casa do coronel 
da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, um dos mais antigos 
aliados de Michel Temer. Nele, havia informações sobre uma 
reforma no apartamento de uma fi lha do presidente. Segundo 
a Folha de S. Paulo, o policial seria laranja de Temer. Ele foi 
delatado por Ricardo Saud, da JBS, que afi rmou ter solicitado 
que entregassem R$ 1 milhão para Lima Filho dos R$ 15 milhões 

doados pelo grupo para o caixa dois da campanha de 2014, na 
qual Temer foi vice de Dilma.  Mesmo a destruição de provas 
sendo um crime grave para a Justiça, a Procuradoria-Geral 
da República optou por prorrogar o pedido de prisão de Lima 
Filho, diferentemente de Henrique Eduardo Alves, ex-ministro, 
que foi preso na última semana.  A operação da Polícia Federal 
ocorreu um dia após das denúncias da JBS virem à tona, dia 
18 de maio deste ano. 
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Homem danifi ca Hospital e foge após atendimento

No dia 13 de junho, um homem procurou atendimento no Hospital 
Municipal, às 18 horas, Avenida Rio Grande do Sul, em Borrazópolis, mas 
quando já era atendido, fugiu provocando danos na porta da Unidade de 
Saúde. "Uma enfermeira, disse que um homem procurou atendimento com 
algumas escoriações pelo corpo, relatando que havia caído de bicicleta, 
mas estava, aparentemente, em visível estado de embriaguez. Ele foi 
prontamente atendido, e quando recebia soro, sem motivo aparente, saiu 
correndo do quarto e forçou a porta de saída do Hospital, danifi cando a 
estrutura da mesma e evadindo-se. A equipe realizou patrulhamento, para 
tentar localizar o acusado, mas ele desapareceu", informou o Boletim da 
PM. Nomes não foram divulgados. 

Detidos por suspeita de tráfi co de drogas 
Em Faxinal, duas pessoas foram detidas com suspeitas de tráfi co de 

drogas, mas elas negaram que tenha qualquer envolvimento com o comércio 
de entorpecentes. Segundo o registro, feito pela Polícia Militar, no dia 16 de 
junho, sexta-feira, na Rua Silvio Bastiani, foi abordado um rapaz, de nome, 
Vílson Ribeiro da Silva, de 41 anos, e um menor de 17 anos. A abordagem 
aconteceu quando os Policiais faziam patrulhamento e perceberam os dois 
em atitude suspeita, inclusive dispensando objetos no chão. Ao fazer buscas 
no local, foram localizados, no solo, 10 pinos de cocaína com 7 gramas da 
referida droga. Ainda segundo a PM, os dois tentaram fugir, mas foram contidos 
e levados para a Delegacia. Na manhã de sábado, a Polícia Civil, informou 
que ambos foram liberados, porque o crime tráfi co não fi cou confi gurado. 

Furto em Faxinal
Em Faxinal, o alvo dos ladrões, em 12 de junho, na Rua Projetada 

R.2, na Vila Nova, foi um Posto de Saúde. Os soldados de plantão foram 
informados do arrombamento de uma porta do prédio público. Levaram 
pequena quantidade em dinheiro, um botijão de gás e duas garrafas de 
café. Vizinhos identifi caram um suspeito, que foi visto nas proximidades. 
Ele está sendo investigado.

Furto de bicicleta e desacato em Borrazópolis 
Em Borrazópolis, foi furtada uma bicicleta Monark, modelo antigo, 

relíquia e tem um valor sentimental para o seu proprietário, João Bueno da 
Silva, que reside na Avenida Brasil, numeral 1.903. Segundo informações, 
ladrões retiraram a mesma do quintal, acredita-se que durante à noite de 
14 para 15 de junho, de 2017. A bicicleta é vermelha desbotada, mas no 
dia 16 de junho, sexta-feira, a bicicleta foi encontrada escondida no meio do 
mato e já foi devolvida ao senhor João Bueno. Ainda em Borrazópolis, no 
dia 14 de junho, no período da tarde, houve uma confusão envolvendo um 
servidor da prefeitura, que é chefe do departamento de fi scalização, o qual 
deparou um vendedor ambulante, comercializando produtos, sem a devida 
autorização do município. Ao informar o referido vendedor, que ele estava 
irregular, houve desacato. Segundo o funcionário público, o mesmo foi vítima 
de xingamentos e até de ameaças do detido, que dizia que ele não sabia com 
quem estava mexendo. Com a chegada da PM, o acusado, de 40 anos, foi 
detido e levado para a Delegacia de Faxinal. A mercadoria foi apreendida.

Golf de Borrazópolis aterrorizando Londrina com roubos
Segundo informações, foram três ações, entre roubos e tentativas, até 

o dia 12 de junho, de 2017, na cidade de Londrina, utilizando-se um Golf 
vermelho, com placas de CEZ-7184 de Borrazópolis. O carro surge sempre 
de surpresa, ocupado por três ou quatro meliantes, que promovem os 
assaltos. Foi apurado que o automóvel está em nome de uma mulher, que 
reside em Borrazópolis, mas segundo familiares, o veículo foi vendido para 
outra pessoa, também da cidade, que o comercializou, preenchendo o recibo 
e fazendo o comunicado de venda; detalhe confi rmado pela Polícia Civil e 
que, a princípio, isenta os antigos proprietários. "O carro aparece em nome 
de uma senhora de Borrazópolis, mas possui, realmente, baixa no Detran, 
relacionado a moradora que consta como proprietária, e venda para um 
homem desconhecido. Estamos investigando e em breve, queremos prender 
estes elementos", informou, policiais de Londrina, que participaram de um 
dos cercos.  A PM também quer apurar se o carro tem placas clonadas ou 
é o mesmo Golf vendido em Borrazópolis. 

Preso por tráfi co em Grandes Rios
A Polícia Civil de Grandes Rios, pediu apoio para o Destacamento da 

Polícia Militar, soldado Jacarandá, para verifi car uma situação de tráfi co 
de drogas na Rua Pasteur. Segundo informações, um homem de nome 
Leandro Carlos Araújo Marques, teria chegado, há pouco tempo de Jardim 
Alegre e estava comercializando entorpecentes no referido endereço. Ao 
chegar no imóvel, o acusado foi localizado e ao fazer uma varredura na 
casa, foram encontrados entorpecentes e o mais importante, um caderno 
com anotações, que parece ser a contabilidade do tráfi co. Segundo a Polícia 
Civil, no total foram apreendidos: um tablete de maconha pesando 137 
grama, que se encontrava no sofá e embaixo de uma coberta;  162 reais, em 

 Acusado de roubo em Faxinal é preso em Mauá da Serra 
O delegado Antonio Silvio Cardoso e sua equipe após bom trabalho de 

investigação apresentou na noite de terça-feira, dia 13 de junho, de 2017, o 
suspeito de ter participação em um roubo ocorrido na cidade de Faxinal, no 
dia 15 de abril, no feriado de Sexta-feira Santa, na Vila Nova. Ocasião em 
que foi subtraído, aproximadamente R$19.000,00 da vítima, um comerciante 
que reside nos fundos de sua mercearia. No dia dos fatos, Valdir Gomes 
de Souza Junior foi ouvido e liberado, porém foi expedido um mandado de 
prisão preventiva contra o suspeito, sendo que na data de 13 de junho, os 
investigadores de polícia, Fernando Serpe e Chorato, estiveram na cidade 
de Mauá da Serra com intuito de localizá-lo e prendê-lo, sendo que apenas 
à tarde, o mesmo foi localizado e encaminhado a Delegacia de Polícia 
de Faxinal. Colaboram na prisão os policiais militares de Mauá da Serra, 
soldados, Thiago e Ferro. 

