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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
 Requerimento nº 069/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal fazer a limpeza dos bueiros do distrito 
de Ribeirão Bonito e coloque tampas nos mesmos, pois existem bueiros que estão entupidos causando 
inundação nas ruas e a falta de tampas causa risco as pessoas e crianças que por ali passam no dia a dia.
Requerimento nº 070/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal fazer um novo almoxarifado no cemitério 
de Cristo Rei no distrito de Ribeirão Bonito e que destine um arquivo para guardar a documentação, 
instale luz no cemitério e em regime de urgência faça um banheiro, pois estamos chegando novamente 
em época de fi nados e não tem um banheiro para as pessoas usarem, tendo em vista que por ali passa 
muita gente. 
Requerimento nº 071/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal que entre em contato com o DER 
Departamento de estradas e rodagem para ver a possibilidade abrir uma via lateral da saída de Ribeirão 
Bonito até o cemitério Cristo Rei, que pode ser feito com cascalho bem compactado com o rolo compactador 
para que quando ocorrer enterro as pessoas usem essa via lateral, porque o risco é muito grande e que 
providencie também cavaletes ou cones para sinalização da saída de Ribeirão Bonito até o cemitério. 

A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO ESTAREMOS ATENDENDO NA RUA SANTOS DUMOND, 
Nº: 630 - EM FRENTE A VALDAR . MUDAMOS PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.
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LINGUA DE FOGO
Na Terra da Uva tem gente que quer até receber 

por língua de fogo. É a crise ta feia. Cheira a gasolina!
Na terra do Tumati, gordinha que se acha, já ta 

sem graça. 
Tem vereador prometedor que ta prometendo 

aposentar pessoas, já comprando o voto, pra próxima 
eleição. A Justiça eleitoral já ta de olho no malandro. 
Esses são os vagabundos no poder. Se souber e 
você quer um Brasil diferente, denuncie. Já chega de 
malandragem!

Tem luluzinho que ta de olho no cimento dos 
comerciantes. Só quer moder!

Na Terra do Boi funcionário preguiçoso, diz 
sempre que ta cançado, que trabalha muito, mas já 
tão sua cola. Vai trabaiá vagabundo!

A desomação ta na moda, mas tem gato na tuba. 
Dizem as más línguas que valeti se faz de cumadinha 
pra observar os quitutes das amigas. Vale tudo por 
uma zoiada!

Dito por um, cidadão informado - Na Terra da Uva 
os luluzinhos tão querendo ferrar o lalau, mas dizem 
que o saquê é amargo. O povo é que deve julgar.

Quem á a cumadi que comprou 6 zorbas pra uso 
próprio! 

Ex luluzinho que tinha tudo com ex-lalau está 
fulo da vida porque a teta secou, foi desmamado sem 
tabuleta.

Menina bonita da Terra da madeira, ta deixando o 
valetinho louco, mas cuidado, dizem que é perigoso. 
Fuja Loka! 

Tem gente querendo ferrar o prefeito, mas é 
porque a teta secou. Você votou no cara e quebrou a 
cara, foi desmamado. Então fi que quieto e vá atrás de 
outra teta. Essa já ta ocupada!

Quem é a funcionária de uma entidade da Terra 
da Ave que Canta que se perdeu na volta com carro 
branco no trevo de Jandaia? Credo cumadi! 

Briga por cumadi já ta fi cando séria, vai dar tiro, 
facada e cadeia, são as previsões. Dizem que a 
cumadi é muito gostosa, mas como não provei, não 
posso dizer nada. Mas no visual é de parar o tempo. 
Quem será a gostosa?

Na Terra do Café tem cumadinhas que adoram 
a Língua de Fogo, mas só quando é no dos outros. 
Cuidado com a retaguarda!

Cumpadi diz pro outro que a coisa ta mole, não 
comparece mais, a cu a jandira da cumadinha já ta 
com sardade. Que qué isso! Apela pro azurzinho 
cumpadi! 

Na Terra da Ave que Canta, diz um cirdadão que 
nunca esteve tão bem. O lalau paga as contas em 
dia, cortou os lulus que não trabalhavam e recebe e 
conversa com o povo. Miorou muito, é só trabaiá. 

A crise ta tão forte que até a língua ta dura, vamos 
amolecer a língua. Precisamos do cês! Enviem a 
língua!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

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

De 03/07 a 09/07

Dallagnol sugere que Aécio poderá articular 
pelo fi m da Lava Jato

Temos que fi car ligados, não podemos deixar
Líder da Força-Tarefa da Operação Lava Jato que comanda 

as investigações do Ministério Público Federal (MPF) em 
Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol deu a entender na tarde 
de sexta-feira que a volta de Aécio Neves ao Senado poderá ter 
consequências. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio Mello, negou o pedido de prisão do tucano feito 
pela Procuradora-Geral da República (PGR) e permitiu que 
o parlamentar reassuma a sua cadeira no Senado. Em sua 
página no Twitter, Dallagnol escreveu que não faltavam motivos 
para Aécio estar atrás das grades, e que agora, de volta ao 
Parlamento federal, o senador poderá inclusive articular em favor 
do fi m da Lava Jato e pela anistia dos políticos envolvidos nas 
investigações. “Havia razões para estar preso, mas infl uenciará 
leis que governam nosso país. Livre inclusive para articular o 
fi m das Lava Jato e anistia”, comentou o procurador, líder da 
Força-Tarefa que apura os casos de investigados sem foro 
privilegiado, ou seja, na primeira instância. Aécio Neves está 
livre para se comunicar com a irmã, Andrea Neves, e exercer 
as suas prerrogativas de parlamentar com foro privilegiado. O 
caso dele poderá ser revisto quando for analisado pela Primeira 
Turma do STF, o que não deve acontecer antes de agosto, na 
volta do recesso.

Os áudios de Joesley sobre a conta de Lula 
e Dilma no exterior

A quadrilha é enorme!
No auge das eleições em 2014, Joesley Batista, dono da 

JBS, maior processadora de carne do mundo, entrou no Palácio 
do Planalto, em Brasília, e se dirigiu ao terceiro andar. Ali se 
encontrou com a então presidente Dilma Rousseff. Sentado 
numa ampla mesa redonda, o empresário disse: “Presidenta, 
eu vou falar um negócio aqui para a senhora. A senhora não 
precisa me confi rmar nada. Mas só para te falar o que o Guido 
(Mantega, então ministro da Fazenda) me fala para a gente 
estar na mesma página. Tinha uma conta tal, que tinha 70 
milhões de dólares, outra 80 milhões de dólares. Diz ele uma 
ser sua e uma ser do Lula. Veio as eleições, a gente já fez 300 e 
tantos milhões. Em tese, está acabando o dinheiro”. Joesley se 
referia a um acordo que fora feito com Mantega para criar uma 
conta-propina no exterior no valor de 150 milhões de dólares 
em troca dos investimentos bilionários feitos pelo BNDES e 
pelos fundos de pensão na JBS. Esses recursos fi cavam sob 
administração da companhia lá fora e eram liberados para 
candidatos do PT durante as eleições daquele ano. Naquele 
momento, Joesley estava preocupado, porque o saldo da conta 
secreta estava chegando ao fi m. O empresário alertou Dilma 
que o seu tesoureiro, Edinho Silva, queria mais 30 milhões 
de reais para a campanha do ex-ministro Fernando Pimentel 
ao governo de Minas Gerais. “Fazendo esses 30 milhões, aí 
acabou mesmo o dinheiro, aí não tem mais nada. Queria que a 
senhora fi casse ciente disso. É para fazer mesmo 30 milhões?”, 
perguntou Joesley a Dilma. “Ela (Dilma) falou: ‘Tem que fazer 
mesmo, os 30 milhões’”, conta o empresário, reproduzindo o 
diálogo no depoimento prestado ao Ministério Público Federal 
em Brasília no último dia 12 de junho.

