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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº059/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal que em regime de 
urgência contrate um profi ssional fonoaudiólogo para o município.
Requerimento nº060/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal que recoloque a placa 
do estádio municípal de Ribeirão Bonito cujo nome é Estádio Municipal Antonio Doreto ´´ 
Funéga`` (in memoriam).
Pedido de Informação nº026/2017 - Solicito informação ao senhor prefeito municipal 
juntamente com a equipe competente que me informe e informe a câmara municipal sobre 
o balanço da festa de aniversário de Grandes Rios, quanto foi gasto e qual empresa foi 
contratada. 

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

* VENHA SABOREAR 
NOSSO DELICIOSO 
CHOPP DE VINHO
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LINGUA DE FOGO
Na Terra do Tumati - Vendedores se acham 

machos, mas a controvércias. Três clientes do hotel 
do japa. Da calça, da sacola e das mercadorias!

Tem funcionário de Lava Jato que os cachorros 
derrubaram no chão, comeram o lanche, quebraram 
o celular e ainda deixaram de zóio roxo. Que estrago! 
Esse deve ser o cão!

Na Terra da Uva, valete do bigode estava com 
uma unha encravada  que lhe incomodava muito, toda  
vez  que calçava as botas. Por conta disso, resolveu 
ir ao médico, para ver se ele resolvia seu problema. 
Ao entrar no consultório, o médico lhe pergunta o que 
ele tinha, o qual responde prontamente: olha, doutor, 
eu tenho uma égua, uma moto, três vacas e uma 
chácara na vila rural. O doutor então diz: mas o que o 
trouxe até aqui? O gajo responde: vim de carona com 
meu compadre Paulo. O doutor então, muito calmo, 
diz: o senhor não entendeu a pergunta, o que eu quis 
dizer, é o que o senhor sente? Responde então o gajo, 
com lágrimas nos olhos: olha, doutor, o que eu sinto 
mesmo, é uma saudade danada do tempo em que eu 
morei na Fazenda Cunha... 

Na Terra do Boi, funcionário quis trocar de serviço, 
agora é vigia. Mas o menino só quer saber de dormi. 
Acorda pingaiada!

Nem viajando o nosso presidente deixa de ser 
incompetente. Tá provado, nossos presidentes, 
alem de ladrões e corruptos, emburrecem no cargo. 
Parabéns a 1ª Ministra da Noruega! Fora Temer e sua 
quadrilha!

Dito por um cidadão revoltado - Tem político da 
região que não respeita o cidadão, acha que está acima 

do bem e do mal. Quem paga seu salário vagabundo, 
é o povo, ele é seu patrão e você é apenas um reles 
funcionarinho do povo. Mais respeito, incompetente!

Na Terra da Madeira, moreninho das meninas 
foi fl agrado com valeti. Ele diz que é só amizade. 
Hhuuuuiii!

Valeti foi no cadeado e diz que saiu com uma 
dorzinha no cóx. Dizem as más línguas que é mais 
embaixo!

Morena lindia diz que ta na seca, que o valéti não 
água mais a jandira  Tamo ai de regador na mão, é só 
chamar. Tem gente que não gosta!

Menino alegre ta revoltada com o loiro do zóio 
verde, que sumiu e não deu mais notícias. Quem tiver 
notícia, avise a menina! Ela ta na fi ssura!

Tem prefeitura da região em que o Lalau não 
comparece. Tá recebendo sem trabaiá. Dinheiro de 
trouxa (povo) é festa de malandro!

Na Terra do Boi, Gordinho invocado, ta 
desaparecido. Onde anda a margarida? Vota 
Coriolano!

Dito por um valeti num buteco – Era muito bonita, 
era a mais bonita, fui com tudo e me ferrei. A árvore 
era linda, mas o fruto, bem o fruto, não era bom, enchi 
a mão. Meu Deus! Fuja loko!

Vigia pingaiada, alem de dormir em serviço, leva 
amigo de litrão pras festas e na hora do UFC, deixa o 
amigo sozinho. Amigo só no litrão!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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Posto do Cleto

trouxa (povo) é festa de malandro!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 26/06 a 02/07

FHC defende mais privatizações contra 
corrupção

Também é do esquema!
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez duras 

críticas à classe política e pediu que o Brasil amplie as 
privatizações de estatais para evitar novos casos de corrupção 
nessas companhias, após recentes escândalos na Petrobras 
e na Eletrobras, as duas maiores empresas públicas do país. 
"Nosso sistema político deu cupim nele, está todo podre, ele 
bichou, e a população percebeu isso", disse o ex-presidente, 
que participou nesta quarta-feira de evento para discutir o futuro 
da Eletrobras na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em 
São Paulo. "O que puder privatizar, privatiza, porque não tem 
outro jeito. Essa não é minha formação cultural, mas não tem 
mais jeito, ou você realmente aumenta a dose de privatização, 
ou você vai ter de novo um assalto ao Estado pelos setores 
políticos e corporativos", disse o ex-presidente. Ele ainda teceu 
elogios à gestão do atual presidente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira Jr., que assumiu a companhia em julho passado, 
pouco após o impeachment da presidente Dilma Rousseff e 
o início do governo Michel Temer. O executivo tem conduzido 
um programa de reestruturação da companhia que prevê a 
privatização de suas seis distribuidoras de eletricidade que 
atuam no Norte e Nordeste até o fi nal deste ano, além da 
venda de ativos de geração e transmissão. Mas FHC ressaltou 
que as privatizações devem enfrentar resistência de políticos 
e sindicatos, e lembrou que seria preciso garantir que estatais 
como a Eletrobras pudessem continuar com boa gestão mesmo 
com futuras mudanças de governo e de executivos.

Lula diz que desgraça tomou conta do País
De quem é a culpa? 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “a 
desgraça tomou conta desse país” desde que o presidente Michel 
Temer assumiu o poder após o impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff. Lula fez o ataque direto a Temer no domingo 
à noite, durante a posse de Wagner Santana como presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do 
Campo (SP). A semana pode ser decisiva para Lula, já que 
o juiz Sérgio Moro pode, a partir da próxima quarta-feira, 
proferir a sentença contra ele no caso do tríplex. — Antes, toda 
desgraça era culpa do PT e da Dilma. Então, demonizaram o 
partido e a presidenta, tiraram a Dilma, colocaram o (Michel) 
Temer e o que aconteceu? Aí que a desgraça tomou conta 
deste país — disse Lula, em discurso, citando o desemprego 
e exortando os metalúrgicos a “não fecharem os olhos” para 
“reconquistarem seu direito de cidadania”;  Lula fez o ataque 
direto a Temer após a entrevista de Joesley Batista à revista 
“Época”, em que o dono da JBS acusa Temer de chefi ar “a 
quadrilha mais perigosa do Brasil’. Sem citar as palavras de 
Joesley, que na mesma entrevista disse que a corrupção foi 
institucionalizada a partir do governo do PT, Lula se referiu ao 
governo Temer como “ditadura” e “governo ilegítimo”. E disse 
que Dilma, “mesmo cometendo erros”, havia sido eleita. No 
discurso, Lula aproveitou para criticar as reformas, dizendo 
que “querem jogar a crise do país em cima dos trabalhadores 
e dos aposentados”. “Mas nós temos que dizer a eles, ‘não 
tem que tirar direito de trabalhador e aposentado. Temos que 
fazer a economia crescer, gerar emprego, aumentar salários, 
ai Previdência então vai dar conta”,  afi rmou.

Fachin tira de Moro três processos contra Lula e Cunha
Tá moiando!