Carro é incendiado em Mauá da Serra 
Um veículo foi localizado pela PM, foi completamente incendiado na 

cidade de Mauá da Serra. Segundo informações, trata-se de um veículo 
Premio, modelo CSL, ano 89, na cor cinza, com placas da cidade de Marilândia 
do Sul, apesar da tarjeta ser de Califórnia. Como o carro não estava na via 
pública, não apresentava nenhuma ilegalidade e não houve solicitação, a 
Polícia Militar não pode tomar nenhuma providência. Houve informações de 
incêndio criminoso, mas ofi cialmente nada foi registrado.

Derramamento de notas falsas no comércio local 
Comerciantes de Borrazópolis procuraram o sargento Gilmar Soares, 

Chefe do Destacamento da PM, e a Polícia Civil de Faxinal, para denunciar o 
derramamento de notas falsas no comércio local.  Dois postos de combustíveis 
receberam pelo menos quatro notas de 100 reais, todas falsifi cadas. No 
Posto Ducatti, a falsidade só foi percebida quando o dinheiro foi levado para 
depósito no Banco do Brasil. Outro estabelecimento que também teve o mesmo 
prejuízo, foi no Salão da Kika que fi ca na Praça da República. "É importante 
alertar as pessoas de Borrazópolis, em especial os demais comerciantes 
para que fi quem atentos, avisem seus funcionários, porque ao que tudo 
indica, tem muitas notas falsas circulando no comércio", disse um lojista.

Dois assaltos foram registrados em Faxinal
A Polícia Militar de Faxinal registrou dois assaltos em Faxinal, sendo 

o mais grave, ocorrido durante o dia, no fi nal da manhã e informando por 
três cidadãos de 52, 54 e 56 anos, em 12 de junho, de 2017, segunda-feira. 
O endereço, foi na Estrada da Bufadeira da Fonte, mais precisamente na 
Chácara Ostapechen. Uma das vítimas contou que dois indivíduos, armados 
de revólver, os renderam em frente a sua chácara, às 10 horas, e os levaram 
para a casa, dizendo que queriam o dinheiro que estava guardado e as armas 
que o dono possuía na propriedade. A vítima afi rmou não possuir armas, mas 
ela e as demais pessoas que estavam no local, foram amarradas. Um deles 
foi agredido até revelar detalhes de onde estavam guardando os objetos 
e dinheiro. Pouco depois, os bandidos saíram levando: várias peças de 
roupa; R$ 450,00 em dinheiro; dois relógios da marca oriente; um revólver 
calibre .32; uma cartucheira calibre .36, e ainda uma motocicleta Honda CG 
125 com placa BYY-4371. As vítimas conseguiram se soltar, às 15 horas, e 
avisar a PM. Buscas foram feitas, mas ninguém foi preso. Ainda em Faxinal, 
no dia 12 de junho, “Dia dos Namorados”, um casal de namorados também 
foi alvo de roubo, na Rua São Lourenço. O morador, de nome Pedro, de 
59 anos, relatou que, por volta das 03h30min, estava deitado juntamente 
com sua namorada, quando ouviu um barulho forte na porta de entrada. Ele 
levantou e quando saiu para ver o que estava acontecendo e se deparou 
com um elemento armado, o qual deu voz de assalto.  O marginal usava 
um revólver e também pegou um facão da própria residência para ameaçar 
a vítima dizendo que iria cortar seu braço. Do local foram levados: aparelho 
da antena parabólica na cor preta; uma blusa de couro marrom; relógio de 
pulso; e três aparelhos celulares. O bandido era moreno, trajando calça 
jeans clara e larga, blusa escura, encapuzado, de touca ninja e tênis claro. 
Ele aparentava ter 1,65cm de altura. Ambos os casos são investigados.

Quase uma tragédia com álcool em Cruzmaltina
Vítimas de um acidente com álcool combustível que quase resultou 

em tragédia em Cruzmaltina. Eliseu contou que os fi lhos estavam com os 
primos e demais crianças, brincando e colocaram fogo em um monte de lixo 
e a alguns materiais que estavam no chão. Quando as chamas já haviam 
começado, decidiram apagar o fogo, recorrendo a um galão que estava com 
álcool (Álcool Combustível), no quintal da residência, mas pensando que o 
líquido era água, quando houve a explosão e pelo menos quatro crianças 
fi caram feridas. Uma delas precisou de tratamento em Curitiba, mas todas, 
apesar das sequelas, não correm risco de perder a vida. Como houve muito 
gasto e o tratamento ainda precisa continuar, uma rifa foi organizado para 
arrecadar fundos. Quem quiser ajudar, doando valores ou fazendo qualquer 
tipo de doação, ligue para (43) 9637-5051, falar com Eloir.

notas de cinqüenta e outros valores menores, que estavam sob o colchão; 
três celulares e ainda as folhas de papel, onde constavam inscrições de 
supostos nomes ou apelidos e os valores devidos pelos usuários.  Tudo foi 
apreendido e entregue na delegacia. O preso fi cará a disposição da justiça. 
Ele negou que seja trafi cante.

Mulher é detida acusada de furto em Rosário do Ivaí 
Uma mulher de nome Érica Beatriz Fernandes, de 26 anos, foi detida 

na Avenida Curitiba, em um bar existente no local. A mesma foi acusada 
de furto, mas negou veementemente que tenha cometido o delito e ainda 
disse vai provar sua inocência. No boletim de ocorrências, registrado pelo 
Destacamento da Polícia Militar, consta que a acusação foi feita pelo 
comerciante. "Nossa equipe de Policiais Militares foi acionada a comparecer 
no endereço, onde o dono do bar afi rmou que uma pessoa do sexo feminino, 
havia furtado do caixa, certa quantia em dinheiro. No local, em conversa com 
a suposta vítima, ela informou que ele era autora do crime, não sabendo 
precisar a quantia. O denunciante e a denunciada, foram encaminhados 
para a Delegacia de Grandes Rios para que o Delegado pudesse apurar o 
que realmente aconteceu", informou o Boletim da PM.

Mulher tenta destruir moto após apreensão pela PM
Uma infração de trânsito foi registrada pela Polícia Militar de Faxinal. 