PF descarta edição em áudio de Temer e Joesley
Laudo da Polícia Federal sobre a gravação feita pelo 

empresário Joesley Batista, dono da JBS, de reunião com o 
presidente Michel Temer (PMDB) no dia 7 de março deste ano, 
no Palácio do Jaburu, entregue na segunda-feira ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) afi rma que o áudio não teve edição. A 
suspeita de que o material teria sido manipulado foi levantada 
pela defesa do presidente, que pediu a realização da perícia. 
Os advogados de Temer chegaram a pedir ao perito Ricardo 
Molina que fi zesse um laudo particular, que apontou mais  
de 60 pontos potenciais de edição e disse que, como prova, 
a gravação era imprestável. O laudo da PF diz que foram 

observadas 294 descontinuidades no sinal de áudio, mas que 
“tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de 
interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do 
mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento”, 
ou seja, o aparelho para de gravar quando ninguém está falando 
e não há som a ser gravado. A apuração da PF conclui, então, 
que “considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização 
dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de 
que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação 
ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira 
em que se alega ter sido produzida”.

Moro condena Palocci a doze anos de prisão na Lava Jato
O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da 

Operação Lava Jato em 1ª instância, condenou, na manhã de 
segunda-feira, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci Filho 
a doze anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. A decisão foi proferida em um processo que 
envolve a atuação da Odebrecht junto a Petrobras, favorecida 
em troca de repasses de propina ao PT. A sentença também 
condenou o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do 
PT João Vaccari, os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, 
ex-diretores da Petrobras e ex-executivos do grupo Odebrecht. 
Na sentença, Moro ressalta que Palocci foi considerado sem 
antecedentes, uma vez que ainda não foi condenado em outros 
processos a que é acusado. O juiz ressalta, no entanto, que deve 

ser considerado negativamente o fato dos valores desviados 
terem envolvido pagamentos de serviços em campanhas 
eleitorais. “A contaminação com recursos do crime do processo 
político democrático é o elemento mais reprovável do esquema 
criminoso da Petrobras”, escreveu na sentença o magistrado. De 
acordo com as delações do grupo Odebrecht, que o juiz avalia 
terem sido corroboradas por provas, o ex-ministro interferiu nas 
decisões do governo federal em favor da empresa, em troca 
de recursos para as campanhas do PT. Seria ele o “Italiano”, 
codinome ao qual são associados repasses de valores nas 
planilhas encontradas pela Polícia Federal durante ações na 
empresa, nas casas e escritórios de executivos.

Fachin manda soltar Rocha Loures Mala 
Justiça podre!

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, 
mandou soltar na sexta-feira (30), o ex-deputado federal Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB-PR), que estava preso desde 3 de junho, 
na esteira das revelações feitas pelo empresário Joesley Batista 
e outros executivos da JBS. Ex-deputado federal e ex-assessor 
especial do presidente Michel Temer (PMDB), ele foi fl agrado 
pela Polícia Federal saindo de um restaurante em São Paulo 

com uma mala contendo R$ 500 mil em propina entregue pelo 
executivo da JBS Ricardo Saud. Ao ser preso, ele devolveu o 
dinheiro.Na conversa gravada entre Temer e Joesley, durante 
reunião no Palácio do Jaburu, o presidente da República diz ao 
dono da JBS que Rocha Loures seria o seu interlocutor para 
tratar de qualquer assunto envolvendo questões do governo.

“Onde estão as provas? Não existem”, diz Temer sobre denúncia
Era o fantasminha que tava com o Joesley e correu com a mala!

O presidente Michel Temer fez um pronunciamento na 
terça-feira (27), depois que o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, ofereceu denúncia ao STF acusando-o de 
corrupção passiva. O principal ponto do discurso de Temer foi 
o questionamento sobre as provas contra ele. “Onde estão as 
provas? Não existem”, afi rmou. Ele se referiu a Janot, sem citar 
seu nome, dizendo que as denúncias contra si inauguravam 
uma nova modalidade de investigação, por ilação (dedução, 
inferência). “As regras mais básicas da constituição não podem 
ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da 

denúncia, que busca a revanche, a destruição e a vingança”, 
disse. A denúncia é baseada na delação premiada de Joesley 
Batista, que incluiu uma gravação de conversa com o presidente 
e implicou também o deputado Rodrigo Rocha Loures, do Paraná. 
No documento, Janot acusa Temer formalmente de ter recebido 
500 mil reais, pagos por Joesley Batista, por intermédio de Rocha 
Loures e entregues por Ricardo Saud, executivo da J&F. Na 
acusação, Janot pediu ainda que Temer devolva R$ 10 milhões 
aos cofres públicos por danos morais coletivos.

Proposta de FHC de abreviar mandato irrita presidente
O presidente Michel Temer se irritou com o antecessor 

Fernando Henrique Cardoso, que em artigo publicado na Folha 
de S.Paulo pregou que o peemedebista tenha a grandeza de 
abreviar o seu mandato e defendeu a convocação de eleições 
gerais no país. A manifestação da segunda (26) não pegou o 
presidente de surpresa. Temer já vinha recebendo recados de 
FHC, por meio de interlocutores, sobre a defesa de um novo 
pleito eleitoral. Para não permitir que a proposta ganhe força, a 
determinação do presidente foi para que auxiliares e assessores 
presidenciais evitem respondê-lo. A ordem é ter cautela, evitando 
que a pauta ganhe gravidade e contamine parlamentares do 
PSDB que ainda apoiam o governo. Seguindo a estratégia de 

ignorar o tucano, Temer não respondeu ao questionamento da 
reportagem em evento no Palácio do Planalto. Fez questão de 
demonstrar que não fi cou preocupado. "Olha o sorriso", disse, 
virando-se para a imprensa e sorrindo. O receio do Planalto 
é de que a defesa feita por FHC seja usada como justifi cativa 
para que os chamados "cabeças pretas", parlamentares tucanos 
favoráveis à saída do partido, votem pelo prosseguimento de 
denúncia contra o presidente. A avaliação de integrantes do 
governo, no entanto, é de que a declaração foi um ato isolado, 
que não deve precipitar o desembarque da sigla. O diagnóstico 
é de que os tucanos estão divididos, mas que o foco de maior 
problema é na Câmara, já que no Senado o quadro é mais estável.

Farmácia Magistal
99921-9161/ 3461-3773
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
segundo informações, foram feitas denúncias informando que, na 
casa, o tráfi co de drogas era comum. Ao chegar no endereço, os 
policiais se identifi caram e pediram que a porta fosse aberta, para 
possibilitar uma varredura. Como houve demora no cumprimento da 
ordem, acredita-se que foi uma estratégica adotada para dar tempo 
de dispensar certa quantidade de produtos ilícitos no banheiro. Os 
policiais entraram no local e fl agraram João Júlio e sua companheira, 
de apenas 14 anos, com maconha e crack. “Ao que tudo indica, a 
menor estava no banheiro para dispensar droga durante a busca, 
localizamos dez pedras de substância, análoga a crack, pesando 4 
gramas, bem como um tablete de maconha, pesando 14 gramas, 
substâncias que haviam sido jogadas, momentos antes, no ralo 
do banheiro. Foi encontrado também um cigarro de maconha, R$ 
286,20 (duzentos e oitenta e seis reais), em diversas cédulas e 
ainda, diversos aparelhos de telefone celular e eletrônicos de origem 
não conhecida, os quais foram apreendidos para se verifi car a 
procedência”, informou a Polícia Civil. Tendo em vista, as denúncias 
e as apreensões, o morador recebeu voz de prisão.