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato no 
Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que três processos 
envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com base 
na delação de executivos da Odebrecht sejam retirados da 
Justiça Federal do Paraná e encaminhados a outros órgãos. 
Dois casos serão enviados à Justiça Federal do Distrito Federal 
e outro para a Justiça Federal de São Paulo. Fachin também 
determinou que um processo do ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha seja enviado à Justiça Federal do DF, e0 não 
para o Paraná. As decisões de Fachin foram tomadas depois de 
pedidos feitos por Lula e Cunha. Eles não queriam que esses 
processos fi cassem sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos 
da Lava-Jato. Na avaliação deles, tais processos não têm 
relação com os desvios na Petrobras, foco da operação, e por 
isso deviam ser encaminhados para outros juízes. Em um dos 
processos encaminhado à Justiça Federal do DF, o empreiteiro 
Marcelo Odebrecht, dona da empresa que leva seu sobrenome, 
contou que Lula usou sua infl uência no governo para favorecer 
a companhia em Angola. "Tratando-se, portanto, de fatos 

que supostamente se passaram na Capital da República, já 
que nesta eram travadas as discussões que eventualmente 
benefi ciariam a atuação do Grupo Odebrecht em Angola, em 
detrimento, em tese, do Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES), devem as cópias dos termos de depoimento ser 
remetidas à Seção Judiciária do Distrito Federal para as 
providências cabíveis", argumentou Fachin. O outro trata de 
propina para as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, 
no rio Madeira, em Rondônia. No processo enviado para São 
Paulo, dois executivos da Odebrecht - Alexandrino Alencar e 
Hilberto Mascarenhas - relataram pagamentos a José Ferreira 
da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula, que receberia pagamentos 
em dinheiro da empresa. No processo relacionado a Cunha, 
executivos da Odebrecht relataram que em 11 de fevereiro de 
2015, quando ainda era presidente da Câmara, ele os chamou 
para sua residência ofi cial. Na ocasião, Cunha teria sugerido 
que a empresa contratasse a empresa de investigação privada 
Kroll para identifi car inconsistências de dois delatores da Lava-
Jato: Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. O objetivo seria 
atrapalhar as investigações.

Ministro do TSE é acusado de agredir a esposa
Esse é o naipe deles!

Elida Souza Matos, esposa do Ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Admar Gonzaga Neto, registrou uma denúncia de 
violência domésticacontra o marido na madrugada de sexta-feira 
(23/6). A ocorrência aconteceu na 1ª Delegacia de Polícia (Asa 
Sul) em Brasília. O jornal Metrópole apurou que a Polícia Militar 
foi acionada e a levou à delegacia. Aos ofi ciais, Elida teria dito 
que a agressão lhe causou um ferimento no olho e aconteceu 
após uma discussão em casa, no Setor de Mansões Dom Bosco, 
no Lago Sul. Segundo ela, o marido, com quem convive há dez 
anos chegou a dizer, você não serve nem pra pano de chão. A 
mulher ainda acusou o magistrado de ter lhe jogado enxaguante 
bucal. À publicação, testemunhas afi rmaram que Gonzaga seria 

uma pessoa controladora e usaria seu status de ministro, para 
subjugar a vítima, que é dona de casa. O delegado adjunto do 
1o DP, João Ataliba de Nogueira Neto, confi rmou o registro da 
ocorrência, mas explicou que a denúncia corre em sigilo de 
Justiça por se enquadrar na Lei Maria da Penha e envolver 
um personagem com foro privilegiado. O caso segue agora 
para o Supremo Tribunal Federal. Procurada, a assessoria do 
gabinete do ministro Admar Gonzaga afi rmou que ele não irá se 
pronunciar. O magistrado assumiu a vaga deixada pelo ministro 
Henrique Neves no TSE em nomeação assinada no dia 31 de 
março deste ano. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Eleitoral, professor, palestrante e autor de livros.

PF conclui perícia de áudio da conversa entre Joesley e Temer
Baton na cueca!

A Polícia Federal concluiu na sexta-feira o laudo da perícia 
das conversas gravadas secretamente pelo dono da JBS, 
Joesley Batista, em um encontro não ofi cial que ele teve com 
o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de 
março. O resultado da análise foi encaminhado ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator da 
Operação Lava Jato na Corte. O laudo era a parte que faltava 
ao inquérito parcial enviado na última segunda-feira. Apesar de 
o relatório não estar completo, a PF entendeu que já há indícios 
de materialidade da prática de corrupção passiva pelo presidente 
e seu ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures 
(PMDB-PR), que está preso em Brasília. “Resultam incólumes 
as evidências que emanam do conjunto informativo formado 
nestes autos, a indicar, com vigor, a prática de corrupção passiva”, 

escreveu a PF. O controverso diálogo foi entregue por Joesley 
como prova do que ele relatou na delação premiada fi rmada 
com a Procuradoria-Geral da República e homologada pelo 
STF. O acordo gerou a investigação contra Temer por corrupção 
passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa, e garantiu 
ao empresário o perdão por todos os crimes confessados até 
aquele momento. No áudio, Joesley fala sobre iniciativas que 
estaria tomando em relação ao deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), que está preso em Curitiba desde outubro 
de 2016 e já foi condenado a 15 anos de prisão pelo juiz Sergio 
Moro. O executivo diz que havia “zerado as pendências” e que 
estava “de bem” com Cunha. Temer, então, responde: “É, tem 
que manter isso, viu?”.

PF apreende jóias de Adriana Ancelmo no Rio de Janeiro
Ta tudo jóia!

A Polícia Federal realizou uma operação nas ruas da zona 
sul do Rio de Janeiro na manhã de sexta-feira (23) para cumprir 
dois mandados de busca e apreensão. De acordo com o UOL, 
trata-se de uma operação complementar às investigações da 
Lava Jato. Os agentes estavam em busca de jóias de Adriana 
Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que estariam 
desaparecidas. A PF tenta reaver 149 jóias, de um total de 189, que 
teriam sido comprados como uma forma de lavar dinheiro oriundo 
de corrupção. Segundo informações, pelo menos 15 jóias foram 

apreendidas em endereço ligados a mulher do ex-governador do 
Rio. Os alvos foram um apartamento no Jardim Botânico, onde 
vive a ex-governanta de Adriana, Gilda Maria de Souza Vieira 
da Silva, e um prédio em Ipanema, onde mora Lucia Ancelmo 
Mansur, irmã da ex-primeira dama. O apartamento da cunhada 
do ex-governador, em Ipanema, foi vasculhado pelos agentes 
da PF. Segundo as investigações, algumas jóias apreendidas 
foram compradas por Adriana e teriam sido dadas de presente 
a uma sobrinha, fi lha de Nusia.

Farmácia Santa Maria
99951-9891
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
escoriação na cabeça, ao se levantar não visualizou mais o autor. O 
aposentado precisou ser socorrido pelo SAMU Faxinal. O segundo assalto 
foi contra um outro cidadão de nome Camilo. O morador disse que chegava 
em casa, do trabalho, às 21:30 horas, quando ele e sua esposa foram 
surpreendidos por dois meliantes armados. Eles subtraíram uma carteira 
com dois talões de cheques do banco Bradesco, R$ 1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais) em dinheiro, um molho de chaves contendo todas as 
chaves da residência e de um veículo GM/Prisma. Também foi roubado 
um aparelho de telefone celular da marca Samsung modelo J2. A PM 
mostrou para o dono da casa, um álbum de suspeitos que tem agido em 
Faxinal, sendo que um dos acusados, de nome José Carlos Rodrigues, 
o Sapinho, foi supostamente reconhecido. Mais tarde foi detido, um outro 
rapaz de nome André, o qual não foi reconhecido, e por isso foi liberado.

Fazendeiro localiza boi roubado em Rio Branco do Ivaí
O Delegado de Polícia Civil, de Grandes Rios, vai apurar uma 

denúncia de receptação e furto de gado em Rio Branco do Ivaí, na 
Fazenda Franco, ou Fazenda Disfranco, ocorrido em 2015. O caso foi 
descoberto, na quinta-feira, dia 22 de junho, de 2017, quando o dono da 
fazenda emprestou um embarcador para um cidadão conhecido como 
Andorinha, de nome Ademilson Aparecido da Silva, de 46 anos e outro 
agricultor de 56 anos, para que eles pudessem embarcar alguns bois, 
momento em que o fazendeiro percebeu que entre os animais estava 
um boi que havia sido furtado de sua propriedade, inclusive ainda estava 
com a mesma marca. Ao perceber o fato, ele chamou a Polícia Militar, 
que tomou as devidas providências. Os acusados foram encaminhados  
para a Delegacia. Andorinha, acusado de envolvido com o furto, inclusive 
já teria trabalhado na Fazenda, nega o crime, já o outro homem, disse 
a Polícia Civil, que sequer morava na região quando o boi foi furtado e 
jamais teve envolvimento com qualquer tipo de delito, e que vai provar 
sua inocência.