Segundo informações, no dia 16 de junho, às 08 horas, da manhã, uma 
mulher foi fl agrada na Rua Cândido Bastiani, conduzindo uma motocicleta 
e transportando um garupa, mas com um detalhe, o garupa estava sem 
capacete, como também uma criança de 06 anos, que era transportada entre 
eles. Assim que abordada e informada que a moto seria apreendida por causa 
de pendências, a mulher teve um ataque de fúria e praticamente quebrou 
toda a moto com um capacete. Em seguida, saiu correndo e conseguiu fugir 
dos Policiais Militares. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.  

PM apreende crack e maconha em casa de adolescente
Uma denúncia, feita no 190, informou a Polícia Militar que dentro de 

uma residência, na Rua Benedito Cirilo, um menor de 14 anos, estaria 
embalando drogas para o tráfi co. A equipe de plantão foi até o endereço 
e com a autorização do pai do acusado, os soldados entraram na casa. 
Dentro de um dos quartos, o adolescente foi fl agrado preparando drogas 
para comercializar. Ele recebeu voz de apreensão. Logo em seguida, em 
busca minuciosa pelo local, foi encontrada a quantia de 48 pedras envoltas 
em papel alumínio, totalizando 6,1 gramas de crack, pequena quantidade 
de maconha, dois cartuchos defl agrados de munição CBC calibre .38, dois 
cartuchos defl agrados de munição CBC .32, um óculos de marca e um um 
celular Nókia. Tudo foi encaminhado para a 53ª Delegacia Regional de 
Faxinal, onde a autoridade Policial iria apurar se a apreensão caracterizava 
tráfi co ou uso de entorpecente. A ocorrência foi registrada no dia 12 de 
junho, às 12 horas. 

Presos por sequestro de professora em Mauá da Serra 
Na tarde de quarta-feira, dia 14 de junho, véspera de feriado, recebemos 

informações de um sequestro em andamento na cidade de Mauá da Serra. 
O pai de um aluno relatou para os soldados, Fernandes e o Moreira, que 
foi buscar o fi lho na escola, quando percebeu que uma professora estava 
sendo sequestrada. Dois bandidos tomaram de assalto um Golf de cor prata, 
que pertence a educadora e a levaram como refém. Testemunhas também 
perceberam que, além dos dois meliantes que estavam com a vítima, havia 
um Corsa branco, com placas de Mauá da Serra, com mais três meliantes 
dando cobertura. Como os marginais seguiram em direção a casa da mulher 
sequestrada, que fi ca na Rua Paulo Jefer, no Jardim União, a equipe do 
Destacamento local pediu reforço para o Décimo Batalhão e foi para o local 
para prender os marginais. Com a chegada dos PMs na residência, foi possível 
observar dois homens correndo na garagem, com armas de fogo em punho. 
Eles ainda abriram o portão eletrônico com intuito de empreender fuga com 
o Golf, mas receberam voz de abordagem. Os assaltantes reagiram e um 
deles atirou contra os Policiais, houve o revide, mas ninguém fi cou ferido. 
Os sequestradores foram abordados, presos na garagem e identifi cados por, 
Claudinei Correia Machado, de 31 anos e Leandro da Conceição, 30 anos. Os 
dois são de União da Vitória em Londrina. Eles estavam com duas armas de 
fogo, uma pistola 7,65 com uma munição apresentando sinal de tentativa de 
defl agração e um revólver cal. 38 com uma munição defl agrada, bem como, 
alguns objetos da residência, TV e um teclado musical que já estavam no 
veículo da vítima que seria roubado. Ao entrar no imóvel, a professora e mais 
vítimas foram encontradas amarradas com fi tas adesivas. A polícia fechou o 
cerco na região na tentativa de prender os outros três bandidos que fugiram 
em um Corsa branco, equipado com aerofólio, mas os demais suspeitos 
não foram localizados. Apesar da situação de violência, que preocupava 
a comunidade, o Décimo Batalhão parabenizou os soldados, Moreira e 
Fernandes, de Mauá da Serra, que estavam de plantão, pela ação corajosa 
que resultou na prisão dos quadrilheiros, antes da chegada do reforço.
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A partir do mês de junho, o ato de alerta destinado aos 
Poderes Executivo e Legislativo municipais será emitido pelo 
sistema eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR). Ele será encaminhado, via e-mail, ao responsável 
legal e ao controlador interno do respectivo poder, devidamente 
cadastrados junto à corte de contas. A medida atende as 
disposições do Artigo 286-A do Regimento Interno do TCE. O 
ato de alerta fi cará disponível para leitura e ciência no Sistema 
Gerenciador de Acompanhamento (SGA), junto ao site do TCE-
PR. Cabe exclusivamente ao represente legal o registro de 
ciência de leitura do referido ato. Enquanto existirem pendências 
de ciência de leitura do ato de alerta, não será permitido às 
entidades do respectivo poder o envio de novas remessas de 
dados e informações via Sistema de Informações Municipais 
- Acompanhamento Mensal (SIM-AM). O ato de alerta será 
publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas (DETC) 
e fi cará disponível no site do órgão de controle, dispensando 
o seu destinatário de qualquer manifestação quanto ao seu 
teor. A impugnação relativa a qualquer das informações que 
integram a análise da gestão fi scal municipal acontecerá por 
meio de requerimento dirigido ao presidente do Tribunal. Em 
caso de dúvida, o gestor interessado poderá entrar em contato 
com a Coordenadoria de Fiscalização Municipal do TCE-PR, 
pelo telefone (41) 3350-1750.

Alerta do TCE-PR aos municípios passa a 
ser emitido eletronicamente

O secretário especial de Comunicação da Presidência da 
República, Márcio de Freitas, e o marqueteiro Elsinho Mouco 
prepararam para o presidente Michel Temer um discurso sobre 
renúncia de mandato e convocação de eleições diretas em 
maio, após a repercussão da delação do empresário Joesley 
Batista, da JBS. As informações são do jornal Folha de S. 
Paulo. Porém, no dia 18 daquele mês, Temer mudou de ideia 
e disse que não renunciaria. O texto preparado pela equipe de 
comunicação falava em "abreviação", e não renúncia, da gestão 
de "transição" do peemedebista. Temer foi aconselhado pelos 
ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, 
e Eliseu Padilha, da Casa Civil, a mudar o discurso e dizer que 
não cometera crimes. Freitas e Mouco, então, refi zeram o texto. 
Procurado pela reportagem, o secretário de comunicação disse 
que não conhece proposta de eleições gerais e que "não se 
discutiu renúncia em nenhum momento ou nenhum texto". Já 
o ministro Moreira Franco garante que "nunca existiu" versão 
diferente do discurso. Atualmente investigado por corrupção, 
obstrução da Justiça e formação de organização criminosa, 
o presidente perderia a prerrogativa de foro privilegiado em 
caso de renúncia.