Furto de gado registrado na Fazenda Central 
Em Cruzmaltina, no dia 30 de junho, foi percebido o furto de 

uma bezerra de aproximadamente um ano, da Fazenda Central, 
Bairro João Vieira. O administrador da propriedade acionou a Polícia 
Militar. Foram encontrados sinais no meio de um milharal, por onde 
o animal foi arrastado até um veículo, que pelo rastro, seria de uma 
caminhonete. Este não é o primeiro furto que ocorre na Fazenda 
Central. Quem tiver pistas, ligue para o 190 ou delegacia mais próxima. 
Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. 

Denunciado reage a prisão em Mauá da Serra
Uma mulher, supostamente vítima de violência doméstica, que 

inclusive precisou ser levada para o Hospital, com vários ferimentos 
pelo corpo, para receber atendimento médico, acionou, em Mauá 
da Serra na noite de quarta-feira, dia 28 de junho, os soldados, 
Fernandes e Moreira, para registrar um boletim de ocorrências contra 
um rapaz de nome Alex. A vítima informou que ele estava tentando 
arrombar sua casa e fazia menção de estar armado. Tomando todos 
os cuidados necessários, os policiais foram ao local e avistaram o 
homem em fl agrante delito, conforme denúncia. Ao receber voz de 
abordagem, ele desobedeceu à ordem e esboçou reação, inclusive, 
agrediu o policial Fernandes com um chute na mão. Os PMs, como é 
o desejo da comunidade, não se intimidaram e novamente agiram com 
competência e coragem no cumprimento do trabalho. Foi constatado 
que a arma, que ele simulava estar usando, era apenas uma fi vela 
de Rodeio. Como houve o desejo da mulher em representar contra 
o acusado, Alex foi levado para a Delegacia de Marilândia, onde 
fi cará a disposição da Justiça. O rapaz nega o cometimento do crime.

Acidente próximo a Dinizópolis
Um acidente foi registrado na Rodovia PR 272, a 300 metros 

do trevo de Dinizópolis, que pertence ao município de Cruzmaltina. 
A colisão ocorreu às 19 horas, de terça-feira, dia 27 de junho. No 
local, fi cou constatado que houve colisão envolvendo um Volkswagen 
Logus, placas de Ibiporã, mas que era conduzido por Jair Hermes 
Gosch, que é proprietário de uma construtora (Gosch Construções), 
que seria morador da região de Ivaiporã e um automóvel de luxo, 
ou seja, BMW modelo X6 de Apucarana, com menos de um mês de 
uso, que era dirigido pela Marilene Broggi Gil, irmã do ex-prefeito 
Carlos Gil, de Ivaiporã, e dono da rede de Lojas Comercial Ivaiporã. 
Segundo testemunhas, aparentemente o Logus invadiu a pista 
contrária e houve a colisão, quase que frontal, mas esta versão não 
foi confi rmada pela Polícia Rodoviária, que precisava investigar as 
causas. Desgovernada e danifi cada, a BMW capotou. O motorista 
o Logus, fi cou ferido e preso nas ferragens, por isso, foi acionado 

Atearam fogo na ponte por protesto 
A Polícia Militar de Cruzmaltina e a Guarda Municipal foram 

acionadas, no dia 28 de junho, às 09 horas da manhã, para atender 
ocorrência no Bairro Libânio. Segundo informações, uma ponte foi 
incendiada, mas ao chegar no local, fi cou apurado que o fogo não 
provocou grandes estragos. "Esta equipe de serviço, da Polícia 
Militar, juntamente com a Defesa Civil de Cruzmaltina, foi acionada 
pela Guarda Municipal, informando que teriam ateado fogo em uma 
ponte. Foi constatado que o fogo já estava apagado há várias horas e 
a ponte apresentava danos na estrutura. Feito contato com populares 
das redondezas, foi informado que não viram nada", informou o 
Boletim da PM. Uma pessoa informou saber quem colocou fogo e que 
foi uma ato de protesto, porque deseja uma ponte melhor no local.

Colisão entre duas motos 
Bombeiros e Samu de Jandaia foram acionados para registrar 

um acidente em Bom Sucesso, mais precisamente na região da 
Estrada da Columbia, no trecho que corta a Rodovia PR 456. 
Segundo informações, no acidente, ocorrido na sexta-feira, dia 30 
junho, os veículos envolvidos foram: uma motocicleta Suzuki, com 
placa AHQ-7163, de Borrazópolis, conduzida por Luis Carlos Borges 
de 54 anos, ele que trafegava por uma via rural e tentou cruzar a 
rodovia, quando foi atingindo por uma segunda moto; uma Honda 
Titan 150 com placa AOC-9516, com tarjeta de Ivaiporã, mas que é 
de Jardim Alegre, conduzida por Rosivaldo Rodrigues de Campos, 65 
anos. Segundo a Polícia, apesar da moto de Borrazópolis, ser uma 
Suzuki, sua placas pertence a uma Honda CG 125. Com a colisão, 
o morador de Borrazópolis, sofreu ferimentos leves, mas o piloto da 
Honda Titan, de Jardim Alegre, foi socorrido com suspeita de fratura 
na pélvis e braço, trauma craniano e vários ferimentos. Todas as 
providências foram tomadas no local. Também há informações que 
a moto de Borrazópolis não saiu de estrada rural e sim trafegava no 
mesmo sentido dá outra quando o acidente aconteceu. 

Mulher muito brava é presa por desacato 
Uma mulher abordou a equipe policial em serviço de Cruzmaltina, 

dizendo que havia sido ofendida por seu ex-marido, que segundo 
a mesma, disse, alguém quer levar essa aqui, se referindo a ela, 
porém logo após começou a ofender a equipe, com palavras de baixo 
calão, diante disto, foi dado voz de prisão a mesma por desacato, 
sendo que a autora resistiu com tapas e empurrões, sendo então 
algemada e conduzida para a Delegacia de Policia Civil de Faxinal, 
onde passou mal e desmaiou, sendo então acionado a ambulância 
para prestar socorro. No Hospital foi atendida pelo Dr. José de Freitas 
Costa, sendo então liberada saudável e sem problemas, na consulta 
já sem as algemas voltou a desacatar a equipe proferindo os mesmos 
xingamentos, arremessou objetos contra a equipe e ameaçou, 
dizendo que iria ferrar com sua vida, sendo então algemada de 
novo, e reconduzida para a Delegacia para as devidas providências. 

Disparos em via pública
A equipe da Polícia Militar de Faxinal que estava de serviço foi 

solicitada por um homem de 64 anos que é segurança privada, na 
Rua Yani de Oliveira Munhoz, que passou a relatar a polícia, que 
por alta das 00h00min de domingo escutou um barulho semelhante 
a estampidos, podendo ser disparos de arma de fogo, disse ainda, 
que foi em média 6 (seis) disparos. Diante dos fatos a equipe realizou 
patrulhamento com intuito de localizar o autor, porém sem êxito. 

Jovem é detido por prática de tráfi co 
A Polícia Civil, de Faxinal realizou cumprimento de um mandado 

de busca e apreensão na residência de João Júlio Borges de 
Mello, acusado de tráfi co de drogas, localizada na Rua Cândido 
Portinari. Como foi encontrado entorpecentes a ação resultou em 
nova prisão do indivíduo, que fi cou a disposição da justiça. Ainda 

o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, mas o mesmo não corria risco 
de perder a vida; com ele, estava o fi lho, no banco do passageiro, 
que saiu praticamente ileso, ou apenas com alguns pequenos 
cortes.  Marilene Gil, também saiu ilesa. Uma equipe da Rotam, 
que passava pelo local, foi a primeira a adotar os procedimentos 
cabíveis e acionar os patrulheiros, Wilson e Eli Costa, do Posto 
Rodoviário do Porto Ubá. 