Foragido de Londrina é preso em Faxinal
Em Faxinal, na segunda-feira, dia 19 de junho, por volta das 10 horas 

da manhã, dois policiais militares, sempre muito atentos e que naquele 
momento estavam de folga, passaram por uma das ruas e visualizaram 
um homem com as mesmas características de um foragido da cidade de 
Londrina. Imediatamente foi acionado o Pelotão local, e na abordagem 
ao rapaz, foi verifi cado que havia um mandado de prisão em desfavor 
de Fabiano Ferreira Maia Amâncio, por acusação de roubo. Com ele 
havia uma mochila vazia, dois celulares e R$ 2.382,00 reais, que ele 
disse ser resultado da venda de perfumes, porém há denuncias de que 
Fabiano estaria vendendo drogas. O rapaz recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado a Delegacia de Polícia Civil. Ele negou a prática de crimes. 

Gol roubado é recuperado em Mauá da Serra 
A Polícia Militar de Mauá da Serra, através dos soldados, Fernandes 

e Moreira, recuperou no dia 20 de junho, de 2017, um veículo Gol, cor 
preta, com placas AUA-3657 de Ortigueira, ano 2011 modelo 2012. "A 
equipe policial, em patrulhamento pela zona rural de Mauá dá Serra, 
visando coibir ações criminosas nas propriedades rurais, avistou um 
veículo gol de cor preta em situação suspeita, próximo a plantação. Ao 
se aproximar do mesmo, verifi cou-se que o referido veículo se encontrava 
sem algumas peças. Em seu interior, foi encontrado o se CRLV, o qual foi 
checado, deu alerta de roubo na cidade de Ortigueira na data de 19 de 
junho. Diante dos fatos, foram informadas as autoridades competentes, 
bem como seu proprietário", informou o policial Fernandes. O Gol foi 
roubado de um morador da Serra do Leão, que fi ca próximo ao Pedágio, 
entre Ortigueira e Mauá da Serra. 

Acidente no Chicote
Ocorreu um acidente na Serra do Chicote, em Grandes Rios, trecho que 

liga com Rio Branco do Ivaí. Segundo o 2º sargento Irmani, comandante 
do Posto Rodoviário, do Porto Ubá, um caminhão apresentou um problema 
no rodado e tombou com carga de madeira, causando apenas danos 
materiais. O veículo de carga é um Caminhão Mercedes Benz, 1718 com 
placas ATU-6537, de Cianorte.

Homem entra na prefeitura e furta aparelho celular 
A Polícia Civil, de Faxinal, informou que fi cou preso na cadeia pública, 

o indivíduo de nome Diego, morador de Apucarana. Ele foi detido após, na 
cara de pau, furtar um celular de dentro da Prefeitura de Faxinal. Segundo 
a Polícia Militar, na quinta-feira (22/06), uma funcionária relatou que um 
jopvem, alto, trajando camiseta preta, calça jeans e chinelo de dedo, 
havia entrado em sua sala, na Prefeitura, e furtado de cima da mesa, 
um celular. Com as características do autor, a equipe da PM realizou 

 Acidente próximo a Faxinal na PR 272 
Na manhã de sábado, dia 24 de junho, de 2017, a Polícia Rodoviária do 

Porto Ubá, através do sargento Carneiro e Soldado Costa, foi acionada para 
atender um acidente na Rodovia PR 272, saída de Faxinal para Cruzmaltina. 
Segundo informações, um veículo de passeio, desgovernadou, rodou 
e bateu a traseira na frente de uma carreta. Mais tarde, o condutor do 
caminhão, foi identifi cado como Nivaldo José de Almeida, de 68 anos, 
o qual dirigia um Mercedes Benz, de Arapuã. Já o carro, era um Corsa 
com placas de Califórnia, condutor Silco Xavier de Oliveira, de 40 anos. 
Segundo um motorista, que passava pelo local, por pouco não houve 
uma colisão frontal.  Apenas o condutor do Corsa se feriu levemente. 

Alunos são fl agrados com faca em Mauá da Serra 
A Polícia Militar foi acionada para comparecer em um Colégio, 

onde havia denúncia de um aluno portando uma faca. Já dentro do 
estabelecimento, foi acionada a presença do Conselho Tutelar. Nas salas 
suspeitas, foram orientados os alunos para que aquele que estivesse 
portando a faca devolvece, como isso não ocorreu, as bolsas foram 
revistadas e foram encontrados, duas facas com dois alunos de 14 anos, 
e outro com maços de cigarro. Ambos foram apreendidos e entregues 
aos seus pais. Segundo a PM, um estudante pulou o muro do Colégio e 
saiu correndo, não sendo possível sua abordagem e nem se sabe porque 
ele fugiu. Todas as providências foram tomadas. Neste mesmo colégio, 
há algum tempo, outros alunos foram apreendidos com armas brancas, 
simulacros e outros objetos. 

Mais um veículo de Ortigueira encontrado em Mauá 
Mais um veículo roubado em Ortigueira, foi recuperado em Mauá da 

Serra, neste dia 21 de junho, de 2017. Segundo informações da Guarda 
Municipal, houve um telefonema para a Polícia Militar, informando que 
havia um veículo abandonado no bairro Alto da Serra do Cadeado. Como 
os soldados de plantão, estavam em outra ocorrência, acionaram os 
agentes da Guarda, que prontamente foram verifi car os fatos. "Chegando 
ao local, foi constatado a veracidade da informação. Feito a averiguação 
do veículo, e se tratava de uma EcoSport de cor branca, ano 2016/2017, 
com queixa de furto roubo em Ortigueira há alguns dias atrás. O veículo 
tinha placas clonadas de outro carro da cidade de Rolândia", informou o 
Dione da Guarda Municipal. No dia 20 de junho, os soldados, Fernandes 
e Moreira, já havia encontrado um Gol 2011, roubado na Serra dos Leões, 
também em Ortigueira. 

Corpo de Tamarana é de jovem de Mauá da Serra
A Polícia Militar de Tamarana confi rmou detalhes do corpo de um 

jovem encontrado morto na zona rural. O cadáver foi localizado às 
margens da rodovia, no meio de uma mata da Fazenda Santa Maria, 
mais precisamente no Km 11 da Rodovia PR-445 entre Mauá da Serra a 
Tamarana. "Uma denúncia, diz que o corpo parece com o de um jovem, 
cuja mãe estava à procura do fi lho na vizinha cidade de Mauá da Serra. O 
padrasto foi avisado e fi cou de ir até o IML para confi rmar", disse o soldado 
R. Lopes. Ele também afi rmou que o corpo estava com uma marca de 
disparo de arma de fogo nas costas. A Polícia Civil, de Londrina, Distrito 
que responde pela Delegacia de Tamarana, instaurou um inquérito para 
averiguar detalhes e investigar o crime. Foi confi rmado que realmente o 
corpo é mesmo de Fábio Junior Gomes, que era procurado pela família.

Criança morre afogada na cidade de Rosário do Ivaí 
Uma fatalidade deixou a cidade de Rosário do Ivaí enlutada. Uma 

criança, de aproximadamente dois anos, morreu afogada em uma mina 
d`água, no quintal da residência da família. Segundo informações, o 
pequeno Kaike Marcelino, um lindo garoto, fi lho do casal Ronaldo e Ana 
Cristina Marcelino, moradores de uma residência que fi ca próximo ao 
Campo de Futebol (Campão), estava brincando quando desapareceu. 
Os parentes começaram uma busca e logo perceberam que ele havia 
caído dentro da referida mina que era coberta por algumas tábuas de 
madeira. O corpo foi retirado, ainda houve tentativa de socorro, mas o 
pior já havia acontecido. As autoridades competentes foram acionadas 
para tomar as devidas providências. 