Presidência teria preparado discurso de 
renúncia de Temer

Faça um favor ao Brasil!

O prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo, o Gallo, 
acompanhou, no dia 15 de junho, de 2016, a primeira retirada 
de frangos dos novos aviários que foram recém fi nalizados, 
um projeto particular seu e de sua família, mas que também 
tem sido a opção de muitas famílias de Faxinal e região. 
Segundo Gallo, é importante e fundamental dar apoio a 
diversifi cação de cultura, o que tem com resultado, renda e 
geração de emprego. "Fiquei emocionado durante a retirada 
dos frangos de nossos aviários, porque passou um fi lme na 
minha cabeça, trazendo lembranças desde quando pensamos 
neste projeto, a negociação de uma boa área e num valor que 
era possível, o fi nanciamento do banco, a terraplanagem, a 
construção, a cobertura, equipamentos super modernos e 
muitos desafi os e imprevistos que surgiram numa planta como 
esta", disse o prefeito. Ainda segundo ele, o projeto atrasou 
devido a campanha eleitoral, fazendo com que seu fi lho, Ylson 
Cantagallo, deixasse a multinacional em que trabalhava, para 
ajudar a fi nalizar e dar andamento nos trabalhos. "Os Aviários 
Cantagallo fi caram prontos e produzindo, porque aquilo que é 
pensado e executado com muito trabalho e perseverança, com 
certeza bons frutos vão gerar", fi nalizou o prefeito.

Aviários Cantagallo começam a produzir em 
Faxinal 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), analisa a necessidade de ouvir ou não as partes da 
denúncia que será apresentada pela Procuradoria-Geral da 
República contra o presidente Michel Temer, antes do envio do 
texto à Câmara dos Deputados. O relator da Lava Jato pode 
decidir ouvir as partes em manifestação fi nal antes do envio 
da denúncia aos deputados. Fachin conversou com outros 
ministros do STF sobre o assunto. Após o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, apresentar a peça ao STF, é 
o tribunal que envia à Câmara. Temer quer que a análise da 
denúncia pelos deputados seja feita da forma mais rápida 
possível, já que ele precisa de 172 votos para rejeitá-la. Temer 
teria orientado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para 
resolver a questão ainda no primeiro semestre do ano. No 
entanto, caso Fachin decida ouvir as partes antes de enviar 
a denúncia, o cronograma desejado por Temer deve atrasar.

Fachin avalia se Temer e MP serão ouvidos 
antes de denúncia da PGR

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma 
multa de 21 milhões de reais ao empresário Eike Batista pelo 
uso de informação privilegiada na negociação de ações da 
OSX, braço de construção naval do grupo que controlava. O 
julgamento tinha sido iniciado em 25 de abril, mas foi suspenso 
por pedido de vista. No julgamento, a decisão foi tomada pela 
maioria do colegiado, dois a um. O empresário pode recorrer 
da penalidade. O processo que trata do caso foi aberto em 
2013 e deu origem a uma ação penal ainda em curso contra 
o empresário por crime contra o mercado de capitais. As 
investigações apontaram que Eike Batista alienou 9.911.900 
ações ordinárias de emissão da OSX em 19/4/2013, ao valor 
médio de 3,40 reais por ação, totalizando 33.700.460 reais, 
com o conhecimento de alterações que ocorreriam no Plano 
de Negócios da OSX, ainda não divulgadas ao mercado. O 
mercado tomou conhecimento do novo plano de negócios 
somente em 17/5/2013, quando foi publicado fato relevante 
informando que o Conselho de Administração havia aprovado 
as alterações. O advogado do empresário, Darwin Correa, diz 
que vai recorrer da decisão ao conselho de recursos do Sistema 
Financeiro Nacional. “Conforme constou da nossa defesa e foi 
acolhido no voto vencido do diretor Pablo Renteria, Eike não 
agiu com o intuito de se aproveitar de informação privilegiada, 
mas sim para cumprir ordem da BMF&Bovespa”, disse ele em 
nota. “Temos a expectativa de que o nosso recurso será decido 
favoravelmente.”

CVM multa Eike em R$ 21 mi por uso de 
informação privilegiada

A defesa de Antonio Palocci, 
ex-ministro dos governos Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, relacionou o também 
ex-ministro Guido Mantega 
aos pagamentos ilegais da 
Odebrecht em conta na Suíça 
dos ex-marqueteiros do PT 
João Santana e Mônica Moura. 
Essa atribuição a Mantega 
consta das alegações fi nais 
apresentadas à Justiça Federal 
em Curitiba, onde Palocci está 
preso desde setembro do ano 
passado na Lava Jato por 

Palocci atribui pagamento ilegal 
a Mantega

ordem do juiz Sérgio Moro. A defesa também pede a absolvição. 
A defesa de Palocci não cita nominalmente Mantega. Porém, 
os advogados de Palocci destacam trechos do depoimento 
de Marcelo Odebrecht que atribuem a Mantega a gestão dos 
pagamentos ao PT após julho de 2011. “Importante ressaltar que 
os valores constantes da planilha ‘Italiano’ não eram destinados 
ao acusado, mas, sim, ao Partido, de forma que, após Antonio 
Palocci deixar o governo, o montante passou a ser gerido por 
terceira pessoa, como resta claro do interrogatório de Marcelo 
Odebrecht.” Essa terceira pessoa seria Mantega, sugerem as 
alegações fi nais da defesa. O documento aponta uma frase do 
depoimento de Marcelo que cita o nome de Mantega. “Quem 
autorizava os pagamentos era no início Palocci e depois, a 
partir de meados de 2011, o Guido.” No governo Dilma, Palocci 
deixou o Ministério da Casa Civil em junho de 2011. O Estado 
não conseguiu entrar em contato com a defesa de Mantega 
para comentar as alegações dos advogados de Palocci.
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COLUNA SOCIAL

Tomando umas na noite em Faxinal

João Fernando Siqueira Afonso de niver em 
Grandes Rios. Parabéns!! 

Toninho Santiago de niver em Grandes Rios. 
Parabéns!! 

Tomando umas na noite em Faxinal

Ivair e o fi lho no Rancho

Posto Novo Milênio em Rosário do Ivaí

- 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)O amigo Márcio Guirado em sua chácara em 

Atibaia
Pâmela Camila Silvério, de níver em Faxinal . 

Parabéns!!!

FERRA BODE EM FAXINAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

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

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

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

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

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

contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

FLASHES DA FESTA JUNINA NA PRAÇA CENTRAL DE  FAXINAL
PARABÉNS PELO AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO!
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Elza Correia reforça PPS de Londrina

A ex-vereadora de Londrina Elza Correia, que também foi 
deputada estadual, assinou fi cha de fi liação ao PPS no últi mo 
sábado (dia 10). O ato políti co contou com a presença do 
deputado estadual Tercilio Turini, deputado federal Rubens Bueno, 
a vereadora Daniele Ziober e outras lideranças do PPS. “É um 
grande reforço para o parti do. A Elza tem uma atuação políti ca 
de muita coerência e fi rmeza em suas posições e de muita luta 
pelos direitos humanos e sociais, especialmente em defesa das 
mulheres. É uma honra recebê-la no PPS”, afi rmou Tercilio Turini.