Jovem é detido por furtar antena parabólica
A Polícia Militar prendeu um jovem, de nome Carlos Roberto 

dos Santos, de 30 anos em Faxinal acusado de furtar uma antena 
parabólica. A detenção ocorreu na Rua Eugênio Bastiani, na tarde 
de quarta-feira, 28 de junho, de 2017. A ocorrência começou quando 
uma mulher contou que o rapaz estava furtando a antena e passou 
características do acusado. Ao fazer buscas, Carlos foi encontrado 
no numeral 1.583, na mesma Rua. Ele estava dentro do quintal de 
sua casa desmontando o suposto objeto. Foi dada voz de prisão 
ao indivíduo e realizado seu encaminhamento para a 53ª Delegacia 
Regional de Faxinal, juntamente com as partes de alumínio já 
desmontadas da antena. Mas ao chegar na Delegacia, segundo 
a PM, o detido começou a bater com a cabeça na parede, tentou 
danifi car o banco, começou a xingar os policiais com palavras de 
baixo calão e proferindo ameaças, sendo necessário fazer utilização 
de algemas. Todas as providências foram tomadas. Carlos nega que 
tenha praticado o furto.

Menor bate com moto em carro
No início da tarde de quinta-feira, dia 29 de junho, de 2017, ocorreu 

um acidente no perímetro urbano de Faxinal, mais precisamente na 
Rua São Lourenço, cruzamento com a Leônidas Buy, Jardim Santa 
Helena. Segundo informações, houve uma colisão envolvendo 
dois veículos, um Ford Escort, com placas CXZ-6456 conduzido 
por Marcelo Augusto Amaral Prestes e uma motocicleta Honda, 
branca, placa AGN - 9674, pilotada pelo adolescente G. S. C, que 
transportava na garupa, outro menor de nome Alan. Com o impacto 
houve danos materiais e ferimentos nos dois ocupantes da moto 
que foram socorridos com suspeita de fratura. Um deles, que a 
princípio seria o Alan, sofreu fratura de fêmur e devido a gravidade 
foi transportado para Apucarana, no Helicóptero do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado pela base 
Faxinal. A Polícia Militar fez os devidos levantamentos e as causas 
do acidente são apuradas. Todas as providências foram tomadas, 
no local, inclusive para se apurar se havia alguém responsável por 
fornecer a motocicleta para um menor, o que é uma ilegalidade.

PM encontra dimenor  bêbada em hospital
Em Grandes Rios, no dia 30 de junho, às 12 horas, na Praça Rui 

Barbosa, a PM foi acionada para comparecer no Hospital Municipal, 
onde uma menor de 12 anos, estava embriagada. Ela contou que 
um homem de 50 anos, comprou dois litros de vodka e chamou ela 
e uma sobrinha deles para consumir em sua casa, que fi ca na Rua 
Rui Barbosa. O homem negou, mas o Conselho Tutelar e a Polícia 
investigam o caso, que coso confi rmado, confi gura crime.

Polícia procura dono de droga enterrada 
A Polícia Civil em investigação, tenta encontrar o dono de certa 

quantidade de droga localizada em Faxinal. Segundo informações, no 
dia 23 de junho, houve denúncia, que levou a PM até uma residência 
onde pessoas estavam com alguns invólucros de entorpecente 
e revirando, por várias vezes o quintal da casa, que se encontra 
desabitada e ainda em construção, local conhecido como ponto 
de tráfi co de drogas. De posse dessas informações, a equipe de 
plantão se deslocou até o endereço e ao revirar um monte que terra, 
localizou 445 gramas de crack e 19 invólucros plásticos contendo 
26 gramas de cocaína, tudo entregue na Delegacia de Polícia Civil.
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O governador Beto Richa entregou, na terça-feira, 27 
de junho, mais 466 novas viaturas para as polícias, Militar, 
Civil e Científi ca do Paraná, personalizadas com o nome do 
município onde fi carão baseadas, os veículos seguirão para 
todas as regiões do Paraná. As unidades são as primeiras 
viaturas de um lote de 1.100 veículos adquiridos pelo Governo 
do Estado. As demais serão entregues nos próximos meses. 
O investimento é de R$ 112,3 milhões. Richa lembrou que a 
ampliação da frota de viaturas integra as ações do Paraná 
Seguro, o único programa de investimentos em segurança 
pública, já executado pelo Estado e que reúne uma série de 
iniciativas para combater o crime. Rio Branco do Ivaí e Rosário 
do Ivaí, através dos prefeitos, Gerôncio e Kuroda, receberam 
viaturas zero Km das mão do governador Beto Richa.

Richa entrega viaturas a prefeitos do Paraná
Os prefeitos; Kuroda de Rosário do Ivaí e 

Gerôncio de Rio Branco do Ivaí estão entre os 
prefeitos contemplados.

O Prefeito de Faxinal, no dia 27 de junho, de 2017, foi 
benefi ciado com uma viatura para a Polícia Civil. Gallo foi a 
Curitiba com uma extensa agenda de trabalho. “Recebemos do 
governador Beto Richa, as chaves de uma viatura zero km para 
a Polícia Civil. Estão sendo entregues cerca de 500 viaturas 
as polícias, Militar e Civil e outras que serão destinadas para 
reposição e aumento de frota. Agradecemos ao Governador 
Beto Richa e aos nossos deputados estaduais por estarem 
buscando investimentos para nosso município", disse Gallo. 

 Da assessoria/Ral

Prefeito Ylson Gallo foi a Curitiba receber 
viatura 

O Prefeito Gerôncio de Rio Branco do Ivaí esteve 
participando na manhã de terça-feira dia 27, no Palácio Iguaçu, 
em Curitiba da entrega de viaturas feitas pelo governador Beto 
Richa. Na oportunidade foram entregues 466 viaturas para 
cidades de todo Paraná, e Rio Branco do Ivaí foi presenteado 
com uma zero km, o prefeito Gerôncio recebeu das mãos do 
governador Beto Richa, as chaves do veículo. Segundo Gerôncio 
essa viatura é de grande valia e vai ajudar muito na segurança 
do Município, seja nas rondas ostensivas ou até mesmo nas 
ações contra bandidos. Desde já agradece o governador pelo 
reforço na segurança. - Da assessoria

Gerôncio recebe chaves de viatura das mãos 
do governador 

Na quinta feira, dia 29 de junho, de 2017, o prefeito Ylson 
Álvaro Cantagallo (Gallo), juntamente com as Secretarias da 
Saúde, Mulher e da Assistência Social, lançou o programa 
"Mamãe Coruja", que tem como objetivo proporcionar uma 
educação continuada às gestantes e puérperas e seus bebês 
até o terceiro mês, como também: capacitar às mamães; reduzir 
o número de cesarianas, incentivando o parto normal; redução 
da mortalidade infantil; e aumento da amamentação com o leite 
materno. O programa proporcionará atendimento às mamães 
com: médicos; enfermeiros; obstetras; psicólogos; nutricionistas; 
assistentes sociais; terapeuta ocupacional; farmacêutica; 
fonoaudióloga entre outros profi ssionais. Será um canal de 
orientação e acompanhamento das gestantes, orientando 
sobre alimentação, tabagismo, álcool, e cuidados com o recém-
nascido que vai desde amamentação até questões básicas 
que surgem durante o período de gravidez. O lançamento foi 
considerado um sucesso e contou com a participação de mais 
de 400 pessoas. Em seu discurso, o prefeito agradeceu a toda 
equipe engajada em mais este projeto e pediu que as gestantes 
utilizem todos estes benefícios, que já estão a disposição em 
prol da qualidade de vida. "Nosso trabalho está focado na 
prevenção e este Programa visa acompanhar as gestantes 
e posteriormente seus bebês, pois por meio dele, vamos 
reduzir consultas, entrega de medicamentos, exames, fi las e 
garantir uma melhor qualidade de vida ao público envolvido. É 
uma forma de humanizar cada vez mais nosso atendimento”. 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Faxinal está com 
aproximadamente 150 gestantes sendo acompanhadas e cerca 
de 20 bebês nascem por mês, no Hospital Municipal, além das 
mães que optam por utilizarem os serviços particulares e seus 
planos de saúde. O Mamãe Coruja atenderá a todo público pelo 
SUS, particulares e convênios, e já tem uma ofi cina agendada 
para o dia 27 de julho. – Assessoria de imprensa

Gallo lança o programa Mamãe Coruja 

O prefeito Ilton Shiguemi Kuroda buscou junto a Klabin 
uma grande parceria, que a visa a manutenção das estradas 
na região de Boa vista da Santa Cruz, parceria forte que tem 
surtido bons efeitos para população residente. Essa parceria 
tem contribuído fi elmente para o município, pois a Klabin tem 
disponibilizado recursos através de mão de obra e maquinários, 
bem como equipamentos como, manilhas para a recuperação 
de trechos destruídos pelas chuvas dos últimos dias. O Prefeito 
também permitiu o trânsito dos caminhões na região, coisa 
mínima perto do que a empresa está fazendo para o município 
em parceria com a Prefeitura. 