Assaltos registrados no perímetro urbano de Faxinal 
A Polícia Militar de Faxinal informou que dois assaltos foram registrados 

na noite de terça-feira, dia 20 de junho, de 2017, no perímetro urbano. 
No primeiro caso, a vítima é um idoso de 87 anos. Ele relatou que, por 
volta das 20:30 horas, estava deitado em sua cama, quando um indivíduo 
conhecido em seu bairro como Chapa, chutou a porta de sua residência e 
no interior, tomou posse de um botijão de gás. O aposentado, saiu atrás 
do autor e o alcançou, porém foi empurrado, caindo no chão e sofrendo 

patrulhamento, nas imediações, quando visualizou um rapaz com as 
mesmas características. Foi dada voz de abordagem e ao realizar busca 
pessoal, foi encontrado com ele o objeto do furto. Diego confessou o 
delito, por isso, fi cou preso.  

Jovem é detido acusado de embriaguez ao volante
Em Borrazópolis, um jovem de 34 anos, de nome Alexsandro Guerra 

dos Santos, foi detido em 20 de junho, às 23 horas. A PM fazia patrulhamento 
quando avistou um veículo VW/Passat, de cor verde, placas da cidade de 
Borrazópolis e seu condutor dirigia em zigue zague, chegando a parar na 
contramão. Ao perceber a presença da equipe, desembarcou rapidamente, 
mas recebeu voz de abordagem. Ele não acatou e tentou entrar para 
dentro da residência, ao ser contido gritava a sua esposa informando 
que era agredido pela PM. O jovem não possuía carteira de habilitação. 
Diante dos fatos constatados, o veículo foi encaminhado até o pátio do 
Destacamento local e o condutor até a 53ª Delegacia Regional de Faxinal, 
para as devidas providências. “Perguntado se o mesmo ingeriu bebida 
alcoólica, este afi rmou que sim, que bebeu várias cervejas. Oferecido 
o teste do bafômetro, ele optou por fazer, sendo que o aparelho aferiu 
a medida constatada de 0,39mg/l, sendo o valor considerado 0,35mg/l 
comprovando o crime de trânsito”, informou o Boletim de Ocorrências 
confeccionado pelos soldados de plantão.

Morador do Primavera tem casa arrombada 
Um agricultor Antides Ferreira Reis, que reside entre o Bairro 

Rural Monte Alto e distrito de Primavera, que pertence ao município de 
Cruzmaltina, teve sua casa arrombada. O registro do boletim de ocorrências 
foi feito na manhã de terça-feira, dia 20 de junho, de 2017, no Destacamento 
da PM. O cidadão contou que saiu na tarde do dia 19 de junho, às 17 
horas, e voltou duas horas depois, quando encontrou a porta arrombada. 
Do interior da residência foram levados: um  botijão de gás; uma mala de 
viagem na cor marrom com rodinhas; um rádio de veículo; telefone celular 
marca Samsung na  cor preta e com chip da operadora Tim; um par de 
sapatos na cor preta; cobertor de casal; bomba de passar veneno marca 
jacto 20 litros; e um talão de cheques da Cooperativa Sicredi, agência 
de Faxinal, contendo 20 folhas, do número 000381 ao 000400 em nome 
do próprio morador, senhor Antides Ferreira Reis. 

Mulher assaltada na Estrada do Barreirinho
Uma mulher foi assaltada, no quintal de sua residência, no dia 21 de 

junho, em Faxinal. Ela contou que por volta das 16 horas, na Chácara do 
Areião, na Estrada Barreirinho, foi surpreendida por um individuo, que 
portava uma arma de fogo, o qual deu voz de assalto levando sua bolsa 
com alguns pertences. O homem arrastou a vítima, forçando-a a entrar 
em sua residência, em seguida fugiu. Com a chegada da Polícia Militar, 
buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Moto abandonada é recuperada
Na Rua Santos Dumont, próximo ao Lago Saracura, a PM em 

patrulhamento, visualizou uma motocicleta Honda de cor preta com tanque 
de combustível na cor chumbo, sem placa. Ao realizar a checagem foi 
constatado que o chassi estava suprimido. Todas as providências foram 
tomadas em relação ao fato.

Homem é detido acusado de embriaguez ao volante 
Mais um caso de embriaguez ao volante, ocorreu em Faxinal. Policiais 

militares autuaram um homem de 43 anos, no sábado, dia 24 de junho, às 
23:50 horas, na Rua Antonio Garcia da Costa. "A equipe, em patrulhamento 
a avistou um Fiat Uno cor cinza, e com placas AGT-5897 com os faróis 
apagados, durante à noite, sendo abordado para orientações, foi constatado 
que o condutor apresentava sinais de embriaguez, vermelhidão nos olhos, 
difi culdade no equilíbrio, desordem nas vestes e fala desconexas, sendo 
oferecido ao mesmo, o teste do etilômetro", informou a PM. O referido 
teste aferiu, 0,94 mg/l, valor considerado 0,86 mg/l, por isso, foi dada 
voz de prisão por embriaguez ao volante e encaminhado o detido para 
a 53ª Delegacia Regional de Polícia, para procedimentos pertinentes. O 
veículo foi recolhido ao pátio do Destacamento de Faxinal.

Acusado de crimes na região é preso em Mauá da Serra 
No sábado, dia 24 de junho, de 2017, a Polícia Militar efetuou uma 

prisão em Mauá da Serra. Segundo informações, durante patrulhamento, 
os soldados sempre atentos e antenados para garantir a segurança da 
comunidade, perceberam, em atitude suspeita, o motorista de um Golf com 
placas CTH-3055, que era conduzido por Valdomiro Fogaça Gonçalves. 
O mesmo tinha um mandado de prisão expedido pela Comarca de 
Grandes Rios, por isso, foi preso e levado para a delegacia de origem 
da ordem de prisão.
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O prefeito llton Shiguemi Kuroda, do PSC, de Rosário do 
Ivaí, criticou a postura de alguns vereadores, que na noite 
de 21 de junho, de 2017, reduziram, em segunda votação, 
o percentual dos recursos livres. Os parlamentares, na 
administração passada, aprovaram 30% de recursos livres, 
valor que o prefeito pode utilizar na dotação orçamentária sem 
precisar pedir autorização para o legislativo, e agora derrubaram 
este percentual para apenas 5%. "Eles estão percebendo o 
grande trabalho que estamos fazendo e querem engessar 
o meu governo, criando burocracias desnecessárias. Nossa 
administração tem se destacado por causa da transparência 
e da prestação de contas ao cidadão, aprovar esta medida, é 
uma perseguição a mim, Kuroda, mas que está prejudicando 
a população, porque vamos fi car limitados a vontade dos 
vereadores e muita vezes, impedidos de realizar benfeitorias", 
disse o Prefeito. Como a sessão de votação foi marcada para 
o início da noite de quarta-feira, dia 21 de junho, o Prefeito 
convocou os moradores a comparecer na Casa de Leis e 
demonstrar a indignação com a postura politiqueira daqueles 
que torcem para o "quanto pior, melhor". A sessão da Câmara 
de 21 de junho, contou com a casa lotada e muito polêmica.  

Berimbau 

 Prefeito Kuroda critica vereadores em 
Rosário do Ivaí

Mesmo com a Câmara lotada, vereadores 
aprovaram a redução, para 5%, dos recursos 

livres na "dotação orçamentária"

O Paraná iniciou no dia 15 deste mês o período do vazio 
sanitário da soja, medida que busca proteger a lavoura 
da ferrugem asiática. Por 90 dias, até 15 de setembro, os 
produtores não podem cultivar o grão ou permitir a presença 
de plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento, 
conforme determina uma portaria da Adapar, Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná. O gerente de Sanidade Vegetal da 
Adapar, Marcílio Martins Araújo, explicou que a medida retarda 
o aparecimento dos primeiros focos da ferrugem asiática na 
cultura de verão. A partir de 16 de setembro, os produtores 
já podem iniciar o plantio das lavouras, que segue até 31 de 
dezembro, período chamado de calendarização do plantio. 
A calendarização busca evitar as aplicações sistemáticas e 
sucessivas de fungicidas para os focos mais tardios da doença. 
Araújo disse que essas medidas evitam a aplicação constante 
dos produtos e contribuem para que a soja permaneça como 
uma cultura importante no Estado. O Paraná bateu o recorde 
na colheita de soja na safra 2016-2017, com a produção de 
mais de 19 milhões de toneladas do grão. De acordo com o 
gerente de sanidade, além de fi scalizar as propriedades nesses 
90 dias, a Adapar também busca conscientizar os produtores 
sobre a importância de manter as lavouras limpas no período. 