Ataques pretendem enfraquecer as universidades
Críti cas de representantes do governo e grupos políti cos 

aliados ganharam maiores proporções. Deputados 
realizam audiência pública em 4 de julho.

As universidades estaduais do Paraná estão sofrendo ataques 
orquestrados por representantes do governo do Estado e grupos 
políti cos aliados, com o objeti vo de colocar a opinião pública contra 
as insti tuições. É a avaliação do deputado estadual Tercilio Turini, 
que vê o secretário da Fazenda do Estado, Mauro Ricardo Costa, 
como o mentor de uma investi da para enfraquecer as principais 
universidades: UEL (Londrina); UEM (Maringá); Unioeste (Cascavel); 
e UEPG (Ponta Grossa). Para Tercilio, as críti cas ganharam maiores 
proporções nos últi mos meses em entrevistas do próprio secretário, 
de outras fontes ofi ciais e também de deputados estaduais que 
apóiam o governo na Assembleia Legislati va. “É evidente que 
existe um movimento deliberado para ati ngir a imagem das 
universidades e também dos reitores, dos professores e dos 
servidores. A pressão vem aumentando, com cortes de recursos e 
outras ações prejudiciais às ati vidades acadêmicas e de serviços à 
comunidade. A intenção é provocar o desmonte das universidades 
estaduais”, afi rma. As comissões de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, de Cultura e de Direitos Humanos da Assembleia vão 
realizar audiência pública no dia 4 de julho, em Curiti ba, para 
debater a crise nas universidades estaduais. A intenção é reunir 
todos os reitores e demais dirigentes, sindicatos de professores e 
agentes universitários, representantes dos estudantes, lideranças 
da sociedade organizada e representantes do governo, para 
esclarecer informações e contrapor dados sobre a realidade 
das insti tuições. “O enfraquecimento das universidades traz 
muitos prejuízos ao Paraná. São insti tuições que exercem grande 
infl uência no desenvolvimento socioeconômico das regiões onde 
estão instaladas, além de oferecerem serviços essenciais com os 
hospitais universitários e outras unidades de saúde. Representam 
um dos maiores patrimônios públicos do Estado, com formação 
de profi ssionais qualifi cados, produção de ciência, tecnologia e 
inovação, fortalecimento da cultura e da educação. Merecem 
mais respeito e atenção”, destaca Tercilio Turini, presidente da 
Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os deputados 
Péricles de Mello e Tadeu Veneri, que presidem respecti vamente as 
comissões de Cultura e de Direitos Humanos, também trabalham 
na organização da audiência pública.

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.

Após nota de FHC PT buscará apoio de PSDB para diretas
A declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo que o presidente 

Michel Temer tenha um “gesto de grandeza” e antecipe as eleições presidenciais animou a 
oposição ao governo do PMDB no Congresso.  O líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (PT-
SP), disse que vai procurar os deputados descontentes do PSDB para uma conversa sobre 
a antecipação das eleições presidenciais de 2018. “Vamos tentar falar com eles (tucanos) 
para um acordo sobre eleições diretas. Nosso objetivo é tirar o Temer”, afi rmou Zaratini.  
Em carta ao jornal O Globo, publicada na quarta-feira, 15, FHC disse que “não havendo 
aceitação generalizada de sua validade, ou há um gesto de grandeza por parte de quem 
legalmente detém o poder pedindo antecipação de eleições gerais ou o poder se erode de 
tal forma que as ruas pedirão a ruptura da regra vigente exigindo antecipação do voto”. A 
declaração foi interpretada pela oposição como a senha para que parlamentares tucanos 
possam embarcar no movimento pelas “diretas-já”. Segundo Zaratini, a estratégia é incentivar 

as manifestações de rua para pressionar deputados a votarem pela aceitação de uma possível denúncia da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) no inquérito que investiga Temer por corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa. O 
objetivo é buscar o apoio de deputados descontentes em partidos que integram a base de Temer. “A ideia é fazer uma grande 
mobilização popular para ampliar o nosso campo. Se olharmos os números de hoje não temos (votos para afastar Temer e fazer 
uma nova eleição) mas os números de hoje não são os de amanhã”, disse o petista. Os tucanos foram pegos de surpresa com as 
declarações do ex-presidente. Integrantes da executiva avaliam que FHC “foi além do ponto”, classifi caram como “ininteligível” a 
nota divulgada e preveem um acirramento ainda maior do debate interno.  “A ideia de eleições gerais é inaplicável e contraria a 
Constituição em vigor”, disse o ex-governador José Aníbal, vice-presidente do PSDB. Para os “cabeças pretas”, porém, a posição 
do ex-presidente fortalece a ala que prega o desembarque. A ala mais jovem do partido entende que a bandeira da antecipação 
pode ser adotada pelo PSDB em caso de deterioração da situação de Temer. A avaliação também é feita por integrantes do alto 
clero tucano.  “Se acontecer uma situação de ingovernabilidade, a antecipação da eleição direta é uma hipótese. Mas conversa 
com o PT é especulação”, afi rmou o presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal. 

Edevaldo Silva é homenageado em Maringá
A Câmara de Vereadores de Maringá homenageou na quinta-feira, 8 

de junho, atletas, ex-atletas, paratletas, árbitros, auxiliar-técnico, psicólogo, 
fi sioterapeuta, coordenador administrativo de modalidade, gerente de 
serviços em modalidades e voluntários que já participaram de Olimpíadas e 
Paralimpíadas, totalizando 48 pessoas. Entre as personalidades paralímpicas 
homenageadas por iniciativa do vereador Flávio Mantovani, estava Edevaldo 
Pereira da Silva, que reside em Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina. Edevaldo 
Silva é atleta do dardo paralímpico e fi cou em 7º lugar nas Paralimpíadas Rio 
2016 na prova do lançamento do dardo. 

Gilmar classifi ca como 'bobagem' críticas ao TSE
A bobagem maior é ele mesmo!

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, 
classifi cou como "bobagem" as críticas de que o órgão fez um julgamento 
mais político do que jurídico ao livrar o presidente Michel Temer da cassação 
na semana passada. O placar terminou em 4 a 3 pela absolvição do 
peemedebista e Gilmar foi um dos que votou contra a cassação. "As críticas 
são absolutamente normais. Em um jogo de Fla x Flu, as pessoas acabam 
tendo uma posição nesse sentido", disse o ministro ao chegar para a cerimônia 
de posse da nova integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Maria 
Tereza Uille. Ele também minimizou o fato de a Rede ter entrado com ação 
no Supremo Tribunal Federal pela anulação do julgamento. O nome da nova 

conselheira Maria Tereza Uille foi aprovado em dezembro pelo Congresso e contou com o apoio de Gilmar. Em tempos de Lava 
Jato, congressistas e governo acompanharam intensamente a disputa pelo posto, uma vez que cabe ao CNJ punir eventuais 
abusos de juízes, como Sérgio Moro, responsável pela operação na primeira instância.