Kuroda vêm fazendo um grande trabalho na 
zona rural 

O presidente da República, Michel Temer, sancionou, na 
segunda-feira, 26 de junho, a Lei que autoriza a diferenciação 
de preço de acordo com o método de pagamento. A norma 
permite que os comerciantes cobrem um preço diferente caso 
o serviço seja pago à vista ou no cartão de crédito ou débito. 
“Quero salientar que, se eu tivesse que sintetizar os frutos 
desta nova lei, eu diria que há 3 dimensões que ilustram bem 
o seu alcance”, explicou o presidente. “É uma lei que promove 
a justiça social, que garante a transparência e que protege o 
consumidor”, completou. Para o presidente, a lei garante mais 
justiça social, porque, no Brasil, as pessoas mais pobres não 
têm cartão de crédito. “Os menos favorecidos pagavam mais 
do que precisavam pagar e pagavam mais não porque o real 
valor do produto fosse mais alto, pagavam mais para que 
aqueles que têm cartão de crédito pudessem usá-lo nas suas 
compras”, afi rmou. Para Temer, a nova lei também garante mais 
transparência na economia. “Todos passarão a saber quanto 
custa cada meio de pagamento, dinheiro é uma coisa, cartão 
é outra, cheque é outra”, explicou. “Com mais informação, 
nós estimulamos a concorrência entre as operadoras de 
cartão, o que vai gerar um benefício para a sociedade, e 
damos aos lojistas, aos comerciantes, aos prestadores de 
serviços melhores condições para reclamarem eventualmente 
das operadoras e naturalmente custos mais competitivos”, 
prevê. Por fi m, o presidente afi rmou que a medida protege o 
consumidor, que poderá escolher a forma de pagamento que 
lhe convier. O lojista deixa de ser obrigado a praticar um preço 
único e pode passar a dar as mais diversas opções a quem vai 
comprar. Cada forma de pagamento terá um custo e poderá ter 
um preço diferenciado para o consumidor escolher.

Sancionada lei que permite diferenciar 
pagamentos com o cartão de crédito 
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COLUNA SOCIAL

- 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 Cambézinho e fi lho, tomando umas com 
amigos

Churrasco na casa do amigo Faria em Faxinal

Iara completou 3 meses dia 1º e Bruna fez 23 anos 
dia 2. Parabéns!!

 Professora Idalina Jordão de niver em Rosário do Ivaí. 
Parabéns!! Níver de Roselei Russo Dias em Borró. Parabéns!! 

Níver de Karina Cleto Ribas em Faxinal. 
Parabéns!! 

Josias Desplanches de niver em Rio Branco do Ivaí. 
Parabéns!! 
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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.

FLASHES DO FERRA BODE – PRÓXIMO SEXTA - 07/07
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Roney Marczak e Escola Sol Maior são 
homenageados por Turini

O violinista londrinense Roney Marczak parti cipou da sessão de 
segunda- feira ( 26) da Assembleia Legislati va do Paraná, a convite 
do deputado estadual Tercilio Turini, e apresentou o trabalho 
realizado na Escola de Música Sol Maior, em Londrina. Ele destacou 
a importância de se investi r na educação e na formação cultural 
das crianças, adolescentes e jovens. “É o caminho mais seguro 
para a construção de um País melhor”, afi rmou. O músico lembrou 
que difi culdades sempre vão existi r, para todos. “Com educação e 
conhecimento, as pessoas conseguem dar a volta por cima. A música, 
a arte e a cultura têm o poder de criar condições para o cidadão 
seguir em frente e superar obstáculos”, disse Turini, baseado na 
experiência da Escola Sol Maior, que já descobriu e potencializou o 
talento de centenas de alunos carentes que se transformaram em 
músicos profi ssionais, muitos atuando em outros países. Marczak 
pediu apoio aos deputados estaduais para ampliar o trabalho da 
insti tuição. “Desde 2001, quando iniciamos o projeto, são mais de 
15 anos de luta sem dinheiro público. Milhares de alunos começaram 
a aprender musica na escola e o resultado é bastante positi vo: a 
música mudou a vida de muitas pessoas”, relatou. Atualmente, a 
escola tem 15 professores e 160 alunos, 78 deles bolsistas. Tercilio 
Turini parabenizou a Escola Sol Maior e seu fundador Roney Marczak. 
“É um exemplo de projeto social que proporciona a oportunidade 
de uma vida melhor, para crianças, adolescentes e jovens”, afi rmou. 
Ele, o presidente da Assembleia, Ademar Traiano e outros deputados 
homenagearam o músico e a insti tuição com diplomas de Menção 
Honrosa. Turini é autor de projeto de lei que concede uti lidade 
pública estadual à escola, ampliando às possibilidade de captação de 
recursos em projetos culturais. O violinista aproveitou para mostrar 
um pouco do seu talento. Primeiro executou o Hino Nacional, depois 
acompanhado do músico Samuel Angelo Teodoro, formado na 
Escola Sol Maior, tocaram a composição “Marcha Turca”, de Mozart. 
Também estavam presente o diretor administrati vo da insti tuição, 
empresário Marcelo Cassa, e a esposa do violinista Daniela Marczak.

Tercilio quer saber do DER como está projeto do 
Contorno Norte

O deputado estadual Tercilio Turini quer saber do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná como estão os projetos 
do novo traçado do Contorno Norte, da duplicação da BR 369 entre 
Jataizinho e Cornélio Procópio e dos três viadutos na rodovia. Ele 
agendou uma reunião com a superintendência regional do órgão, 
no dia 6 de julho, para obter informações sobre o andamento 
do trabalho. Turini lembrou, em pronunciamento na Assembleia 
Legislati va, que quando as obras rodoviárias foram anunciadas no 
fi nal de março, fi cou esti pulado prazo de três a quatro meses para 
elaboração dos projetos. “Estamos completando quase 90 dias e 
muita gente já pergunta sobre os projetos. Queremos informações 
do DER para repassar à comunidade, que aguarda as obras com 
muita ansiedade pela importância que representam para a Região 
Metropolitana de Londrina e também para o Norte e o Norte Pioneiro 
do Paraná”, diz o deputado. Além do novo traçado do Contorno 
Norte e da duplicação entre Jataizinho e Cornélio Procópio, foi 
anunciada em 31 de março em solenidade na Prefeitura de Londrina 
a construção de três viadutos na BR 369: um nas proximidades 
do Grêmio Londrinense, outro no acesso à PUC e o terceiro no 
cruzamento da Sadia, em Cambé.

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.

Festa da APAE de Faxinal foi sucesso
No sábado dia 25 de junho, aconteceu na quadra da Paróquia Maria Mãe 

da Unidade, a grande Festa Junina da Apae de Faxinal, alunos, funcionários 
e diretores estiveram engajados, para realizar um evento espetacular. Com 
comida deliciosa, ambiente familiar e muita alegria a festa foi um sucesso. 
Houve quadrilha, alunos e professores dançaram e fi zeram a alegria de todos 
os presentes. Parabéns aos organizadores e à diretoria da Apae de Faxinal, 
pelo sucesso do evento. 