Paraná adota vazio sanitário da soja

Em uma reunião tensa, a Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado rejeitou, por 10 votos a 9, o texto principal 
da reforma trabalhista. Apesar da decisão marcar a primeira 
derrota do governo na tramitação do projeto, o texto segue 
normalmente para a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ). O placar surpreendeu governistas e a própria oposição. 
Senadores governistas trabalhavam com a expectativa de que 
o texto pudesse ser aprovado por placar de 11 a 8 ou com 
vantagem de 12 a 8, conforme o quórum da votação. Com a 
rejeição do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou em 
votação simbólica o voto em separado do senador Paulo Paim 
(PT-RS). Esse será o documento chancelado pela CAS que 
acompanhará o projeto que altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). O parlamentar já havia apresentado voto em 
separado – espécie de relatório alternativo ao ofi cial. O nome 
do senador gaúcho foi aprovado pelos demais e, assim, o voto 
em separado de Paim foi submetido. Em votação simbólica, o 
texto foi aprovado pelo quórum da CAS. O texto segue agora 
para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o relator 
é o senador Romero Jucá (PMDB-RR). Se aprovada, segue 
para o plenário, onde todos os senadores darão a palavra fi nal 
para uma das matérias prioritárias do governo.

Comissão do Senado rejeita parecer sobre 
reforma trabalhista

O presidente Michel Temer foi colocado em uma saia justa 
na sexta-feira durante encontro ofi cial com a primeira-ministra 
da Noruega, Erna Solberg, em Oslo. A premiê teceu duras 
críticas sobre a corrupção no país e repreendeu o Brasil pelo 
aumento do desmatamento das fl orestas tropicais, durante 
entrevista conjunta após a reunião. Solberg ainda anunciou que 
seu governo irá reduzir o investimento no fundo de proteção 
da Floresta Amazônica. “Estamos preocupados com a Lava 
Jato. É preciso fazer uma limpeza e encontrar uma solução”, 
afi rmou Solberg a jornalistas, ao lado de Temer. Segundo ela, 
o Brasil vive uma época de desafi os e turbulência. Atualmente, 
a Noruega também investiga empresas que teriam pagado 
propina a ex-diretores da Petrobras e executivos que manteriam 
contas no exterior. Temer, desconcertado com as críticas da 
premier, se confundiu ao tomar a palavra para seu discurso. 
Em vez de anunciar sua visita ao Parlamento norueguês e 
seu encontro com o rei do país, o peemedebista disse que 
iria ao “Parlamento brasileiro” e falaria com o “rei da Suécia”. 
Mesmo com os comentários de Solberg, porém, Temer tentou 
convencer a Noruega de que o Brasil não passa por uma crise. 
“As instituições funcionam com regularidade extraordinária e 
liberdade”, afi rmou. “A democracia é algo plantado formalmente 
pela Constituição e praticada na realidade”.

Premiê da Noruega cobra limpeza a Temer
Que vergonha!

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu 
a prorrogação por 60 dias do prazo para a conclusão das 
investigações no âmbito de dois inquéritos instaurados contra 
o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) com base na 
delação da Odebrecht. Um dos casos diz respeito à acusação 
de que o senador recebeu, em 2014, valores indevidos pelo 
grupo Odebrecht para a sua campanha eleitoral. De acordo 
com delatores, os pagamentos teriam sido feitos de forma 
dissimulada por meio de contratos fi ctícios fi rmados com a 
empresa PVR Propaganda e Marketing Ltda. "O prazo inicial 
concedido de 30 dias para conclusão da investigação mostrou-se 
insufi ciente para apuração adequada dos fatos, razão pela qual 
a autoridade policial requereu a sua prorrogação. O pedido 
da autoridade policial merece acolhida, haja vista existirem 
diversas medidas investigatórias ainda pendentes”, escreveu 
o procurador-geral da República. No outro inquérito, Aécio é 
investigado por ter solicitado, segundo delatores, o pagamento 
de vantagens indevidas para a campanha eleitoral de Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) ao governo de Minas Gerais em 2010. 
Delatores revelaram que, a pedido de Aécio, pagaram R$ 
5,4 milhões em “vantagens indevidas” para a campanha de 
Anastasia. Aécio nega as acusações.

Janot pede mais 60 dias para conclusão de 
investigações contra Aécio

Porque não 20 anos? Sempre lenta!

O ex-deputado Eduardo Cunha estaria há mais de um mês 
escrevendo à mão os termos de uma proposta de delação 
premiada, de dentro da sua cela de prisão, segundo a Folha de 
S.Paulo. Cunha escreve, em folhas brancas soltas, as histórias 
que quer contar ao Ministério Público, em um acordo de delação 
negociado no âmbito da Lava Jato. Entre as histórias que o 
ex-deputado pode revelar, haveria um suposto esquema de 
propina para liberação de verbas do Fundo de Investimento 
do FGTS. Segundo a reportagem, o trabalho começou na 
segunda semana de maio. No dia 20 do mês passado, ele 
tinha dito a advogados que não teria “estômago” para fazer 
delação premiada. Segundo pessoas próximas de Cunha, ele 
resolveu mudar de ideia em relação a um acordo depois de 
saber que Lucio Funaro, apontado como seu operador, também 
resolveu fazer delação. Ainda na semana passada, Eduardo 
Cunha prestou depoimento à Polícia Federal negando ter sido 
procurado para fazer delação. No mesmo depoimento, também 
negou as implicações da delação de Joesley Batista, afi rmando 
que seu silêncio “nunca esteve à venda” e dizendo que não 
estava recebendo dinheiro para não contar o que sabe.

Cunha escreve à mão os termos de delação 
premiada
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COLUNA SOCIAL
Os alunos da APAE de Rosário do Ivaí participaram dos Jogos 

Escolares do Paraná que aconteceu na cidade de Manoel Ribas 

e estão recebendo os parabéns pela brilhante participação, pelo 

2° lugar no futsal masculino A e pelas medalhas de ouro, prata 

e bronze conquistadas em várias categorias de atletismo. Ao 

todo 30 atletas da entidade participaram das competições e os 

mesmos foram acompanhados pelos professores de educação 

física Vanessa e Robson.

Parabéns a todos pelo empenho!

- 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)

Confraternização na AGM em Grandes Rios, do 
amigo empresário Eliseu 

Os vendedores, Claudiomiro, Gilmar e Ligeirinho tomando um Chopp de Vinho da Fabrica 1, no Beer Serve 
em Faxinal. Eu recomendo!

Bar do Tonhão em Faxinal
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

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

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

Senhor (a) Contribuinte (s)
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.

Casais Apaixonados!!
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Brasil está preparado para ter um presidente negro?
Costumeiramente cotado para ser candidato à Presidência da República, 

Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afi rmou 
que está menos propenso a disputar o planalto em 2018 e questionou: “Será que 
o Brasil está preparado para ter um presidente negro?”. As declarações foram 
dadas à coluna da jornalista Mônica Bergamo, publicada na edição de quinta-
feira do jornal Folha de S.Paulo. Há cerca de quinze dias, o ex-magistrado, que 
ganhou repercussão nacional ao ser o relator do julgamento do Mensalão, em 
2012, admitiu que a decisão de se fi liar a um partido e articular uma candidatura 
estava na esfera de deliberação. Ele declarou que já havia conversado sobre 
a questão com líderes de dois ou três partidos políticos, citando a ex-ministra 

Marina Silva (Rede), outra possível candidata, e o PSB, que teve Marina como candidata em 2014. O PSB foi o principal partido 
da base aliada do presidente Michel Temer(PMDB) a romper com o governo após a divulgação das delações premiadas do grupo 
JBS. Apesar da hesitação, a jornalista informa que Joaquim Barbosa se reuniu recentemente com um grupo de artistas, entre 
eles os cantores, Marisa Monte e Caetano Veloso, os atores, Lázaro Ramos e Thiago Lacerda, a apresentadora Fernanda Lima 
e a atriz Fernanda Torres, além de políticos, como o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o deputado Alessandro Molon 
(Rede-RJ). Segundo a coluna, até o PT, partido que teve políticos importantes condenados por Barbosa no STF, sondou o juiz 
aposentado. Aos interlocutores, ele pontuou que não tem dinheiro nem ninguém atrás de mim com recursos, o que difi cultaria 
uma campanha presidencial. O magistrado também pontua que goza dessa liberdade na sua plenitude, de poder falar e fazer o 
que quiser, o que torna ele mesmo o maior obstáculo à ideia. No entanto, ao admitir a possibilidade há quinze dias, deixou claro 
que se considera alguém,um cidadão brasileiro, um cidadão pleno, há três anos livre das amarras de cargos públicos”. Sobre a 
questão racial, no entanto, ele pode estar enganado. Segundo o Museu Afro Brasil, ligado à Secretaria de Cultura de São Paulo, 
o país já teve um presidente negro, Nilo Peçanha, que era vice-presidente e assumiu o cargo em 1909, após a morte de Afonso 
Pena. De acordo com o material do museu, Peçanha governou até o fi m do mandato, por dezessete meses, tendo como lema 
de governo a expressão “Paz e Amor”.