Marta Suplicy recusa Ministério da Cultura
Governo sem moral!

Há algumas semanas a Presidência da República teria convidado a 
senadora Marta Suplicy, do PMDB-SP, a assumir o comando do Ministério da 
Cultura. Ela, no entanto, recusou. As informações são da Mônica Bergamo, 
da Folha de S. Paulo, e Sonia Racy, do Estadão. O ministro interino da 
Cultura do governo Temer , João Batista de Andrade, enviou hoje uma carta 
ao presidente pedindo demissão. Ele estava no cargo desde maio, quando 
o ex-ministro Roberto Freire também pediu demissão após a divulgação 
da delação premiada de Joesley Batista, citando Michel Temer. Ministro da 
Cultura entrega carta de demissão para Temer (via SBT). De acordo com os 
jornais, o governo já não tinha a intenção de efetivá-lo depois de desgastes 

com nomeação da presidência da Ancine (Agência Nacional de Cinema). O deputado paraibano André Amaral, um dos defensores 
da vaquejada, é um dos nomes cotados para o cargo, de acordo com o Estadão. 
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e a
A educação

É pela educação que as gerações se transformam e 
aperfeiçoam. Para uma sociedade nova são necessários homens 
novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância 
capital. Não basta providenciar a instrução da criança. Ela deve 
aprender a se conduzir como ser consciente e racional. Isto é tão 
necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida, 
armado, não só para a luta material, mas, principalmente, para 
a luta moral. Para despertar na criança as primeiras aspirações 
ao bem, para corrigir um caráter difícil, são precisos, por vezes, a 
perseverança, a fi rmeza, uma ternura de que somente o coração 
de um pai ou de uma mãe pode ser capaz. Essa tarefa, no 
entanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma 
ciência profunda. Grandes e pequenos a podem realizar, desde 
que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da 
educação.

Bonita lição foi a ocorrida em um supermercado. A jovem 
mãe tinha cerca de 27 anos e o menino, uns 2. Ele se mostrava 
birrento, teimoso e violento. Ela, forte, serena e irredutível. 
O local era uma prateleira recheada de chocolates. O menino 
parecia uma fera. Queria, porque queria, cinco. Ela, fi rme, dizia 
que ele poderia levar apenas um. Foi uma aula de maternidade. 
O menino gritava, chorava tão forte e doído que parecia 
estar apanhando. Batia os pés, rolava no chão, ameaçava 
derrubar a prateleira toda. Tudo inútil. Sem usar de violência 
física ou erguer a voz, a mãe o obrigava a escolher. Ou leva 
um só ou não leva nenhum. Vai ter de escolher. A voz não era 
de quem tem raiva. Era de quem guarda certeza do que está 
fazendo. Mais ou menos quinze espectadores observavam o 
acontecimento, aglomerando-se no corredor do supermercado. 
Foram dez minutos dolorosos, no fi nal dos quais o pequeno 
aceitou sua derrota. Os gritos e os pontapés foram diminuindo. 
Por fi m, ele parou com a manha, aceitou a mão da mãe e saiu 
do supermercado com sua única barra de chocolate. O resto 
fi cou lá, na prateleira. Perdeu o supermercado. Venceu a mãe. 
Venceu a educação. Desde que o mundo é mundo, crianças 
querem porque querem certas coisas. Muitos pais cedem, ou 
para não enfrentar o incômodo da birra, ou porque temem os 
olhares de eventual desaprovação de quem os observa. Os que 
não educam os seus fi lhos os verão sofrer na vida, fazer sofrer 
a outros e perder a chance de progresso. São fabulosos os pais 
que proíbem, sem raiva, e dão o necessário, sem dar demais. 
A nossa sociedade tem mentalidade de supermercado. Oferece 
mil prateleiras com tentações e incita os imaturos a consumir 
mais do que precisam. Por isso mesmo, são dignos de aplauso 
os casais que educam seus fi lhos para não consumir demais, a 
fazer escolhas, a crescer, a amadurecer.

Os Espíritos que são nossos fi lhos vêm coabitar conosco para 
que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para 
os deveres da vida. Estudemos, desde o berço, as tendências 
que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-
nos a desenvolver as virtudes e aniquilar os vícios. Que não 
nos detenham a fadiga, nem o excesso de trabalho. Auxiliemos 
a transformação social. Transformemos a face do mundo, pelo 
caminho da educação.

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
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Palocci entrega alegações fi nais a Moro e pede absolvição
O ex-ministro Antonio Palocci pediu na quarta (14) à noite, a 

absolvição das acusações de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro na Operação Lava Jato. De acordo com a defesa de 
Palocci, fi cou demonstrado no decorrer da instrução processual 
a ausência do cometimento do delito por parte do ex-ministro. 
Preso desde o dia 26 de setembro de 2016, ele está detido na 
carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba. O pedido da 
defesa do ex-ministro foi encaminhado ao juiz federal Sergio 
Moro e consta das alegações fi nais, parte derradeira do processo 
antes da decisão judicial. A Procuradoria da República no Paraná 
entregou suas argumentações em maio. O MP denunciou 

Palocci por recebimento de propina junto ao grupo Odebrecht 
para obtenção de contratos de afretamento de sondas com a 
Petrobrás. Ainda de acordo com a denúncia, parte dos recursos 
foram destinados para pagamento dos marqueteiros João 
Santana e Mônica Moura pelo trabalho na eleição presidencial 
de 2010. De acordo com a força-tarefa do MP, Palocci atuou de 
maneira decisiva para que os pagamentos fossem efetivados. 
Por isso, os procurasdores cobram do ex-ministro o pagamento 
de R$ 32.110.269,37, valor correspondente à suposta propina 
paga pela empreiteira Odebrecht.

Pensei no que era melhor para o Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux 

disse na manhã de segunda-feira, 12, que, durante o julgamento 
da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
pensou no que era melhor para o Brasil e que não disputou 
vaidades. “Não disputei vaidades, pensei no que era melhor 
para o Brasil”, disse para uma platéia de empresários e 
representantes do mercado fi nanceiro que participavam do 
evento “Brasil Futuro - Direito, Economia e Desenvolvimento”, 
que a Consulting House realiza em São Paulo. Essa foi a 
primeira participação do ministro em evento público depois do 
julgamento que absolveu a chapa Dilma-Temer, mantendo no 
poder o presidente Michel Temer. O mandatário foi absolvido 
por um placar de quatro votos pela manutenção de Temer na 
Presidência contra três votos pela condenação. Fux foi um dos 

três votos pela cassação de Temer, seguindo o voto do relator 
Herman Benjamin, que também foi seguido pela ministra Rosa 
Weber. “Eu não consegui me curvar à idéia de que o que estava 
sendo discutido no Tribunal, uma questão de fundo serissima, 
utilizando-se de um artifício, era: não, não, isso não estava 
na ação”, criticou o ministro. O julgamento foi marcado por 
debates sobre a inclusão das delações da Odebrecht e do casal 
de marqueteiros João Santana e Mônica Moura no processo, 
posição defendida pelo ministro-relator. Fux, que discorreu 
durante o sua participação no evento sobre o Direito Econômico, 
ao encerrar sua palestra, voltou-se para a plateia e disse que 
“os senhores podem estar certos de que o Judiciário não faltará 
ao Brasil nestes momentos de dor”. Ainda segundo o ministro, 
“O Judiciário vai levar o Brasil ao Porto, e, não, ao naufrágio”.