Aécio diz que recebeu decisão do STF com absoluta serenidade
E nós com desespero!

O senador Aécio Neves (PSDB-MG)disse que recebeu com absoluta 
serenidade a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal 
Federal, para retomar o seu mandato, do qual estava afastado há 42 dias por 
decisão do ministro Edson Fachin, a pedido do procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot. Segundo ele, também foi com serenidade que ele acatou, de forma 
resignada e respeitosa a decisão anterior. Aécio foi afastado em razão de seu 
envolvimento nas acusações levantadas pelo empresário Joesley Batista e outros 
executivos da JBS em acordo de delação premiada fechado com o Ministério 

Público Federal. Alvo de gravação feita por Joesley (na qual pede R$ 2 milhões ao empresário) e a Polícia Federal, ele é alvo de 
dois inquéritos no STF decorrentes por obstrução de justiça e corrupção passiva. O senador nega as acusações. O presidente 
do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), já foi notifi cado da decisão do STF e afi rmou que “adotará as medidas administrativas 
necessárias” para Aécio voltar às atividades legislativas. Entre as medidas, o nome do senador deve voltar a constar no painel 
eletrônico do plenário da Casa para que ele participe das votações a partir da próxima semana.

Lula é citado 68 vezes na sentença que condenou Palocci
Mesmo não sendo réu na ação penal que condenou Antonio Palocci a 12 

anos de cadeia, o nome do ex-presidente Lula é citado 68 vezes na sentença do 
ex-ministro, seja em trechos destacados pelo juiz Sergio Moro ou nas transcrições 
dos depoimentos que foram usados como provas para estipular as penas de cada 
réu. O ex-presidente da República deverá conhecer nos próximos sua primeira 
sentença na Lava-Jato, no caso da compra do tríplex no Guarujá. Em um dos 
trechos da sentença, o juiz Moro ao analisar o conteúdo de e-mails, cuida de 
identifi car o personagem italiano, que tinha infl uência junto ao presidente Lula. 

“Percebe-se ainda, que Italiano é a pessoa com acesso ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que é também o caso de 
Antônio Palocci Filho”, escreve o juiz. “Chama ainda a atenção a referência de que, apesar do veto, seriam cogitadas alternativas 
junto ao então Presidente, tributárias e ou com a Petrobrás, para compensar o Grupo Odebrecht, prova da intenção de solicitação 
de contrapartida ilegal em favor dele por parte do Governo Federal”, diz o texto.

CCJ do Senado aprova a reforma trabalhista
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou no dia 28 de 

junho, quarta-feira, por 16 votos a favor, 9 contrários e 1 abstenção, o relatório do 
senador Romero Jucá (PMDB-RR) favorável à reforma trabalhista. Os senadores 
também rejeitaram todas as sugestões de emendas que foram destacadas para 
serem analisadas separadamente. Sob protestos da oposição, a comissão 
aprovou o regime de urgência para o projeto ir para plenário. O presidente do 
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), já comunicou que pautará a matéria 
imediatamente. Assim, ela poderia ser analisada já na sessão extraordinária 

do dia seguinte. Os debates sobre a reforma na comissão começaram pouco depois das 10h com a leitura dos seis votos em 
separado apresentados pelos senadores Paulo Paim (PT-RS), Eduardo Braga (PMDB-AM), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), 
Lasier Martins (PSD-RS), Lídice da Mata (PSB-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A leitura dos votos foi concluída às 16h30, 
quando os senadores começaram a fase de discussão da proposta. Mais de 12 horas após o início da sessão, o texto-base 
de Jucá foi votado e aprovado, sob protestos da oposição. Para garantir a aprovação, o presidente Michel Temer encaminhou 
aos senadores uma carta na qual reafi rmou seu compromisso de vetar seis pontos acordados previamente por Jucá com os 
senadores da base aliada. A regulamentação desses pontos será feita posteriormente por meio de medida provisória. Entre os 
vetos sugeridos está o tratamento da gestante e do lactante em ambiente insalubre. O texto prevê que a trabalhadora gestante 
deverá ser afastada automaticamente, durante toda a gestação, apenas das atividades consideradas insalubres em grau máximo. 
Para atividades insalubres de graus, médio ou mínimo, a trabalhadora só será afastada a pedido médico. Outra sugestão é 
vetar a alteração que permite que o acordo individual estabeleça a chamada jornada 12 por 36, na qual o empregado trabalha 
12 horas seguidas e descansa as 36 seguintes. Em relação ao trabalho intermitente, foi recomendado veto aos dispositivos que 
regulamentam a prática na qual a prestação de serviços não é contínua, embora com subordinação. Nesse tipo de trabalho, 
são alternados períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente 
do tipo de atividade do empregado e do empregador. Se os senadores aprovarem emendas ao texto da reforma, ela precisará 
retornar para última análise da Câmara, que poderão manter o projeto conforme enviado pelo Senado ou retomar integral ou 
parcialmente a proposta dos deputados. Para evitar esse processo, que postergaria a reforma, o governo busca o acordo para 
que a matéria seja aprovada sem alterações.
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Da indiferença à compaixão

A vida moderna se desenrola em um ritmo vertiginoso. A 
todo instante, surgem novidades nos mais diversos setores 
do conhecimento humano. As pessoas colecionam centenas 
de amigos virtuais, que podem ser contatados sem sair de 
casa. Por força dessas inovações, as notícias correm o 
mundo em questão de segundos. As novidades mórbidas é 
que costumam empolgar as massas. De outro lado, impera 
a sensação da necessidade de ser rápido e aproveitar muito, 
para não perder algo importante. Ocorre que esse regime 
de urgência e negatividade tende a gerar relacionamentos 
superfi ciais. Quem tem centenas de amigos virtuais não 
costuma conviver com eles, não percebe suas reais 
necessidades. Tem a sensação de ser bem relacionado, 
quando é um solitário. Outro subproduto da vida moderna 
é a tendência à indiferença. O corre-corre difi culta que se 
preste atenção no semelhante. As notícias ruins inspiram 
o sentimento de ser necessário precaver-se contra a 
exploração e o abuso. Para não sofrer, a criatura opta por 
anestesiar seu sentir. Se há muitos políticos corruptos, ela 
deixa de prestar atenção nas ocorrências da vida pública 
do país. Como há bastante violência, procura nem notar o 
que ocorre a sua volta. Por ser evidente a má fé de alguns, 
afasta-se de muitos. 

Contudo, esse distanciamento do semelhante é artifi cial 
e deletério. O ser humano é gregário por natureza e precisa 
conviver para se sentir pleno. Sempre há o risco de se ferir e 
se decepcionar, sem que isso constitua razão para abdicar da 
essência da vida. Convém ser cauteloso, mas tal não pode 
signifi car renúncia ao contato social. Uma boa técnica para 
conviver de forma saudável em um mundo imperfeito consiste 
na compaixão. Ela é um dos sentimentos humanos mais 
nobres e se expressa como solidariedade. Implica participar 
do sofrimento do próximo, de forma dinâmica. Não se trata 
apenas de lamentar a dor alheia, de sofrer junto e nem de 
considerá-lo um infeliz. Ser compassivo pressupõe tomar-se 
do ardente desejo de auxiliar o semelhante a livrar-se do 
sofrimento. Justamente por seu vigor, a compaixão inspira a 
adoção de medidas para melhorar o mundo em que se vive. 
O compassivo não quer e nem consegue ser feliz sozinho. 
Ele não é um pessimista que acha que o mundo está perdido 
e nada resta para fazer. Acredita no bem e ama o progresso 
e por isso age com fi rmeza. Não violenta consciências, 
mas faz o que pode para que a Humanidade se renove. A 
compaixão é um sinal de sabedoria de quem compreende 
a fragilidade da imensa maioria dos homens. Entretanto, à 
semelhança do Cristo, não os despreza, mas os auxilia e 
instrui.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs
www.centroespiritafaxinal.com.br

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
spÍrit

STF questiona Maia sobre pedidos de impeachment de Temer parados
Só vendo pra crer!