Álvaro Dias anuncia candidatura à presidência da república
O pré-candidato à Presidência da República pelo partido Podemos, senador 

paranaense Alvaro Dias, esteve em visita ao presidente do Grupo Bandeirantes, 
João Carlos Saad, em São Paulo, oportunidade em que anunciou sua intenção 
em se candidatar ao Palácio do Planalto, comunicando inclusive, que a assinatura 
de lançamento será no dia primeiro de julho, em Brasília. Alvaro Dias esteve 
acompanhado do empresário e suplente de Senador, Joel Malucelli, presidente 
da Rede Band no Paraná e jornal Metro Curitiba e Maringá. 

Corte francesa condena Paulo Maluf a três anos de prisão
No Brasil ta livre!

A Corte de Apelações de Paris condenou o deputado Paulo Maluf (PP/SP) 
a três anos de prisão e multa de 200 mil euros por lavagem de dinheiro. Sua 
esposa, Silvia, também foi condenada a três anos, com multa de 100 mil euros. 
Em 2015, o ex-prefeito de São Paulo (1993-1996) já havia sido condenado pela 
Justiça em Paris por lavagem de dinheiro. Os crimes ocorreram entre 1996 e 
2003. Numa primeira instância, ele pegou 3 anos de prisão, além de Maluf, a 
Justiça francesa condenou sua mulher Sylvia Lutfalla Maluf e o fi lho mais velho 
do casal Flávio Maluf, pelo mesmo crime. A sentença determinou ainda o confi sco 

de 1,8 milhão de euros em contas do deputado e de seus familiares. Foram impostas, ainda, multas à família que somam 500 
mil euros. A defesa de Maluf apresentou um recurso na Corte de Apelações de Paris, que, só em março deste ano, começou a 
julgar o caso. Uma decisão estava prevista para sair no dia 9 de maio. Mas, na ocasião, os três juízes indicaram que não havia 
ainda um consenso sobre a sentença e um primeiro adiamento foi anunciado. A nova data para a sentença seria 30 de maio. 
Na terça-feira (20), uma vez mais sem consenso, os juízes optaram por mais um adiamento. A sentença menciona diretamente 
obras do túnel Ayrton Senna e da Avenida Água Espraiada, sob suspeita de superfaturamento. O parlamentar e seus familiares, 
segundo a Justiça francesa, são acusados de enviar o dinheiro dos crimes para empresas offshore e contas em bancos no exterior.

O prefeito Gerôncio vem fazendo um grande trabalho no 
setor rodoviário do município de Rio Branco do Ivaí. Com uma 
equipe competente, o prefeito vem realizando um trabalho 
exaustivo na malha viária rural do Município, como na construção 
de um bueiro no bairro Água Perigosa. “Juntamente com o chefe 
do setor e vice-prefeito, João Franco e toda equipe, estaremos 
sempre ao lado do homem do campo, apoiando no que estiver 
ao nosso alcance”, disse o prefeito Gerôncio. A Balsa Augusta 
Delfi no, que liga Rio Branco do Ivaì á Ariranha do Ivaì pelo 
Rio Ivaì no Distrito de Porto Espanhol, já está funcionando 
normalmente, após 2 semanas interditada devido as fortes 
chuvas que caiu na região, aumentando o nível e volume de 
água. Segundo o funcionário Nildo, que é responsável pela 
travessia. O transporte de veículos voltou a ser normalizado, 
graças ao esforço e bom trabalho dessa administração.

Gerôncio faz um grande trabalho no setor 
rodoviário 

O empresário Ricardo Pernambuco, dono da Carioca 
Engenharia, confi rmou ao juiz Vallisney de Souza, da 10.ª Vara 
Federal do Distrito Federal, que pagou cerca de R$ 13 milhões 
em propina ao deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 
Os repasses, efetuados por meio de transações no exterior, eram 
referentes à atuação do peemedebista em favor da empresa 
na liberação de valores do Fundo de Investimento do FGTS 
(FI-FGTS) para as obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A 
informação já havia sido revelada pelo empresário no seu acordo 
de colaboração premiada assinado com a Procuradoria-Geral 
da República. "Pedi a meu fi lho pra fazer contato com o Cunha. 
E o deputado disse que era isso mesmo, que tinha que pagar 
em 36 meses", informou Pernambuco sobre o contato com o 
ex-deputado após ser avisado por executivos da Odebrecht e da 
OAS sobre a necessidade do pagamento. As três empresas foram 
responsáveis pelas obras do Porto Maravilha. A intervenção de 
reurbanização do porto do Rio de Janeiro foi executada dentro 
do pacote para as Olimpíadas de 2016. O projeto incluía a 
abertura de ruas, túneis e a construção de museus.

Dono da Carioca Engenharia relata propina a 
Cunha

O rei da propina!

Aumento na conta de luz no Paraná
Fumu ni nóis!

As tarifas de energia da maior parte dos consumidores do Paraná, atendidos 
pela Copel, tiverão aumento médio de 5,85% desde sábado, 24 de junho, autorizou 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na terça-feira, 20 de junho. A 
Copel atende a 4,5 milhões de unidades consumidoras no estado do Paraná. O 
faturamento médio anual da distribuidora é de R$ 9,5 bilhões. Segundo a agência, 
o aumento médio para os consumidores residenciais da Copel, abastecidos em 
baixa tensão, será de 6%. Para os consumidores industriais, atendidos em alta 
tensão, será de 5,62%, também na média. Já os consumidores de energia da 

Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), que atende 49 mil unidades consumidoras no interior do Paraná, terão suas 
tarifas reajustadas em 13,34%, a partir do dia 29 de junho. A alta média para os consumidores industriais da Cocel será de 10,29%.
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É difícil defi nir amigo

Amigo é quem lhe dá um pedacinho do chão, quando é de 
terra fi rme que voce precisa, ou um pedacinho do céu, se é o 
sonho que lhe faz falta. Amigo é mais que ombro amigo, é mão 
estendida, mente aberta, coração pulsante, costas largas. É 
quem tentou e fez e não é egoísta para não querer compartilhar 
o que aprendeu. É aquele que ajuda e não espera retorno, 
porque sabe que o ato de compartilhar um instante qualquer já 
o realimenta e satisfaz. Amigo é quem entende seu sentimento 
porque já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que você. Um 
amigo é compreensão para o seu cansaço e complemento para 
as suas reticências. É aquele que entende seu desejo de voar, 
de sumir de vez em quando,  sua sede de  inovar sempre. É, ao 
mesmo tempo, espelho que o refl ete e óleo derramado sobre 
suas águas agitadas. O amigo se compadece pelos seus erros 
e vibra com o seu sucesso. É o sol que seca suas lágrimas, é a 
polpa que adocica ainda mais o seu sorriso. Amigo é aquele que 
toca suas feridas com mãos de veludo; acompanha suas vitórias 
com euforia e faz piada para amenizar seus problemas. Amigo é 
aquele que sente medo, dor, náusea, cólica e chora com você.  
E, se pudesse, sofreria no seu lugar. 