Ministro nega pedido de Aécio para que plenário decida 
Bandido mor!  

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), rejeitou pedido do senador afastado Aécio 
Neves (PSDB-MG) para que o pedido de prisão preventiva do 
tucano fosse julgado pelo plenário da Corte e não pela Primeira 
Turma. Mello é relator do inquérito que investiga o parlamentar 
no STF. O advogado Alberto Toron, que defende Aécio, afi rmava 
que a análise do pedido de prisão é uma questão “da mais alta 
relevância e gravidade” e que, portanto, o assunto deveria ser 

enviado ao plenário da Corte. Na decisão, Marco Aurélio afi rma 
que "o desfecho desfavorável a uma das defesas é insufi ciente 
ao deslocamento". A tendência da Primeira Turma é de rejeitar 
o pedido de prisão, mas manter o afastamento de Aécio do 
Congresso. A defesa do parlamentar pediu retorno ao exercício 
do mandato, do qual foi afastado em maio por determinação 
do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. O 
julgamento no STF está previsto para a próxima terça (20).

Base já articula relator em comissão para livrar Temer
Antes mesmo de o procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer, 
a base governista na Câmara já articula nomes entre seus 
aliados para relatar na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) o pedido de instauração de eventual processo. Pelo 
menos três deputados são avaliados, mas o mais cotado até 
agora é o peemedebista Alceu Moreira (RS), integrante da 
tropa de choque do governo e resistente a pressões populares. 
O deputado foi o relator da reforma da Previdência na CCJ. 
À época, ele apresentou seu parecer um dia após o governo 
enviar a proposta e disse que era o The Flash, em referência 
ao super-herói com poder de se mover ultrarrapidamente. O 
peemedebista tem sido um dos principais defensores da pauta 
governista na comissão e vem atuando para barrar o avanço 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Eleições 
Diretas. Além de Moreira, o presidente da comissão, deputado 
Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), avalia outros dois nomes para 
indicar como relator de eventual denúncia, ambos alinhados 
ao Palácio do Planalto.  O preferido de Pacheco é o deputado 
Marcos Rogério (DEM-RO), mesmo partido do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (RJ). Advogado, Rogério, como relator, 
deu parecer favorável à cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
no Conselho de Ética da Casa. Rogério disse que ainda não foi 

procurado pelos governistas para tratar do assunto. “Não tenho 
interesse em relatar, mas, se me for designado, não fugirei da 
missão.” O deputado, no entanto, disse acreditar não ter o perfi l 
que a base governista quer para enterrar a denúncia. “Você 
tem dúvida de que vai ser o Alceu (Moreira)?”, questionou. O 
terceiro nome é o do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), que 
chegou a ser cogitado para presidente ou relator da comissão 
especial da reforma da Previdência na Câmara. Zveiter tem 
bom relacionamento com donos de veículos de comunicação e 
é visto como um parlamentar que poderia minimizar as críticas 
ao governo. “Se me convidar, vou ver”, disse. Vice-líder do 
governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP) começou a fazer 
um levantamento com os membros da CCJ para averiguar como 
devem votar em relação à eventual denúncia contra Temer. 
Membros que demonstrarem um comportamento desalinhado 
com o Planalto deverão ser substituídos, mas até o momento 
os líderes partidários não fi zeram mudanças na composição 
da comissão. “Comecei a preparar para não ter erro”, disse. 
Segundo ele, o governo tem a maioria na comissão para barrar 
a denúncia. Mansur afi rmou que, para o governo, a melhor 
opção seria escolher Moreira como relator. “Queremos um cara 
peitudo, bom de microfone e que faça as coisas direito”, afi rmou.
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Temer sabia de pagamento de caixa 2 ao PMDB
Mais um?

O doleiro Lúcio Bolonha Funaro afi rmou, em depoimento à Polícia Federal na última quarta-
feira (14), que o presidente Michel Temer conhecia esquemas de doações ilícitas feitas ao 
PMDB durante o período em que presidiu o partido, entre 2001 e 2016. Funaro admitiu, ainda, 
ter operado caixa 2 a peemedebistas. Apontado como aliado do deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) em esquemas de corrupção, Funaro está preso há 11meses em Brasília. 
Réu na Lava Jato, ele contratou um advogado especialista em delação premiada. No entanto, 
até o momento não há informações de que ele tenha fechado acordo com o Ministério Público 
Federal (MPF). A assessoria de Temer nega que o presidente soubesse de fi nanciamento 
ilegal de campanha para a sigla. “O presidente Michel Temer somente tinha conhecimento de 
doações legais ao partido”, informa a nota.

Assessor atuou em reforma na casa da sogra de Temer
O chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo e tesoureiro do PMDB, 

Arlon Vianna, teria participado a pedido de Michel Temer, da reforma na casa da sogra do 
presidente, Norma Tedesco, em 2014. À época, Vianna, que é amigo próximo de Temer e do 
coronel João Baptista Lima, era assessor da vice-presidência. A informação foi revelada pelo 
blog da jornalista Andrea Sadi, do portal G1. Segundo a reportagem, o presidente escalou 
Vianna para indicar profi ssionais que fi zessem a pintura, limpeza e consertos no imóvel em 
Pinheiro, na Zona Oeste de São Paulo. O Planalto confi rmou que ele participou da escolha dos 
trabalhadores, mas apenas para “pequenos reparos”. Ao ser procurado, o assessor afi rmou, 
inicialmente, que “nunca se envolveu” nas obras. “Estou te dizendo, de coração, que não me 
envolvo nessas coisas. De jeito nenhum. Eu trabalho com doutor Michel há 17 anos, tenho 
relação muito legal”, disse. Depois, ao ser informado pela repórter de que o próprio Planalto havia 
dito que ele escolhera profi ssionais para trabalhar na casa, ele refez a resposta: “Não indiquei 
empresa. Indiquei, se não me falha a memória, um pintor. Que nem sei onde está. Estou até 
procurando ele para ele esclarecer. Um pintor, um pedreiro, uma coisa assim. Parou aí. Nem 
me recordo direito. Pintor ou pedreiro. É a mesma pessoa. Se você vai fazer uma reforminha, 
tapar buraco, uma pessoa só. Foi até junto com o pai dele. Me parece”. Vianna também disse 
que não pagou pela obra. O Planalto informou que quem a bancou foi o presidente.