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), deu dez dias de prazo para que o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), explique por que não dá andamento 
aos pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer 
(PMDB) que estão parados na Casa. O prazo foi dado em 
mandado de segurança apresentado ao STF pelos deputados 
federais Alessandro Molon (Rede-RJ), Aliel Machado (Rede-PR), 
Henrique Fontana (PT-RS) e Júlio Delgado (PSB-MG). Segundo 
eles, a Câmara recebeu 21 pedidos de impeachment por crime 
de responsabilidade nos últimos 40 dias sem que nenhum 

andamento tivesse sido registrado. No pedido, os parlamentares 
alegam que a fi scalização do Poder Executivo é atribuída aos 
órgãos coletivos do Legislativo, e não aos seus membros 
individualmente. Assim, ao não proferir nenhum despacho nos 
pedidos de impeachment, Maia estaria ferindo direito líquido e 
certo dos parlamentares de se pronunciarem sobre o tema. “A 
autoridade impetrada (Maia) possui papel central na tramitação 
do processo de impeachment, porém não possui poderes para 
obstar de maneira infundada a tramitação de denúncias de crime 
de responsabilidade”, diz trecho do mandado de segurança.

Temer estava na planilha da propina do Porto de Santos em 2001
O procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, prepara 

uma nova ofensiva contra o presidente Michel Temer relacionada 
ao Porto de Santos, a mais tradicional área de infl uência do 
peemedebista na máquina pública. Janot já pediu a abertura de 
um inquérito para apurar se Temer benefi ciou indevidamente 
a empresa Rodrimar, que atua no porto, ao editar um decreto. 
Agora, o procurador quer reabrir uma investigação que poderá 
comprovar que os laços entre Temer e a Rodrimar são bem 
mais antigos e foram estreitados, ao longo dos anos, por meio 
do pagamento de propinas. O primeiro passo nesse sentido foi 
dado na terça-feira (27), quando Janot pediu vista dos autos de 
um antigo inquérito, de número 3.105, que apurava a suspeita 
de que a Rodrimar pagou, no início da década passada, propina 
ao então deputado Michel Temer. Esse caso foi divulgado por 
VEJA em 2001 e acabou arquivado, a pedido da própria PGR, 
dez anos depois. Diante da suspeita de que Temer benefi ciou 
a Rodrimar também no exercício da Presidência, Janot decidiu 
reexaminar a antiga denúncia. As primeiras pistas sobre as 

relações umbilicais entre Temer e a Rodrimar chegaram à 
Justiça, no início dos anos 2000, no bojo de um processo de 
separação litigiosa entre Marcelo de Azeredo, que presidiu 
a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), por 
indicação de Temer, e Erika Santos. Numa tentativa de conseguir 
um valor maior na partilha de bens, Erika entregou planilhas nas 
quais relatava um esquema de corrupção no Porto de Santos. 
Segundo as planilhas apresentadas por Erika, pelo menos 
seis contratos renderam dinheiro sujo a Temer, Azeredo e “um 
tal de Lima”, que, suspeita-se, seja o coronel João Baptista 
Lima, acusado pela JBS de receber dinheiro sujo em nome 
do presidente da República.  Os papéis entregues por Erika 
mostram que a Rodrimar desembolsou 600.000 reais para o 
esquema. Metade do valor teria sido destinado a Temer. O 
restante, dividido em partes iguais entre Azeredo e o tal Lima. 
O rateio do butim sempre respeitaria esse porcentual. Os 
documentos mostravam que o grupo Libra, gigante do setor 
de portos, pagou propina.

Temer, Cunha e Aécio lideram lista de políticos mais reprovados
O povo vê, sabe e sente! Só falta confi rmar nas urnas!

As delações dos executivos do grupo J&F, que controla a 
JBS, e o consequente agravamento da crise política colocaram 
o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador afastado 
Aécio Neves no pódio das personalidades mais reprovadas 
pelos brasileiros. Com isso, a impopularidade de ambos se 
iguala a de outra fi gura pouco quista frente a opinião pública, 
o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB). Os dados aparecem 
na pesquisa “Pulso Brasil” realizada pelo instituto Ipsos entre 
os dias 1º e 13 de junho com 1,2 mil pessoas de 72 municípios 
do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Segundo 
a sondagem, em junho, a taxa de desaprovação às ações 
do presidente Temer é de 93% frente aos 86% registrados 
na primeira quinzena de maio (antes), portanto, do início do 
escândalo da JBS, que implica diretamente o presidente e o 
senador tucano. A taxa de desaprovação a Temer é superior, 
inclusive, à impopularidade de Dilma Rousseff nas vésperas de 
seu afastamento após abertura do processo de impeachment 
no Senado em maio de 2016. Naquela ocasião, 80% dos 
brasileiros desaprovavam sua atuação. Hoje o número é de 
82%. No geral, a situação de quase todos eventuais pré-
candidatos à presidência em 2018 piorou entre maio e junho 

frente a opinião pública. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto, aparece 
com 68% de reprovação contra 28% de aprovação. Ele é a nona 
personalidade mais reprovada na pesquisa da Ipsos. Em junho, 
ele tinha 63% de reprovação. O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB), aparece com 71% de rejeição contra 
64% obtidos em maio. A pré-candidata da Rede, Marina Silva, 
com 62% versus 52% do mês anterior. Já a reprovação a Jair 
Bolsonaro (PSC) subiu de 50% para 54%. Ciro Gomes (PDT), 
de 48% para 55%. O aumento da reprovação ao prefeito de 
São Paulo, João Doria, é o que chama mais atenção. Em um 
mês, o número de entrevistados que o desaprovam subiu de 
39% para 52%. Segundo a consultoria, o abalo na imagem do 
tucano pode ser explicada pela mudança de opinião dos antes 
indecisos após a ação da prefeitura na Cracolândia. O extremo 
oposto do ranking, que mostra as personalidades cuja atuação 
é mais aprovada pelos brasileiros, é quase exclusivamente 
dominada por juristas. O juiz Sergio Moro, responsável pela 
Lava Jato na primeira instância, aparece em primeiro com 63% 
de aprovação. Mas até ele teve seu soluço este mês: em maio, 
68% dos entrevistados aprovavam seu trabalho.

TRE abre concurso público 
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está 

com inscrições abertas para concurso público. Ao todo são 
11 vagas para nível médio e superior com salários de quase 
R$ 11 mil. Os cargos são efetivos para função de analista 
judiciário e técnico judiciário, com jornadas de trabalho de 40 
horas semanais. Para nível superior existem vagas para os 

formados nos cursos de tecnologia da informação, ciências 
contábeis, direito, biblioteconomia e medicina. A taxa para os 
graduados é de R$ 90 e o salário de R$ 10.461,90. Já para o 
nível médio a taxa custa R$ 70, com salário de R$ 6.376,41. 
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21 de julho 
pelo site da instituição.
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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.