Um amigo sabe que viver é ter história para contar. É quem 
sorri para você sem motivo aparente, sofre com seu sofrimento 
e é o padrinho natural dos seus fi lhos. É aquele que encontra 
para você aquilo que nem você sabia que buscava. Amigo é 
quem lhe envia cartas, esperadas ou não, pequenos bilhetes 
em sala de aula, mensagens eletrônicas emocionadas. É aquele 
que o ouve ao telefone mesmo quando a ligação parece caótica, 
com o mesmo prazer e atenção que teria se estivesse olhando 
em seus olhos. Amigo é aquele que entende o que seus olhos 
dizem, sem precisar de palavras. É aquele que adivinha seus 
desejos, seus disfarces, suas alegrias e percebe seus medos. 
Amigo é quem aguarda pacientemente que surja aquele brilho 
no seu olhar e se entusiasma quando o vê surgir. É quem tem 
sempre uma palavra sob medida quando seus olhos se cobrem 
de lágrimas. E é também aquele que sabe quando você está 
lutando para sufocá-las na garganta. Amigo é como lua nova, 
é como a estrela mais brilhante, é luz que se renova a cada 
instante, com múltiplas e inesperadas cores, que cabem todas 
na sua íris. Amigo é verdade e razão, sonho e sentimento... 
Amigo é aquele que lhe diz: Eu amo você, sem qualquer medo 
de má interpretação. Enfi m, amigo é quem ama você e ponto 
fi nal.

As doações de amizade pura enriquecem os companheiros 
de jornada. Quando outras emoções se enfraquecem no vaivém 
dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das 
pessoas que se estimam. Ter amizade é ter coração que ama e 
esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas 
da vida. Por tudo isso, estendamos os benditos recursos da 
amizade real onde a discórdia tenta espalhar o escuro domínio 
que lhe é próprio.

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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PF indica quem é Edgar citado em conversas de Rocha Loures
No relatório parcial do inquérito contra o presidente Michel 

Temer (PMDB) e o ex-assessor presidencial Rodrigo Rocha 
Loures, aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) a partir 
das delações premiadas da JBS, a Polícia Federal desvenda 
a identidade de Edgar, uma das pessoas indicadas por Rocha 
Loures ao diretor de relações institucionais da empresa, Ricardo 
Saud, como possíveis operadores dos pagamentos da empresa. 
No documento, a PF afi rma que as evidências colhidas na 
investigação apontam com vigor a prática de corrupção passiva 

pelo presidente e o deputado da mala. Segundo o relatório da 
PF, trata-se de Edgar Rafael Safdié, defi nido no documento 
como empresário atuante no setor imobiliário, fi nanceiro e de 
participações. Filho do banqueiro Edmundo Safdié, falecido no 
ano passado, Edgar foi executivo do Banco Cidade, fundado 
por seu pai e vendido ao Bradesco em 2002, passou quatro 
anos na vice-presidência do Banque Safdié, vendido ao banco 
israelense Leumi em 2011, e é sócio da Latour Capital do Brasil, 
aberta em 2006.

Gilmar Mendes critica delações e diz que PGR não pode tudo
Raposa no galinheiro!

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), criticou na quarta-feira os acordos de delação premiada 
durante julgamento sobre a homologação do acordo de 
colaboração fi rmado com executivos da J&F, holding que 
controla a JBS, e disse que a Procuradoria-Geral da República 
(PGR( que negocia esses acordos, não pode tudo. "Veja, a 
Procuradoria pode muito, mas pode tudo? É isso que a lei 
autoriza?", indagou Mendes durante o julgamento em aparte 
ao voto do ministro Alexandre de Moraes, o segundo a votar no 

julgamento. "Então me parece que nós temos que esclarecer o 
que se pode fazer sob pena de fi carmos em platitudes", defendeu 
Mendes. Mais cedo, o ministro Edson Fachin, relator do caso e 
responsável pela homologação do acordo de delação da JBS, 
votou que o relator tem poder para homologar sozinho acordos 
de colaboração premiada, assim como o plenário do Supremo 
tem poderes para revisar benefícios de acordos de delação no 
momento da sentença dos casos. 

Senador acusa Michel Temer de chantagem
Mais um! 

Um dos três votos da base aliada que ajudaram a derrotar 
a reforma trabalhista em comissão do Senado, o senador Hélio 
José (PMDB-DF) afi rmou na quarta-feira, 21, ter sido alvo de 
retaliação do governo com a demissão de dois indicados seus 
em órgãos do Executivo. Em um discurso de oposição, acusou o 
presidente Michel Temer de chantagem e cobrou sua renúncia. 
“Nós não podemos permitir que o governo transforme votações 
em balcão de negócios. Esse governo está podre. Esse governo 
corrupto tinha que ter vergonha na cara e renunciar”, afi rmou 
Hélio José. O peemedebista surpreendeu o governo ao votar 

contra o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
sobre a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS). Um texto alternativo, contra a reforma, foi aprovado 
por 10 votos a 9. “A reforma trabalhista é equivocada. Vem 
precarizar ainda mais as relações de trabalho. É inadmissível, 
um governo mergulhado nesse emaranhado de corrupção, 
tome esse tipo de atitude de retaliação de quem quer fazer 
as coisas de forma adequada. É uma falta de consideração”, 
afi rmou Hélio José. “Não dá para ser coagido, chantageado, 
por causa de posto no governo”.

Senador arquiva pedido de cassação de Aécio Neves
É da quadrilha!

Presidente do Conselho de Ética do Senado, o senador 
João Alberto Souza (PMDB-MA), decidiu arquivar o pedido de 
cassação contra o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) 
por quebra de decoro parlamentar. O pedido foi apresentado 
no último dia 19 pelos partidos oposicionistas Rede e PSOL, 
depois que Aécio foi citado na delação premiada do empresário 
Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS. O mineiro está 
afastado do mandato desde o dia 18 de maio, por ordem do 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, 
relator do acordo dos executivos da empresa fi rmado com a 
Procuradoria-Geral da República. Aécio foi gravado por Joesley 
pedindo ao empresário 2 milhões de reais para supostamente 

custear os honorários de seu advogado, Alberto Zacharias Toron, 
na Operação Lava Jato. A Polícia Federal fi lmou três entregas de 
500.000 reais a Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio 
Neves encarregado por ele de recolher os valores combinados 
com o delator. O tucano foi denunciado pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pelos crime de corrupção passiva e 
obstrução de Justiça. Se o ministro Marco Aurélio Mello, relator 
do inquérito contra o senador afastado, aceitar a denúncia da 
PGR, Aécio se tornará réu e será levado a julgamento. Além 
dele, também foram denunciados a jornalista Andrea Neves, 
irmã do tucnao, Pacheco de Medeiros e o ex-assessor do 
senador Zezé Perrella (PMDB-MG), Mendherson Souza Lima.

Temer indicou doações de R$ 20 mi com dinheiro do FI-FGTS
Só isso?

O corretor Lúcio Funaro acusou, em depoimento à Polícia 
Federal, o presidente Michel Temer de intermediar pagamento 
de R$ 20 milhões à campanha do ex-deputado federal Gabriel 
Chalita (PMDB-SP) e à campanha presidencial de 2014. O 
dinheiro seria oriundo de operações do FI-FGTS para as 
empresas LLX, na gestão de Fábio Cleto, à frente dos Fundos de 
Governo e Loterias do banco.  O corretor foi preso na Operação 
Sépsis, no dia 1.º de julho, com base na delação de Fabio 
Cleto, ex-vice presidente de Fundos e Loterias da Caixa, mas 
é investigado nas Operações Lava Jato, Patmos e Greenfi eld, 
como operador de propinas de Cunha. Em seu depoimento, 
Funaro afi rmou que "durante a gestão de Fábio Cleto junto à 

VIFUG foram efetuadas operações perante o FI-FGTS para 
as empresas BRVIAS e LLX as quais geraram comissões 
expressivas, no montante total aproximado de R$ 20 milhões, 
do qual se benefi ciaram principalmente a campanha do ex 
deputado federal Gabriel Chalita para prefeito de São Paulo no 
ano de 2012, e a campanha para Presidência da República no 
ano de 2014, sendo que ambas, foram por orientação/pedido do 
presidente Michel Temer". A irmã do doleiro, Roberta Funaro, 
foi fl agrada em ação controlada da Polícia Federal pegando 
R$ 400 mil em espécie do diretor de Relações Institucionais 
da J&F Ricardo Saud. O dinheiro, segundo delatores da JBS, 
seria destinado à compra do silêncio de Funaro.
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

A PROBLEMÁTICA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE 
AMARELA TRATADA NA ESCOLA

 Objetivando divulgar informações e intensifi car o combate ao mosquito da dengue na cidade 
de Faxinal, bem como envolver ativamente os alunos da Rede de educação básica no dilema 
causado pelo famigerado mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya, 
zika e febre amarela, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAXINAL, através das Secretarias de 
Educação e da Saúde viabilizaram a confecção de 1.600 Kits de materiais escolares, com recurso 
do VIGIASUS. O material intitulado “FAXINAL CIDADE UNIDA CONTRA A DENGUE” apresenta 
uma mensagem de preocupação com o aumento da proliferação do mosquito da dengue em nossa 
cidade e tem por meta ensinar os alunos da Rede Municipal de Ensino a combater e prevenir esse 
mosquitinho que tanto faz mal para a nossa saúde.