Temer decide processar Joesley
Agora?

O presidente Michel Temer (PMDB) informou em nota ofi cial do Palácio do Planalto, no 
sábado, 17, que vai processar o empresário Joesley Batista, da J&F, após entrevista do 
executivo à revista Época. Joesley acusou o presidente de 'chefi ar uma organização criminosa'. 
De acordo com o Planalto, Temer tomará todas as medidas cabíveis contra Joesley. A nota 
informa que serão protocoladas ações civil e penal contra o empresário.  Na entrevista, o 
empresário deu detalhes de seu relacionamento com o presidente, relatou como o conheceu 
e quem eram seus aliados e interlocutores junto à JBS. Sobre o grupo político do presidente, 
segundo Joesley integrado por Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Henrique Alves, Eliseu 
Padilha e Moreira Franco, o empresário disse que é “a maior e mais perigosa organização 
criminosa desse país.” Segundo Temer, 'em entrevista à revista, esse senhor (Joesley) desfi a 
mentiras em série'. Em nota, o Planalto afi rma que 'fatos mostram que Joesley é bandido 
notório de maior sucesso na história brasileira'. O presidente recebeu na noite de 7 de março 
no Palácio do Jaburu o empresário Joesley Batista, da J&F. O executivo gravou a conversa 
com Temer, por cerca de trinta minutos. O empresário narrou uma sequência de crimes como 
o pagamento de ‘mensalinho’ ao procurador da República Ângelo Goulart e mesada milionária 
a Eduardo Cunha (PMDB/RJ), em troca do silêncio do ex-presidente da Câmara, preso na 
Operação Lava Jato desde outubro de 2016. Temer admite ter recebido Joesley, mas alega 
que o áudio foi manipulado, adulterado.

TEMOS QUE TEMER

Em Curitiba 1/3 dos presos fecha delação premiada
Cruzamento de dados do Ministério Público Federal (MPF) e da Justiça Federal no Paraná, 

feito pelo Estado, mostra que, dos 93 alvos de mandados de prisão preventiva, em Curitiba, 31 
tornaram-se colaboradores, o equivalente a um terço do total. Não há dados de outros estados 
consolidados na Lava Jato. Segundo o levantamento, entre os presos preventivos, 16 assinaram 
acordo enquanto presos. É o caso do lobista Milton Pascowitch, que saiu do regime fechado 
e foi para o domiciliar, duas semanas após acertar sua delação, considerada crucial na prisão 
do ex-ministro José Dirceu (PT). A outra parte, 15 presos, ganhou liberdade antes de fechar o 
acordo. O advogado dos ex-marqueteiros do PT João Santana e Mônica Moura, Juliano Prestes, 
confi rmou que a negociação do casal começou na prisão, porém só foi fechada após sua soltura. 
Condenados em fevereiro deste ano, os responsáveis por campanhas eleitorais do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente cassada Dilma Rousseff assinaram a colaboração 
premiada sete meses após ter a preventiva revogada. No Código Penal, não há determinação 
do período de preventivas, o que colabora para embates jurídicos. De um lado, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes criticam as “alongadas 
prisões”. De outro, o juiz Sérgio Moro defende o modelo como “essencial”. Para a Procuradoria 
da República no Paraná, o uso dessas medidas é excepcional. “A prisão preventiva só ocorre em 
casos em que a restrição de liberdade é indispensável para proteger a sociedade”, afi rmou, por 
meio de nota. Segundo a Justiça do Paraná, Moro já se manifestou sobre o tema em sentenças.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Inscrição para o PPS foi prorrogada até 20 de junho

O prazo para inscrições de professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de 
Libras, a Língua Brasileira de Sinais e auxiliares de serviços gerais para atuar na rede 
estadual de ensino e rede conveniada por meio do Processo Seleti vo Simplifi cado, o 
PSS, foi prorrogado para 20 de junho, de 2017. As inscrições podem ser feitas pela 
internet. O número de vagas depende da necessidade das regiões. Os candidatos 
podem se inscrever em até dois municípios do mesmo Núcleo Regional de Educação, 
desde que haja oferta de vaga. As classifi cações provisórias dos dois processos 
seleti vos vão estar disponíveis no dia 28 deste mês, na página da Secretaria da 
Educação. Mais informações relacionadas ao processo estão disponíveis no site da 
Secretaria da Educação www.educacao.pr.gov.br.

Temer e a casa da sogra
A reforma foi feita em uma casa alugada para que a mãe da primeira-dama 

Marcela Temer, que residia no interior, pudesse se mudar para São Paulo para fi car 
perto da fi lha e do neto. O presidente tem uma residência no mesmo bairro. Esta é 
a segunda reforma feita para um parente de Temer que contou com a parti cipação 
de um auxiliar do peemedebista. A casa de Maristela Temer, fi lha do presidente, 
que passou por obras entre 2014 e 2015, teve a atuação do coronel Lima, amigo de 
longa data do presidente e dono da empresa de arquitetura e engenharia Argeplan. 
O coronel entrou na mira da Operação Lava Jato após o executi vo da JBS Ricardo 
Saud dizer, em delação premiada, que o presidente o indicou para receber 1 milhão 
de reais em espécie na reta fi nal da campanha eleitoral de 2014. Com base na 
colaboração de Saud e Joesley Bati sta, dono do frigorífi co, Temer é investi gado no 
Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, obstrução de Justi ça e organização 
criminosa. Na noite desta quarta-feira, o presidente viajou a São Paulo, onde se 
reuniu em seu escritório com a fi lha Maristela e Arlon Vianna.
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1) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1101, R$ 
600,00 mensais  
2) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais  
3) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 
mensais  
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Presbitero J. Loureiro de Melo 
125, R$ 280,00 mensais 
5) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis) 
6) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais  
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Candido Bastiani, R$ 600,00 
mensais  
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 359, 
centro R$ 600,00 mensais 
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
São Paulo 1560, centro, R$ 700,00 
mensais  
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Joao Leandro Barbosa 163, R$ 
490,00 mensais  
11) Terreno comercial 3.000m², 
Parque Industrial, R$ 2.000,00 
mensais  
12) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 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 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
7. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
8. Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00 
9. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
10. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00 
11. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00   
12. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
13. Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m², Rua São Paulo, 
R$ 250.000,00 
14. Casa Alvenaria 48,00m² 
terreno 275,00m², Rua Jose 
Oscar Vieira 162, Jardim Nutrimil, 
R$ 120.000,00 
15. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 
245, R$ 130.000,00 
16. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00 
17. Apartamento e sala comercial 
244,16m², terreno 196,95m², Av 
Brasil 1064, centro, R$ 600.000,00
18. Casas Novas 70m² Residencial 
do Lago R$ 110.000,00

LOCAÇÃO

VENDA

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

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.

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