Paraná deverá colher mais de 39 milhões de toneladas 
Levantamento divulgado pelo Deral, Departamento de Economia Rural, da Secretaria 

estadual da Agricultura, aponta que a safra deste ano, somada a de verão e outono, está 
estimada em cerca de 39 milhões de toneladas, 26% superior a obtida na mesma temporada 
em 2016. A colheita de feijão segunda safra caminha para o fi nal com repercussão na 
qualidade devido ao excesso de chuvas no início do mês de junho. A de milho, também 
segunda safra, está iniciando, devendo intensifi car-se com a melhora das condições climáticas 
dos últimos dias e ao longo do mês de julho. O secretário estadual da Agricultura, Norberto 
Ortigara, diz que esse volume de produção da safra paranaense é resultado da integração 
do setor público e privado, da dedicação dos produtores rurais, da vocação associativista e 
cooperativista, mais o processo de capacitação constante de técnicos e produtores no meio 
rural paranaense. A colheita de feijão da segunda safra já atingiu cerca de 96% dos 237 mil 
hectares cultivados. Já na colheita da segunda safra de milho, a produtividade esperada é 
superior a 5 mil e 700 quilos por hectare. A produção de soja no Paraná é de mais de 19 
milhões de toneladas. Em relação ao trigo, a projeção de área plantada está avaliada em 
cerca de 970 mil hectares. Confi rmada essa estimativa, a redução de área poderá atingir o 
percentual de 11% frente a área cultivada na safra 2016.

Se eu for condenado, é que não vale a pena ser inocente, diz Lula
Pir corococor!

À espera da sentença do juiz Sergio Moro, no caso do tríplex do Guarujá, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que prova a sua inocência todo dia e que está esperando 
alguém que possa provar sua culpabilidade. “Se tiver uma decisão que não seja a minha 
inocência, quero dizer que não vale a pena ser inocente neste país”, afi rmou Lula. “Tudo 
o que eu fi z foi provar minha inocência. Eu fui a uma audiência, os procuradores estavam 
lá, tiveram chance de me mostrar alguma prova, eles não mostraram absolutamente nada. 
Fui eu que tive que provar minha inocência, quando eram eles quem deveriam provar 
minha culpabilidade”, disse. “Se tiver uma decisão que não seja a minha inocência, quero 
dizer que não vale a pena ser inocente neste país” Ele disse ainda, que “todo brasileiro de 
juízo perfeito é favorável ao combate à corrupção”, mas voltou a criticar a força-tarefa da 
Operação Lava Jato, dizendo que há uma subordinação das investigações e das decisões 
judiciais à imprensa.

Denúncia contra Temer cita 14 nomes, de senadores a ex-ministros
A denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o 

pesidente Michel Temer e seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, implica outros 14 nomes 
de forma indireta. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a maior parte das menções 
aparece em trecho sobre relação entre o presidente e a J&F, grupo que controla a JBS. As 
conexões entre os políticos podem ser investigadas em desdobramentos do processo. Entre 
os citados, apenas o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) é investigado por suspeita de 
ter recebido propina da JBS para permanecer em silêncio. O ex-ministro Geddel Vieira Lima 
e o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) são indicados como antigos interlocutores da JBS 
dentro do governo do peemedebista, antes de Loures. O ex-ministro Wagner Rossi é citado 
por suspeitas de ter recebido da empresa mesada de cerca de R$ 100 mil quando deixou 
a pasta da Agricultura, em 2011, a pedido do presidente. Ex-assessor e amigo de Temer, 
José Yunes teria atuado em repasses ilícitos. O presidente também teria recomendado a 
contratação do escritório de advocacia do amigo para negócio que renderia R$ 50 milhões 
ao empresário Joesley Batista. O executivo da J&F Ricardo Saud diz que o ex-ministro 
Guido Mantega pediu que a JBS fi zesse repasses não declarados a senadores do PMDB 
em 2014, em troca do apoio ao PT. Os supostos benefi ciados são Eduardo Braga, Eunício 
Oliveira, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Kátia Abreu e Vital do Rêgo, atualmente ministro 
do Tribunal de Contas da União (TCU). Paulo Skaff, presidente da Fiesp, e Gabriel Chalita 
são mencionados na denúncia por, supostamente, terem recebido doações via caixa dois 
em campanhas.
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 Encontro Regional da Piscicultura realizado com sucesso 

Foi realizado no dia 21 de junho, de 2017, na cidade de Faxinal, o 2º Encontro 
Regional de Piscicultura, que teve como tema "Como produzir ti lápia sem ter 
prejuízo". O evento contou com os palestrantes Luiz Eduardo de Sá Barreto, que 
é engenheiro de pesca da Emater e João Carlos, da empresa Smart Fish Pescados, 
um frigorífi co da cidade de Rolândia. O senhor Luiz falou sobre a criação e as 
condições de criação e a implantação dos tanques de peixes nas propriedades; 
João Carlos comentou sobre o mercado e as oportunidades para o piscicultor 
na criação dos peixes, a venda, os lucros e os investi mentos. O Encontro foi 
organizado pelo empresário Emerson Machado (presidente do PRB Faxinal) e 
contou com a parceria da Emater, Anpaqui, Smart Fish Pescados de Rolândia 
e da Coordenação da Pesca e Aquicultura no Paraná pelo Ministério da Ind. E 
Com e Serviços e com o apoio da Prefeitura Municipal de Faxinal. Houve grande 
parti cipação de produtores de várias regiões do Vale do Ivaí, alem da presença 
dos prefeitos, secretários municipais de vários municípios entre eles: prefeito 
de Faxinal Ylson Cantagallo Gallo (PMDB); Toninho Santi ago (PP), prefeito de 
Grandes Rios; prefeito de Lunardelli Reinaldo Grolla (PTB); e do prefeito de 
Rio Bom Ene Benedito (PDT). Também parti ciparam, vereadores da cidade 
de Faxinal e outras cidades, caravanas de várias cidades, o que fez com que o 
evento contasse com mais de 250 pessoas. Emerson Machado (PRB), através 
das parcerias e apoios, consolida a piscicultura no Vale do Ivaí. As próximas 
reuniões pretendem defi nir os produtores que vão produzir ti lápias, lembrando 
que o primeiro passo é a liberação ambiental, depois os projetos começam a se 
concreti zar. "Queremos agradecer os prefeitos que abraçaram o projeto, como 
o Gallo, de Faxinal, que vai ceder o maquinário para a construção de tanques 
para o produtor familiar. Foi neste evento que consolidamos sim, o começo de 
tudo isso no Vale do Ivaí, Vamos ter em 2019, dois anos após, o 3º encontro 
para ver o que evoluiu. Agradeço a todos os parceiros que nos ajudou a fazer 
deste evento um sucesso", disse Emerson Machado.

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 
Joao Leandro Barbosa 163, R$ 
490,00 mensais
10)Casa de madeira, 2 quartos, Av. 
Brasil 2.254, R$ 380,00 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 área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
2.Terreno área de 180m², Rua Jose 
Tertuliano Cadaval 625 Mauá da 
Serra, R$ 30.000,00 (dois lotes 
disponíveis).
3.Terreno 1.200m² Rua Claudemiro 

Gonçalves Moreira, R$ 
100.000,00 (Dois disponíveis)
4.Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
5.Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00 
6.Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00
7.Casa Madeira 200m², terreno de 
600,00m², Rua Mato Grosso, R$ 
120.000,00
8.Casa Alvenaria 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
9.Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
10.Casa Alvenaria 48,00m² 
terreno 275,00m², Rua Jose 
Oscar Vieira 162, Jardim Nutrimil, 
R$ 120.000,00
11.Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00
12.Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 
200.00,00
13.Casa Madeira 300,00m² 
de terreno Rua Tirios, bairro 
Uvanranas, Ponta Grossa – Pr, 
R$ 110.000,00
14.Casa Alvenaria, Terreno 
630m², Cruzmaltina, R$ 
180.000,00
15.Apartamento e sala comercial 
244,16m², terreno 196,95m², Av 
Brasil 1604, centro, R$ 600.000,00
16.Sitio área de 93.813m², 
Núcleo Chupador Lageadão, 
Cruzmaltina, R$ 950.000,00

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

A Segunda Licenciatura é indicada aos profi ssionais que já 
possuem uma graduação em Licenciatura e desejam expandir 
sua área de atuação.