Os professores, importantes nessa luta estarão ensinando sobre a prevenção e cuidados que 
devemos tomar nas nossas casas e na escola, ampliando o trabalho educativo voltado às questões 
da saúde, procurando desenvolver atividades que mobilizem a comunidade na tomada de ações 
que diminuam o avanço perigoso da dengue em diferentes regiões da cidade.

A Ideia é trabalhar com o tema em sala de aula (orientar os estudantes), sobre informações 
básicas de combate ao mosquito Aedes Aegypti; formas de prevenção; esclarecer os sintomas da 
doença e Intensifi car o trabalho nos bairros onde moram.

Salientamos que a centralidade deste trabalho em conjunto (educação/saúde), nada mais é 
do que enraizar a cultura de medidas de prevenção de doenças através de uma ação educativa. 
Isto é, tornar a escola um centro de atividades voltadas à educação em saúde. Ou seja, o nosso 
foco de atenção é, predominantemente, o indivíduo, as pessoas o ser humano e o bem estar de 
toda população.

Nesse contexto, o lixo é um aspecto importante a ser analisado. Os cuidados com o lixo 
exposto, principalmente nos quintais, vêm provocando um sério problema de saúde pública, além 
de deixar a cidade suja.

“O lixo quando não é tratado, cheira mal, é feio, ocupa espaço, atrai moscas, ratos e outros 
animais, contamina o solo, a água e o ar e faz mal à saúde das pessoas”.

Como todos sabem existem sérios problemas que permeiam o lixo: a poluição ambiental, as 
doenças, a destinação e armazenamento, entre outros. Um destes problemas é o tempo gasto 
para o meio ambiente absorver o lixo, como por exemplo: o plástico leva uns 150 anos para se 
decompor; a lata de alumínio mais de 1.000 anos; o vidro mais de 10.000 anos; lata de aço uns 
dez anos; o papel de 03 meses a vários anos dependendo do tipo; restos orgânicos de 02 a 12 
meses, entre outros.

Além disso, não podemos esquecer que o problema da dengue requer atenção contínua, com 
o envolvimento das autoridades ligadas ao controle e da própria população. A ação dos moradores 
é vital para o controle do avanço da doença, pois, 80% das larvas do mosquito transmissor 
encontradas pelos agentes de saúde estão dentro das residências. Não podemos descuidar da 
dengue e da limpeza dos quintais. 

Portanto, cidade limpa e dever de todo cidadão. A união de todos é essencial para combater 
este problema que é de todos nós. 

COMBATER A DENGUE É DEVER MEU, SEU E DE TODOS!
CONTAMOS COM VOCÊ!!!

Para maiores informações sobre o trabalho do CVASST – Coordenadoria de vigilância ambiental, 
Sanitária e Saúde do Trabalhador; reclamações e denúncias, a pessoa pode ir à Prefeitura Municipal 

ou ligar (43) 3461-1332 - ramal 24.

FINALMENTE A UEL EM FAXINAL!!!
O Polo UAB de Faxinal em parceria com a UEL de Londrina oferece para toda região 
o Curso de Pós-Graduação Lato sensu, Especialização em Gestão Pública, na 

modalidade à Distância e totalmente gratuito.

Informações no Polo UAB de Faxinal (43) 3461 3076, das 8h às 11 h; 
das 13h às 15h e 18h às 22h.

Observatório Social de Faxinal
Orgão Reconhecido

Em 03/09/2015 – CNPJ 23.272.949/0001-46
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Observatório Social de Faxinal, atendendo as disposições estatutárias convoca os 

associados para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06/07/2016, às 20:00 
horas no Auditório  do  Sindicato Rural de Faxinal, sito à Rua Iany de Oliveira Munhoz, 1526.

Pauta do Dia:
I   - Aprovação do Balanço do Exercício de 2016.
II – Assuntos Gerais.
Nota: Não havendo número legal de associados na hora acima, a Assembléia  será 

realizada uma hora após com qualquer número de presentes.
            Faxinal, 26 de Julho  de 2017.

Fabio Fernando Faria Tome
Presidentedo observatório social de Faxinal
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Avança no Senado possibilidade de revogar mandato 
presidencial

A Comissão de Consti tuição, Justi ça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou 
por unanimidade na quarta-feira (21/06) a PEC bati zada de recall, que permite à 
população revogar o mandato do presidente da República. A proposta segue para 
ser analisada no Plenário e precisa ser votada em dois turnos. A PEC 21/2015, 
proposta pelo senador Antonio Carlos Valadares (PSB) e modifi cada pelo relator, 
o senador Antonio Anastasia (PSDB), estabelece que a população pode pedir o 
recall do mandato presidencial se forem reunidas as assinaturas de ao menos 
10% dos eleitores que compareceram ao últi mo pleito, distribuídas em ao menos 
14 estados. Em cada uma das unidades federati vas, as assinaturas recolhidas 
não podem equivaler a menos de 5% dos eleitores. Caso alcance esse número, 
o pedido de revogação será votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
e precisa da maioria absoluta em ambas as Casas para ser aprovado. Após essa 
fase, um referendo popular é convocado para rati fi car ou rejeitar o recall. A PEC 
restringe ainda o pedido de revogação ao segundo e ao terceiro ano de mandato. 
Caso o processo seja rati fi cado, quem assume o cargo é o vice-presidente. Na 
proposta original de Valadares, o recall poderia ser acionado também para os 
mandatos de governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais 
e vereadores. O senador Anastasia, no entanto, vetou a aplicação da medida 
ao Legislati vo e a restringiu ao cargo de presidente.

Avião em que estava Gilmar Mendes sofre pane
Já ta começando a pagar! 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, passou por um susto na noite de quinta-
feira (22). O avião que ele estava, em viagem ao Pará, sofreu uma pane e 
precisou voltar para Brasília. A aeronave era da FAB (Força Aérea Brasileira), 
que informou o retorno à capital por "precaução". O avião saiu de Brasília às 
18h45 e, "no decorrer do voo, apresentou uma falha técnica", explicou a Força 
Aérea. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o problema. A 
FAB informou, ainda, que "em nenhum momento a segurança dos passageiros 
foi comprometi da" e que o pouso de volta à Brasília aconteceu às 19h45. O 
ministro viajava à Belém para visitar o Tribunal Região Eleitoral (TRE) do Pará, 
segundo informou o TSE. A previsão era que Gilmar voltasse na tarde desta 
sexta-feira à Brasília, mas, após o problema na aeronave, a visita foi cancelada.

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017
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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 06x37 222m² 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 Conj. Francisco Fink – 03 quartos. 

Valor R$500,00 mensal. 

-Apartamento Centro – 03 quartos. Edifício 

Maria Olinda. Consulte Valor. 

-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

4. Terreno 288m², Residencial 

5. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
6. Terreno 300m², Residencial 

7. Terreno 313m², Residencial 

8. Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00 
9. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 

10. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 

11. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 

12. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 

13. Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m², Rua São Paulo, 

14. Casa Alvenaria 48,00m² 
terreno 275,00m², Rua Jose 
Oscar Vieira 162, Jardim Nutrimil, 

15. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 

16. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 

17. Apartamento e sala comercial 
244,16m², terreno 196,95m², Av 

18. Casas Novas 70m² Residencial 


